
 

  

  

  

  

חיויפרשת 
  ? כיצד היה מותר ליהודה להרוג את עשו חמיו

  "ידך בעורף אויביך" (מט, ח)











 




           

           

      




    








        



   






     





     




          






 

      

           


       






            
        

    
        

           




  ! יהודה נמשל לאריה שבים ולא שביבשה
  יהודה" (מט, ט) אריה "גור







      








           




מה הוכיח יוסף לאחיו ממראה עורו הכהה של 
  והיכן רמוזים יוצאי אתיופיה בפרשתנו ? דן?

  ישראל" (מט, טז) שבטי כאחד עמו ידין "דן




 






         


     

בארה של תורה
 äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø áøä úàî♦ úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"òù íéðééåöîä íéøòù ììåë é"ò ì"åé 

 :úëøòîä úáåúë 

 úéìéò ïéòéãåî 

 óñåé úìéñî3/10  

ìè'- 08-9744220  

öåôú úîéùøì ì"àåã:ä 

 rg5740@gmail.com  

 התשע" טבת   96 גליון ו"הי שלום שאולהרבע"יל"זשלוםמריםבןשמואללעילוי נשמת  מוקדשהעלון

סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

  ל"זאריאלרחלבןאברהם
  ל"ז אדרי אסתר בן שלום
  ה"ע כהן סעידה בת שרה

  ל"ז בניטה מזל בן חיזקיה
  ל"ז מיארה דונה בן שארל

  ה"ע שלום דוד בת כוכבה מה'נג



 

 




     


  ! תורה שונות מעצמות אדם רגילני העצמות ב
  גרם" (מט, יד) חמור "יששכר

        





    
          
         


         


 






  ...המדריך לחניטת מתים
  ישראל" (נ, ב) את הרופאים "ויחנטו




 











         




  

 


  
       


  


    

           


   



       




       






      

            


     


  אלו אותיות נעלמו בקבורתו של יעקב אבינו ?
  המכפלה" (נ, יג) שדה במערת תווא "ויקברו







         
  







        
          

        


    

          


     
          

         


           


        
 

   


 
          

         
           


      

    




    


        



  
 åðéæàäì ,äùøôä ìò úåàøôøôå íéùåãéç ,äô÷ùäå øñåî úåçéùïìåâ ïáåàø áøäî 

'ïåùìä ìå÷'á  'ìèá03-6171001  .øúàáå 'ïåùìä ìå÷' úåãîòá íéøåòéùä âéùäì ïúéð  

  ה"ע אליהו ידידיהבתחנה
  ה"ע אלפסי סעדה בת ימנה

ע"ה ל"ז ואדעי ובנת שלמהבןשמואל

ה"עשרעביחייםבתרחל
  ל"ז ירימי עפיה בן רפאל שלום
 ה"עכוכבייששכרבתמרים

  ל"ז וינבך דב מאיר בן ישראל
  ה"ע רבין חנום בת מהסולטן אסתר
 ל"ז יהודה בן יצחק חוואטו הרב

 ל"ז גמליאל וסאלם חלימה בן משה♦  ה"ע זאנו סעדה בת עליה♦  ה"ע קעטבי יעקב בת סעידה ♦ 'תח עודי דינה' הגב ע"י ל"ז חיסין בן עוואד יצחק לעילוי נשמת


