
 

  

  

  

  

ויצאפרשת 
שעשו לא ידרוך על מפתן  היה בטוחיעקב אבינו 

  הישיבה אפילו בשביל לחפשו שם

  חרנה" (כח, י) וילך שבע מבאר יעקב "ויצא

           
    




        


    



   


         



 


    
       

  
      





          
  

         
           


         





 

             


  


  בהסתרה שבתוך ההסתרה

           
   

             
          

    


   



 

          
   




    
 




         

           


רבינו תם ומרן פסקו הלכה כלבן כיצד יתכן ש
  ? הארמי ולא כיעקב אבינו

  הבכירה" (כט, כו) לפני הצעירה לתת במקומנו כן יעשה לא לבן "ויאמר


   

    


           
  







            





 



   


     

  


    



  

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  

 ותשע" כסלו 141גליון י בנו ה"ה יוחאי אביבי הי"ו"משה בן שמעה אביבי ז"ל ע לעילוי 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

 שמואל בן חיה פרידמן ז"ל
 יהודה בן סופי בן בסט ז"ל

 ימימה בת שלמה קהתי ע"ה 

 פרחה בת שרה ע"ה 
 חיים בן דוד בכר ז"ל

 יצחק בן נעימה משה ז"ל



 

 


     

  
          





  


  כשאבנים רבות על השקפה...

  מראשותיו" (כח, יא) וישם המקום מאבני "ויקח


          


          

       
     











        
    
 


          






    

   
     
   

           


  על חמשת החושים וקופים ופילים

  יהודה" (כט, לה) שמו קראה כן על ה', את אודה הפעם "ותאמר


      





  


          
   




     





 
 

   



 




   

 
 

          
            


          

     
            





בעבר היא ראובן היה כרוך אחר אמו ולכן נחלתו 
  הירדן ולא בתוך הארץ

  יד) בשדה" (ל, דודאים וימצא חטים קציר בימי ראובן "וילך

   






 
        


    





          



  יפש תרפים ומצא קיתוניות...ח

  התרפים" (לא, לה) את מצא ולא "ויחפש

      


          
 
       

            






   


         

          




éùéøåò ïìåâ ïáåàø áøä, 'ïåùìä ìå÷' úåãîòá, áå 'ìè03-6171001 ] ù÷ä1-1-2-48-1-1[, .'ïåùìä ìå÷' øúàáå   
 ìò úåøòäå úåáåâúìäì äòãåä åçìù äöåôúä úîéùøì úåôøèöä åà ,ïåìò- rg5740@gmail.com  

  
  

מרת תאג'ה בת רבקה חברוני ע"ה
 חיים בן שמעון הלוי שפילמן ז"ל 

אלונישלוה בת משה שאער ז"ל 

נתן בן ניסים כוכבי ז"ל
 ע"ה  גאולה בת זוהרה צוברי

 מזל בת חכם אברהם הכהן ז"ל 

 גהלי ז"ל יעקב בן יוסף 
 י גב' קוש תח'"אליהו נעים בן פרחה ז"ל ע

שטרית  'י גב"רחל בת אסתר ע"ה ע

 יהודה בן פריזאד עזרי ז"ל ♦ יהודה בן שלום ורינה שרעבי ז"ל♦אברהם'י גב"חסן עמרם בן זוהרה ז"ל ע ♦מנחם מנדל בן ברוך ז"ל לע"נ


