
 

  

  

  

  

שלחויפרשת 
  ו בתשובההיעקב אבינו שלח לעשו נשר שיחזיר

  אחיו" (לב, יד) לעשו מנחה בידו הבא מן "ויקח

  



 










           



        

           
          

     



  

  


 


 
       

    

  


 
 



ששינתה את פני  אבינו של יעקבהמצאתו 
  לעולם כולולקח ולימדה  האנושות,

  העיר" (לג, יח) פני את "ויחן





  

   



 


        





        


    

  
 













  


         


  שלך... בפטפוטיםאל תלכלך את בית הכנסת 

  אחותנו" (לד, לא) את יעשה הכזונה "ויאמרו


     

         
  

  
   




  
   
       

        


 
  

    


  

  
  
        

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 142גליון  א"שליט מחפוץ ישראלג"הרהבנוי"עז"למחפוץזכריהבן יהודה' ר"נ לע 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 

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

 ל"זעזרןחביבהבןיוסף
 לביא' ר י"ע ה"ע אמיליו בת פינה

  ה"ע חצרוני ברוד בת זוהרה

  קלינרמן י"ע ל"ז איטה בן מאיר
 ה"ע חובשי שושנה בת יוכבד
 ה"ע יקותיאל לאה בת ידידה



 

 

  

          

     
   

      
 

 



 




 פטירתהבשורת על  צו איסור פרסוםמדוע הוטל 
  ? של רבקה

 ויקרא האלון תחת אל לבית מתחת ותקבר רבקה מינקת דבורה ותמת"
  בכות" (לה, ח) אלון שמו

 
     


      



      



          

     






 

  


      


 




רבי יהודה בחלום ל נתגלהבן יעקב ראובן 
  ונשקו בראשו החסיד

  ראובן וגו'" (לה, כב) וילך ההוא בארץ ישראל בשכון "ויהי

            
    

           







   


         



   





  

     


   










  

          



     



מדוע הבטיחו הכהנים לאלכסנדר מוקדון שכל 
  ? יקראו על שמושיוולדו באותה שנה התינוקות 

  הנהר" (לו, לז) מרחובות שאול תחתיו "וימלוך

  
     

       


       
      

          
 





   

  



    

          
             


   

   




êéøé÷é úîùð éåìéòì úåéåëæ úåááøå ,íéàøå÷ éôìà ,ãçà ïåìò !  
ä ùå÷éáä á÷òøáåâå êìåä ì úöåôú úáçøä ïåìòä ùé ,ì"åçáå õøàä éáçøá íéáø úåéñðë éúáá

äìå ,íéáøä éåëéæá óúåù úåéäì êãéáà çéöðïåìòä ú êéáåø÷ øëæì. íéèøôì: 08-9452903   
  

  

  ל"ז גלעד יפת בןשלום
  ז"ל הלוי שבתאי בן סגל אברהם

  ה"ע כהן אסתר בתסלחה

ל"זכהןיוסףבןרחמים
  ה"ע אבו בן מסעודה בת חסיבה

 אברהם'גבי"עע"היחיאבתמרים

  ל"ז לוי תמרה בן נתנאל
  ל"ז ימיני יוסף בן מיל'ג

 ל"ז כמיסה בן יוסף

 ה"ע מן חנה בת שרה ♦ ל"ז טייץ חנה בן יוסף ♦ל"זחברוניציפורהבןאברהם♦ל"זיחיאלוזהרה משה בן אברהםלע"נ


