
 

  

  

  

  

חיי שרהפרשת 
  את יצחקבכך שרה נהגה כעגלה ערופה והצילה 

  שרה" (כג, א) חיי "ויהיו


  




          
   

    


         


  


           


          




הרמוז ופתרונה  ,תעלומת מיתת שרה בחברון
  לידי הענקבנוטריקון שמות י

חברון, וגו' ויבוא אברהם לספוד לשרה  היא ארבע בקרית שרה "ותמת
  ולבכותה" (כג, ב)

          


     


         







 

          
            







        
   

   

          


   
    




     
           

            






 

      





          




לגולה של חוה הפילה עצמה ישרה שהיתה ג
  מהגג כשראתה את השטן


      





    


         


    
 




        




       



           


           



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" וןשח 139גליון  ך ומשה אשכנזי הי"ווי בניו ר' בר"מנחם מנדל בן ברוך ז"ל ע לעילוי נשמתמוקדשהעלון

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

 לגרש בן משה ואידס קוגן ז"
 ע"ה  נהית בת פארי מוסאי

  סלמון בן יונה משמור ז"ל

 י הגב' רוזין"באטה בת הילדה ע"ה ע
 אשקרי 'י גב"רונית בת ולנטין ע"ה ע

 לאה בת מרים גרון ע"ה



 

 

          

         


 



  ! עם הימים שלך "מחבואים"אל תשחק 

  בימים" (כד, א) בא זקן "ואברהם







 

      

             


   





אליעזר יצא לחרן ביום הכיפורים, ונזדמנה לו 
  רבקה לעת ערב בשעת הנעילה

  העין" (כד, מב) אל היום "ואבוא

 



 

   


          



           


  
    






           


           
      

       


         

   


       


         







        

       


        





        








  מנחתו של אברך...

  ערב" (כד, סג) לפנות בשדה לשוח יצחק "ויצא





 








 





        
        

       





       





  
         




         





          
         

          
       

          


     




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

  
  

רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה
 יעקב בן רבקה נסכה דוד ז"ל 
חביב בן אסתר וחיים עטר ז"ל 

יוסף בן חביבה עזרן ז"ל
 ז"ל  אברהם סגל בן שבתאי הלוי

 סעדה בת יוסף ונעמה זנדני ע"ה 

 חביב בן אסתר וחיים עטר ז"ל 
 ימימה בת שלמה קהתי ז"ל 
 יצחק בן נעימה משה ז"ל

 י גב' אברהם"ורדה בת סאלם ע"ה ע ♦עזרי ע"ה  שמחה בת חונצ'ה♦כמיסה בת רחל ע"ה♦משה בן שמעה אביבי ז"ללע"נ


