
 

  

  

  

    

        

  עלה למעלה עלה !

  יב) בו" (כח, ויורדים עולים אלהים מלאכי גו', והנהו מוצב סולם "והנה

   
    

   



    

   
         


 


    


        


           


           







            
          


  


 


          

     
 






            

           



            
          
          



  עבודה בעינים

  ללבוש" (כח, כ) ובגד לאכול לחם לי וגו' ונתן הזה בדרך "ושמרני

     


           






      





         





    




          


             







         

           


  


        


 


         


         
       

      
     

         



   
    
           

בארה של תורה
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©  

בס"ד

 יצאופרשת

 חתשע" כסלו  241גליון   י בתו וחתנו פנינה יפה ויניב קשרי הי"ו"פרל חנה מקלס ז"ל עהמנוח יעקב שמחה בן ע"נלהעלון מוקדש

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

מזל בת חכם אברהם הכהן ע"ה
 חסן עמרם בן זוהרה אברהם ז"ל 

 יהודה בן פריזאד עזרי ז"ל

י בניטה"שמואל בן חיה פרידמן ז"ל ע
 ימימה בת שלמה קהתי ע"ה 

 חיים בן שמעון הלוי שפילמן ז"ל



 

 

    
 



  ? כמים זורמים השידוכים אחרים למה אצל

  יכולתי" (ל, ח) גם אחותי עם נפתלתי אלהים נפתולי רחל "ותאמר


  
 

 





  



        












   

    





   
  



 



 
 





 
   


 




מכינה לי  כשאת כי תה, כוס בבקשה "אשתי,
  הוא טעים יותר"

  ד)-, ויאמר להן וגו'" (לא, גוגו' וללאה לרחל ויקרא יעקב "וישלח

  


 





  
 

      
           





    


           










           



 

         


   
    


 



  
  

    

    

  ♦ אגם ע"הבת רוזה  רחל
  ♦יצחק בן נעימה משה ז"ל 

  ♦תאג'ה בת רבקה חברוני ע"ה 
♦יהודה בן שלום ורינה שרעבי ז"ל

שלוה בת משה שאער ע"ה 
 נתן בן ניסים כוכבי ז"ל 

אסתר בת חנינא ואזאנה ע"ה

שמחה בת שרה אליאס ע"ה
 אליהו נעים בן פרחה ז"ל ע"י קוש לילי 

יעקב בן יוסף גהלי ז"ל

 גאולה בת זוהרה צוברי ע"ה
 אברהם בן זוהרה דוד ז"ל

 לוי ז"ל דוד המנוח עזריאל בן 











 











rg5740@gmail.com


