
 

  

  

  

    

        

  ? מדוע שלח יעקב לעשו "מת ורגליו בתוכו"

  יעקב" (לב, ד) "וישלח

     



      


         

       



     



  ר' ישעיה פיק הנוטריקון הנפלא של אחותו של

  עתה" (לב, ה) עד ואחר גרתי לבן "עם

 
  


       





  עשו היה בטוח שיעקב פרק עול

          
          

          
           




  



     




           


         








  שנה?במשך מדוע נעל יעקב את דינה בתיבה 

  ילדיו" (לב, כג) עשר אחד ואת שפחותיו שתי ואת נשיו שתי את "ויקח
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©  

בס"ד

  שלחויפרשת
 זתשע" ה' כסלו 194גליון   י מוסדות "דרכי תורה""חברנו ר' ישראל בן חיים קעטבי ז"ל עלעילוי נשמת  העלון 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

דוד בן כמונה גוילי ז"ל
 גאולה בת זהרה צוברי ע"ה 

 י גפן"מרים בת חוה ע"ה ע

 דוד בן רצון וסעידה כהן ז"ל
 ראובן בן חיה לאה פנדר ז"ל
 שלוה בת משה שאער ע"ה



 

 


        





 

         
        

        
          





   




    
 

   

   
           



דע ברגע אחד כמה שיחכמת המהרי"ל דיסקין 
  עלים יש בעץ וכמה חוטים יש בבד

  איש" (לג, א) מאות ארבע ועמו וגו', וירא עיניו יעקב "וישא

  
           




  
 


  

 
   
  
   


          




      




  יא"אודות שינויי מזג האויר בהרב מוצפי דברי 

  רחל" (לה, טז) ותלד אפרתה לבוא הארץ כברת עוד "ויהי


          

        



        




  
        






    







        













 


            
      
    

           
          
         





השיעור המרכזי . ]1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' קול הלשון, ובובאתר הרב ראובן גולן בעמדות משיחות חיזוק והשקפה 

  gmail.com740@rg5 -לשלח הודעה קבלת העלון מדי שבוע ל , ובשידור חי בקול הלשון.516:4בשעה ום ה' נמסר בי

 



 




  
  

 יוסף בן יחיא גזאל ז"ל
 אסתר בת חנינה ע"ה ע"י ואזנה 

 נתן בן ניסים כוכבי ז"ל

לוי בן סאלם רזקן ז"ל
 רחל בת אסתר אוחנונה ע"ה 

יצחק בן אסתר כהן ז"ל

 אליהו בן יצחק סויסה ז"ל
 חיה אסתר מלכה בת משה שלמה וינבך ע"ה

 ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה

 מזל בת חכם אברהם הכהן ע"ה♦  יעקב בן יוסף גהלי ז"ל♦ אליהו נעים בן פרחה ז"ל ע"י קוש לילי♦ רחל בת רוזה אגם ע"הלע"נ


