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 כסלו ה' תשע"ז192 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת משה בן שמעה אביבי ז"ל ע"י בניו יוחאי ויוסי הי"ו

פרשת תולדות
          
  
          
         


          


? אזנים לכותל או לבעל
( מו,"ותאמר רבקה אל יצחק וגו' אם לוקח יעקב אשה מבנות חת" )כז
          
          
      

          
         
 
            
        

     
           

             
          

             


         


           
            






המינקת של החוזה מלובלין ותחבולתו של עשו
למנוע חלב מיעקב
( כה,"ויצא הראשון אדמוני" )כה
   
          

          
            
          

             

          
          
           

          
          
           
           
 
            
         

          
          
          
          
         

         



? האם עשו לקה בתסמונת אנשי הזאב
("כולו כאדרת שער" )שם

...מה שהלב משדר
 עד שוב אף אחיך."וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך
(מה- מד,ממך ושכח את אשר עשית לו" )כז
 
        

שמואל בן חיה פרידמן ז"ל
יצחק בן נעימה משה ז"ל
יעל בת כדיה נוני ע"ה

          
           
          
           
         


שלמה בן זהרה מלכה ז"ל
חסן עמרם בן זוהרה אברהם ז"ל
יהודה בן פריזאד עזרי ז"ל

לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל ♦ סרח בת רחמה ע"ה
ר' שלמה בן טאוס ז"ל ♦ נאז'ה בת תאג'ה ע"ה
אהרן בן יחיא ז"ל ♦ רחל בת סאלחה ע"ה
צביה בת סרח ע"ה

           

         
           
          
    

         
         

     
  
         
          

           
          
            
          
            
          


       


? למה היה מסוגל הרוק של עשו
( לד,"ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים" )כז
           


           
 

           
            

          
 
          
           
 
            
     

         
           



        
           
            
             
             

           
         
         
          

          
          
          
           

          
           
            

      
          

           
         
         
     
           
      

           
    
         


            
           

         
          
          
          

       
    
          

         
           
         
         
          




 השיעור המרכזי.[1-1-2-48-1-1  ]הקש03-6171001 ' ובטל,שיחות חיזוק והשקפה מהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון
rg5740@gmail.com - לקבלת העלון מדי שבוע שלח הודעה ל. ובשידור חי בקול הלשון,16:45 נמסר ביום ה' בשעה
 


 


לע"נ יעקב בן חונצ'ה ז"ל )ע"י יוכבד וחיים יצחק( ♦ מנחם מנדל בן ברוך אשכנזי ז"ל ♦ תאג'ה בת רבקה חברוני ע"ה ♦ יהודה בן שלום ורינה שרעבי ז"ל

חיים בן דוד בכר ז"ל
(רותי בת שמעה ע"ה )ע"י רחמים יוסף
שמחה בת שרה אליאס ע"ה ע"י איתח

יששכר בן יחיא ור'נה ז"ל ע"י ברכה חזי
זהרה בת סעיד מוסה ע"ה ע"י ברכה חזי
יחיא בן רומיה ז"ל ע"י ברכה חזי

אמנון בן נתן והב ז"ל ע"י שלום
ימימה בת שלמה קהתי ע"ה
אברהם בן מרים ז"ל ע"י סלה

