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 כסלו תשע"ה92 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת רבי אברהם ז"ל בן רחל ופנחס אריאל הי"ו

פרשת וישלח
         

            
          

          


הנוטריקון הנפלא של אחותו של ר' ישעיה פיק
( ה,"עם לבן גרתי ואחר עד עתה" )לב
          
         
         

        
         
          



 יעקב אבינו חשש שמא יהרוג- מרן הגרע"י
במלחמה עם עשו את התנא רבי מאיר
( ח,"ויירא יעקב מאד ויצר לו" )לב
          

         
           
          
          
           
          

          
         



           


רחמים בן יוסף כהן ז"ל
סלחה בת אסתר כהן ע"ה
שלמה בן אברהם אלנדאף ז"ל

? "מדוע שלח יעקב לעשו "מת ורגליו בתוכו
( ד,"וישלח יעקב" )לב
         
  
     
         
        

          
         
 
  
       
           


עשו קרא את שמו של לבן כקריאת אותיות
! אנגלית ולכן פחד ממנו
(ו- ה, ויהי לי שור וחמור" )לב."עם לבן גרתי ואחר עד עתה
          
           
         
          

          
          
            

           
          

          
    

           
         

          
          


רייזל שושנה בת משה פלג ע"ה
חיים וולוול בן ר' נח פלג ז"ל
דוד בן שלמה עודי 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

           
          
          


מאיזה פירוש חזר בו הרמב"ן כשעלה לארץ
והגיע לבית לחם? ומה מסר הרב מוצפי בשם
? הגרי"ח זוננפלד אודות שינויי מזג האויר בא"י
( טז,"ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל" )לה
         
         

 
         
          


 
           
         
          
         
         




          
          
         

          
     

          
         
         


        
          


          
          

         
          
          
         
          


יעקב אבינו לחם עם השטן את מלחמת אברכי
! הכוללים בדורנו
( כו,"ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו" )לב
        
          

 
        

          
         

        
         

         
        
         
         
       
          


        
          
      
          


חכמת המהרי"ל דיסקין שידע ברגע אחד כמה
עלים יש בעץ וכמה חוטים יש בבד
( א, ועמו ארבע מאות איש" )לג,'"וישא יעקב עיניו וירא וגו
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לעילוי נשמת יצחק בן נעימה משה ז"ל ♦ יהודה בן זכריה מחפוץ ז"ל ♦ חיים ויקטור בן רחל חלפון ז"ל ♦ מרים בת יחיא אברהם ע"ה
כדיה בת סאלם לביא ע"ה
יוסף בן כמיסה אסיאד ז"ל
שלום בן יפת אברהם ז"ל

מרים עישה בת רחל ע"ה ע"י מדהלה
יוסף בן יחיא קפאח ז"ל
נתנאל בן תמרה לוי ז"ל

פרזי בן עזיזה בננו ז"ל
ראובן בן חיה לאה פנדר ז"ל
חסיבה בת מסעודה שרעבי ע"ה

