
                            

  
  

''בך יברך ישראל לאמר ישימך אלהים כאפרים וכמנשה''








  
        
          


 

––
–

''ישימך אלקים כאפרים''
        

 כמנשה''ו''


  הכתב סופר
 

 ''אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי''






–





        



       

– 






       
         


    – – 

         


''שמע ה' תחנתי ה' תפלתי יקח''



  המשך חכמה

  

נא פשע אחיך וחטאתם...ויאמר אליהם יוסף אל תיראו כי  ''אנא שא
  התחת אלקים אני''

         

          

–
         
         
         

–''התחת אלוקים אני''


      ואתם חשבתם עלי רעה''
אלוקים חשבה לטובה למען עשה כדבר הזה להחיות עם רב''

       
  –   




  ארץ בנימין
  

  ''נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר''

        
        


      ''אילה שלוחה''  

''הנותן אמרי שפר''
         




         






  רבי חיים פלאג'י

  
''ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב 

  לנו את כל הרעה אשר גמלנו אתו''


 








      –  


         


        
   
        

     –  


  ע''פ מדרש תנחומא
  

  סיפור השבוע
–''ויתחזק ישראל וישב על המטה''   


         

        
       
        


  

        


       


 
        




      





         



       


  


        



        





         

       


        
  


     


       


        


          



 

   


       


         
         





        
       

        
     

        


       



       
          




     
        


       
         






  שבת שלום!


שלמה שמעון ישראל בן חיה אסתר נ''י  


kosssover@gmail.com  


