



  
  

  ''כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה''

      


     

      


      


     

  
      




       




       
     


     




    


  
       

      
       


       
       

      


  לאור הנר
  

''ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות 
  השחר''

      


     

   


     



      
       



 
      


       
      
      

      


      


 
      

      





      
     
     
      
      




      
      

       
 

 
       

     




  ע''פ מהר''ל


''ויאמר יעקב...על כן ראיתי פניך כראות פני 

  אלקים ותרצני''






      


       


      

 
      
     


       ראיתי''

–פניך כראות פני אלקים''
     

    





  
  ''נסעה ונלכה ואלכה לנגדך''

      



  

–''נסעה ונלכה'' 
      


–   –  –




     ''הילדים רכים''–


       
  ''ודפקום יום אחד''–

''ומתו כל הצאן''–


       


''יעבר נא אדני לפני עבדו''–
 ואני''

–אתנהלה לאטי''
      

 עד אשר אבא''
–אל אדני שעירה''   


  רבינו בחיי

  

  שבת שלום!
  


  שרה בת דבורה שתחי'


kosssover@gmail.com 


