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 כסלו תשע"ה91 גליון

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

פרשת ויצא
אבני ארץ ישראל כבידות יותר מאבני

סוד קפיצת הדרך

חו"ל

- י, ויפגע במקום וגו'" )כח,"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה
(יא

( יא,"ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו" )כח
   
         
          
         
           
          
          

        
        
          

     

    


ה'פטנט' הייחודי שהיה במקלו של יעקב
( יח,"וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה" )כח
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יצחק בן אסתר ז"ל ע"י כהן
יהודה בן סופי בן בסט ז"ל
דוד בן רצון וסעידה כהן ז"ל

נעימה בת שרה משה ע"ה
אליעזר בן מימא אבגי ז"ל
מאיר בן איטה נריאן 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

יעקב למד את סודות הקוסמים והמכשפים
( א,"וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם" )כט
        

         


פך השמן שמצאו החשמונאים נזדמן
ליעקב מן השמים

          
      
        

          
     
         



           


     
       
         
 

מחמת תמימותו נשא יעקב כמה נשים

          

( כה,"ויהי בבוקר והנה היא לאה" )כט

           

 



          



         


          
           
          

         


?איזו אות מסוגלת להריון

         

( ג,"ותאמר הנה אמתי בלהה" )ל

          
          

        

        

           

          

 

         

  

          


          



          
          
          

האם סבא לבן חילק לנכדיו מתנות

       


?וממתקים


           

( א,"וישכם לבן בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו וילך" )לב

           

  


        

           

          
            







'האזינו לשיחות מוסר והשקפה ופרשת השבוע מאת הרב ראובן גולן ב'קול הלשון
.1-1-2-48-1-1 [ לשיחות חדשות יש להקיש ]לא ברצף.03-6171001 'בטל
'ניתן להשיג את השיעורים והשיחות בעמדות 'קול הלשון' ברחבי הארץ ובאתר 'קול הלשון
לעילוי נשמת יוסף בן חנה טייץ ז"ל ♦ אברהם בן משה וזיהרה שלומי ז"ל ♦ אברהם בן ציפורה חברוני ז"ל ♦ לוי בן סאלם כרמי ז"ל
פינה בת אמיליו לביא ע"ה
זוהרה ברוד בת אפרים חצרוני ע"ה
שרה בת חנה נתן מן ע"ה

יוכבד בת שושנה חובשי ע"ה
ידידה בת לאה יקותיאל ע"ה
יששכר בן יהודה חובשי ז"ל

אליהו בן יצחק סויסה ז"ל
יוסף בן יחיא גזאל ז"ל
חיה אסתר מלכה בת משה שלמה וינבך

