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 כסלו ה' תשע"ז193 גליון

"העלון מוקדש לעילוי נשמת חברנו ר' ישראל בן חיים קעטבי ז"ל ע"י מוסדות "דרכי תורה

פרשת ויצא
          
          


נוסחת החיד"א למציאת הזיווג האמיתי
( כה,"ויהי בבוקר והנה הוא לאה" )כט
          

          

          

          
             

          

  
         

  
   
           
           
         
          


מהי המידה שהחזון איש הצביע עליה כחסרון
? הגדול ביותר בשידוכים
( ח,"נפתולי אלהים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי" )ל
         

     
          


          
    
          


דוד בן רצון וסעידה כהן ז"ל
ראובן בן חיה לאה פנדר ז"ל
שלוה בת משה שאער ע"ה

? מדוע נתחייב יעקב אבינו גלות כרוצח בשגגה
( י,"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" )כח
         
           
   

         
              
           

          
           

           
            

          


          
       
          
         
 
 
         
          
           


            
          



           




         
         
        
   
           

דוד בן כמונה גוילי ז"ל
גאולה בת זהרה צוברי ע"ה
מרים בת חוה ע"ה ע"י גפן

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

            
           
           
          
           

 
           


          
          
           
            
 
           
            


           


...תפילה של אמא
( א,"וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם" )לב
 
           
         
            
           
           

          
  
            
          

         
          
            
          

          

           
        
          




         
           
          


          
          
         
         

          
         

          
          
         
           


  
          
          
        
         
         



הסוד הכמוס שהסתיר יעקב מלבן כל השנים
( כ,"ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הוא" )לא
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לע"נ רחל בת רוזה אגם ע"ה ♦ אליהו נעים בן פרחה ז"ל ע"י קוש לילי ♦ יעקב בן יוסף גהלי ז"ל ♦ מזל בת חכם אברהם הכהן ע"ה
אליהו בן יצחק סויסה ז"ל
חיה אסתר מלכה בת משה שלמה וינבך ע"ה
ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה

לוי בן סאלם רזקן ז"ל
רחל בת אסתר אוחנונה ע"ה
יצחק בן אסתר כהן ז"ל

יוסף בן יחיא גזאל ז"ל
אסתר בת חנינה ע"ה ע"י ואזנה
נתן בן ניסים כוכבי ז"ל

