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פרשת לך לך

ìàøùé ìë ãòáå åðãòá øùåé õéìî äéäéù ïåöø éäéå ,åéøôñå åúøåúî äùøôä ìò íéùåãéçì ùã÷åî åìåë ïåìòä ,à"òéæ ìåãâä åðéáø ìù åúøéèô á÷ò
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""לך לך מארצך

         
         

      

          
              
           
( ב,)יב

""ואעשך לגוי גדול

        

           
         


              
                    

                    
          

                  
                 






                  
          
                
         
                 
                    
         
          
          


   

                   
               
           
( ה,)יב

""ואת הנפש אשר עשו בחרן

       



         

        
                  
המנוח צבי סברי בן מגידה ז"ל
המנוח יצחק בן תמו ז"ל ♦ מרת שמעה בת סאלם ע"ה
המנוח מסעוד בן לאה ז"ל ♦ המנוח אוהד חיים בן
יהודית ז"ל

מרת מרצדס בת פרלה ע"ה ♦ מרת שרינה בת לואיזה ע"ה
מרת לאה בת חנינה ע"ה ♦ המנוח בן ציון בן רבקה ז"ל
המנוח אשר בן עובדיה ז"ל ♦ מרת שושנה בת בניה ע"ה
מרת אסנת בת לאה ע"ה

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
רחל בת סאלחה ע"ה ♦ צביה בת סרח ע"ה
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""ואת הנפש אשר עשו בחרן

       
        

                   
           
                 
                 
         



        

                
                  


        
       

( כו,)יז

""בעצם היום הזה נמול אברהם

           

     
         
         
         
        

                   
                    
          
 

       

        

                  
        



         

         

                
                  
         



         
       


( יט,)יד

""ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון

          
        
        
        

03-6171001 'האזינו לשיעורי הרב ראובן גולן על פרשת השבוע ב'קול הלשון' בטל
[1-1-2-48-1-2-1 ]להאזנה לשיעורים על חומש בראשית יש להקיש
המנוח גרש בן משה ואידס ז"ל ♦ מרת ורדה בת סאלם ע"ה ♦ המנוח אביעד בן יפה ז"ל
מרת מרים בת יוכבד ע"ה ♦ מרת איטה בת אידס ע"ה
מרת ויקטוריה בת ברטה ע"ה ♦ המנוח שלמה בן חיים
סלימאן ז"ל ♦ מרת כמיסה בת רחל ע"ה ♦ מרת שמחה
בת חונצה ע"ה

מרת אסתר בת רחמה ע"ה ♦ המנוח חיים בן נעמי ז"ל
מרת יסמין שושנה בת בלקיס ע"ה ♦ מרת חנה בת
מרים ע"ה ♦ מרת הילה בת פאני ע"ה ♦ המנוח אברהם
בן גורג'יה ז"ל

מרת רחל בת סימי ע"ה ♦ המנוח סעדיה בן יוסף ז"ל
המנוח אהרון בן סלימן ז"ל ♦ המנוח שמואל בן רדה ז"ל
המנוח שמואל סעיד בן השמט ז"ל ♦ מרת רשל רחל בת
נונא ע"ה

