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העלון מוקדש לרפואת דודי שאול בן סרח הי"ו

פרשת לך לך
?מנין ידע אברהם שכוונת השי"ת לארץ כנען

" לכרמא לא תקרב,'"לך לך אמרינן נזירא וכו

( ה,"ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען" )יב

( א,"לך לך מארצך" )יב

        

          

   

         

    

        

           

         





         

      





           

  

        

     



        

  





ג' דברים קובעים מזלו של אדם

         


("לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" )שם

       
           
         
      


מדוע שם ועבר לא שברו את צלמי הע"ז? והאם

 
           





?אברהם שיבר את הצלמים גם בארץ כנען



( ח,"ויקרא בשם ה'" )יב

         

        
         
          
        
         
          
         



          
         
      

         
      
        

         


רומיה בת חוה מדמון ע"ה
אשר בן עובדיה עזר ז"ל
אסנת בת לאה שמלוב ע"ה

מרים בת יהודית סוזאנה ע"ה
מרצדס בת פרלה בן זקן ע"ה
לאה בת חנינה ואזאנה 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
אהרן בן יחיא ז"ל ♦ רחל בת סאלחה ע"ה
צביה בת סרח ע"ה

         

""לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו

 

( טז,"ולאברם היטיב בעבורה" )יב

          

          

        
         

          
         
         
        


      
   


         
   
        

          
        
          

?על שם אלו עוגות נקרא שמו של עוג

         

( יג,"ויבוא הפליט ויגד לאברם העברי" )יד

          



           
        
         
           
          
         
           
         
         

         
          


        
         
         
          
        
        
         
         
          



          

           
        
          

         

       
         



        
          


        

         
         
      
          
        

          







האזינו לשיחות מוסר והשקפה ופרשת השבוע מאת הרב ראובן גולן
1-1-2-48-1-1 [ לשיחות חדשות יש להקיש ]לא ברצף.03-6171001 'ב'קול הלשון' בטל
'ניתן להשיג את השיעורים והשיחות בעמדות המחשב של 'קול הלשון' בכל רחבי הארץ וכן באתר 'קול הלשון
לעילוי נשמת שושנה בת בניה חובשי ע"ה ♦ אברהם בן תמרה לוי ז"ל ♦ מסעוד בן לאה ממן ז"ל ♦ סלים בן חביבה יוסף ז"ל
אסתר בת רחמה אילוז ע"ה
רשל רחל בת נונא שרעבי ע"ה
חיים בן נעמי חנוך ז"ל

סעדיה בן יוסף עובד ז"ל
אהרון בן סלימן שעירי ז"ל
שמואל בן רצון חצרוני ז"ל

צבי סברי בן מגידה עובדיה ז"ל
שמעה בת סאלם מרחבי ע"ה
רחל בת סימי זאנו ע"ה

