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 חשון תשע"ו137 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת חיים בן נעמי חנוך ז"ל ע"י משפ' חנוך הי"ו

פרשת לך לך
      
           



            
 
             
     
            

    
 
            
          


 איזו אות משמו של אברהם-רבינו יוסף חיים
?אבינו לא נכתבה על גבי הדגלים
( יד,"וירדוף עד דן" )יד
             

          
           
          
            



          
           
              
          
             


מדוע דוקא המלאך הממונה על ההריון סייע
?לאברהם אבינו במלחמה
( טו,"ויחלק עליהם לילה" )יד
           
                   
 
         
          


שמואל סעיד בן השמט פיראן ז"ל
רשל רחל בת נונא ע"ה ע"י שרעבי
אסתר בת רחמה אילוז ע"ה

הפרנס ששיחק בילדותו עם הרב במשחק
...הסוסים התנגד למינויו בכל תוקף
(ב- א, ואגדלה שמך" )יב,'"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך וגו

           

            

           

           
            
            


      
             

          
        
            
          
            


           
          
           

            


הבטחתו הפלאית של הבבא אלעזר
( ה,"ואת הנפש אשר עשו בחרן" )יב
           
            

           

          

           
         


              

לע"נ מו"ר מזכה הרבים מגדולי
מחזיקי התורה בא"י הרב יורם
מיכאל בן רינה אברג'ל זצ"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

סוד קריעת הים שבברית המילה
( י,"המול לכם כל זכר" )יז
            

      
        
  
            
           

          
            
           

      
          
         

           


            
            
          
          
           
          
            

           


 איחור מצות המילה-המקובל רבי סלמן מוצפי
!גורם שהתינוק יהיה חלש בתורה ויראת שמים
( יב,"ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם" )יז
  
           

           


          

             

   
          

           
            
          
         


           
            
           



             

            

            

 
           
            


? הישמעאלים או הנאצים ימ"ש,מי גרוע יותר
( יז, ידו בכל ויד כל בו" )טז,"והוא יהיה פרא אדם
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לע"נ חנה בת מרים כפיר ע"ה ♦ אהרון בן סלימן שעירי ז"ל ♦ שמואל בן רצון חצרוני ז"ל ♦ אברהם בן גורג'יה סלה ז"ל ♦ ליזה בת אסתר סרוסי ע"ה

יפה בת ידידה זוליכה ע"ה
יסמין שושנה בת בלקיס ע"ה
יוסף בן מיניס נהרי ז"ל

רחל בת סימי זאנו ע"ה
באטה בת הילדה ע"ה ע"י הגב' רוזין
לאה בת לונה גדסי ע"ה

מרים בת יהודית סוזאנה ע"ה
הילה בת פאני יצחק ע"ה
גאולה בת רחל מעברי ע"ה

