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 מרחשון ה' תשע"ז189 גליון

 הוקדש ע"י משפ' חנוך,העלון מוקדש לעילוי נשמת חיים בן נעמי ז"ל

פרשת לך לך
         


           

           
         
          
           
         
            


על מאסרו של רבי נחום מצ'רנוביל ונדודיו של
אברהם אבינו
( א,"ויאמר ה' אל אברם לך לך" )יב
         
           
          
          
         
          

 


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

          
           

          
          
          

          
          

ויקטוריה בת טובה בן זקן ע"ה
שמחה בת שרה אליאס ז"ל ע"י איתח
יצחק בן ריקה בן סימון ז"ל ע"י בריגה

...מחשב מסלול מחדש
( א,"ויאמר ה' אל אברם לך לך" )יב
         


          


        
          

           
         

           
           
           

         

 
   
         
         

        
 




           
         
           



            
        
        
            

        


יסמין שושנה בלקיס ע"ה ע"י כהן
מרים בת יהודית סוזאנה ע"ה
הילה בת פאני יצחק 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

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

           

           

           

         
  
            

            

        

          
          
           



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

         
          

             

          
         

          
            
         
        





           
         

         
          
           

           
           
         
          

         
         
          
          

            
           


""רחוק מתוק
(יב- יא, אברם ישב בארץ כנען וגו'" )יג."ויפרדו איש מעל אחיו
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 השיעור המרכזי.[1-1-2-48-1-1  ]הקש03-6171001 ' ובטל,שיחות חיזוק והשקפה מהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון
rg5740@gmail.com - לקבלת העלון מדי שבוע שלח הודעה ל. ובשידור חי בקול הלשון,16:45 נמסר ביום ה' בשעה
 


 


לע"נ חנה בת מרים כפיר ע"ה ♦ גאולה בת רחל מעברי ע"ה ♦ ישעיהו בן סלימאן סטחי ז"ל ♦ אברהם בן גורג'יה ז"ל ע"י סלה
זוהרה בת סולטנה בוגנים ע"ה ע"י הארוש
בניטה בת כמונה חדד ע"ה ע"י הארוש
שמשון בן סעדיה גדסי ז"ל

רותי בת שמעה ע"ה ע"י ר' רחמים יוסף
חנה בת שלמה שרעבי ע"ה
לאה בת סימי ז'אנו ע"ה

ימימה בת שמעה שלום ע"ה
ישראל בן חיים קעטבי ז"ל
יחזקאל בן יוכבד אביגיל אבשקר ז"ל

