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העלון מוקדש לעילוי נשמת ר' אברהם ז"ל בן רחל ופנחס אריאל הי"ו

פרשת וירא
  


האם המלאכים יודעים לדבר בשפה



?הערבית

        

( ד,"יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם" )יח

         

          
         


        
         


         
          

        

        

          

        



           

         

         

          

        

         





           

 

     

           

            

          

        



          

          

           

 
           



          


          



שרה אמנו וגורי האריות



( ו,"ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת" )יח

           

          

           

        

          

 

         

           

          

          

          



       

         



         

  



       



         

         

          

גרש בן אידס קוגן ז"ל
אברהם בן גורג'יה סלה ז"ל
הילה בת פאני יצחק ע"ה

יוסף בן מינס נהרי ז"ל
שמואל סעיד בן השמט כהן ז"ל
איטה בת אידס קוגן 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

האם המלאכים יודעים את מחשבות

          

?האדם

        
          

( יב,"ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" )כב



          

            
           

           






         




   
          

לשונות של חרדלית

 

( ז,"ויקח בן בקר רך וטוב" )יח




             



           

   

          



         

          






   

?אלו זכויות נרמזו בעצים ובאש ובמאכלת

    

( ו,"ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו" )כב

           

           




          

          



        



  

          

          




על מה התווכחו אברהם ויצחק כשהגיעו
?למקום העזרה

         
       
     
           
           


           
         
           


         
         

         
          
     




( ז,"ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעולה" )כב
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לעילוי נשמת חיים בן נעמי חנוך ♦ גאולה בת רחל מעברי ע"ה ♦ חנה בת מרים יצחק ע"ה ♦ ר' עמרם בן חסיבה ז"ל
רחל בת אסתר שטרית ע"ה
שלום בן יפת אברהם ז"ל
מסעודה בת יוסף גהלי ע"ה

שמחה בת חונצה עזרי ע"ה
ורדה בת סאלם מועלם ע"ה
מסעודה בת פורטונה דמרי ע"ה

מרים בת יוכבד רבין ע"ה
שלמה בן חיים סלימאן קרווה ז"ל
ויקטוריה בת ברטה לביא ע"ה

