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העלון מוקדש לעילוי נשמת גאולה בת רחל מעברי ע"ה ע"י משפ' סלמי

פרשת וירא
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מהתינוקות שינקו משרה למדו שאכילת שיירי
הצדיק מסוגלת ליראת שמים
( ז,"ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה" )כא
          

           
          
           



    
            

           
            


 המלכים שניצח יהושע בן נון זכו למלוכה31
בגלל שינקו משרה אמנו
             
          
         
              


 
            
           

ויקטוריה בת ברטה מזין ע"ה
ורדה בת סאלם אברהם ע"ה
שלמה בן חיים סלימן ז"ל ע"י קרוה

מדוע לא ריפא אברהם אבינו את עצמו באבן
?הטובה שהיתה תלויה בצוארו
( ב,"והנה שלושה אנשים נצבים עליו" )יח
           

           
           
           


           

 


  

            


             
            
        
            


מטעמי 'לשונות בחרדל' במשנת הגר"א ורבי לוי
יצחק מברדיצ'ב
( ז,"ויקח בן בקר רך וטוב" )יח
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מרים בת יוכבד רבין ע"ה
איטה בת אידס קוגן ע"ה
גרש בן משה ואידס קוגן ז"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

            

          
          
           
           
          
            
         

 

            
           
             
 
          
          


?האם המלאכים יודעים את מחשבות בני האדם
( יב,"ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" )כב
      
   
     
             

           


          
    
            
          

             
            

            
           
            


      
         

             
 
            
          

           

           
           
           

          
           






            
          



 


           
 
          


המעשה הנורא בבנות לוט שנגלו בחלום לאיש
שזלזל בהן
( לז,"הוא אבי מואב עד היום" )יט
       

          
      
           
           
           

        
          
       
   
          
         
            

           
      


?הר הבית בליבנו
( ה,"ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור" )כב
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לע"נ אברהם בן גורג'יה סלה ז"ל ♦ שמחה בת חונצ'ה עזרי ע"ה ♦ חנה בת מרים כפיר ע"ה ♦ כמיסה בת רחל אלול ע"ה
יעקב בן רבקה נסכה ז"ל
חביב בן אסתר וחיים עטר ז"ל
יוסף בן חביבה עזרן ז"ל

רונית בת ולנטין ע"ה ע"י גב' אשקרי
לאה בת מרים גרון ע"ה
רחל בת סעידה ואהרון כהן ע"ה

נהית בת פארי מוסאי ע"ה
סלמון בן יונה משמור ז"ל
באטה בת הילדה ע"ה ע"י הגב' רוזין

