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 כסלו תשע"ה94 גליון

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

פרשת מקץ
         

         


'מי ביקש עצות מיוסף ? ההברקה הנפלאה של ר
עזרא עטיה זצ"ל
( לג,"ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וגו'" )מא
          

          
           
          

           


? למה לא הצליחו החרטומים לכשף את יוסף
( מב,"וילבש אתו בגדי שש וישם רביד הזהב על צוארו" )מא

          
            

            

         
           
           

         
             

          
          

          
           
            


צביה בת סרח אומי ע"ה
מאיר בן אסתר אדרי ז"ל
מזל סעידה בת יעקב קעטבי ע"ה

 החרטומים הוכיחו מתמונת-מהרי"ל דיסקין
הכוכבים שפתרונו של יוסף אינו נכון
( ח,"ואין פותר אותם לפרעה" )מא
          



         
 
        

        
         
  


         
             
          
           
  
         
          
            
           


? מדוע יוסף לא התרחץ כשיצא מבית האסורים
( יד,"ויריצוהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלותיו" )מא
            
           
          
            
         

     
         
         
          
            
            

סעדה בת יוסף ונעמה כוכבי ע"ה
משה בן ימימה ונתן כוכבי ז"ל
יעקב בן רחל אבגי 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

         
         
       
           
           
          
            

           
          
           
         
           


מדוע השתנה תואר הרבנות של השבטים
? כשירדו למצרים
( ג,"וירדו אחי יוסף עשרה לשבור בר ממצרים" )מב

          

          
          




ה'צופן' שטמן יעקב בבוטנים ששלח ליוסף
( יא,"מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים" )מג
        
         

         
         
          

 
 
          
 


פלפולו של מרן הגרע"י אודות זהותה של אסנת
ותספורתו של יוסף בראש השנה
( מה,"ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן און לאשה" )מא

         

         


           

          
             
            


         
         
 
            
      
           

          
         

           
            


 

         

          
            
         
            

             
          
           

           
           


" ואפילו ספר תורה שבהיכל,"הכל תלוי במזל
 ניצב על מכבש הדפוס וממתין לתורמים שיסייעו להוציאו,'ספר 'רביד הזהב' מאת הרב ראובן גולן שליט"א ראש כולל 'שערים המצויינים
 ועד לאחרוני זמננו ספרדים, טור ב"י שו"ע ומשנ"ב,' מסוגיות הגמ, בספר מאות עמודים ובהם ביאור וסיכום הלכות ומלאכות שבת.לאור
 ובפרט למגידי שיעורים ולנבחנים במבחני ההסמכה לרבנות, יש בו תועלת רבה לחפצים ללמוד הל' שבת בהבנה משורשי הסוגיות.ואשכנזים
. וקיבלו בהירות הבנה ובקיאות בהלכות סבוכות אלו, אברכים רבים ברחבי הארץ נעזרו בקונטרסים שיצאו עד עתה.הראשית
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050-4122172 ' או לרפואה והצלחה יפנו למחבר בטל,המעוניינים להקדיש ולהנציח את הספר לעילוי נשמת יקיריהם
לעילוי נשמת ישראל בן שרה דרחי ז"ל ♦ יפה בת מרים נסיר ע"ה ♦ מילכה בת לאה בנימין ע"ה ♦ ניסים בן סלמה אהרון ז"ל
הרב חוואטו יצחק בן יהודה רוקח ז"ל
מרים בת מנטינה רוקח ע"ה
שרה בת ניסים שלום ע"ה

דליה בת רחל יוסף ע"ה
עליה בת סעדה ז'אנו ע"ה
אברהם בן סולטנה דימרי ז"ל

שרה בת סעידה כהן ע"ה
מרים בת חסיבה גניש ז"ל
ר' ישראל בן חסן אלוני זצ"ל

