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 טבת תשע"ו144 גליון

העלון מוקדש לע"נ שלמה בן סוזן שרה ז"ל ע"י אביו ר' שמעון אלפסי הי"ו

 חנוכה- פרשת מקץ
           

  
          
  




 ובאיזה,באיזה חג שלח יעקב את בניו למצרים
? חג שתו עם יוסף לשכרה
( יח, זאת עשו וחיו וגו'" )מב,"ויאמר אליהם יוסף ביום השלישי
         
           
           
         
           

          
    

          
          
         

           
          

           
          


            
          

             


         
         



           
          

שלום בן אסתר דרעי ז"ל
קמי בת מנטינה ואלנסי ע"ה
ניסים בן מרים בן עטר ז"ל

אם כל החלומות הולכים אחר הפה מדוע לא
? נתקיימו פתרונות החרטומים
( ח,"ואין פותר אותם לפרעה" )מא
          
           
          
           

         
          

           
          
            
          
         


יוסף התמנה למפקד הצבא המצרי ע"י שניצח
בתחרות החץ וקשת של גיבורי מצרים
( מד,"ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים" )מא
         
           

          
           

          
        
   
         
           
           

   
             


           
            
     

מזל טוב בת אחסו אלישיב ע"ה
סאלח בן יעקב גרמה ז"ל
רחמים בן ג'ורג'יה ז"ל ע"י לולוי הי"ו

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




           


המהרח"ו ראה בחלומו שיוסף חשש שהאחים

יוסף רמז לאחיו כיצד יכניעו ישראל את היוונים

יאמרו תפילת הדרך ולא יוכל להם
 קום רדוף אחרי, ויוסף אמר לאשר על ביתו,"הם יצאו את העיר לא הרחיקו
( ד,האנשים והשגתם" )מד
            


         
           
         
 
          
           

          
         
          

           
           
 
          
   


יהודה ביקש להעלים ראיות אך בא המלאך
והשיב את הגביע

 
 
          
           


           

           

           


האם בנימין חטא בכך שלא סיפר ליעקב אביו
? על מכירת יוסף
( ב,"ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן" )מד
           
          
         


           





( יב,"וימצא הגביע באמתחת בנימין" )מד
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לע"נ משה בן איטו אלול ז"ל ♦ שלמה בן אברהם לולוי ז"ל ♦ מרים בת צדוק מועקב ע"ה אהרוני הי"ו ♦ מסעודה בת יוסף ומרים גהלי ע"ה

שלמון סלימן בן זוהרה סובן בבי ז"ל
ע"י ר' מרדכי סובן הי"ו

מכילף בן חוחילה ז"ל ע"י גאלי כהן הי"ו
נעים בן כתון אסחייק ז"ל
אליהו בן שרה ויטמן ז"ל

דניאל בן שלמה בכר ז"ל
ורדה בת סאלם נחום ע"ה
מילכה בת לאה ע"ה ע"י בנימין הי"ו

