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 טבת תשע"ז196 גליון

העלון מוקדש לעילוי נשמת המנוח חיים ויקטור בן רחל חלפון ז"ל ע"י רעייתו וילדיו הי"ו

פרשת מקץ
יוסף התמנה למפקד הצבא המצרי ע"י שניצח
בתחרות החץ וקשת של גיבורי מצרים

...הילד הזקן שנקלע לעולם האמת

( מד,"ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים" )מא

          
           
            

          
           
             


          

          

           
           
          


         
           

          
           

          
        
   
         
           
           

   
             


           
            
     
           

  
          
  




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


שלמה בן אברהם אלנדאף ז"ל
חסיבה בת מסעודה בן אבו ז"ל
נתן בן חיים והב ז"ל

( א,"ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם" )מא

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

         
        

         
          
           
            
         

         


פרזי בן עזיזה ז"ל ע"י בננו
רחמים בן יוסף כהן ז"ל
סלחה בת אסתר כהן 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

כיצד הזכיר יוסף את גניבת אמו
( יב,"וימצא הגביע באמתחת בנימין" )מד
           
           
 
           
         



            
          

 

          
          


         
            

             


יהודה ביקש להעלים ראיות אך בא המלאך
והשיב את הגביע
          
  
         

          

         
           
           
          
          

          
        

          
          


          
    

          
          
         

           
          

           
          


            
          

             


         
         



           
          
           


הצופן שטמן יעקב אבינו בבוטנים ובדבש ששלח
ליוסף
( יא,"מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים" )מג
        
         

         
         
          

 

  




 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 מרים בת יחיא ע"ה ע"י אבידן ♦ קדיה בת סאלם וסעידה ע"ה ♦ מזל טוב בת אחסו אלישיב ע"ה ♦ משה בן איטו אלול ז"ל
שלמה בן אברהם לולוי ז"ל
רותי בת שמעה ע"ה ע"י רחמים יוסף
ג'מיל בן יוסף מדאר ז"ל

יפה בת מרים נסיר ע"ה
ראובן בן חיה לאה פנדר ז"ל
מרים בת מיירה ארוך ע"ה

טרנג'ה בת יוסף ותמר דארף ע"ה
יוסף בן יחיא דהרי ז"ל
נתנאל בן תמרה לוי ז"ל

