
 

  

  

  

  

בשויפרשת 

  הסוד הגורלי שהסתירו יעקב ובניו מיוסף
  שנה וגו'" (לז, ב) עשרה שבע בן "יוסף

    


    




     

       


    
  








         

        








    


  
          

          
   






            
      


   


       


 

    




מי היתה החיה שהגינה על יוסף בדרכו 
  ? לשכם, ומה עוללו לה אחיו

  להמיתו" (לז, יח) אתו "ויתנכלו




       










        

    
      


           

        


         
         






        

   


     


  של יוסף 'צשכפ"'ה
  עליו"  אשר הפסים כתנת את כתנתו את יוסף את "ויפשיטו

          



          

         


       

בארה של תורה
 äøåú ìù äðåðéø ñ"çî ïìåâ ïáåàø áøä úàî♦ úåáåçø äøåú éëøã úåãñåî é"òù íéðééåöîä íéøòù ììåë é"ò ì"åé 

 :úëøòîä úáåúë  

 úéìéò ïéòéãåî  

 óñåé úìéñî3/10   

ìè'- 08-9744220   

öåôú úîéùøì ì"àåã:ä  

 rg5740@gmail.com  

 התשע" כסלו   93 גליון הי"ו אברהם ז"ל בן רחל ופנחס אריאלרבילעילוי נשמת מוקדשהעלון

סרח בת רחמה ע"ה ♦לע"נ ר' בנימין בן סלחה ז"ל 
 נאז'ה בת תאג'ה ע"ה ♦ר' שלמה בן טאוס ז"ל 

 רחל בת סאלחה ע"ה ♦ז"ל  יחיא בן אהרן
 צביה בת סרח ע"ה

 מזל טוב בת אחסו אלישיב ע"ה
 משה בן איטו אלול ז"ל

  שלמה בן אברהם לולוי ז"ל

  מרים בת צדוק אהרוני ע"ה
 זרין בת טלת נסרתי ע"ה 
  סאלח בן יעקב גרמה ז"ל



 

 

 





  





         
          

      
  

   


         

   
         


          

  
   


           

      
         







        




  ? נת הפסיםוכתמה הטמין יעקב בתוך 





  


        





        











         


           


איזו חיה פתחה את פיה ודיברה עם יעקב 
  אבינו לאחר מכירת יוסף?

  יוסף" (לז, לג) טרף טרף אכלתהו רעה "חיה


      












 





  










  מדוע לא שלח יוסף שד לאשת פוטיפר?
  אליה" (לט, י) שמע ולא יום יום יוסף אל כדברה "ויהי



    






 






       




 åðéæàäìäô÷ùäå øñåî úåçéù,  ìò úåàøôøôå íéùåãéçúùøô òåáùä,  áøä úàî
ïìåâ ïáåàø  'ïåùìä ìå÷'á  'ìèá03-6171001 .] úåçéùì úåùãçùé÷äì ùé 1-1-2-48-1-1[.  

 'ïåùìä ìå÷' øúàáå 'ïåùìä ìå÷' úåãîòá úåçéùäå íéøåòéùä úà âéùäì ïúéð.  

  
  
  

 מסעודה בת יוסף גהלי ע"ה
 ר' שלום בן אסתר אדרי ז"ל
ע"ה קמי בת מנטינה ולנסי ע"ה

ניסים בן מרים בן עטר ז"ל
  ימן בן זוהרה סובן ז"לשלמון סל

אסתר בת לואיזה לוי ע"ה

  ורדה בת סאלם יששכר ע"ה
 מכילף בן חוחילה כהן ז"ל
 אליהו בן שרה ויטמן ז"ל

 דניאל בן שלמה בכר ז"ל ♦יצחק עוואד בן חיסין עודי ז"ל ♦שלמה בן סוזן שרה אלפסי ז"ל♦ שמואל בן מרים שלום ז"ל


