
 

  

  

  

  

בשויפרשת 
  יעקב הכריע שהאיכות קובעת ולא הכמות...

  ב) אביו וגו'" (לז, מגורי בארץ יעקב "וישב

  
           

 








     

   

   

          
    



  ? ים שנהמדוע היו יוסף ורבי אלעזר כבני שבע

  לו" (לז, ג) הוא זקונים בן "כי

        







   


   
        

   

   






  קנאו בו קרוביו ורעיותיוסף י שמושמי  -החיד"א

הדבר" (לז, יא) את שמר ואביו אחיו בו "ויקנאו

      


       



      


 

     


 
   


  



טעותם של השבטים נבעה מכך שיוסף  - מרתק
  היה היחיד שלא נולדה עמו תאומה

  וגו'" (לז, כ)ונהרגהו  לכו "ועתה

 
             







     
       


  



     

           



    


         








       







    




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  

 ותשע"כסלו  143גליון  א"שליט מחפוץ ישראלג"הרהבנוי"עז"למחפוץזכריהבן יהודהר' "נ לע מוקדשהעלון

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

 ל"זעזרןחביבהבןיוסף
 לביא' ר י"ע ה"ע אמיליו בת פינה

  ה"ע חצרוני ברוד בת זוהרה

  קלינרמן י"ע ל"ז איטה בן מאיר
 ה"ע חובשי שושנה בת יוכבד
 ה"ע יקותיאל לאה בת ידידה



 

 

  ...ברכת "שעשה לי כל צרכי" ומכירת יוסף

  אכלתהו" (שם) רעה חיה "ואמרנו

         
    

      











    
 



 האם יוסף היה מוציא ציציותיו מחוץ לבגדיו
  ?כמנהג בני אשכנז 

  בבגדו לאמר שכבה עמי" (לט, יב) "ותתפשהו


           


         

  



             




           
       




 


   
    

      
         


  


  גדול של יוסף הכהןאשת פוטיפר תפשה בבגדי 

           


  
    





 


  ידו ישב"ס המצרי בזכות שרטוטלקבל התיוסף 

  בידו" (לט, כג) מאומה כל את רואה הסוהר בית שר "אין

           


       
  

        


        
           




   




  ? יהודיםלאו חגיגה נחמדת" לפרעה  יום הולדת"

  פרעה" (מ, כ) את הולדת "יום




           




    



          

       
       

           


        









           
     

          



          

 
 


    




   




êéøé÷é úîùð éåìéòì úåéåëæ úåááøå ,íéàøå÷ éôìà ,ãçà ïåìò !  
ä ùå÷éáä á÷òáø  éåëéæá óúåù úåéäì êãéá ùé ,ì"åçáå õøàä éáçøá íéáø úåéñðë éúáá ïåìòä úöåôú úáçøäì

äìå ,íéáøäà çéöð.êéáåø÷ øëæì ïåìòä ú  :íéèøôì08-9452903   
  

  

  ל"ז גלעד יפת בןשלום
  ז"ל הלוי שבתאי בן סגל אברהם

  ה"ע כהן אסתר בתסלחה

ל"זכהןיוסףבןרחמים
  ה"ע אבו בן מסעודה בת חסיבה

 אברהם'גבי"עע"היחיאבתמרים

  ל"ז לוי תמרה בן נתנאל
  ל"ז ימיני יוסף בן מיל'ג

 ל"ז כמיסה בן יוסף

 ה"ע מן חנה בת שרה♦  ל"ז טייץ חנה בן יוסף ♦ל"זחברוניציפורהבןאברהם♦ל"זיחיאלוזהרה משה בן אברהםלע"נ


