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 כסלו תשע"ו143 גליון

העלון מוקדש לע"נ ר' יהודה בן זכריה מחפוץ ז"ל ע"י בנו הרה"ג ישראל מחפוץ שליט"א

פרשת וישב
     

            

            
          

            
            
      
           


 טעותם של השבטים נבעה מכך שיוסף-מרתק
היה היחיד שלא נולדה עמו תאומה
( כ,"ועתה לכו ונהרגהו וגו'" )לז
           
             

          

 
           
          

           


             

            
            


           

           
 




          


 

            
 


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

...יעקב הכריע שהאיכות קובעת ולא הכמות
( ב,"וישב יעקב בארץ מגורי אביו וגו'" )לז
           
            
     
           
      

       


           
           

         
          
          


? מדוע היו יוסף ורבי אלעזר כבני שבעים שנה
( ג,"כי בן זקונים הוא לו" )לז
          
      
  

    
         
            

           

         
            
       
            
            
 


 מי ששמו יוסף יתקנאו בו קרוביו ורעיו-החיד"א
(יא

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

           
 
            

יוסף בן חביבה עזרן ז"ל
פינה בת אמיליו ע"ה ע"י ר' לביא
זוהרה בת ברוד חצרוני 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

יוסף התקבל לשב"ס המצרי בזכות שרטוטי ידו

...ברכת "שעשה לי כל צרכי" ומכירת יוסף

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

("ואמרנו חיה רעה אכלתהו" )שם

           
         
             
           
             

            
            

        
             
            


         
             
          
      
 


        

    
           
            


? "יום הולדת חגיגה נחמדת" לפרעה או ליהודים

האם יוסף היה מוציא ציציותיו מחוץ לבגדיו
? כמנהג בני אשכנז

( כ,"יום הולדת את פרעה" )מ

            
           
             

       
            
   

       


          
           
            
           

            
 


           
           
         
           
              
            
     

            
        
            
          
            
             
          
            

              



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


   
             


 
           
            
 

          
          

           
          
          
           
   
           


אשת פוטיפר תפשה בבגדי הכהן גדול של יוסף
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לע"נ אברהם בן משה וזהרה יחיאל ז"ל ♦ אברהם בן ציפורה חברוני ז"ל ♦ יוסף בן חנה טייץ ז"ל ♦ שרה בת חנה מן ע"ה
נתנאל בן תמרה לוי ז"ל
ג'מיל בן יוסף ימיני ז"ל
יוסף בן כמיסה ז"ל

רחמים בן יוסף כהן ז"ל
חסיבה בת מסעודה בן אבו ע"ה
מרים בת יחיא ע"ה ע"י גב' אברהם

שלום בן יפת גלעד ז"ל
אברהם סגל בן שבתאי הלוי ז"ל
סלחה בת אסתר כהן ע"ה

