
 

  

  

  

    

        

  "..."לעולם אל תזלזלי בחלום של ילד יהודי

  חלום" (לז, ה) יוסף "ויחלום




         
         

        
        


  


          

        
    

          



      

          

         


           

   
          





           

   
        


     





     
  


           

  



         

  
           

      


 לא אני אבל ארנקו, ארנקי מפני "יתבייש
  ממנו" אתבייש

  אחיו" (לז, יא) בו "ויקנאו
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בס"ד

  בשויפרשת
 זתשע" ה' כסלו 195גליון   י רעייתו וילדיו הי"ו"ויקטור בן רחל חלפון ז"ל עהמנוח חייםלעילוי נשמת  העלון מוקדש

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

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

 שלמה בן אברהם אלנדאף ז"ל
 חסיבה בת מסעודה בן אבו ז"ל

 נתן בן חיים והב ז"ל



 

 

    












 

         
          

            
      

         


שאחד מהם עתיד שבטים קבלה היתה ביד ה
  מצריםרדת ללולהימכר 

  לג) יוסף" (לז, טרף טרף אכלתהו רעה חיה בני כתנת ויאמר "ויכירה

 
  
    

     
     




           

   



    

   


   
  


  שלא יחרב העולםכדי ס וכעלא לשנזהר יצחק 

  לה) אביו" (לז, אותו "ויבך


        







       



    




    


 





          
             


        



יוסף נהפך לטומטום כשנתייחד עם אשת 
  פוטיפר וכשהתגלה לאחיו

  הבית" (לט, יא) מאנשי איש ואין מלאכתו לעשות הביתה "ויבוא


   

             


          


    
 




 

           

           
            


          


          


          





           
          

           
          

     






    
  



    


           



ום המרכזי נמסר ביהשיעור . ]1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' קול הלשון, ובובאתר הרב ראובן גולן בעמדות משיחות חיזוק והשקפה 

  gmail.com740@rg5 -לשלח הודעה קבלת העלון מדי שבוע ל , ובשידור חי בקול הלשון.516:4בשעה ה' 

  



  

  
  

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

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

ארוך ע"המרים בת מיירה

 שלמה בן אברהם לולוי ז"ל
 רותי בת שמעה ע"ה ע"י רחמים יוסף

 ג'מיל בן יוסף מדאר ז"ל

 משה בן איטו אלול ז"ל ♦מזל טוב בת אחסו אלישיב ע"ה ♦קדיה בת סאלם וסעידה ע"ה♦מרים בת יחיא ע"ה ע"י אבידןלע"נ


