
 

  

  

  

    

        

 פרג'אללה ביטענתו של יהודה במשנתו של ר
  מטוניס הסרוסי

  אדני" (מד, יח) בי ויאמר יהודה אליו "ויגש

       


     
 


    

        
        


      

    



           



  יהודה ידע שמושל מצרים הוא יוסף !

  וגו'" (מד, יט) אב לכם היש לאמר עבדיו את שאל "אדוני

 


    




         


    




        



       


       

  
      





        


         


     




        







 


       



  על המכתב ועל החרם בקורותיו של יוסף הצדיק

  מת" (מד, כ) "ואחיו
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בס"ד

  ויגשפרשת
 זתשע" טבת  197גליון   יוסף בן דוד וציונה ז"ל ע"י בנו ר' יאיר שלומי הי"ור'לעילוי 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

 ה"עקעטבייעקבבתסעידהמזל
  ל"ז בכר שלמה בן דניאל

 ל"ז חזי והדיה יחיא הרב בן אבשלום

 ל"ז מאור יחיא בן יגאל חגי
 ל"ז אהרון סלמה בן ניסים
 ל"ז אדרי אסתר בן מאיר



 

 










    
         

      


      





          


  
          




          


          





כיצד גילה בנימין לפני כולם ששליט מצרים הוא 
  יוסף אחיו ?

  (מה, ג)מפניו"  נבהלו כי אותו לענות אחיו יכלו "ולא


  




           
           


          











 

 


          



אריה לבני קהילת מץ  מה הבטיח השאגת
  כשהגיע לכהן כרב בעירם ?

  חייך" (מז, ח) שני ימי כמה יעקב אל פרעה "ויאמר


  






  
     


   




 

           



          

       


   



         










   
 



, ]1-1-48-2-1-1הקש [ 6171001-03טל' שיחות חיזוק והשקפה מהרב ראובן גולן בעמדות ובאתר קול הלשון, וב

  gmail.com740@rg5 - ובשידור חי בקול הלשון. לקבלת העלון מדי שבוע שלח הודעה ל


 




 


  
  

 ל"ז וייס שרה בןישראל
 ה"ע נחום סאלם בת ורדה
 ל"ז כהן חוחילה בןמכילף

 בנימיןי"עה"עלאהבתמילכה
 ל"ז אליאסי טלה בן עזרא
ה"עאנו'זסימיבתלאה

  ה"ע דמארי פנחס בת כאדיה
 ל"ז אסחייק כתון בן נעים

 ה"ע זקן בן טובה בת ויקטוריה

 כהן ז"ל ע"י הגב' נוגה כהן םמשה בן אברה ♦ ה"ע כהן סעידהבתשרה ♦ל"זאליהומריםבןשמואל♦ ל"ז מונייצר חיסין בן עוואדיצחקלע"נ


