
 

  

  

  

  

מקץפרשת 

תמונת מהוכיחו החרטומים  -מהרי"ל דיסקין
  אינו נכוןיוסף  לששפתרונו  כוכביםה

  לפרעה" (מא, ח) אותם פותר "ואין

   




         


        


     
        





         
   

         
      


 

         
  
           



  ? מדוע יוסף לא התרחץ כשיצא מבית האסורים

  א, יד)(מ "שמלותיו ויחלף ויגלח הבור מן "ויריצוהו

  
       















 




הנפלאה של ר'  הברקהה?  י ביקש עצות מיוסףמ
  זצ"לעזרא עטיה 

  " (מא, לג)וגו' וחכם נבון איש פרעה ירא "ועתה

 


         
     

   


     


  ? יוסףכשף את ם לחרטומיהלא הצליחו למה 

  צוארו" (מא, מב) על הזהב רביד וישם שש בגדי אתו "וילבש


     











  





      


 


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   94 גליון הי"ו אברהם ז"ל בן רחל ופנחס אריאלרבילעילוי נשמת 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

 סעדה בת יוסף ונעמה כוכבי ע"ה
 משה בן ימימה ונתן כוכבי ז"ל

 יעקב בן רחל אבגי ז"ל

 ע"ה צביה בת סרח אומי
  מאיר בן אסתר אדרי ז"ל 

  מזל סעידה בת יעקב קעטבי ע"ה



 

 

פלפולו של מרן הגרע"י אודות זהותה של אסנת 
  ותספורתו של יוסף בראש השנה

  לאשה" (מא, מה) און כהן פרע פוטי בת אסנת את לו "ויתן

       






       

        

           
    


        

    


 


    


         
      


    
 





   


 

      
         

    


    
          

    







        


 


    

  

    

          
           

         
   



 השבטיםשל  רבנותהתואר השתנה דוע מ
  ? כשירדו למצרים

  ממצרים" (מב, ג) בר לשבור עשרה יוסף אחי "וירדו

       


 
 






  ששלח ליוסף בוטניםשטמן יעקב בה'צופן' 
  ושקדים" (מג, יא) בטנים ולט נכאת דבש ומעט צרי מעט"

       
         


        



 




      




  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  שרה בת סעידה כהן ע"ה
  מרים בת חסיבה גניש ז"ל
 ר' ישראל בן חסן אלוני זצ"ל

דליה בת רחל יוסף ע"ה
 עליה בת סעדה ז'אנו ע"ה

אברהם בן סולטנה דימרי ז"ל

 הרב חוואטו יצחק בן יהודה רוקח ז"ל
 וקח ע"המרים בת מנטינה ר

 שרה בת ניסים שלום ע"ה

 ניסים בן סלמה אהרון ז"ל ♦ מילכה בת לאה בנימין ע"ה♦יפה בת מרים נסיר ע"ה♦ישראל בן שרה דרחי ז"ל לעילוי נשמת

 אפילו ספר תורה שבהיכל"ו ,הכל תלוי במזל"

 להוציאו ושיסייע םמיממתין לתורניצב על מכבש הדפוס ו ,'המצויינים שערים' כולל ראש א"שליט גולן ראובן הרב מאת' הזהב רביד' ספר

 ספרדים זמננו חרוניאל ועד ,ב"ומשנ ע"ושב"י טור  ,'הגמ מסוגיות, שבת ומלאכות הלכות סיכוםו ביאורובהם  מאות עמודים ספרב .לאור

 לרבנות ההסמכה במבחני ולנבחנים שיעורים למגידיבפרט , ורשי הסוגיותובהבנה מש שבת 'ללמוד הל ציםפחלרבה  יש בו תועלת .אשכנזיםו

   הבנה ובקיאות בהלכות סבוכות אלו.וקיבלו בהירות  שיצאו עד עתה, קונטרסיםבאברכים רבים ברחבי הארץ נעזרו  .הראשית

 

 øôñä êåøò áåèá íòè úòãå ,íëñîå äôùá äøåøá úúöîåúîå úà éø÷éò íéðéãä ,íùøåùî" א"שליט יוסף י"הגר לציון הראשון מרן הסכמת מתוך

úåéâåñá ùä"ñ íéðåùàøäå ,íò éøáã øåèä ïøîå úéáä óñåé ,ãòå éðåøçà íé÷ñåôä .àéáäå úòã ïøî åîàà"ø òéæ"à, íò éùåãéçí éøåàéáå äëìä úàî øáçîä èéìù"à ,

øùàî äúìò åãé ,áå"ä äúéä úìòåúì íé÷ñåòì úåëìäá úáù". 

  4122172-050' בטללמחבר  יפנו והצלחהלרפואה את הספר לעילוי נשמת יקיריהם, או  ולהנציח להקדיש המעוניינים


