
 

  

  

  

  

ויגשפרשת 
  יהודה סבר שיוסף הוא מזרעו של ...

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

       


     
 


         
        
        




           







  הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים...
  כפרעה" (שם) כמוך "כי

  
  


         

         





 




  בוכה האב ובוכים הבנים ,בנים המפרנסים לאבי' 
  ומת" (מד, לא) הנער אין כי כראותו "והיה

  
          





        

         
     

           


       
 

       






         

    
           



      



           





  מדוע לא שלח יוסף מכתב לאביו ?
  )ג " (מה,חי אבי העוד יוסף אני"





     



         
      




        
   
 

 
   










  
 

     


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" טבת   95 גליון ו"הי שלום שאולהרבע"יל"זשלוםמריםבןשמואללעילוי נשמת  מוקדשהעלון

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
 ע"הצביה בת סרח 

  ל"זאריאלרחלבןאברהם
  ל"ז אדרי אסתר בן שלום
  ה"ע כהן סעידה בת שרה

  ל"ז בניטה מזל בן חיזקיה
  ל"ז מיארה דונה בן שארל

  ה"ע שלום דוד בת כוכבה מה'נג



 

 

כיצד גילה בנימין לפני כולם ששליט מצרים הוא 
  ? יוסף אחיו

  )שםמפניו" ( נבהלו כי אותו לענות אחיו יכלו "ולא


  




            

           


          
















       


  ? באיזה יום בשבוע התגלה יוסף לאחיו
  יד) צואריו" (מה, על בכה ובנימין ויבך אחיו בנימין צוארי על "ויפול


       


     



     





      



גבר ? וכיצד  כששמע שיוסף מתעשו מה עשה 
  ? 'ק"ש'ליעקב כשהפך ה'קש' ל'שק' ו עליו

  " (מה, כח)עוד יוסף בני חיויאמר ישראל רב "

        







         


  
 




 
          












ה'שאגת אריה' לבני מה הבטיח  - מרן הגרע"י
  ? קהילת מץ כשהגיע לכהן כרב בעירם

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


  






   
    


   




 

           



          

      



  


         




       



     






  
 åðéæàäì ,äùøôä ìò úåàøôøôå íéùåãéç ,äô÷ùäå øñåî úåçéùïáåàø áøäî ïìåâ 

'ïåùìä ìå÷'á  'ìèá03-6171001  .øúàáå 'ïåùìä ìå÷' úåãîòá íéøåòéùä âéùäì ïúéð  

  ה"ע אליהו ידידיהבתחנה
  ה"ע אלפסי סעדה בת ימנה

ע"ה ל"ז ואדעי ובנת שלמהבןשמואל

ה"עשרעביחייםבתרחל
  ל"ז ירימי עפיה בן רפאל שלום
ה"עכוכבייששכרבתמרים

  ל"ז וינבך דב מאיר בן ישראל
  ה"ע רבין חנום בת מהסולטן אסתר
 ל"ז יהודה בן יצחק חוואטו הרב

 ל"ז גמליאל וסאלם חלימה בן משה♦  ה"ע זאנו סעדה בת עליה♦  ה"ע קעטבי יעקב בת סעידה ♦ 'תח עודי דינה' הגב ע"י ל"ז חיסין בן עוואד יצחק לעילוי נשמת


