
 

  

  

  

  

ויגשפרשת 
לדבר קשות  יהודהחליט שבעקבותיה ההחקירה 

  עם יוסף

  בעבדך" (מד, יח) אפך יחר וגו' ואל אדוני בי ויאמר יהודה אליו "ויגש

        


   

  


 



         


   
 

         






      


        

      


   
      



 ידע שמושל מצרים הוא יוסףיהודה  - מרתק
  ! כבודו ובעצמוב

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

 


             



          

          
          

   


   




           
       


           

             


          


           


      



     




        



 

             
        




  שאילץ את יוסף להתגלותהתרגיל המבריק 

      
     
          


 

          



         


            

         
            


  

    








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  

 ותשע" טבת 145גליון  י ר' רונן קעטבי הי"ו"מרת מזל סעידה בת יעקב ע"ה עלע"נ  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
 צביה בת סרח ע"ה

 בן זוהרה סובן בבי ז"לשלמון סלימן
  מכילף בן חוחילה כהן ז"ל
 ישראל בן שרה וייס ז"ל

 ורדה בת סאלם נחום ע"ה
 שרה בת סעידה כהן ע"ה
  שרה בת ניסים שלום ע"ה



 

 

    


          
         

       


      


          
      






  פרנסות מאה דוחה אחת מחלוקת

  טרף" (מד, כח) טרף אך ואמר מאתי האחד "ויצא





    
      










          


         
         









האם יהודה ביצע את משימתו והשיב את בנימין 
  ? ליעקב

  (מד, לב) הימים" כל לאבי וחטאתיוגו',  הנער את ערב עבדך "כי


  

     
 

           





   

    

   
       



     
           


 


         

    
     

         


       



          

    


           




  


          
          


   

   
    





          




  ביין ששלח לו... קבעיוסף לי המסר שטמן

  , כג)מה" (מצרים מטוב שאיםונ ריםוחמ עשרה כזאת שלח ולאביו"

  
       

         
        

   
     





   

       

           
          


     

        
         

 


á íâå ,ìàøùé õøàáàà ,äéìâðà ,ïøéäðéèðâøäøà ," ,úåôñåð úåðéãîå úôøö ,å÷éñ÷î ,äéâìá ,áéôìà 
íéãåäé î íðåàîö úà íéååøî úåîù úà çéöðäì êúåøùôàá ùé úéìîñ äîåøúá .'äøåú ìù äøàá'

 :íéèøôì 'ìè .åìåë íìåòáå ìàøùé õøàá äøåúä øåà úà õéôäìå êéøé÷é08-9452903     
  

 ישראל בן חסן אלוני זצ"ל
 סעדה בת יוסף ונעמה זנדני ע"ה 

 יוסף בן עליה גבאי ז"ל

ז"לאברהם בן סולטנה דימרי
 משה בן ימימה ונתן כוכבי ז"ל

  י מור יוסף"עדליה בת רחל ע"ה

  הרב חוואטו יצחק בן יהודה לוזון ז"ל
 מרים בת מנטינה רוקח ע"ה
 יונה בת מיסה סרוסי ע"ה

 יצחק עוואד בן חיסין מונייצר ז"ל ♦ שמואל בן מרים אליהו ז"ל♦י אבוטבול"אורה עישה בת ביחה פריחה ע"ה ע ♦ אהרון ז"ל  ניסים בן סלמהלע"נ


