


    
''ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים''


         
        





 

     





–''ותען להם מרים''     

 ''סוס ורבו רמה בים''     


        
        



        

        
      


         

''לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעיתי'
        

 


  אוצרות התורה
  

  ''ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו''
  

 
       





        

  


    ''מה תצעק אלי''   
         

        דבר אל בני ישראל''
ויסעו''


  האור החיים הקדוש


 ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי'

מחה אמחה את זכר עמלק''
       
         




        

      
 



     ''שים באזני יהושע'' 

       


  הגאון מוילנא
  

  עשיית מלאכה ע''י מחשבה בשבת –פינת ההלכה 
שבת קדש לה' מחר  ''ויאמר אליהם הוא אשר דבר ה' שבתון

  את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו''
 

       –
        

      
      


         


      

      



–

–        
   






        –



       


    


–  


–
–

     ''את אשר תאפו אפו''–
       

    
        
        

איסורהודעה
–

        
       


        

   


         

        


         

       
   

   

  –     


       
  – 

         
     –  


  פניני רבינו צבי פסח

  

  סיפור השבוע

      
        

       
       

       
         
   

    
        



         








       


    ' ויאמר משה אל העם אל'

תיראו, התייצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם הים, כי 
אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפון לראותם עוד עוד 

עולם''       
       

         וירא''
ישראל את מצרים מת על שפת הים'   

        


       
        
     





  

  שבת שלום! 
  
  

ררפאל יעקב בן אסת


kosssover@gmail.com 


