



  

  ''וישמע יתרו כהן מדין חתן משה''
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                                      שי הרי''םהחידו  
  

''ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו וישאלו איש 
  ''לרעהו לשלום

        



        

        



      


       

        




החתם סופר



  
מצרים ביום הזה ''בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ 

  באו מדבר סיני''
  
     


        

––



       

      


       
      
     

–


  רבי ישראל סלנטר


ל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה וישב ''ויענו כ
משה את דברי העם אל ה''

        

   

       




   




       
       

  


        


       










                      אוצרות התורה


''ויהי קולות וברקים'' 
       
        
      




       
   

   
       
       
      


   


        
       




       
        

                           רבי משה סולובייצ'יק זצ''ל  
  

  ''וירא העם וינעו ויעמדו מרחוק''
       


 
      






     
     

      


       


       

       
    

      
                                        אוצרות התורה

  

''לא תעשון איתי אלוהי כסך ואלוהי זהב לא תעשו לכם''


        




גם



–''לא תעשון איתי''       
     לא''

תעשו לכם''
  פרדס יוסף



  סיפור השבוע
       


       
      


        
       
  

 לראות


       
        


      
–


        

  רואים    

      



  ! שבת שלום
יעקב חי

כהןחנאלפארו



kosssover@gmail.com  


