

 

  
  

ת אשתי ''ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדוני א
 ואת בני לא אצא חופשי''

        
  

     
  



       
 אהבתי את אשתי ואת בני לא''

''עבד נרצע''אצא חופשי''

 



  כלי יקר

  
''ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום 

 לנוס שמה''
      




        


        
        

        


     –   



  






 
       
       
      


        
       


  מהר''י אסאד


''אם המצא תמצא בידו הגניבה שנים ישלם'' 


       

    
        




  רבינו בחיי
  

הים אם לא שלח ידו ''ונקרב בעל הבית אל האל
במלאכת רעהו''

       
      



       


       
       


''ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו 

במלאכת רעהו''
   מאיר מפרמישלאן רבי

  



''אם ענה תענה אותו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע 
צעקתו''







     
       

–
     


       
   
   




    


       
      



   ''אם ענה תענה אותו''

  –'''כי אם צעק יצעק אלי' 
  –

–''וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב''
 

     
       
     
     

     





     
    יש לנו קבלה ברורה כי אם

נוצר מצב כזה של הזדמנות לבנות את בית המקדש, 
אבל יש בזה חשש של חלישות הדעת למישהו, אז 

מוטב להניח ולא לבנותו...
       



      
       


       


  קול אליהוע''פ 



  סיפור השבוע





      
       



        
        

       
   –    

       

       




       
–


        

       
       


 –    –  
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  שבת שלום!
יקותיאל בן אלישבע


kosssover@gmail.com  


