
  


  
  

''ויקחו לי תרומה''
–

        
    
        



 


        



      

–
   ילקוט הגרשוני

  
''ועשית שנים כרובים זהב'' 

       
        





–

        
       


       

   –



  רבי מאיר שפירא מלובלין

  
' ''בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו'

   
      


       

      
        







      













  


 



  מילר שליט''א אליהו רב

  
השולחן לחם פנים לפני תמיד'' ''ונתת על 


   





        












       
       



      


         


        


        
      

    
       

      
        


      




  לאור הנר

  
ירכה וקנה...ממנה יהיו'' ''ועשית מנורת זהב טהור...


   


        





       
       

 



        





    


   

         


   תפארת יחזקאל
  

  סיפור השבוע
''ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את 

תרומתי''




        




       
     


 

        



         

     





      
       

        


       
       


      






 


         
        


       



       

         


  ר הנרלאו
  

  שבת שלום!
אוריאל בן גילה


kosssover@gmail.com 


