


  
  

'ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל '
אהרן'' 
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  ע''פ אוצרות התורה



''ויחר אף משה וישלך מידו את הלחת וישבר אתם תחת 
ההר'' 
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  ברכת פרץ

  

''ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל'' 

        
       

  
       
        

        
   


        
        


 הנחמדים' מזהב

ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים גם עבדך נזהר בהם 

בשמרם עקב רב''
        
        

 ''בשמרם עקב רב''   


''עקב רב''
         

                                       רבי חיים פלאג'י  
 


 סיפור השבוע
''וראית את אחורי ופני לא יראו'' 

       
         
       




        


      
       
      

        


       
        
   
          


        וראית את''

–אחורי ופני לא יראו''   
        
       


''וראית את אחורי''–
       

''פני לא יראו''–


  
  שבת שלום!


יקותיאל בן אלישבע


kosssover@gmail.com 


