



  

''ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת 
עולתך'' 
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     ''למה אתה בוש''–
        

–''לכך נבחרת''
–


  רבי חיים פלאג'י

 

  'ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימתו לפני ה'' '
       
       











      

     







   
        

      



      




  



    
       


נים אתבונן''''מזק  



''כל הולך על גחון''
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''הולך על גחון''                    ומתוק האור



  סיפור השבוע
מיני קרא משה לאהרן...ויאמר אל אהרן קח לך ''ויהי ביום הש

 עגל בן בקר לחטאת...''
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  פנינים
  

  רת השבועפטה
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''מפזז ומכרכר לפני ה''
    – ''ותבז לו בלבה'' 

       –
–

  ע''פ והערב נא

  !שבת שלום
  

  
  !וב''ב ברדאשלמה למשפחת דן חיים לרגל הולדת הבן  יו''ל




kosssover@gmail.com 


