


  
 

''וביום השמיני ימול בשר ערלתו'' 
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–

          


  רבי ברוך הלוי אפשטיין זצ''ל
  

  ''אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת''
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  אוצרות התורה
  

''זאת תורת המצרע ביום טהרתו''
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  סם     

 
   לסם


––


     

         
       

       
       

    
     


        





        


 ואילו היו יודעים בני אדם את
זה, היו שמחים כאשר שומעים שאומרים רע עליהם כאילו נותנים 

להם כסף או זהב.
         

       
–


–

––



''זאת תהיה תורת המצורע''–

 – ביום''
–טהרתו''

  החיד''א
  
''וצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע והשליכו אתהן אל 

 מחוץ לעיר אל מקום טמא''
        –

   
         




         
          

         


     –    
          




– – 



  עיני שמואל

  

  סיפור השבוע
הן והנה שאת לבנה בעור והיא הפכה שער לבן'' וראה הכ''
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    אוצרות התורה
  

  !שבת שלום
 

אליהו בן סעדה


kosssover@gmail.com 


