

  

  
  

קרח בן יצהר בן קהת בן לוי...ואנשים מבני ישראל ''ויקח 
חמשים ומאתים נשיאי עדה''
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  ''לבשם רבי מאיר חדש זצ


''ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם ואון בן 

פלת בני ראובן'' 
       
      
       


        

  

     


      
        

       
       

        
        

       



      
      


  


      

     


       
       


        

      
    

       



        




       
       
        

       




       


       


   


     

       








        
       



        



  אוצרות התורה 

  
  סיפורי השבוע

''המעט מכם כי הבדיל...ובקשתם גם כהנה''
   









        


       

      
      


       –

 


      


       

        




       
      



  


        




      
      





  אור הנרל


ובקשתם גם ''המעט מכם כי הבדיל אלוקי ישראל אתכם...

כהונה''
       

      
  


 ''רב לכם בני לוי''–  

 המעט מכם כי הבדיל אלקי ישראל''
–אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו'' 

       
 ''ובקשתם גם כהונה''   

      
       

      




  שבת שלום!


ניסים דניאל בן גילה


kosssover@gmail.com 


