


  
 

''וירא בלק בן ציפור''
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  שלמה חדשה

  
''וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם ויבאו אל בלעם''
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  כרם צבי
  

''ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו 
משם אפס קצהו תראה וכולו לא תראה''











   

 
       





  
        


     





''אפס קצהו תראה וכלו לא תראה


  פנינים


י יחזה נופל וגלוי -ד-''נאום הגבר שטום העין אשר מחזה ש

נים''עי
        


  


       
       


       


  רבי אברהם יעקב מסדיגורא



  מאמר על הפרשה
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  'פ החפץ חייםע'
  

  שבת שלום!
  
  

ליהודית בת יעל שמחה


kosssover@gmail.com 


