

 

  
  

בני ''פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל 
ישראל...לכן אמור לו הנני נותן לו את בריתי שלום'' 

       
        




       


        
       





        

       
       


       


        


         
     


     



       






      








  רבי מאיר שפירא מלובלין

''הנני נותן לו את בריתי שלום'' 






       

       
        
        


       
   
 

–
  חתם סופר

  
''אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם'' 

     –  לפניהם 
 לפניהם
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 –     

–
  


       
    –   

  –    – 







''קח את יהושע בן נון איש אשר רוח בו''
כנגד


   

          


  אוצרות התורה
  

''ונתת מהודך עליו''
   –    

     


   לאותה  לאותה  



       
       




     


 לאותהאותהל–


  החיד''א


''ונתת מהודך עליו''
   –    
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  החפץ חיים



  שבועסיפור ה

''וידבר משה אל ה' לאמר יפקד ה' אלקי הרוחות לכל בשר 
איש על העדה'' 

       








 

      

   


        
        


      

      לא  האדם
אחריני ככל אשר ימצא בכוחו לעצמו נברא, רק להועיל ל

לעשות


  שבת שלום!


יהודית בת יעל שמחה


kosssover@gmail.com  


