




 
 

 

  

''וידבר ה' אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר 
צוה ה' 


        


      


 


––
       

        
–


        

        


         
  
        


    

        
   –      

–



  

    
 –

        
–  


  אבני אזל

  
''ואם בית אישה נדרה או אסרה אסר על נפשה בשבועה'' 




  







    









    –


        
 


  משך חכמה

  
''ויקצוף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים 

מצבא המלחמה'' 
–

–


       





  


         
        

 משה משה 



        

         
   

  ויאמר   



        


  אזנים לתורה

  
''ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת 

התורה אשר צוה ה' את משה'' 
 מהמלחמה

למלחמה






       


''זאת חוקת התורה''–

         



  ע''פ יגל יעקב

  
''עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד 

ממנו איש ויקרב את קרבן ה'' 
–











–

        
–

       





  חידושי הרי''ם
  

''נחנו נעבור חלוצים לפני ה' ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו 
 מעבר לירדן''

 
 –  





      – 




   נחנו נעבור חלוצים לפני''
–ה'''     

         ואתנו אחוזת''
–נחלתנו מעבר לירדן''

  


        
         



       
         

      


         
     
        

       

      
         

       


 ה'' ''פני מש–  – ''פני חמה''
''פני יהושע''–

 – ''כפני לבנה''     


  מעינה של תורה
  

''ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה''
        




        
    

        
     


        


       
       

       


       

סעו מהר שפר''''וי–
 ''ויחנו בחרדה''–


  טל השמים

 

  שבת שלום! מזל טוב!
  

יתו של אברהם יוצא לאור לרגל הכנס בננו היקר שיחי' לבר
  !ם טובים! שנזכה לגדלו לתורה לחופה ולמעשיאבינו

 

  
 

kosssover@gmail.com


