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  כב יולי למðייðם  15

  טו-במדבר כח:א  אין מפטירים בðביא 
  וðסכו יעשה ...משה-וידבר ה' אל

  ר''ח אב
  אב ראש חודש    יולי למðייðם  19



                                                  בס''ד
 

 haggadahberurah.com  גבריאל מרטיðדייל

 

 

 

 
10  

 לא:ל  –דברים ל:יא  כז -ישעיהו א:א
  ... עד תמם  כי המצוה הזאת

  אב ש''ק ד' 
  כג יולי למðייðם  22

  מו -ויקרא כו:יד  ט:כג  –ירמיהו ח:יג 
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