
        


             
          
            

       

               
           

            
      

    
   


       

      
        

       
        

       
      

       
       

       
      

        
      

        
 

          
      

         
        

        
       

         
       

         
        

     
       

       

לוח עמוד היומי בזוה"ק - פרשת יתרו

פרשת בשלח תשפ"ג

עלון מס' 220 |פרשת בשלח תשפ"ג

א

חלק ט  - פרשת פקודי
מתוק מדבשוילנאיום

רסה-רעארמב ע"בראשון'
רעא-רעזרמג ע"אשני

רעז-רפגרמג ע"בשלישי
רפג-רפחרמד ע"ארביעי
רפח-רצדרמד ע"בחמישי
רצד-שארמה ע"אשישי
שא-שזרמה ע"בשב"ק

 יו"ל בעזהשי"ת ע"י 
מרכז "מתוק מדבש" ת.ד. 5315 ירושלים

דֹוׁש ֹזַהר ַהּקָ
ָבׁש  ִעם  ָמתֹוק ִמּדְ

רּוׁש ּפֵ

על 
הפרשה 
ועניני 
דיומא

ב"ה
הילולת בעל מתוק מדבש זצוק"ל י"ד שבט הבעל"ט 



             
            
              

         
              

           
            

            
           

            
            

            
          

       
     
        

       
        

       
      

         
       

       
       

     
   

       
       

      
        

       
       

      
          

        

         

       
        

       
       

       
       

        
       

      
       

     

       
      

        
       

      
         

        
      

      
       

       

בפרשת בשלח תשפ"ג



גפרשת בשלח תשפ"ג

             
             

             
             

   

       
              

           

             
           

              
             

          
      

        

       
       

       
         

       
        

       
       

         
        

       
        

        
       

       

   
   

         

         
       

         
        

        
 

       
       

        
      

       
       

       
       

      
        

       
         

     
      

        
       



דפרשת בשלח תשפ"ג

            
        

            

       
             

           
            

             
            


               

     
       

         

       
       

       
         

   
       

       
        

         
      

       

     
 

       
       

     
       
        

        
        

     

       
      

    
       

        
      

       
       

        
     

    


        
        

        
        
        
        
        

       
        

       
      

        
        



העיד הגה"צ רבי שלמה בלוך זצ"ל תלמיד החפץ חיים זי"ע, שכל שבת למד החפץ חיים את הזהר של הפרשה, 
גם היה אומר לאחרים שילמדו כן, ואפילו בחורים, והיה אומר שרובו כמדרש.

ובשם החזון איש זצוק"ל מובא בספר מעשה איש: אין ספר מוסר כל כך טוב כמו ספר הזהר.

שבח דא שירתא

           
              

          

        
             

            
           
              

          

      
       

     
      
        

       
       

        
      

       
        

    
   

       
      

        
       

       
      

         
        

        
       

         
        
       

      
      

          
    

       

   לקבלת העלון מידי שבוע יש לשלוח אימייל בכתובת: 
 3022233@gmail.com

פורמט כיס 
"ובלכתך בדרך" 

מהדורת ר' יוסף צבי 
בערגער

)cm 16.5/11.5 ( פורמט בינוני - מהדורת ר' הערשל וועבער 
)cm 17/12(

דֹוׁש" ע"פ  ע"פ "ָמתֹוק ִמְדָבׁש""ָמתֹוק ִמְדָבׁש"  הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראלהפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל דֹוׁש"ַהֹזַּהר ַהּקָ ַהֹזַּהר ַהּקָ

www.matokmidvash.comמוקד הזמנות:

)cm 24/17( פורמט רגיל

02-50-222-33


