
    
                  

                 
               

                 
           

       

       
            

             
             

             
                 

     
  

        
       
          
         
          
         
         
        
         
        
         
         
         

  

        
        
    

        
        
        
        
       
        
        
        
         
          
         
        
         

אֹויף ִאיִדיׁש

ירּוׁש ירּוׁשִמיְט'ן ּפִ דֹוׁשׁ  ִמיְט'ן ּפִ דֹושזֹוַהר ַהּקָ זֹוַהר ַהּקָ
ה ְרׁשֶ האֹויף ִדי ּפַ ְרׁשֶ ָבׁש  אֹויף ִדי ּפַ ָבׁשָמתֹוק ִמּדְ ָמתֹוק ִמּדְ

 

עלון מס'  85                                      פרשת  בחוקותי תשפ"ביו"ל בעזהשי"ת ע"י מרכז "מתוק מדבש" ת.ד. 5315 ירושלים

נתנדב לעילוי ולטובת נשמת הר"ר ישעיה ז"ל בן יבלחט"א הר"ר אהרן הכהן הי"ו  ב"ה

אפרשת בחוקותי תשפ"ב

לוח עמוד היומי בזוה"ק פרשת במדבר

מתוק מדבשוילנאיום
תקפ-תקפה קטז ע"א ראשון'

תקפה-תקצב קטז ע"ב שני
תקצב-תקצז קיז ע"א שלישי
תקצז-תרג קיז ע"ב רביעי
תרג-תרט קיח ע"א חמישי
תרט-תרטו קיח ע"ב שישי
תרטו-תרכא קיט ע"א שב"ק

חלק ו - פרשת משפטים



                  
         

               
               

                
               

        

       
            

               
             

                 
             

                 

               
            

       
         
          
          
         

 

          
        
       
        
        
         
        
         

    

         
       

   
        

       
         

         
        
         
        
          
          
         
         
         
        
        
         
        
       
          
       
       
           
         
       
        
        
         

פרשת בחוקותי תשפ"ב ב



               
               



                  
                

              
             

                 

                 
              

               
               

                 
                  

       
                

               

         
        
        

    

        
        
        
         
         
       
          
          
          
         
         
         
          
        

    

        

          
         
        
       
        
         
        
      
      
         
          
       
         

    

       
      


         

         
         

גפרשת בחוקותי תשפ"ב



פרשת בחוקותי תשפ"ב ד

                 
                    

 

                
             

    

               
               

                 
               

              
               

             
             

            
                 

      

                 
                

         
          
        
         
         
         

  

         
        
          

    

        
      
           
         
         
           

         
         

      
       
         
         
         
        
         
         
         
         
       
       
          
          
          

  

          
       
          



שבח דא שירתא

...אּון ִאיֶּבעְרן ֵקֶבר פּון ַרְׁשִּב"י ֶלעְרֶנען ֵזיי ֶדעם זֹוַהר ִמיט ִציֶטעְרִניׁש אּון ִמיט ָפאְרְכט אּון ִמיט ְגרֹויס ְדֵביקּות ֶדעְרָנאְך, צּו ֶדעְרְפֵרייֶען ָדאס ַהאְרץ, ֶוועל 
ִאיְך אֹויְך ֶנעֶמען ֶדעם זֹוַהר, ַווייל ַאַסאְך ִנִּסים ַּפאִסיְרן ָדאְרט, ַווייל ֶמען ַדאְרף ֶלעְרֶנען ֶדעם זֹוַהר ִמיט ִציֶטעְרִניׁש אּון ִמיט ָפאְרְכט אּון ִמיט ְגרֹויס ְּדֵבקּות 
אּון ֶדעְרָנאְך ֶדעְרְפֵרייֶען ָדאס ַהאְרץ ִמיט ַא רּוָחִנּיוְת'ִדיֶגע ְפֵרייד אּון ָאן ַקיין ׁשּום ְטרֹויֶער, ַווייל ָדאס ִוויל ַרְׁשִּב"י, אּון ֶעס ִאיז ָּבדּוק ּוְמנּוָסה, אּון ֶדעְרָנאְך 

ָזאְגט ֶמען צּו ְנָדִרים ּוְנָדבֹות אּון ֶמען ִאיז ִמְתַּפֵּלל ְּתִפּלֹות.

)השל"ה הקדוש באגרת מסעותיו לא"י(

               
                 

    

             
                  

               
               

               
        

        
        
         
         
          
         

    

         
         
         

       
         
         
          
         
           
          
        
         
       



ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"  ע"פע"פ  "ָמתֹוק ִמְדָבׁש""ָמתֹוק ִמְדָבׁש"  הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל
ה                           צו באקומען דעם גליון יעדע וואך שיקט א אימייל צו: gmail.com@                    פרשת בחוקותי תשפ"ב 

)In 9.5/6.5( גרויסע סעט
קלענרע סעט - מהדורת ר' הערשל וועבער 

 )In 7/5(

"ובלכתך בדרך" 
 פארמאט
 70 כרכים 

מהדורת ר' יוסף 
צבי בערגער

)6.5/4.5 In(

 3022233

פאר 
דעליווערי 

845.664.5168845.664.5168רופט: 


