
פרשת וישב תשפ"ג

עלון מס' 110 | פרשת וישב תשפ"ג

א

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

דֹוׁש ֹזַהר ַהּקָ
ָבׁש ִמיְט'ן  ָמתֹוק ִמּדְ

רּוׁש ּפֵ

אויף די 
פרשה 
און עניני 
דיומא

ב"ה

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

     
                 

                 
                 

                 
                   

                 
                  

                  
              

          

                
           

       
 

         
        
          
        
          
         
         
          
          
          
        
       
         
          
          
          

          
         
           
        
          
         
         
        
          
        
         
         

      

       
         
        
         

לוח עמוד היומי בזוה"ק פרשת מקץ

חלק ח/ט  - פרשת ויקהל / פקודי
מתוק מדבשוילנאיום

תנז-תסבריז ע"בראשון'
תסב-תסחריח ע"אשני

תסח-תעגריח ע"בשלישי
תעג-תעטריט ע"ארביעי
תעט-תפטריט ע"ב - רכ ע"אחמישי
א-טרכ ע"א ע"בשישי
ט-טורכא ע"אשב"ק



בפרשת וישב תשפ"ג
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    צו באקומען דעם גליון יעדע וואך שיקט א אימייל צו: 
 3022233@gmail.com

)In 9.5/6.5( גרויסע סעט

"ובלכתך בדרך" 
 פארמאט
 70 כרכים 

מהדורת ר' יוסף צבי 
בערגער

)In 6.5/4.5(
 קלענרע סעט - מהדורת ר' הערשל וועבער

 )In 7/5( 

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

845.664.5168www.matokmidvash.comפאר דעליווערי רופט:


