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תקפג-תקפח נג ע"א ראשון'

תקפח-תקצד נג ע"ב שני
תקצד-תרא נד ע"א שלישי
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תרו-תריב נה ע"א חמישי
תריב-תריח נה ע"ב שישי
תריח-תרכד נו ע"א שב"ק

חלק ה - פרשת בשלח
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ה פרשת יתרו תשפ"ב

               
         

             
              

               
            

            
      

     
             

      

       
      

      
    

      
       

      
      

       
        

        

         

      
      
      

       
       

        
     

      
        

    
     

       

       

     
  

        

    


        
     

        

       
       

       

       

      
       

      

       

       
       

      

       
         

       

       

שבח דא שירתא

כי לימוד הזוהר בגירסא בעלמא הוא בונה עולמות, וכ"ש אם יזכה ללמוד  ולהבין פירוש מאמר אחד יעשה 
תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה.
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