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ב"ה
לוח עמוד היומי בזוה"ק פרשת בהעלותך

מתוק מדבשוילנאיום
תרכא-תרכח קיט ע"ב ראשון'

תרכח-תרלו קכ ע"א שני
תרלו-תרמב קכ ע"ב שלישי
תרמב-תרמח קכא ע"א רביעי
תרמח-תרנד קכא ע"ב חמישי
תרנד-תרס קכב ע"א שישי
תרס-תרסח קכב ע"ב שב"ק

חלק ו - פרשת משפטים

אפרשת נשא - שבועות תשפ"ב
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שבח דא שירתא

הבטחת האריז"ל ע"פ דברי הרשב"י זיע"א בזוהר הקדוש 
וכמו  ההיא,  בשנה  נזק  שום  לו  יארע  ולא  שנתו  שישלים  לו  הלילה, מובטח  כל  בתורה  עוסק  ויהיה  אחד,  רגע  אפילו  כלל  הזאת  בלילה  ישן  שלא  מי  כל  כי  ודע 
שכתב הרשב"י בהקדמת בראשית, וזה לשונו, דיפוק ההוא שתא בשלם כו' עיין שם, ולא עוד אלא שהוראת חיי האדם בשנה ההיא תלויה בענין זה, כי אם לא ישן 
כלל ודאי שלא ימות בשנה ההיא ודי בזה, ולכן פשט המנהג הזה בישראל לעסוק בתורה כל ליל חג השבועות.                                     )שער הכוונות ענין חג השבועות(

           
         

           
             
           
            

           
   

      
      

      
     

       
     

     
      

     

        
    

    
      

     
      

       
       

         

       
      

      
      

      
     

      

      
      
     

      
         

        

     
      

       
      



        

@gmail.com :ה               לקבלת העלון מידי שבוע יש לשלוח אימייל בכתובת
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)cm 24/17( פורמט רגיל
פורמט בינוני - מהדורת ר' הערשל וועבער 

)cm 17/12(

פורמט כיס 
 "ובלכתך בדרך" 
מהדורת ר' יוסף 

צבי בערגער
)cm 16.5/11.5 (

02-50-222-33  מוקד
www.matokmidvash.comהזמנות:

 משלוחים חינם
  עד הבית 

לכל חלקי הארץ

3022233           פרשת נשא - שבועות תשפ"ב

       
 

             
              

         

     
            

             
             
             

       
             

   
   

 
       
      

      
         

       
        

        

        
       

      
      

        
       

         

    


      

      
        

    
       

        

       

      
       

      
        

       
      

         
        

    

        

    
  

        
     


