
        
 

                
            

             
            

        
         

     
    
        

      
         

        
      

         
       

        
         

         
       

       
         

      
        

         
      

       

        
       

      
       
       
       
        

      
      
       
         
         
        

         

      
      

       
      

      

לוח עמוד היומי בזוה"ק - פרשת בשלח

פרשת בא תשפ"ג

עלון מס' 219 |פרשת בא תשפ"ג

א

חלק ט  - פרשת פקודי
מתוק מדבשוילנאיום

רכה-רלארלט ע"אראשון'
רלא-רלורלט ע"בשני

רלו-רמגרמ ע"אשלישי
רמג-רמחרמ ע"ברביעי
רמח-רנהרמא ע"אחמישי
רנה-רסרמא ע"בשישי
רס-רסהרמב ע"אשב"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



               
              

 

       
              

            
               

               


                

        
        
       

      
      

      
         

        
         
         
        

         
    

       
         

        
       
         

   
       

    
  

       
       

      
         

       
       

        
        

       
          
       

        
         
        

        
        

       
          
         

      

        
        

        
       

      
         

       

בפרשת בא תשפ"ג



גפרשת בא תשפ"ג

             
       

             
            
            



       
            

            
             

         
       

        
        

        
      

       
      

        


        
       

        
       

        
         

      
        

       
      

      
        
        

        
   

       

    
  

       
     

       
        

         
      
        
        
        

         

       

       
       

       
       

      
       

          



העטרת צבי מזידיטשוב זי"ע )בהעלותך(: מי שלא ראה אור ספר הזהר לא ראה אור מימיו,
 ובספרו סור מרע ועשה טוב: נפשי תשתוחח ותדבק בספר הזהר כאשר ידוע ומפורסם סגולתו.

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


