
א פרשת תצוה תשפ"ב

       


              
               
              

  

            
             

             

    
   

       
      

       
       

        
       

        
       

        
       
        

         

        

        

 

       
     

      
        

       
        

        

         
      

      
        

       

       
          

     
       

     

זֹוַהר ַהָּקדֹוׁשזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש  ִעם ִּפירּוׁשִעם ִּפירּוׁש
ָמתֹוק ִמְּדָבׁשָמתֹוק ִמְּדָבׁש  ַעל ַהַּפְרָׁשהַעל ַהַּפְרָׁשה
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לוח עמוד היומי בזוה"ק פרשת כי תשא
ב"ה

מתוק מדבשוילנאיום
תשב-תשח סג ע"ב ראשון'

תשח-תשיד סד ע"א שני
תשיד-תשיט סד ע"ב שלישי
תשיט-תשכה סה ע"א רביעי
תשכה-תשל סה ע"ב חמישי
תשל-תשלו סו ע"א שישי
תשלו-תשמג סו ע"ב שב"ק

חלק ה - פרשת בשלח



ב פרשת תצוה תשפ"ב

             
         

       


              
           

            
            
             

         

               
            

               

        
      

       
        

      
       

        

  

       

    
   


        

      
       

     
      
      

      

       
     

       
     

      
      

     
      

         
       

       

        

        

         

      
 

         
        

        



ג פרשת תצוה תשפ"ב
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ד פרשת תצוה תשפ"ב

ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"  ע"פע"פ  "ָמתֹוק ִמְדָבׁש""ָמתֹוק ִמְדָבׁש"  הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל



ה פרשת תצוה תשפ"ב
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ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"  ע"פע"פ  "ָמתֹוק ִמְדָבׁש""ָמתֹוק ִמְדָבׁש"  הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל
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