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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 ויצא

חלק ח  - פרשת ויקהל
מתוק מדבשוילנאיום

שכה-שלארז ע"אראשון'
שלא-שלחרז ע"בשני

שלח-שדמרח ע"אשלישי
שדמ-שנארח ע"ברביעי
שנא-שנורט ע"אחמישי
שנו-שסגרט ע"בשישי
שסג-שסטרי ע"אשב"ק
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שבח דא שירתא

    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:

ט ָנאר דּוְרְכן ָזאְגן  ן, ַווייל ִניׁשְ ַרייּבְ ַהר ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ַהְכָנָעה ּוִבּטּול ַהִחיצֹוִנים דּוְרְכן ׁשְ ן ֶדער ֵסֶפר ַהּזֹ ַרייּבְ יים ׁשְ ט: אֹויְך ָדא ַבּ ַרייּבְ ֶדער ַרַמ"ק ׁשְ
ְכָתב ַאז ֶעס ָזאל  ֶרעְנְגט ִדי סֹודֹות ּבִ ן אֹויְך ַארֹויְפֶגעּבְ ן ַא ּתֹוֶעֶלת ָנאר ַצייְטַווייִליג, ָנאר ֵזיי ָהאּבְ ה ֶגעָוואְרן ִדי סֹודֹות ָוואס ָזאל ָהאּבְ ּלָ ִאיז ִנְתּגַ
ַעת ְוכּו' ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ָים ַהּתֹוָרה, אּון ִדי ִחיצֹוִנים ֶוועְרן ַאייְנֶגעִזיְנֶקען אּון  סֹוד ַהּדַ ֶגעִהיְטן ְלדֹורֹות, ַווייל ֶדער ִחּבּור ִאיז ֶגעֶווען ּבְ ַזיין ָאּפְ
ם", ֵגייֶען ִאיֶנעם ְטרּוֶקעִניׁש  תֹוְך ַהּיָ ה ּבְ ׁשָ ּבָ ּיַ יִקים "הֹוְלִכים ּבַ א, אּון ִדי ִאיְדן ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ִדי ַצּדִ ְתהֹוָמא ַרּבָ אֶדעְקט אּוְנְטן ִאיֶנעם נּוְקָבא ּדִ ּבַ
ה אּון ַא ַמֲעָמד ַאז  ׁשָ בּוָרה ַמאְכט ַפאר ֵזיי ַא ַיּבָ אְגֵרייְפן ִדי ַפייֶער פּון ּתֹוָרה אּון ִאיֶרע סֹודֹות, ָוואס ִדי ּגְ ֵטיין אּון ּבַ ִאיֶנעם ַים, ָדאס ֵמייְנט, צּו ׁשְ
ט ַאַרייְנֵגיין ִאין ִדי ִטיֶפע ֶעְרֶטער פּוֶנעם  אִסיג ַפאר ֵזיי, אּון ֵזיי ָזאְלן ִניׁשְ ט ַאַרייְנֵגיין ִאין סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָנאר ָדאְרט וואּו ֶעס ִאיז ּפַ ֵזיי ָזאְלן ִניׁשְ
דֹוׁש ִאיז  ער ִדי ַוואֶסער. אּון ַאזֹוי אֹויְך ִאין ַאֶלע ּדֹורֹות, ֶווען ֶמען ִאיז עֹוֵסק ִאיֶנעם זֹוַהר ַהּקָ ִוויֶמען ִאיּבֶ ט ֶקעֶנען ׁשְ ְגרּוְנד, ָוואס ֵזיי ֶוועְלן ִניׁשְ ָאּפְ
ַהר, אּון  ף ֶגעֶווען ִאיֶנעם ִחּבּור ַהּזֹ ּתֵ ּתַ ן ִזיְך ִמׁשְ ינּו, ָוואס ֵזיי ָהאּבְ ה ַרּבֵ ַח פּון ֹמׁשֶ יִקים ִמיְטן ּכֹ ּדִ ַח ַהּצַ מֹות אּון ֶדער ּכֹ ׁשָ ַח ַהּנְ ֶמען ְמעֹוֵרר ֶדער ּכֹ

ַח ַהִחיצֹוִנים. ל ֶדעם ּכֹ דּוְרְכֶדעם ִאיז ֶמען ְמַבּטֵ

)אור יקר תקוני הזוהר כרך א' עמ' רכ"ב, הובא בספרנו שערי זהר שער ט' פרק ח'(


