
א פרשת וארא תשפ"ב
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ָמתֹוק ִמְּדָבׁשָמתֹוק ִמְּדָבׁש  ַעל ַהַּפְרָׁשהַעל ַהַּפְרָׁשה

 

עלון מס' 164                                             פרשת וארא תשפ"ביו"ל בעזהשי"ת ע"י מרכז "מתוק מדבש" ת.ד. 5315 ירושלים

לוח עמוד היומי בזוה"ק פרשת בא
ב"ה

מתוק מדבשוילנאיום
תנט-תסו מב ע"ב ראשון'

תסו-תעב מג ע"א שני
תעב-תעח מג ע"ב שלישי
תעח-תפג מד ע"א רביעי
תפג-תפח מד ע"ב חמישי
תפח-תצד מה ע"א שישי
תצד-תצח מה ע"ב שב"ק

חלק ה - פרשת בא בשלח



ב פרשת וארא תשפ"ב

             
   

         
 

              
              

              
             

 

    
              

          

        

       
        

        

       

  

       

      
    

        
       

      
          

      
       
       

        

         

         

         

       
        

       
       

        

          

         

      
        

    
        

       

    
       

       
       

      
    

     
       



ג פרשת וארא תשפ"ב

            
           

             
            
            
            
              
             
             

      

        
               

           

       
       

      
      

       
       

        

       

        
       

      
         

       
         

     
        

      
      

       
        

      
       

       

       
        

        

      
      

        
       

       
       

        
      

         
       

        

        

    
   

         
    

      



             
        

        
              

            
          

              
             

             
       

        
      

        

       

         

       

       

       
       

       

       

      
       

       
        

     
       

       

   

       

    
   

        
      

       

       
       

        
      

      
      

       

       

      
      

       
        

      
         

        

        
      

        

      
        

       
      

      
  

ד פרשת וארא תשפ"ב

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



ה פרשת וארא תשפ"ב

             
        

        
              

            
          

              
             

             
       

        
      

        

       

         

       

       

       
       

       

       

      
       

       
        

     
       

       

   

       

    
   

        
      

       

       
       

        
      

      
      

       

       

      
      

       
        

      
         

        

        
      

        

      
        

       
      

      
  

שבח דא שירתא

וכל הלומד כתבי מרן האריז"ל ועמו דברי זוהר הקדוש, והוא על ידי פירושים על הזהר שמיוסדים דייקא דייקא על ידי הקדמות האריז"ל, 
איש הזה שלומד כך יטעום בעצמו טעם מתוק, עד שידע שלא נמצא בעולם חכמה עמיקא כחכמת עמקי סתרי תורה, שעל זה בודאי אמר 

דוד המלך )תהלים יט ח יא( תורת ה' תמימה משיבת נפש, וגו', הנחמדים מזהב ומפז רב ו'מתוקים מדבש' ונופת צופים.

רצה לומר: אם בר ישראל לומד סתרי תורה, אז יודע בבירור "שתורת ה' תמימה", כלומר שלא נפתחה עוד, כי תורת אמת היא אין סוף, 
ותורה זו באמת "משיבת נפש" בתשובה שלימה. 

)הדמשק אליעזר בהקדמתו "דרך הקודש" אות מא, הובא באריכות בסיום הספר שערי זהר( 

               
             

         

               
             

         

          
      

      
      

       

       
       

        

        
       

      
      

       

        
      

       

        
       

      
      

      
       

        

       
  

       

@gmail.com :ה                             לקבלת העלון מידי שבוע יש לשלוח אימייל בכתובת

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

)cm 24/17( פורמט רגיל
פורמט בינוני - מהדורת ר' הערשל וועבער 
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 "ובלכתך בדרך" 
מהדורת ר' יוסף 
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)cm 16.5/11.5 (

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

 משלוחים חינם
  עד הבית 

לכל חלקי הארץ
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