
      
                

                  
    

         
               

                  
                

                
                

          

       
           

             
               

       
  

        
         
         
      

      

       
      
           
        
        
        

          
         
         
         
          

   

      
      

         
        
         
         
        

אֹויף ִאיִדיׁש

ירּוׁש ירּוׁשִמיְט'ן ּפִ דֹוׁשׁ  ִמיְט'ן ּפִ דֹושזֹוַהר ַהּקָ זֹוַהר ַהּקָ
ה ְרׁשֶ האֹויף ִדי ּפַ ְרׁשֶ ָבׁש  אֹויף ִדי ּפַ ָבׁשָמתֹוק ִמּדְ ָמתֹוק ִמּדְ

 

עלון מס'  84                                      פרשת  בהר תשפ"ביו"ל בעזהשי"ת ע"י מרכז "מתוק מדבש" ת.ד. 5315 ירושלים

נתנדב לעילוי ולטובת נשמת הר"ר ישעיה ז"ל בן יבלחט"א הר"ר אהרן הכהן הי"ו  ב"ה

אפרשת בהר תשפ"ב

לוח עמוד היומי בזוה"ק לפרשת בחוקותי

מתוק מדבשוילנאיום
תקלה-תקמ קיב ע"ב ראשון'

תקמ-תקמו קיג ע"א שני
תקמו-תקנב קיג ע"ב שלישי
תקנב-תקנח קיד ע"א רביעי
תקנח-תקסה קיד ע"ב חמישי
תקסה-תקעב קטו ע"א שישי
תקעב-תקפ קטו ע"ב שב"ק

חלק ו - פרשת משפטים



             
            

              
                 

 

                
             

             
              

              
                

                 

                 

              

      
                

             

         
          
          
         
        
         
          
          
          
         

    

       
         
         
         
         
        
        
         
       
          

         
         
        
          

         
         
       
         
         
          
         
          
          

     

       
     

   
         

         
          

פרשת בהר תשפ"ב ב
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שבח דא שירתא

ֶדער ַרִּבי ַרִּבי ָּברּוְכ'ל ֶמעְזִׁשיּבּוְזֶׁשער ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ִזיְך ֶגעִפיְרט ֶיעְדן ָיאר ִאיֶנעם ָטאג ַל"ג ָּבעֹוֶמר, צּו ַמאְכן ַא ִסּיּום פּון ִדי ִסְפֵרי ַהּזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש, 
אּון ָנאְכן ִסּיּום ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ֶדעם ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ִאין ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ֶהעְנט אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעַטאְנְצט ֶעְטִליֶכע ָׁשעֹות, אּון ָנאְך ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעְנץ פּוֶנעם 
ִׂשְמָחה פּוֶנעם ָטאג אּון פּוֶנעם ִׂשְמָחה פּון ִדי ּתֹוָרה, ָהאט ֶער ֶגעקּוְׁשט ֶדעם ֵסֶפר ַהּזֹוַהר אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ָּבֶזה ַהָּלׁשֹון: ִאיְך ֶקען ִדיְך אּון דּו ֶקעְנְסט ִמיְך.

)הריא"ז מרגליות בשם הרה"ק מבארנוב(

ִמְנָהג ִיְׂשָרֵאל ּתֹוָרה, ָאְנצּוִציְנְדן ִליְכט אּון ַּבאַלייְכטּוְנֶגען ִאין ֶדעם ָטאג, ְלָכבֹוד ֶדעם ּגּוְטן ִליְכִטיְגַקייט ָוואס ֵהייְּבט ָאן ַׁשייֶנען ִאין ָאט ֶדעם ֵטייֶעְרן ָטאג ל"ג 
ָּבעֹוֶמר, טֹו"ב )ִזיֶּבעְצן( ֶטעג ַפאר ַמַּתן ּתֹוָרה, אּון ְלָכבֹוד ִדי ְנָׁשָמה פּוֶנעם ְמאֹור ַהּתֹוָרה ּבֹוִציָנא ַקִּדיָׁשא, ָוואס ֶער ִאיז ַאְנְטְּפֶלעְקט ֶגעָוואְרן ִאין ֶדעם ָטאג, 
אּון ִאין ֶדעם ָטאג ִאיז ֶער ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי הֹויֶכע ִהיְמֶלען אּון ָדאס ִאיז ֶדער ָטאג פּון ַזיין ִהּלּוָלא, צּו ַזיין ִליְכִטיְגַקייט ֶוועְלן ִמיר ָפאְרן אּון ֵגיין, ְלָכבֹוד 
ַזיין ֵהייִליְגן ֵסֶפר ֶדער זֹוַהר ָוואס ַלייְכט אּון ַׁשייְנט פּון ֵאיין ֶעק ֶוועְלט ִּביְזן ַאְנֶדעְרן ֶעק, אּון ֶער ַּבאַלייְכט ַפאר אּוְנז ִאין אּוְנֶזער ָּגלּות ִּביז ָמִׁשיַח ִצְדֵקינּו ֶוועט 
קּוֶמען ְוכּו' אּון לֹויט ֶדעם ֶוועְסטּו ַפאְרְׁשֵטיין ָדאס ָוואס ִאיז אּוְנז ְקָלאר ֶגעָוואְרן פּון ַאְנֵׁשי ֱאֶמת, ַאז ִדי ְפֵרייד ָוואס ִאיז ָדא ִאין ֶדעם ָטאג ִאיֶּבעְרן ִצּיּון 

פּון ַרְׁשִּב"י ִאיז ִניְׁשט לֹויְטן ֶטַבע, ַווייל ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק אֹור ַצִּדיִקים ִיְׂשָמח.

)בני יששכר מאמרי חודש אייר מאמר ג'(

             
              

                 

 

              
            

                 

        

        
        
         
         
         
         
       
          
          
         

    

        
        
         
         
        
          
        
        
         
         

    

ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"  ע"פע"פ  "ָמתֹוק ִמְדָבׁש""ָמתֹוק ִמְדָבׁש"  הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל
ה                           צו באקומען דעם גליון יעדע וואך שיקט א אימייל צו: gmail.com@                    פרשת בהר תשפ"ב 

)In 9.5/6.5( גרויסע סעט
קלענרע סעט - מהדורת ר' הערשל וועבער 

 )In 7/5(

"ובלכתך בדרך" 
 פארמאט
 70 כרכים 

מהדורת ר' יוסף 
צבי בערגער

)6.5/4.5 In(

 3022233

פאר 
דעליווערי 

845.664.5168845.664.5168רופט: 

סעיל
ל"ג בעומר 

תשפ"ב


