
א פרשת בשלח תשפ"ב

      
                 

             
                

                

              
             

                 
                 

                
           

              
                

                
   

      
       


         

       
        
         
         
         
        
        
       
         
         
        
        

          

           

            

         
         
       
        
      
        
        

          
         
         
        
        
          

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'  67                                      פרשת בשלח 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

הילולת בעל מתוק מדבש זצוק"ל י"ד שבט הבעל"ט 

לוח עמוד היומי בזוה"ק פרשת יתרו

מתוק מדבשוילנאיום
תקמ-תקמו מט ע"ב ראשון'

תקמו-תקנא נ ע"א שני
תקנא-תקנט נ ע"ב שלישי
תקנט-תקסד נא ע"א רביעי
תקסד-תקע נא ע"ב חמישי
תקע-תקעז נב ע"א שישי
תקעז-תקפג נב ע"ב שב"ק

חלק ה - פרשת בשלח



ב פרשת בשלח תשפ"ב

                
              

                
                 



            
                

               
              

                
            

                  

               
                 

               
        

           
         
          
          

     

         
        
          
          
          
         
         

    

         
        
          
         
         
         
        
          

          
        

         
        
        
         
         
        
          
        
      
     
         
        
         
      
        
          
       
       
         
        

      



ג פרשת בשלח תשפ"ב

                       

                   

              

                
               

                
                 

              
               

                
               

       

           
              

               
             

                 

           

         

            

         

          

           

          

         

           

         

    

        
       
         
         
         
        
        
         
        
        

          
        
         
         
          
         

     

        
       

   
         

       
         
        
       
        
          
        
        
         



ד פרשת בשלח תשפ"ב

              
           

         

               
            

                    
               

               
                  

              
                

              
          

       

       
                

               

          
         
           
          
       

      

        
       
         
         
        
        
         
         
         

           
           
         
           
         
           

          
          
           
       
         
         
           
       
        

        

      
       

         
      
        
        
         
        
          
          



ה פרשת בשלח תשפ"ב

                   
              

                 
             

                
                

        

                  
              

              
              

                
                

                
                

            

       
       

           
         
        
        
         
       
        
       
        
         
        
        
       
        
         
        
         
        
         

    

        
       
        
        
        
       
           
        
         
        
         
         
         
        
          
        
        
        
        

         
         
        



שבח דא שירתא

עס ווערט געברענגט אין די הקדמה פונעם ספר דמשק אליעזר פון הרה"ק רבי אליעזר צבי קאמארנער זכותו יגן עלינו אמן, 
און אזוי שרייבט ער:

איך האב געהערט פון מיין טאטע מורי ורבי זכרונו לחיי העולם הבא, וואס ער האט געהערט פונעם הייליג מויל פון רבינו 
יעקב יצחק בן מאטיל ]דער חוזה[ פון לובלין, אז עס איז געווען זיין גוטער ווילן אז עס זאל זיין א מענטש אויף דער וועלט וואס 
ער זאל ערקלערן די רייד פונעם זוהר הקדוש לויטן פשוט'ן פשט אין יעדן ארט וואס עס איז מעגליך צו ערקלערן על פי פשט. 

און אזוי האב איך אויך אליין געהערט פון הרב הצדיק הגאון מורינו הרב צבי זכר צדיק לברכה פון ליסקא פון אונגארן, אז 
זיין זעל האט געלעכצט צו זען מיט זיינע אויגן עפעס א פירוש אויפן זוהר הקדוש וואס זאל זיין לויטן פשוט'ן פשט אין יעדן 
ארט וואו עס איז מעגליך צו טראגן א פשוט'ן פשט, און דאס איז כדי יעדער איינער פון די הייליגע אידישע קינדער זאל זיך 
קענען מדבק זיין אין די ווערטער פונעם זוהר הקדוש, ווייל עס איז באוואוסט אז דער עיקר וועג פון קונה זיין דביקות הבורא 

ִין ממש און מיט שמחה, קומט דורכן לערנען די ווערטער פונעם זוהר... ביז אהער איז זיין לשון. ברוך הוא אויף אן אופן פון אֵַ

און מיטן אויבערשטנ'ס הילף האפן מיר אז מיר האבן זוכה געווען צו ערפילן דעם רצון פון אט די הייליגע צדיקים.

)רבינו המחבר זצ"ל בהקדמה לספר מתוק מדבש על הזוה"ק(

ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"ַהזַֹּהר ַהָּקדֹוׁש"  ע"פע"פ  "ָמתֹוק ִמְדָבׁש""ָמתֹוק ִמְדָבׁש"  הפירוש הנפלא שהתקבל בכל תפוצות ישראל
ו                           צו בשלחקומען דעם גליון יעדע וואך שיקט א אימייל צו: gmail.com@                     פרשת בשלח 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: 

              
            

             
               

       

         
        
         
       
        
        
         

       
         
        
         
        
        

    


