
א פרשת כי תשא 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'  72                                  פרשת כי תשא 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
לוח עמוד היומי בזוה"ק פרשת ויקהל

מתוק מדבשוילנאיום
א-ה סז ע"א ראשון'

ה-יא סז ע"ב שני
יא-טז סח ע"א שלישי
טז-כג סח ע"ב רביעי
כג-כח סט ע"א חמישי
כח-לג סט ע"ב שישי
לג-מב ע שב"ק

חלק ו - פרשת יתרו



ב פרשת כי תשא תשפ"ב

              
              

             
               

 

             
                

        

               
            

              

      
               

              
               

               
                

        
       
        
         
          
          
       
        
           
         
        
         
       
         
        

    

         
        
         
         
        

          
   

         
       
        
         
         

         

        
 

         
        
         
        
         
         
        
          
          



ג פרשת כי תשא תשפ"ב

               
               

            
             

  

             
                

               
            

               
                 

             
               

            

         
                

                 
               

         
          
          
          
           
         
          
         
         

    

       
         
          
           
         
          
        
         
        
        

        
         
       
       
         
         
          
        
        
        
        
        

    

     
       
      

         
      
         
         



ד פרשת כי תשא תשפ"ב

               
               

               
             

               
                

             

              
              

               
              

              
               

             
       

         
       
          
         
         
        
         
        
         
        
         
         
       
         
        
        
         
          
           
          
          
          
        
         

          
   

        
        
         
         
          
         
         
          
         

          

        
        
        
        
        
       
          
       
         
         

  



ה פרשת כי תשא תשפ"ב

                 
               

               

     
                 

                
               

               
               

               

              
       

          
         
          
          
           



       
    

          
        

          
        
         
           
          
          
          
         

   

          
      

ַ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 כי תשא 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: 

שבח דא שירתא

ֵזיי ְמַדֵּיק פּון ָדא ַאז ֶער ַפאְרִמיֶנעְרט ִניְׁשט ָדאס ַּבאֶׁשעְפִטיְגן ִזיְך ִאין ִדי ְּפַׁשט פּון ִדי ּתֹוָרה, ָנאר ֶער ְׁשַרייט ִאיֶּבער ִדי ֶוועְלֶכע ֶלעְרֶנען ָנאר ְּפַׁשט ַהּתֹוָרה אּון 
ַּבאֶגעְרן ִניְׁשט ִאין ֶלעְרֶנען ִדי ִסְתֵרי ּתֹוָרה, ַווייל ָדאס ַּבאֶׁשעְפִטיְגן ִזיְך ִאיֶנעם ְּפַׁשט ֶגעְּבט ָנאר ֹּכַח ִאין ִדי ִניצֹוצֹות ֵזיי צּו ַמאְכן ֶלעְּבן, ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט 
ֶדעם ֹּכַח צּו אֹויְפֵהייְּבן ִדי ִניצֹוצֹות ִּביז צּום ֲאִצילּות צּו ֶוועְרן ִנְתָּבֵרר אּון ְמתּוָקן ַאזֹוי ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, אּון ִדי ֶוועְלֶכע ַּבאֶגעְרן ָנאר ִאיֶנעם ְּפַׁשט ְׁשֶטעְנִדיג, 

ֵזיי ֶזעֶנען ִאין ַא צּוִמיֶׁשעִניׁש, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶדעם ֹּכַח צּו ְמָבֵרר ַזיין ָדאס טֹוב פּוֶנעם ַרע ִאיְנַגאְנְצן.

)הרמ"ז על זוהר כי תצא ברע"מ דף ערה ע"ב(


