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לוח עמוד היומי בזוה"ק פרשת תצוה
ב"ה

מתוק מדבשוילנאיום
תרסה-עתר ס ע"א ראשון'

עתר-תרעה ס ע"ב שני
תרעה-תרפא סא ע"א שלישי
תרפא-תרפו סא ע"ב רביעי
תרפו-תרצב סב ע"א חמישי
תרצב-תרצז סב ע"ב שישי
תרצז-תשב סג ע"א שב"ק

חלק ה - פרשת בשלח



ב פרשת תרומה תשפ"ב

           
            

     
           

          
               

            
           

           
         

       
        

     
       

       
        

        

       

  

      
      

       
      

      
         

        

    

       

    


     
     

      
     

       
       

     
      

       
        

        

         

          

     
      

       

       
     

       
      
       

 

         
      

     
     



ג פרשת תרומה תשפ"ב

               
        

              
      

       
              

             
          

              
             

     
     

         

     
       

        
       

      
       

      
       

     
      

   

        
     

         

     
        

      
         

         

           

       

       

    
  

       
       

       
      

       
       

       
        

       
       

        
 

       
      

      
       

        



 פרשת תרומה תשפ"ב

                
            

             
             

  

   
             

            
             
               

  

      
        

     
       

       
        

       
         

        
      

       
         

        

       
         

      
      

       
        

      
       

        
       

       

       

     

       

   
      

      

        

        

       
        
       

       
       

      
      

      
      

       
        
      

        
   

ד פרשת תרומה תשפ"ב

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



ה פרשת תרומה תשפ"ב

                
            

             
             

  

   
             

            
             
               

  

      
        

     
       

       
        

       
         

        
      

       
         

        

       
         

      
      

       
        

      
       

        
       

       

       

     

       

   
      

      

        

        

       
        
       

       
       

      
      

      
      

       
        
      

        
   

שבח דא שירתא

וכתבו המקובלים דגדול הפועל הנעשה מעסק התורה ביום שבת אלף פעמים יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי 
החול, עכ"ל.

 ובכן כאשר נצא ונחשב דעסק התורה דשבת הוא פי אלף מיום חול, ועוד שעסק סתרי התורה בהבנה הוא חשוב פי כמה 
מעסק לימוד הנגלה נמצא כמה גדול הוא העסק בשבת בסתרי תורה ובהבנה גם אם יעסוק בתורה בשבת ובחצות לילה, 
הרי שיכפול שוב שכרו, ועל דרך זה כשיחול שבת ביום טוב הרי שיכפול יותר שכרו, ואם כן אשרינו ומה טוב חלקינו, 

וברוך אלקינו שבראנו לכבודו. 

)בן איש חי - הלכות שנה א הקדמה לפרשת שמות(

ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני ד' )ויקרא כה-י(. בסוף האידרא רבה איתא דהחברייא קדישא אמרו דרשב"י הוא 
שבת, ולפי זה אם אומרים דף מהזוהר הקדוש בשבת קודש, זהו שני שבתות שמיד נגאלים, וזה מקרב הגאולה. 

וכשאומרים דף זוהר הקדוש אף על פי שלא מבינים זהו מסוגל לטהרת הנשמה.

 וזהו ביום השבת ביום השבת מי שיש לו חוב קדוש לומר דף זוהר הקדוש לכל הפחות בשבת, מסוגל לטהרת הנשמה ורמ"ח איברים
ושס"ה גידים. יערכנו לפני ד' תמיד, שבת וזוהר הקדוש מביאים ל'שויתי ד' לנגדי תמיד', שיראו את הקב"ה תמיד.

 )אמרי חיים(
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