
א פרשת תרומה 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'  70                                  פרשת תרומה 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 תצוה

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

                 
                

            
               

               
                  

                 

            

          
  

             
              

                  
                

                

             
             

       
       
          
          
         
          
         
         
         
        
        
          
      
      
         
         
         
         
         

     

       
      
      

 
       

       
       

          
        
       
       
          
         
         
        
        

    

       
       



ד פרשת תרומה תשפ"ב

               
              

                 
               

              
               

          

                 
          

          
               

                 
             

             
             

    

               
              

        
        
       
          
          
         
          
       
        
        
         
         
         
          

 

        
       
        
        

         
         
           
         
         
       
         
          
        
         
        
         
         

   

       
      
         
       
        



ה פרשת תרומה תשפ"ב

                
                 

       

        
             

          
            

               

              

               
                 

  

               
             

             
                 

        
        
       
        
        
        

          
 

       
      

    
          

        
          
        
       
        
          

       
        
       
        
         
         
        
       
         
       
       
        

   

        
       
        
        
        
         



                 

              
             

             
       

       
        
         
         
        
        
           

        
         
        
      
        
        

 

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

ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק )ויקרא כה, י( "ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַיַעְרֶכּנּו ִלְפֵני ד'", ִאיֶנעם ָטאג פּון ַׁשָּבת ָזאל ֶער ֶעס 
ָאְנֶרעְכְטן ַפאְרן אֹויֶּבעְרְׁשְטן. 

ַּביים סֹוף פּוֶנעם ִאיְדָרא ַרָּבה ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ַאז ִדי ַחְבַרָּיא ַקִּדיָׁשא ָהאְּבן ֶגעָזאְגט ַאז ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ִאיז 
ַׁשָּבת, אּון לֹויט ֶדעם אֹויּב ָזאְגט ֶמען ַא ְּבַלאט פּוֶנעם זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש אּום ַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ִאיז ָדאס ְצֵוויי ַׁשָּבתֹות ָוואס 
ֶמען ֶוועְרט ְגַלייְך אֹויְסֶגעֵלייְזט, אּון ָדאס ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט ִדי ְּגאּוָלה. אּון ֶווען ֶמען ָזאְגט ַא ְּבַלאט זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ֲאִפיּלּו 

אֹויּב ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט, ִאיז ָדאס ְמסּוָּגל ַפאר ָטֳהַרת ַהְּנָׁשָמה.

ַהָּקדֹוׁש  זֹוַהר  ְּבֶלעְטל  ַא  ָזאְגן  צּו  ְפִליְכט  ֵהייִליג  ַא  ָהאט  ֶעס  ֶווער  ַהַּׁשָּבת",  ְּביֹום  ַהַּׁשָּבת  "ְּביֹום  ֵמייְנט  ָדאס  אּון 
ַאְמֵווייִניְגְסְטְנס אּום ַׁשָּבת, ִאיז ֶעס ְמסּוָּגל ַפאר ָטֳהַרת ַהְּנָׁשָמה אּון ִדי ְרַמ"ח ֵאיָבִרים אּון ִדי ְׁשָס"ה ִּגיִדים, "ַיַעְרֶכּנּו 
ִלְפֵני ד' ָּתִמיד", ַׁשָּבת אּון ֶדער זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבֶרעְנֶגען צּו ֶדעם "ִׁשִּויִתי ד' ְלֶנְגִּדי ָּתִמיד", ִאיְך ֵלייג ֶדעם אֹויֶּבעְרְׁשְטן 

ַאְנְטֶקעְגן ִמיר ְׁשֶטעְנִדיג, ַאז ֶמען ָזאל ֶזען ֶדעם אֹויֶּבעְרְׁשְטן ְׁשֶטעְנִדיג.

)אמרי חיים(


