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תקעז-תקפג נב ע"ב שב"ק

חלק ה - פרשת בשלח

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



ב פרשת בשלח תשפ"ב
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ד פרשת בשלח תשפ"ב

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



ה פרשת בשלח תשפ"ב

              
             

               
              

          
           

 

        
  

            
           

 

       
      

        

       
       

        
        

        
       

         
        

        
       

       
     

        
       

      
      

       
     

       
      

      
      

      
       

 

       

    
    

 
     

        
        

        

      
         

      
         

      
        

         

        

     

שבח דא שירתא

מובא בהקדמת הספר דמשק אליעזר מהרה"ק רבי אליעזר צבי מקאמארנא זיע"א, וזה לשונו:  שמעתי מאאמו"ר זלה"ה, ששמע מפה קדוש רבינו יעקב יצחק 
בן מאטיל ]החוזה[ מלובלין, שרצונו הטוב היה שיהיה איש אחד בעולם שיפרש דברי הזוהר הקדוש על פי פשט פשוט בכל מקום שיכול לפרש על פי פשט.

וכן אני בעצמי שמעתי גם כן מהרב הצדיק הגאון מו"ה צבי זצ"ל מליסקא מארץ הגר, שחשקה נפשו לראות בעיניו איזה פירוש על הזהר הקדוש שיהיה על 
פי פשט פשוט בכל מקום שיוכל לסבול פשט פשוט, והוא כדי שיוכל לידבק כל אחד מבני ישראל הקדושים בדברי הזהר הקדוש, כי ידוע הוא שעיקר קניית 

דביקות הבורא ברוך הוא באין ממש ובשמחה, הוא בא מלימוד דברי הזהר וכו', עד כאן לשונו. ובעזרת ה' נקוה שזכינו למלאות רצון הצדיקים הקדושים הללו.
 )רבינו המחבר זצ"ל בהקדמה לספר מתוק מדבש על הזוה"ק(

              
           

      

               
           
            
              

   

      
       

       
      

       
      

       
        

       

        

      

        
      

        
    

       
     

      
       

       

       
      

       
       

      
      

       
         

         

         

       

@gmail.com :ה                             לקבלת העלון מידי שבוע יש לשלוח אימייל בכתובת
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