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ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו" )יב, ג( "ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

ַמֲעֶׂשה ַּבַּצִּדיק ַרִּבי ִּפְנָחס ִמּקֹוִריץ, ֶׁשִּנְקַלע ְּבַדְרּכֹו ָלֲעָיָרה ֶזְסַלב, 
יֹוֶלֶדת.   ֶׁשל  ְלֵביָתּה  ְּבַדְרּכֹו  ֶׁשָהָיה  ָהֲעָיָרה,  ַחַּזן  ֶאת  ָׁשם  ּוָפַגׁש 
ֲאִני  ְוהֹוֵלְך  ַהִּמיָלה,  ְּבִרית  ֶׁשִּלְפֵני  ּמּוִרים  ַהּׁשִ ֵליל  הּוא  "ַהַּלְיָלה 

ִלְקֹרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבָאְזֵני ָהַרְך ַהּנֹוָלד" – ָׂשח ַהַחָּזן ְּבָאְזֵני ָהַרִּבי.

ְּבָאְזֵני ַהִּתינֹוק?" – ָׁשַאל  "ּוִמְּפֵני ָמה נֹוֲהִגים ִלְקֹרא ְקִריַאת ְׁשַמע 
ְמֻרָּבה,  ֲהָנָאה  ִּפְנָחס  ְלַרִּבי  ָּגְרָמה  ַהַחָּזן  ֶׁשל  ְּתׁשּוָבתֹו  ִּפְנָחס.  ַרִּבי 

ְוָכְך ָאַמר:

'ְׁשַמע'  ָּפָרַׁשת  ָקְדָמה  'ָלָּמה  ַּבִּמְׁשָנה )ברכות ב, ב(:  ֲחַז"ל  "ָּדְרׁשּו 
ָׁשַמִים  ַמְלכּות  ֹעל  ָעָליו  ֶׁשְּיַקֵּבל  ְּכֵדי  ָׁשמֹוַע'?  ִאם  'ְוָהָיה  ְלָפָרַׁשת 
ָצִריְך  ֶזה,  ִּתינֹוק  ְוִהֵּנה  ִמְצוֹות'.  ֹעל  ָעָליו  ְיַקֵּבל  ָּכְך  ְוַאַחר  ְּתִחָּלה, 
ְלַקֵּבל ָעָליו ָמָחר ֹעל ִמְצוֹות, ְּבִהָּכְנסֹו ִלְבִריתֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. 
ַאְך ֵּכיַצד ַיֲעֶׂשה ֹזאת, ַוֲהֵרי ֲעַדִין ֹלא ִקֵּבל ָעָליו ֹעל ַמְלכּות ָׁשַמִים? 
ַהִּתינֹוק  ְּבָאְזֵני  ַהְּבִרית  ִלְפֵני  ִלְקֹרא  נֹוֲהִגים,  ָאנּו  ַהִּמְנָהג  ְלִפי  ָלֵכן 
ֶאת ְקִריַאת ְׁשַמע, ּוָבֶזה ּגֹוְרִמים ְלִנְׁשָמתֹו ְלַקֵּבל ָעֶליָה ֹעל ַמְלכּות 

ָׁשַמִים, עֹוד ִלְפֵני ַקָּבַלת עֹל ִמְצַות ַהִּמיָלה".

)אֹוָצר ַחִּיים(

"ְוָהָיה ְבעֹור ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת ְוהּוָבא ֶאל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן אֹו 
ֶאל ַאַחד ִמָּבָניו ַהֹּכֲהִנים" )יג, ב(

ָמה ַהַּטַעם ְלָכְך ֶׁשַהְּמֹצָרע ִנְטָהר ַּדְוָקא ֵאֶצל ַהֹּכֵהן?

ָלׁשֹון  ְמַסֵּפר  ָאָדם  ַּכֲאֶׁשר  ָהָרע.  ָלׁשֹון  ְּבִעְּקבֹות  ָּבא  ַהָּצַרַעת  ֶנַגע 
ָהָרע, הּוא ּגֹוֵרם ְלִריב ּוְלֵפרּוד ְלָבבֹות, ְוַעל ֵּכן ָטֳהָרתֹו ִהיא - ָלבֹוא 
ֶאל ַהֹּכֵהן. ַעל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֶנֱאַמר ֶׁשָהָיה "אֹוֵהב ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום" 
)ִּפְרֵקי ָאבֹות א יב(.  ַּכֲאֶׁשר ָיבֹוא ַּבַעל ַהָּלׁשֹון ָהָרע ֶאל ַהֹּכֵהן, הּוא 

ְיַרְּפאֹו, ִויַלֵּמד אֹותֹו ֵּכיַצד ְלַהְרּבֹות ָׁשלֹום ּוְלַהְמִעיט ְּבַמֲחֹלֶקת.

)ְּכִלי ָיָקר(

"ְוָהָיה... ְּבָׂשרֹו ְלֶנַגע ָצָרַעת" )יג, ב(
ָהָרע.  ָלׁשֹון  ָעָליו  ִּדֵּבר  ֲחֵברֹו  ִּכי  לֹו  ֶׁשּנֹוַדע  ֶאָחד,  ְּבָחִסיד  ַמֲעֶׂשה 
ְוִׁשֵּגר  ְיָקָרה  ַמָּתָנה  ָרַכׁש  ָׁשם  ַהֲחנּות,  ֶאל  ְוִנְכַנס  ֶהָחִסיד  ִהְזָּדֵרז 
אֹוָתּה ֶאל ֵּבית ֲחֵברֹו. "ַמה ּזֹאת?" ִהְתַּפֵּלא ֶהָחֵבר, ּוָפַתח ֶאת ָהִאֶּגֶרת 
ַהְמֹצֶרֶפת. "מֹוֶדה ֲאִני ְלָך ְמֹאד, ְיִדיִדי!" ָּכַתב ֶהָחִסיד, "ְּבַמָּתָנה זֹו 
ֵמִׁשיב ֲאִני ְלָך ְקָצת ַעל ַמְּתָנְתָך ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּנַתָּת ִלי: ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת 

ָעַלי ָלׁשֹון ָהָרע, ָעְברּו  ֵאַלי ָּכל ְזֻכּיֹוֶתיָך!"

 )חֹובֹות ַהְּלָבבֹות(
"ֹזאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע" )יד, ב(

ֶׁשָּכל  ָּבעֹוָלם,  ָּברּוְך הּוא  ַלַהָּקדֹוׁש  ְּכרּוָתה  ְּבִרית  ְּפָדת:  ַרִּבי  ָאַמר 
ִמי ֶׁשְּמַסֵּפר ָלׁשֹון ָהָרע ִיְלֶקה ְּבָצַרַעת. ִמַּנִין? ֶׁשֶּנֱאַמר: "ֹזאת ִּתְהֶיה 

ּתֹוַרת ַהְּמֹצָרע" - ַהּמֹוִציא ֵׁשם ַרע.

"ּבֹואּו ִעִּמי!" ָקָרא ַרִּבי ִׂשְמָחה ּבּוֶנם ֶאל ֵעֶבר ַּכָּמה ֲחִסיִדים, "ֲעלּו 
ָלֲעָגָלה ְוֵנֵצא ֶאל ַהֶּדֶרְך!"

יֹוֵדַע",  "ֵאיֶנִּני  ִּבְתִמיָהה,  ַהֲחִסיִדים  ָׁשֲאלּו  נֹוְסִעים?"  ָאנּו  "ְלָאן 
ֵהִׁשיב ַרִּבי ִׂשְמָחה ּבּוֶנם, "ַרֵּבנּו ַהָּגדֹול, ַהְּיהּוִדי ַהָּקדֹוׁש ִמְּפִׁשיְסָחא, 

ִצָּוה ָעַלי ָלֵצאת ַלֶּדֶרְך, ְוֶאת זֹאת ֲאִני עֹוֶׂשה ְּבִלי ְׁשֵאלֹות!"

ָהֲעָגָלה ִמַּטְלֶטֶלת ְוַהּסּוִסים צֹוֲעִדים ֵּבינֹות ֵעִצים מֹוִריִקים. ְלֶפַתע 
ָהֲעָגָלה  ִיּׁשּוב!"  ִלְמקֹום  ִהַּגְענּו  "ַהִּביטּו!  ַהֲחִסיִדים:  ַאַחד  קֹוֵרא 
ָעְצָרה, ְוַהֹּכל ָיְרדּו ִמן ַהִּכְרָּכָרה ְוִגּלּו ַעְצָמם ִנָּצִבים ְּבִלּבֹו ֶׁשל ְּכָפר 
ְוַהֲחִסיִדים  ְמזּוָזה,  ָהְיָתה ְקבּוָעה  ַהָּסמּוְך  ַהַּבִית  ְּבִפְתחֹו ֶׁשל  ָקָטן. 
ִמֲהרּו ִלְנֹקׁש ַעל ַהֶּדֶלת. "ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם, ר' ְיהּוִדי!" ָּפָנה ַרִּבי ִׂשְמָחה 
ּבּוֶנם ֶאל ַּבַעל ַהַּבִית, "ַהִאם נּוַכל ָלנּוַח ִקְמָעא ְּבֵביְתָך, ְוַאף ֶלֱאֹכל 

ְמַעט?"

"ְלָכבֹוד ַרב הּוא ִלי" ֵהִׁשיב ָהִאיׁש ְּבִׂשְמָחה. "אּוָלם ַּבָּקָׁשה ְקַטָּנה 
ָלנּו ֵאֶליָך", הֹוִסיף ַרִּבי ִׂשְמָחה ּבּוֶנם ְּבֵׁשם ֲחֵבָריו, "ַמֲעִדיִפים ָאנּו 

ֶלֱאכֹל ַמַאְכֵלי ָחָלב ִּבְלַבד".

"ַצר ִלי", ָעָנה ַּבַעל ַהַּבִית ַּבֲאִדיבּות, "אּוָלם ֵאין ְּבֵביִתי ְּכָלל ַמַאְכֵלי 
ָחָלב, ֶאְׂשַמח ְלַהִּגיׁש ָלֶכם ָּבָׂשר ְמֻׁשָּבח!"

ְׁשֵאלֹות  ַהַּבִית  ַּבַעל  ַעל  ְלַהְמִטיר  ַהֲחִסיִדים  ֵהֵחּלּו  ֶׁשָּכְך,  ִמֵּכיָון 
ַרּבֹות: "ִמי ָׁשַחט ֶאת ַהְּבֵהָמה?" "ַהִאם ֻהְמְלָחה ַּכִּדין?"

"ַהִאם ֹלא ִהְתעֹוְרָרה ָּכל ְׁשֵאָלה ְּבַמֲהַלְך ֲהָכַנת ַהָּבָׂשר?"

ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּתּנּור ִנְׁשַמע קֹול ָחָזק: "ֲחִסיִדים!" ַהֹּכל ִהְפנּו ֶאת ֹראָׁשם 
ֶאל ֵעֶבר ַהּדֹוֵבר. ָהָיה  ֶזה ָאָדם ָזֵקן ַהָּלבּוׁש ְּבלֹוֵיי ְסָחבֹות.

"ֲחִסיִדים!" הֹוִסיף ָהִאיׁש ְוָקָרא, "רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשִהְּנֶכם ַמְקִּפיִדים ְמֹאד 
ִּבְׁשֵאלֹות  ְוחֹוְקִרים  אֹותֹו  ּבֹוְדִקים  ִּפיֶכם,  ֶאל  ַהִּנְכָנס  ָּדָבר  ָּכל  ַעל 
ַרּבֹות. ַאְך ִאְמרּו ִלי, ַהִאם ַמְקִּפיִדים ַאֶּתם ָּכל ָּכְך ַּגם ַעל ָּכל ָּדָבר 
ֵהיֵטב  ְוחֹוְקִרים  ַאֶּתם  ׁשֹוֲאִלים  ָּכְך  ַעל  ַּגם  ַהִאם  ִמִּפיֶכם?  ַהּיֹוֵצא 

ַהִאם ֻמָּתר ְלַדֵּבר ָּדָבר ֶזה אֹו ָלאו?"

*

ָהְיָתה  "ֶמה  ַלֲחֵבָריו,  ּבּוֶנם  ִׂשְמָחה  ַרִּבי  ָאַמר  ֲאִני",  ֵמִבין  "ָּכֵעת 
ַמְּטָרָתּה ֶׁשל ַהְּנִסיָעה ֶׁשֵאֶליָה ָׁשַלח אֹוִתי ָהַרִּבי. ָרָצה הּוא ֶׁשֶאְׁשַמע 

ִמִּלים ֵאּלּו, ַהּיֹוְצאֹות ִמִּפי ַהָּזֵקן, ְוַאְכִניס אֹוָתן ָעֹמק ֶאל ִלִּבי".

)סיפורי צדיקים(



יום ראשון ל' ניסן )ש"פ(
ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל

הּוא  ִּכי   , ִויָטאל  ַחִּיים  ַרִּבי  ַּתְלִמידֹו  ַעל  ַּפַעם  ִהְתַּבֵּטא  ָהֲאִריַז"ל 
ַהָּיִחיד ִמֵּבין ַּתְלִמיָדיו ֶׁשֵּמִבין ֶאל ָנכֹון ֶאת ַּכָּוָנתֹו ְוֶאת ֹעֶמק ִסְתֵרי 
ְדָבָריו . ַאְך ָדא ָעָקא, ְּכְׁשֵהֵחל ַרִּבי ַחִּיים ִלְלֹמד ּתֹוָרה ִמִּפי ָקְדׁשֹו 
ֶׁשל ָהֲאִר"י , ָהָיה ׁשֹוֵכַח  ָּכל ִעְנָין ֶׁשָּלַּמד . ָאְמָנם ֵמִבין ָהָיה ָּכל ָּדָבר 
ְלַאׁשּורֹו , ַאְך ְלַאַחר ְזַמן ָקָצר ׁשֹוְכחֹו ְּכֹלא ָהָיה . ֵהֵּסב לֹו ַהָּדָבר 
ָעְגַמת ֶנֶפׁש ְמֻרָּבה , ְוהּוא ִּתָּנה ֶאת ַצֲערֹו ִּבְפֵני ַרּבֹו . אֹו ָאז ְלָקחֹו 
ְּבִסיַרת  ִהְפִליגּו  ֵהם  ַהִּכֶּנֶרת.  ִהיא  ֲהֹלא  ְטֶבְרָיה  ֶׁשל  ְלַיַמּה  ָהֲאִר"י 
ְמׁשֹוִטים ְקַטָּנה ַעד ִלְנֻקָּדה ֲעלּוָמה ְּבֵלב ִלּבֹו ֶׁשל ָהֲאַגם , ָׁשם הֹוָרה 
ַמִים  ְמַעט  ְוִלְלֹּגם  ַלִּסיָרה  ֵמֵעֶבר  ֶאל  ִלְרֹּכן   , ַלֲעֹצר  ָהֲאִריַז"ל  לֹו 
ָיַדע  ָקְּדׁשֹו  ְּברּוַח  ֶׁשָהֲאִריַז"ל  ִמְרָים,  ֶׁשל  ִמְּבֵאָרה  ַמִים  ָהיּו  ֵאּלּו   .
ְלַכֵון ִּבְמדּוָייק ֶאת ְמקֹום ִהָמְצָאּה  . ַמִים ְקדֹוִׁשים ֵאּלּו ָּפֲעלּו ֶאת 
ְּפֻעָּלָתם, ּוִמיִני ָאז ָּפַסק ַרִּבי ַחִּיים ִמִּלְׁשֹּכַח ֶאת ַּתְלמּודֹו, ְוָהָיה ְלבֹור 

סּוד ֶׁשֵאינֹו ְמַאֵּבד ִטָּפה ִמּתֹוַרת ַרּבֹו.

ְׁשָנַתִּיים ָיִמים ָלַמד ַרִּבי ַחִּיים ֶאת ָרֵזי תֹוַרת ַהִּנְסָּתר ִמִּפי ָהֲאִר"י. 
ֶׁשֹּלא  ְוִעיָלִאִיים  ְטִמיִרים  סֹודֹות  ָהֲאִר"י  לֹו  ִּגָּלה  ֶזה  ְזַמן  ְּבֶמֶׁשְך 
ַעל  ַחִּיים  ַרִּבי  ֶהֱעָלה  ַרּבֹו  ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו  ֶאת  ֵמעֹוָלם.  ֹאֶזן  ְׁשַמְעָּתם 
ַהְּכָתב ְּבֶחְרַדת ֹקֶדׁש ּוְבִדְקּדּוק ָרב . ִחיּבּוִרים ֵאּלּו ְמֻכִּנים ְּבִפי ָּכל 

– "ִּכְתֵבי ָהֲאִר"י".   

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
ִמְצַרִים  ַמּכֹות  ֵמֶעֶׂשר  ַמָּכה  ֵאיזֹו 

מֹוִפיָעה ְּבָפָרָׁשה זֹו?

ציורים: מוטי הלר
© כל הזכויות שמורות  
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ַהּזֹוִכים ִּבְּפָרס 
ֹמֶׁשה ַרְנד ַאְשּדֹֹוד. 

ַאְברּוִמי ֵליבֹוִביץ ֵחיָפה

יג ְיִׁשירֹות ַּבִּמְסָּפר הנ"ל יג ַּבֲחֻנּיֹות ַהְּסָפִרים. ִנַּתן ְלַהּשִׂ ְלַהּשִׂ

ִּפְתרֹון ַהִחידֹון ְלָפָרַׁשת ַצו: ְּכִלי ֶחֶרס
ְּבָכל ִעְנָיִני ֶהָעלֹון

 ניתן לפנות לרב יעקב הופקוביץ: 0527113332

ָּכַתב: ח. הֹוְּפקֹוִביץ

ַהֲחזֹון ִאיׁש: "ּתֹוְלדֹות ַחֵּייֶהם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ֵהם ִסְפֵרי ַהּמּוָסר ַהּטֹוִבים ְּביֹוֵתר"

ניתן לקבל את העלון במייל הנ"ל

ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא

ִסְדַרת ְסָפִרים "אֹור עֹוָלם" 5 ְּכָרִכים
ִהְזַּדְּמנּות ִנְפָלָאה ָלַדַעת ּוְלַהִּכיר ֶאת ְּגדֹוֵלי ּוְמאֹוֵרי ַהּדֹורֹות

ֶּכֶרְך 1
המהרי"ל ִּדיְסִקין

ַהַּמֲהַר"ל ִמְּפַרג
ַהַּסָּבא ַמֶקֶלם

ַה"ְּקָצֹות ַהֹחֶׁשן"
ַהִחיָד"א

ַרִּבי ִאיַצֶלה ִמּפֹוִניֶבז'

ֶּכֶרְך 2
"המאור עיניים" 

מטשרנוביל 
הסבא קדישא 

מראדושיץ
ה"תולדות יעקב 
יוסף" מפולנאה

רבי שלמה 
הלברשטאם 

מבאבוב
השרף מסטרליסק 

רבי לייב שרה'ס
רבי יעקב דוד 

מאמשינוב

ֶּכֶרְך 3
ַרִּבי ָׁשלֹום ַׁשְרַעִּבי

ַּדי ָחַמד" ַה"ּׁשַ
"ַאִּביר ַיֲעֹקב"

ַה"ֵּבן ִאיׁש ַחי"
ַרִּבי ַעְּבַדאַללה סֹוֵמְך
ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ֱאִליֶעְזר 

אלפנדרי
ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף

ֶּכֶרְך 4
רבי אלימלך 

מליזענסק
בעל התניא

רבי מאיר מפרמישלן
ה"דברי חיים" מצאנז

המגיד מקוזניץ
ה"אהבת שלום"

רבי אברהם מסוכצ'וב

ֶּכֶרְך 5
ַרִּבי ֲעִקיָבא 

ַאיֶגר
ַהַּמְלִּבי"ם

ַהְּנִצי"ב ִמוֹולֹוִז'ין
ַהַרָמ"א

ַרִּבי ֹמֶׁשה 
פיינשטין

ַהַּמַהְרָׁש"א
ַרִּבי ִיְצָחק 

ֶאְלָחָנן

ּוְׁשִני  ֶאֶרז  ְוֵעץ  ִצֳּפִרים  ְׁשֵּתי  ַהַּבִית  ֶאת  ְלַחֵּטא  "ְוָלַקח 
תֹוַלַעת ְוֵאזֹב" )יד, מט(

ִנְגֵעי  ַעל  ְּבַכָּפָרה  ֹצֶרְך  ְוֵאין  ַהַּבִית,  ִנְגֵעי  ַעל  ְלַכֵּפר  ֵיׁש  ַמּדּוַע 
ַהְּבָגִדים?

ָּבּה.  ָּכתּוב  ד'  ֵׁשם  ֲאֶׁשר  ְמזּוָזה,  ְקבּוָעה  ַהַּבִית  ֶׁשְּבֶפַתח  ִמּׁשּום 
ַהְּמצָֹרע ַחָּיב ְלַכֵּפר ַעל ָּכְך ֶׁשֵהִביא רּוַח ֻטְמָאה ֶאל ַהַּבִית.

ַהְׁשָרַאת  ָּבֶהם  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ְּבָגִדים,  ְלַגֵּבי  זֹו  ְּבַכָּפָרה  ֹצֶרְך  ֵאין  ְוָלֵכן 
ה ְּכמֹו ַּבַּבִית. ְקֻדׁשָּ

)ָחַתם סֹוֶפר(

"ְוָרַחץ ַּבַּמִים" )טו, ו(
ֵיׁש ִלְטֹּבל ְּבִמְקֶוה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַאְרָּבִעים ְסָאה. ֵּכיַצד לֹוְמִדים זֹאת ִמן 

ַהָּפסּוק?

"ְוָרַחץ ַּבַּמִים" - ְּבִגיַמְטִרָּיא "ּוְבַאְרָּבִעים ְסָאה". א. 

"ַּבַּמִים" - ִנָּתן ְלָפֵרק ֶאת ַהִּמָּלה ִלְׁשַנִים: "ְּבֵמי מ'" - ְּבַמִים  ב. 
ֶׁשל מ' ְסָאה.

)ַּבַעל ַהּטּוִרים(

ְּבֶאָחד ַהָּיִמים ִּבֵּקׁש ַרִּבי ַחִּיים ֵמָהֲאִר"י ֶׁשְּיַגֶּלה ְּדַבר סֹוד ְמֻסָּים ִמן 
ַהִּנְסָּתרֹות . ָעָנה לֹו ָהֲאִר"י ִּכי ִאם ְיַגֶּלה לֹו סֹוד ֶזה , ִיְגֹרם ַהָּדָבר 
ִלְפִטיָרתֹו ִמן ָהעֹוָלם , ַאְך ַלְמרֹות ֹזאת , ָחַפץ הּוא ְלַגּלֹות לֹו סֹוד 
ַחִּיים  ַרִּבי  ְלַתְלִמידֹו  ְלַהֲעִביר  ִהָּנּה   ָלעֹוָלם  ִסַּבת ּבֹואֹו  ָּכל  ִּכי  ֶזה 
ָהֲאִריַז"ל  ִנְפַטר  ֶזה,  ָרז  ִּגּלּוי  ְלַאַחר  ָקָצר  ְזַמן  ְוָאֵכן   . ִגילּוִיים ֵאּלּו 

ְוָעָלה ִּבְסָעָרה ַהָׁשַמִייָמה.

ֶאת ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ְּבעֹוָלמֹות ְטִמיִרים ֵהֵחל ַרִּבי ַחִּיים ִויָטאל ְּכָבר 
ֶּבֱהיֹותֹו ֵּבן 14 , ְּכֶׁשִהְתַקֵּבל ְּכַתְלִמיד ִמן ַהִּמְנָין ִּביִׁשיָבתֹו ֶׁשל ַרִּבי 
ֹמֶׁשה ַאְלֵׁשיְך - ָהַאְלֵׁשיְך ַהָּקדֹוׁש ִזי"ַע, ָׁשם ָלַמד ֶאת ּתֹוַרת ַהִנְגֶלה 
. ְּבַּמְקִּביל ֵהֵחל ִלְלֹמד ֶאת תֹוַרת ַהִּנְסָּתר ִּביִׁשיָבתֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה 
ְוָהָיה  ַחִּיים  ַרִּבי  ְוִנְתַעָּלה  ָעָלה  ְמֵהָרה  ַעד  ָהַרָמ"ק.   – קֹוְרדֹוֵבירֹו 
ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה  ּוָפֲעלּו  ֶׁשָחיּו  ַהְּמֻקָּבִלים  ֲחבּוַרת  ִמְגדֹוֵלי  ְלֶאָחד 

ְּבִעיר ַהֹּקֶדׁש ְצָפת. 

ִנים ָעַקר ַרִּבי ַחִּיים ֶאת ְמגּוָריו ָלִעיר ְירּוָׁשַלִים , ּוְלַאַחר  ִּבְמרּוַצת ַהּׁשָ
ְזַמן ָמה ָעַבר ְלַדֶמֶׂשק ֶׁשְּבסּוְרָיה , ָׁשם ִהְתגֹוֵרר ַעד יֹומֹו ָהַאֲחרֹון .

ְּבֵבית  , ּוְמנּוָחתֹו ָּכבֹוד  ִניָסן ַה'ש"ף  ִנְפַטר ְּבל'  ִויָטאל  ַחִּיים  ַרֵּבנּו 
ָהַעְלִמין ַהְּיהּוִדי ֶׁשְּבַדֶמֶׂשק.


