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ןמ
יוסף הבית

יוסף הבית מרן של נשמתו שורש
שהיה"כתב זצ"ל יוס)מהרח"ו הבית מר)ר"ב יהודה רבי משורש

מבחינת והוא השמאלית, הראשון אדם בכנף והוא אילעי,
והרב והרא"ה רשב"א משורש שהוא ,כתב אחר ובמקום ,אצילות

וגאונים". ואמוראים תנאים וכמה ז"ל)המגיד להחיד"א הגדולי ש)

אליו שנגלה למלאך זכה
מישרים,"וזכה מגיד בספר כמפורש בו הדובר המלאך למגיד

לחג אור במעשה אלקביץ בן מהר"ש החסיד הרב ובמאמר
הברית. לוחות שני הרב והביאו ,השבועות(ש)

שמים לשם הרמ"א וכוונת – יוסף הבית של ענוותנותו
'וכלג "יוסף", בשם שנקראו קארו יוסף רבי של בדורו היו חכמים

הדינים כל את שיקבץ ספר לחבר ראוי היה משלושתם אחד
ה"בית דוגמת דהלכתא אליבא שמעתתא ויסיק שרשיהם ויגלה
כי אם אבל ,ורבינו לב ן' יוסף רבי טאיטאצק. יוסף רבי :והם יוסף",

זו, למלאכה ראוי הי' מהם אחד שתיעשהכל השמים מן הסכימו
זי"ע הרמ"א מרן ידי ועל היתירה, ענוותנותו מפני רבינו ידי על

שמים. לשם ורק אך החיד"א)שכוונתו בש)

מגדולתו
דמשקבתשובות ערי מצרים וארץ הצבי "בארץ נכתב: ח"מהרנא

המערב וערי טורקיה וגלילות פרס וערי צובא וארם
."מרן הוראת עליהם קבלו

המלאך מדברי
מסכימים"וכל וכן ,בידך מצליח ה' היום, עד והורית עשית אשר

למשה הלכה ויציב, אמת הפסק כי ה' חי דרקיע, במתיבתא
מכאן לתורה שתעשה מה כל וכן ומטעמך כוונתך הלכה מסיני,
אמת". דברי ניכרים ידך על ויסכים יצליח הוא ברוך הקדוש והלאה
להב"י) מישרי (מגיד

?"יוסף בית" השם נקרא מדוע
אתאמר לקרוא שמצוה ערוך, שולחן המחבר בעל למרן המגיד

– יוסף" "בית הבא".שמו ובעולם הזה בעולם ביתך זהו" כי
(ש)

יוסף: הבית על הרמ"א דעת
"השכינה על כחולק עליו החולק "כל

לדבריכתב הכבוד מפני להשיב באתי" מתשובותיו: באחת הרמ"א
אנו מימיו אשר יצ"ו קארו יוסף ורבינו מורנו הגדול הגאון
מה דכל מאחר לכבודו, בשבחו אוסיף ומה ,וכדו ומקנקנו שותים
העתיד על ה' אל אתפלל ידו במעשה מגנה את 'לי משבח דאת
דבר להרמות חלילה בתוכינו אלוקים נשיא ורבנו מורנו ימי להאריך

תורתו השכינה".מכבוד על כחולק עליו החולק וכל
('א מ"ז, ד ,ג"תרמ ווארשא מ"ח, (סי'

נורא, מעשה
כולו העולם בכל ספרו שיתפשט השמים מן זכה "יוסף ה"בית

מהריב"לכאשר הגדול הרב גזר יוסף", בית" הספר לאור יצא
וכך .הבקיאות שממעט מפני תלמידיו בו ילמדו שלא גזירה,
'הי והוא הטורים, ספר לפניו לומדים היו תלמידיו ,לימודו סדר 'הי
מהרב שנעלם אירע לא ,ס"מהש דין לכל נפתח מקור להם אומר
קרה הגזירה שגזר אחר אך ,בקיאותו ברוב דין מקור שום מהריב"ל
כל ,המדרש בבית ורגליו ידיו מצא לא והרב דין שלמדו ,אחד יום
חפוש, אחר חפוש וחפש טרח היתה, כלא ממנו נסתלקה בקיאותו

מהריב"ל: הרב הודה .מצא ולא רוציםפשפש השמים שמן נראה
ב"בית וחפשו הלכו חזו, לכו ,בעולם יתפשט "יוסף "בית שספר
מפני הגזירה. להם והתיר הלך ,ס"בש הדין מקור איה ומצאו יוסף"

,מבינתו נסתרה אך ,לו ידועה היתה שהסוגיה מןשראה כי והסיק
כולו. העולם בכל ספרו שיתפשט "יוסף ה"בית למרן לו זכו השמים

למרן קורין ולכך רבנן, כמאתיים עביד מרן, כפסקי העושה כל
נ'סמך ר'בנן מ'מאתן תיבות ראשי הוא כי סתם, מר"ן

יוסף":כתב בית" ספרו בהקדמת ז"ל הב"י כימרן בדעתי הסכמתי
עליהם נשען ישראל בית אשר ההוראה עמודי שלושה להיות

ז"ל והרא"ש והרמב"ם הרי"ף המה הלא מרןבהוראותיהם, והעיד ...
מופת הגדול הרב מפי ששמעו קדישי רבנן מפום ששמע ז"ל א"החיד
שהסכימו הדור גאוני מזקני שקיבל ,זלה"ה אבולעפיא מהר"ח הדור
רבנים למאתיים קרוב הוראה עמודי ג' אחר ללכת דמרן זה בכלל

אומר היה וכך לעיל, כאמור עבידמדורו מרן פסק יעשה אשר כל כי
קורין לכך סימנא, אתנחו קדמאי ורבנן ז"ל. דבריו אלו ,רבנן כמאתן

נ'סמך. ר'בנן מ'מאתן תיבות ראשי הוא כי סתם, מר"ן למרן
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לשמיעת כל ספרי הזוהר הקדוש בשפת לשון 
הקודש ב-277  דיסקים - 1500 שעות של תענוג 

רוחני בטל: 

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ
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יותר משמונה אלף שיעורים בזוהר 
הקדוש, תענוג גן עדן בעולם הזה

מוכנים  השיעורים  נפשכם,  ותחי  שמעו 
המאירים,  מן  להיות  החפץ  וכל  ומסודרים, 
אדירות  זכויות  להשמיע,  לרבים  ויטול  יבוא 
רבי  האלוקי  הקדוש  התנא  ובזכות  להשפיע, 
לביאת  עם  כל  יזכו  ע"ה  יוחאי  בר  שמעון 

הגואל בב"א.

ןמ
הרמ"א

ערוך השולחן להגהות הרמ"א רבינו הקדמת
עדיףבהיות חכם שלו ערוך ושלחן יוסף בית המחבר הגאון כי

מקום אחריו הניח לא שלחנו ערך טבחו טבח מנביא
המנהגים דרך ולהורות האחרונים דברי ללקט לולי בו להתגדר

אלו, במדינות ערוךשנהגו שלחן על מפה לפרוס אחריו באתי
האדם, יאהב אשר ומטעמים מגדים פרי כל ועליה זהשחבר ובלא

אשר אדם לבני עדיין נתנו ולא ה' לפני ערך הוא אשר השלחן
.. ..אלו מפיבמדינות משה כנתנו ערוך כשלחן דבריו כל ראיתי ואני

המשוררהגבורה.. לבקשת ויזכנו ישמרנו הוא עליון בסתר יושב
שביקשצוררי נגד שלחן לפני רויהתערוך כוסי ראשי בשמן דשנת

ימים. לאורך ה' בבית ושבתי חיי ימי כל ירדפוני וחסד טוב אך

מגדלותו הרמ"א
קאצינעלבוגען:הספידו יהודה שמואל שלאהגמ"ר הדור "גדול

."ההם הגלילות בכל כמותו הניח

כמשה קם לא משה עד ממשה
נחרתמשה מ' ,בדורו הגדול הגאון המערבי נר "ה"ה :מצבתו על

היה משה ישראל, בני למספר ג"ל ביום ישראל אבן רועה
תורה הרביץ לישראל, ומשפטיו עשה ד' צדקת ישראל, צאן רועה
ישראל, אלפי לרבבות תלמידים העמיד מישראל כבוד גלה לישראל,

בישראל, כמשה קם לא משה ועד החטאתוממשה תורת וזאת
לפ"ק". של"ב שנת ישראל בני לפני משה שם אשר העולה ותורת

מאוד גדול משה והאיש
עליו:הגאון אמר שאריהמהרש"ל אהובי מאוד, גדול משה והאיש"

למשה שהלכה ממר גדול מי כי דדרא וחכימא יניק האלוף
מסיני".

הרמ"א: על הקדוש השל"ה דברי
"כמותו שיפסקו השמים מן "זכה

מהר"םכותב והגאון ז"ל לוריא מהר"ש "הגאון :הקדוש השל"ה בעל
ז"ל לילךאיסרלן ז"ל, מהרמ"א הגאון של טבעו יצא וכבר

לזה זכה השמים מן ובודאי כמותו ולפסוק שנפסקאחריו כמו ,
."חריפי הוי שמאי דבית גב על אף הלל כבית הלכתא

הרמ"א פסקי על לסמוך ראוי
הורוויץרבי סג"ל אברהםשל אביו הרמ"א ישהשל"ה)(תלמיד "אם :כותב

אשכנז בני ואנחנו ,ערוך השולחן בעלי הגאונים בין מחלוקת
'הי משה האיש זה כי זצ"ל, איסרליש משה כמוהר"ר מו' כמו נוהגים
חדשים ,ואחרונים ראשונים דברי ושנה וקרא וראה לאחרונים, אחרון
נעלם, לא ממנו דבר גדולם, ועד מקטנם כולם דעת וידע ,ישנים וגם

אלו. המדינות שנהגו המנהג וכפי האמת אל ראויוהסכים כן על
הדחק". בשעת שלא אפילו עליו לסמוך

כל התפילות מתקבלות רק על 
ידי לימוד זוהר הקדוש,
 

הזוהר הקדוש היא טבעת מלך 
מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.


