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ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו )יד, כז(.

לאיתנו – לשון תנאי
חז"ל )שמו"ר כא, ו( דרשו את התיבה 'לאיתנו' האמורה בפסוק, מלשון 
תנאי, שכשברא הקב"ה את הים בזמן מעשה בראשית, התנה ה' עמו 
שיבא זמן ויבקעו המים וייהפכו ליבשה. ועתה הגיע זמן קיום התנאי 

שנעשה יבשה ונכנסו ישראל בתוכו.

מדוע לא נרמז בשעת הבקיעה
הים  שחזר  לאחר  רק  התנאי  ענין  נרמז  מדוע  להבין,  יש  ותחילה 
בשעת  היה  התנאי  קיום  והלא  בתוכו,  טבעו  המצרים  וכל  לקדמותו 
ים  בקיעת הים והפיכתו ליבשה, ועתה לאחר שחזר לקדמותו להיום 
לכאורה אין צורך בשום תנאי, אלא אדרבה הוא חזר להיות כבשעת 
ברייתו, ומדוע אם כן נרמז ענין התנאי רק לאחר שהים חזר לצורתו 

המקורית.

רק לאחר החזרה נודע שהוא קיום התנאי
ונראה, שבשעת בקיעת הים לא היה ניכר בבירור שהקריעה והפיכתו 
ניתן  ליבשה היא מחמת התנאי שהתנה עמו ה' בשעת בריאתו, אלא 
היה לחשוב שנסתיים זמן קיום הים, ולכך הוא החל להיהפך ליבשה, או 
שנגזר עליו עתה להיהפך ליבשה, ורק לאחר שחזר הים לקדמותו אחר 
שישראל עברו, או אז היה ניכר בבירור שבקיעת הים לא היתה מחמת 
התנאי  קיום  מחמת  שהוא  אלא  קיומו,  זמן  שנסתיימה  או  לים  עונש 

שהים ייהפך ליבשה לצורך ישראל ולאחר מכן ישוב לקדמותו.

תנאי מפורש למצרים או לכללות ישראל
אמנם יש עלינו להתבונן במהות צורתו של אותו התנאי, האם נאמר 
בו בפירוש שיבקע ויהפך ליבשה לצורך ישראל בשעה שיצאו ממצרים 
שהפיכתו  בפירוש  נאמר  לא  שבתנאי  או  אחריהם,  ירדפו  והמצרים 
ליבשה תהא בשעת יציאת מצרים אלא רק באופן כללי כשיהיו ישראל 

צריכים לכך.
ונראה להביא שתי הוכחות שהתנאי לא נאמר בפירוש על זמן יציאת 

מצרים.

דין ודברים בין משה לים
הים  סירב  הים,  את  לבקוע  משה  שכשבא  )שם(  המדרש  מדברי  א. 
להיקרע מפניו, ואמר לו וכי מפניך אני צריך להיקרע, והלא אני גדול 
השישי.  ביום  רק  נבראת  ואתה  השלישי,  ביום  נבראתי  שאני  ממך, 

והוצרך משה לחזור לפני ה' ולומר לו שאין הים מסכים להיקרע 
שנאמר  משה,  של  ימינו  על  ימינו  את  הקב"ה  ונתן  מפניו. 

ִּתְפַאְרּתֹו',  ְזרֹוַע  מֶֹׁשה  ִליִמין  'מֹוִליְך  יב(  סג,  )ישעיהו 

וכשראה הים את ה' יתברך אז נבקע. ואילו התנאי היה על זמן יציאת 
מצרים בפירוש, מדוע מיאן הים לקיים תנאו.

בקיעת הנהר ע"י ר פנחס בן יאיר
ב. ממה שמצינו שהיו תנאים שנבקע להם הנהר כשרצו לעבור בו, 
כפי שמסופר בגמרא )חולין ז, א( על רבי פנחס בן יאיר שהיה מהלך 
לצורך מצוה והגיע לנהר, וביקש לעבור בו, ואמר לנהר שאם לא ייחלק 
שתהיה יבשה באמצעיתו כדי שיוכל לעבור בו, יגזור עליו שלא יעברו 
בו מים לעולם, ומיד הוא נחלק ונעשה יבשה. ואם התנאי היה רק על 
מעשה  על  יאיר  בן  פנחס  רבי  התגבר  כח  באיזה  מצרים,  יציאת  זמן 
בראשית, יותר מבני ישראל בשעת יציאת מצרים שלא יכלו לעבור בים 

בלא התנאי שהתנה ה' מתחילה עם הים.

תנאי עם כל הבריאה שתהא כפופה לישראל ולתורה
אלא מוכח, שהתנאי שהתנה ה' עם הים בשעת בריאתו לא הוזכר בו 
כלל זמן יציאת מצרים, וכמו כן לא היה התנאי בדווקא עם הים, אלא 
הוא תנאי שהתנה הקב"ה בשעת בריאת העולם עם כללות הבריאה, 
שהכל יהא כפוף לתורה ולעמליה, וכל הבריאה תהא משועבדת לעשות 
וגזירת בני ישראל שומרי התורה ומקיימי מצוותיה בשלימות.  כרצון 
וענין זה מרומז בפסוק )ישעיהו מג, א( 'ּכֹה ָאַמר ה' ּבַֹרֲאָך ַיֲעקֹב ְויֶֹצְרָך 
זה  לענין  העולם,  ויוצרי  כבוראי  חשובים  וישראל  שיעקב  ִיְׂשָרֵאל', 
שהכניס הקב"ה את כל טבע הבריאה תחת שליטת יעקב וישראל עמלי 

התורה ומקיימיה בטהרה.

תורה קדמה לכל הבריאה
טעם  שהים  הים,  לבין  משה  בין  שהיו  ודברים  מהדין  מתבאר  וכן 
לו  קדם  שהים  לפי  מפניו,  ולהבקע  בקולו  לשמוע  עליו  שאין  למשה 
שנברא בשלישי ומשה נברא רק בשישי, אולם כשבאים מכח התורה, 
הלא התורה קדמה לעולם, ועל כן בדין הוא שהים הנברא בשלישי וכן 

שאר הבריאה יהיו משועבדים לתורה שנבראה קודם להם.

מיאון הים להיבקע קודם מתן תורה
ביציאתם  ישראל  לפני  להיבקע  הים  שמיאן  מה  מיושב  זה  לפי 
ממצרים, שהרי עדיין לא קיבלו ישראל את התורה, ועל כן טען הים 
שאין זה בכלל התנאי, שהתנאי היה רק שהבריאה תהיה כפופה לתורה 
וללומדיה, אבל עתה ישראל עדיין לא קיבלו את התורה ועל כן אינו 
צריך להיבקע לפניהם. וזהו שנתחכם הקב"ה על ידי שהניח את ימינו 
על ימינו של משה, ובזה רמז לים שמשה הוא כבר עתה בגדר בן תורה, 
והרמז לזה הוא ביד ימין כפי שנאמר )דברים לג, ב( 'ִמיִמינֹו ֵאׁש ָּדת ָלמֹו'. 

ר' פנחס בן יאיר בקע בכח התורה
וכמו כן מבואר כיצד ובאיזה כח יכל רבי פנחס בן יאיר לבקוע את 
הנהר, והוא משום שהיה לאחר קבלת התורה, וכיון שהיה דבוק בתורה 
בכח  ובא  לנהרות,  שקדמה  התורה  בכח  לבא  יכל  ובמצוותיה, 
התנאי שהתנה ה' עם כל הבריאה שתהא משועבדת לתורה 

ולעמליה.

שעבוד הבריאה לתורה 
ולעמליה

שלחן שבת
האור החיים 
עם

פירוש האוה"ח הק' בהגשה מעובדת ובשפה ברורה
לעילוי נשמת צילה ע"ה בת ר' מאיר ודורה ז"ל



לכבוד המערכת הנכבדה 
מו"ל גליון "ובחרת בחיים".

אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך.
שזכינו  גדולה  הישועה  על  להשי"ת  להודות  אלו  בשורות  באתי 
האור  חיים  שמו  אשר  ד'  משיח  אפינו  רוח  בזכות  בעינינו,  לראות 
דכשהשי"ת  וירא  בפר'  האוהחה"ק  שמביא  וכמו  זי"ע,  הק'  החיים 
רוצה להביא ישועה, מביא מקודם להאדם מצוה שמסוגל להביא את 
"כי כשירצה ה' להטיב  )בראשית כ"א א'(  וזל"ק  הישועה שנצרך לו 
יזמין המצוה שסגולתה היא הטובה המבוקשת" עכל"ק, ובנידון דידן 
היתה  היא  התורה  על  החיים  אור  הקדוש  בספרו  שהלימוד  ראינו 

הסגולה להביא את הישועה ומעשה שהיה כך היה:

פורים קטן תשע"ט:
זכינו  לטובה,  עלינו  העבר  תשע"ט  בשנת  קטן  בפורים  אשתקד 
מסכת  לימוד  סיום  של  דרבנן  טבא  ביומא  התורה  בשמחת  לשמוח 
ביצה בשילוב עם שמחת פורים קטן. ועשינו משתה ושמחה ויום טוב 

עם בשר ודגים וכל מטעמים כראוי לכבודה של תורה. 
בעת הסעודה נתעוררו החברים על אודות חברינו הבחור החשוב 
המיוחד  אחד  שהוא  שליט"א  הר"ר...  בתוי"ש  המופלג  השקדן 
שבחבורה עם מידותיו וכישרונותיו ועל כולם התמדתו בתורה יומם 
ולילה, אך דא עקא שהוא אב בחכמה וגם הוא גדול בשנים מכל בני 
החבורה שהוא כבר בגיל עשרים ושבע ועדיין לא זכה לשידוך. ובר מן 

דין גם אחיו הגדול עדיין לא זכה להגיע לפרק האיש מקדש. 
ודנו החברים עם שאלתם בפיהם, מה ביכלתינו לעשות איזה דבר 
טוב לקרב את הישועה, ומאת השם היתה זאת שזמן קצר לפני זה, 
למדתי בהיכל התורה בראחמיסטריווקא בירושלים עיה"ק, ושמעתי 
לימוד האור החיים הק' בחבורה,  בסגולת  נפלא  סיפור  אחד  מאברך 
והאברך סיפר שהוא מכיר אברך אחד שלא ניוושע בזרע של קיימא 
כבר כמה שנים מנשואיו, וחביריו עשו חבורה של לימוד אוהחה"ק 

בביתו בכל ליל שב"ק ואחר שנה זכה לזרע קודש. 
והיות ששמעתי את הסיפור הזה, הצעתי בפני החבריא אולי כדאי 
לעשות קביעות של לימוד אור החיים הק' בחבורה, לזכותו של חברינו 
שיזכה לזיווג הגון בקרוב. ואכן מצא הרעיון חן בעיני הבחורים, ותיכף 

קבעו לעשות בליל שישי הבא שיעור ללמוד אוהחה"ק.

ליל שישי כי תשא תשע"ט:
ואז התחיל החבורה בליל שישי פר' תשא תשע"ט, ולפני הלימוד 

אמרו ביחד כל החבורה שלומדים לזכותו. 
ולמעשה החלטנו על מנת שקביעות השיעור תהא חזקה, 

ומכיון שבליל שישי יש לכל אחד כבר קביעות שלו או 

בלימוד או בחבורות כנהוג בליל שישי, קבענו להעביר את החבורה 
בכל יום ב'. 

'געשמאקע' חבורה עם לימוד אוהחה"ק בטוב  וברוך השם שהיה 
טעם ודעת, והשתדלנו בכל שבוע שיהיה מנין, והרבה פעמים הביא 

)הבה"ח ני"ו( קוגעל ללומדי החבורה שיהיה לזכותו. 

די חבורת אוהחה"ק פון מאנטאג נאכט
רבים  בת  בשער  הדבר  נודע  וכבר  טוב,  שם  קנתה  החבורה  ואכן 
ובצפיתינו  נאכט"  פון מאנטאג  "די חבורה אוהחה"ק  כל  בפי  ונקרא 
ובזכות רבינו  ציפינו לראות בקרוב את ישועת השם בזכות הלימוד 

האור החיים אשר כידוע רבים נושעו עי"ז. 
אבל למעשה כאשר עברו כמה שבועות ואח"כ כמה חדשים ועדיין 
ועלינו  וקמנו  התייאשנו  לא  כלה.  וקול  חתן  הקול  את  שמענו  לא 
להר הזיתים אל מקום קבורתו של רבינו האוה"ח הק' וביקשנו ביחד 
מעומק ליבנו שיזכה )הוא ואחיו( בקרוב לשידוך טוב בזכות הלימוד 
בקביעות בספרו הק'. כאמור אפי' שבינתיים חלפו ועברו עוד חודש 
ועוד חודש לא נתייאשנו כלל וכלל, והתחזקנו מאד מהגליונות ובחרת 
סיפורים  שם  ראינו  אבוחצירא,   – לישרים  אור  מכון  ידי  שעל  בחיים 
על הלימוד אוהחה"ק ועל אף שלא רואים תיכף ומיד הישועה, אין 
להתיאש כי בוודאי ובוודאי בזכותו הגדול של רבינו הישועה קרובה 
לבא. ואכן היה לנו לחיזוק גדול מהסיפורים שנדפסים שם, ואמרנו 

ביחד שעוד מעט יהיה נדפס שם גם הסיפור שלנו. 

יום ב' חודש שבט תש"פ:
ותהילה לקל עליון בתחילת החורף של שנת תש"פ - חודש חשון 
בתחילת  ועכשיו  ומוצלחת,  טובה  בשעה  ני"ו  הגדול  אחיו  נשתדך 
חודש שבט זכינו לשמוע את הבשורה טובה שחיכינו עליה כל הזמן 
הוא  החשוב  שחברינו  בישועתו  ונשמחה  ונגילה  לו  קיונו  היום  וזה 
חתן ]אצל משפחת...[ בניו יארק בסימן טוב ובמזל טוב בשעטו"מ, 
ישראל  בארץ  כאן  שהיה  בעת  היה  השידוך  גמר  הפלא  ולמרבית 
מאנטאג נאכט הזמן של החבורה בו בזמן שהיינו לומדים את דברי 
האוהח"ק הק' לזכותו, כדי שיראו רבים ויראו שבזכות הלימוד האור 
זכו  גילם המבוגר,  זכינו להישועה ששני האחים למרות  החיים הק' 

בזמן קצר לשידוכים טובים בחסדי השי"ת. 
ויש לציין שתחילת הלימוד והחבורה באור החיים הק', התקיימה 

בליל ט"ז אדר א' ובתוך י"ב חודש נעשו שניהם לחתנים. 
ויה"ר שזכותו הגדול של רבינו האוה"ח יעמוד לימינם של האחים 
החתנים שיחיו ויזכו לבנות את ביתם על אדני התורה והיראה, ויזכו 
לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות ולבני חיי ומזוני רויחא וכל 
נזכה תמיד להתהלך לפני אלוקים  ביחד  וכלנו  טוב סלה, 

באור החיים.

לפניכם מכתב מרגש שהגיע למערכת )לפני כשנתיים( המגולל בפרטי פרטים, ישועה נפלאה 
בזכות שיעור אור החיים הק', שקבעו בכל יום שני, והתחזקו מאוד מגליונות אלו של "ובחרת 

בחיים". וכבר ציפו והמתינו מתי יבוא ישועתם לידם ויכלו לשלוח סיפור זה לפרסמה 
במסגרת זו לכשיוושעו, וב"ה כעת כשהגיע ישועתם בכפליים, והרי שלכם לפניכם: 

אור הישועות
ישועות, סיפורים ועובדות נפלאים 

בזכות רבינו

ישועה בכפליים

גם אתם זכיתם לישועה בזכות
רבנו האור החיים הקדוש?

כתבו לנו לפקס: 077-4702681
p0774702681@gmail.com או למייל המערכת



אֹור ַהֲהָלָכה ּבְ
נידון הלכתי מרתק במשנת רבינו האור החיים

ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּים ַוָּיָׁשב ַהָּים ִלְפנֹות ֹּבֶקר ְלֵאיָתנֹו )יד, כז(.
מעשה בחולה במחלה קשה, החולה עשה שני מעשים כדי להעביר 

את רוע הגזירה: 
א. פרנס אלמנה עם בניה ונתן לה צדקה גדולה למעלה מכוחותיו, 
)ראה  ב"ב יא, א(. ב. הלך לגדול הדור לבקש רחמים, וגדול הדור הרבה 

להתפלל עליו.
המחלה  של  גדולה  נסיגה  שיש  ראו  הרופאים  החוזרת  בבדיקה 
הקשה, והוא בדרך להתרפא, וכולם אמרו פה אחד, זה מעשה נסים, 

יש אלוקים בישראל, ולנסיגה זו בלא טיפולים אין שום הסבר טבעי.
הגדול  החסד  בזכות  לצדקה  גדול  סכום  ונדר  זאת,  שמע  החולה 
שעשה עמו השי"ת, ואמר שבשביל הכרת הטוב הוא נותן את הסכום 

למי שבזכותו התגלגל הנס. 
לגדול  או  שפירנס,  לאלמנה  הכסף,  את  יתן  למי  השאלה,  נשאלת 

הדור?
ודנו בזה האחרונים )חשוקי חמד ערכין י, ב(, שאילו היה אומר שהוא 
נותן את הכסף כקרבן תודה לה' על הנס שגמל אותו, כתב החפץ חיים 
את  זאת לתלמידי חכמים הלומדים  ליתן  )השמטה למשנ"ב( שצריך 

עניני קרבן תודה.
אך מכיון שאמר שרוצה ליתן את הצדקה כהכרת הטוב, נראה שיתן 
זאת לגדול הדור, והטעם על פי מה שכתב האור החיים )שמות יד, כז( 
מה כל הרעש הגדול שעושים מקריעת ים סוף, והלא מבואר בחולין 
)ז, א( ברבי פינחס בן יאיר שבקע את הנהר ועבר, ואם זה נס מיוחד 
על  עליו השלום להתגבר  יאיר  בן  ר"פ  כוחו של  ליוצאי מצרים, מה 

מעשה בראשית?
והשיב, אכן תנאי זה הוא בכלל התנאים שהתנה ה' על כל מעשה 
יגזרו  אשר  כל  ולעשות  ועמליה,  לתורה  כפופים  להיות  בראשית, 
תמצא  ולזה  הוא,  ברוך  הבורא  כממשלת  עליהם  וממשלתם  עליהם, 
כמו כן בשמים ובארץ ובכוכבים ובשמש וירח שלטו עליהם הצדיקים 
יחידים, ואין צריך לומר מרובים כאשר חקק ה' להם בעת הבריאה..., 
והנה ביציאת ישראל ממצרים עדיין לא קבלו התורה ואין גזירתו על 
הנבראים גזירה ולזה לא הסכים הים ליחלק להם וטען למשה אתה 
נבראת בששי, ואני בג', זה רמז כי אינו בן תורה, שאם היה בן תורה 
הנה הוא קודם לו כי התורה קדמה לעולם כולו, ולזה נתחכם ה' והוליך 
ימין  לה  המתיחס  תורה  בן  הוא  כי  הראהו  פירוש  משה  לימין  ימינו 
כתנאי  נקרע  ומיד  תיכף  וכשראהו  וגו'  מימינו  ב(  לג  )דברים  דכתיב 
הראשון, ולזה כל צדיק וצדיק שיעמוד אחר קבלת התורה יביא בידו 
שטר חוב אחד לכופו ליחלק לפניו, ותמצא שכשלא רצה ליחלק לר' 

פנחס בן יאיר ולהמתלוה עמו רצה לקונסו ופחד הים ממנו.
א(  )י,  בתרא  בבא  בגמרא  שאמרו  גב  על  אף  נראה,  זאת  לאור 
בגודל מעלת הצדקה, יעו"ש. וגם מצינו בשומר אמונים שהביא בשם 
הירושלמי והזוהר שעל ידי הצדקה זוכה ונעשה לו נסים גדולים, וגם 
יכול להצילו אפילו ממיתה של בעל בחירה, שהיא קשה ביותר להנצל 

מזה.
מכל מקום נראה שהצדקה הוא רק כלי מחזיק ברכה שהאדם יזכה 
לנס, אבל 'לחולל את הנס' יכולים רק גדולי ישראל, בכח התורה, וכמו 

שכתב האור החיים הק', עכ"ד. 

חולה נתן צדקה לאלמנה, וגדול הדור התפלל עליו, והתרפא בדרך נס, 
למי חייב יותר הכרת הטוב

בין שולחי התשובות תערך 
'פניני  הספר  על  הגרלה 

אור החיים'.
מתורתו  חיים  פניני  ליקוט 
החיים  האור  בעל  של 
לפי  וסדורים  ערוכים  זצ”ל, 
נושאים ועניינים, וכן פרקים 

מתולדותיו.

חידה שבועית:
מה מבאר רבינו באיזה כח בקע רבי פנחס בן 

יאיר את הנהר?
פתרונות יש לשלוח עד יום רביעי הקרוב לכתובת 

 p0774702681@gmail.com :מייל
או לפקס: 077-4702681

כתובת  לציין  יש   .1 בהגרלה:  מנת להשתתף  על 
מדויקת וטלפון. 2. לציין בראש הדף עבור חידון 
להיות  צריכה  התשובה   .3 והפרשה.  החיים  אור 
במאמר  המובאים  הק'  החיים  האור  דברי  מתוך 

שבריש הגליון.
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לחיים   לחייםמחוברים מחוברים

מחובריםלחיים

חייגו:
073-2951871

מחובריםלחיים

שבחי חיים
שבחים שנאמרו ע"י צדיקי הדורות על רבינו אור החיים

ובמעלת לימוד מתוך ספר האור החיים הק'

לימוד ושינון בתורתו של האור החיים הק'
על מנת לעודד את הלימוד וההבנה בפירוש הקדוש

יוצאין מכון 'לאור באור החיים' במיזם שבועי של מבחן שבועי נושא פרסים
שיערך בעזרת ה' מידי מוצש"ק בשעה 22:00 בקו טלפון ייחודי מבית פון קליק.

המשתתף שיגלה את הבקיאות המרשימה ביותר 
יקבל ב"ה שי מיוחד.

אז איך משתתפים:

מחייגים במוצ"ש לקו הטלפון: 09-3750181
מקישים את קוד החידון: 12972 ומצטרפים לחידון.

דברי רבנו ערבים לחיך
מאן  כן  שגם  החיים'  'אור  הקדוש  בספרו  הגאון  בדברי  'וראיתי 
בדברי רש"י ז"ל בתבת ִמַּדֵּבר ואמר דבר נפלא ושפתים ישק על תבת 
ִמַּדֵּבר כמו ִמְתַּדֵּבר, לפי שהקול בעצמו שיצא מפי הקב"ה נוצר ממנו 
מלאך והוא הדובר אל משה, ואם כן יצדק ִמְתַּדֵּבר שהקול של ה' הוא 
ִמְתַּדֵּבר שנעשה ממנו דבור עין שם. והוא מתוק לחך הטועם מתיקות 
התורה... ולאחר אשר עמדנו על דברי קדשו של בעל ה'אור החיים' 
בדברי  מרחוק  אני  ורואה  ענק  גבי  על  העומד  שבננסים  כננס  ז"ל 

קדשו...'
)אור התורה נשא ]ז, פט[ מהרה"ק רבי שלום תאומים זצ"ל(

רבנו רמז בכל תבה רזין סתימין
לחנם  ולא  וכו',  סתימין  רזין  תבה  בכל  הק'  האוה"ח  רמז  בודאי 
האריך בשבעה לשונות ערבות מתיקות וכו', אך כן דרכו בקדש בכמה 
בענין  נרדפים  שמות  כמה  הקדוש  לשונו  בצחות  להזכיר  מקומות 

אחד, ואין לנו עסק בנסתרות.
)באר לחי רואי, אחרי, מהרה"ק רבי יצחק מבענדר זצ"ל(

איך הייתי עובר השנים המאחרות בלי 'אור החיים'
הרה"ק ר' יעקב יוסף מסקווירא זי"ע, מאז שהיה בן שמונה שנים 
היה לומד לבדו את כל האור החיים הקדוש של פרשת השבוע, והיה 
תמיד מדבר בחשיבות הלימוד באור החיים הקדוש, ופעם התבטא 
פופציג  לעצטע  די  אדורך  געקענט  כוואלט  וויאזוי  נישט  'כווייס 
יאר אן אור החיים' ]איני יודע איך הייתי עובר את חמישים שנותי 

אחרונות ללא ספר אור החיים[.
)תולדות יעקב יוסף, סקווירא, עמ' כב(

ציונו של רבנו המקום המקדש ביותר להתקבל 
התפלות

אמרו בשם הרה"ק ר' מאיר אבוחצירא זצ"ל מאשדוד, שהמקום הכי 
ויש  הקדוש  החיים  האור  ציון  אצל  הוא  התפלות  להתקבל  מקודש 
סוברים כי גם כוונת הרה"ק רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל בביאתו לארץ 

הקודש היתה כדי להיות אצל ציון האור החיים הקדוש.
)ספר תולדות אור החיים בהקדמת המדפיס(

לימוד אור החיים על הפרשה מדי שבוע
מרן הרבי הסבא קדישא ]האדמו"ר רבי יוחנן מטאלנא זי"ע[ יושב 
הקדש  בחצר  לחדש  רוצה  שהיה  הנהגות  הדרכה,  וכותב  בחדרו 
מחשבה  הרבה  ובשמחה,  בהתרגשות  התקבלו  הדברים  טאלנא. 
ידו הקדושה, אחד  ויגיעה השקיע רבנו עד שיצאו הדברים מתחת 
עשר דברים חשובים כתב שם רבנו, ביניהם גם דורש רבנו על למוד 
החיים  אור  לימוד  טשערנוביל,  תפוצות  בכל  הנהוג  לישראל  חוק 
הקדוש מדי שבוע בשבוע על הפרשה כמו שנהוג בהרבה חצרות, למוד 

גמרא בהתמדה, למוד מדרש.
)דתשרי על עמיה עמ' 109(

+תו+רמי+ם סטי+ם ו+רואי+ם ישוע+ה

לפרטים: 02-8043333

בתוך ספריו של רבנו טמונה חכמת אמת
הספר  פנימיות  קדושת  מעלת  גודל  את  וראיתי  'הצצתי 
הקדוש אור החיים על פסוק ד' ימלך לעלם ועד, אשר טמון 
בקרבו חכמת אמת וזה לשונו הק': "והן אמת אם היה מגיד 
תגבורת  גדולת  העולם  להכיר  הנס,  ועוצם  הפלגת  לעולם 
יתלהבו  כל שומעיו  יסוד אמונתינו, אשר  והוד  נצחון  פאר 
ויאמרו הבו יקר כי הוא זה אדונינו מלכנו, ומעתה יהיה ה' 

למלך" עכ"ל. מחשב הז' ספירות כסדר.
)ויקח משה להרה"ק מראדיוויטץ זי"ע(

שימו לב 
למספר 

החדש

פרשת לך לך:
ה' אלישע חן  

מבני ברק.

הזוכה בספר
"פניני אור החיים"


