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כּו  לֵּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ ִעָתם -ִאם בְּ יֶכם בְּ מֵּ ָנַתִתי ִגשְּ   וְּ

תורה הקדושה מבטיחה לנו, שאם נעמול בתורה ה
יהיה גשם בזמן הרצוי, הארץ תיתן את יהיה לנו טוב, 

יבולה, ועץ השדה תיתן פריה, ועוד ועוד הבטחות 
י ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד לרוב,  , כל אחד הגיע לעולם כִּ

 ,להתייגע ולטרוח עד עייפות , לכך נולדלהעמבשביל 
שלכך נולד, היא לעמל התורה לא  המטרהאמנם 

לעמול במלאכה, ולא לעמול בפה, בריבוי שיחה 
 אך ניתנה לאדםופטפוטים, אלא לעמול בתורה, 

, אם יבחר לו את עמל התורה ויתייגע בה, הבחירה
, וימנע מעצמו יעבור את סאת העמל על ידי התורה

שאר כל ו ,יסוריםוי צרותשאר 
כל ם, כי למיניהמחלות רעות, 

 ןמעבירי ,המקבל עליו עול תורה
, עול מלכות ועול דרך ארץ ,ממנו

ולא זו בלבד שהעמל יהיה בדבר 
טוב, אלא יותר מזה, כי אנו עמלים 

אני עמל ומקבל 1, והם עמלים
והם עמלים ואינם מקבלים  ,שכר
אין אדם ; חז"ל2, וכך אמרו שכר

חושש אדם הא יסורין, בעולם בל
אינו יכול , יש לו כאבים, ניויבש

אינו יכול , העין כואבת, בעינוחושש או מי שלישן, 
זה ער אמנם יגע בתורה אינו ישן, וכמו כן גם הלישן, 

תֹוָרְתָך אבל  ,וזה ער ּנּו ָיּה ּומִּ ר ְתַיְסרֶּ ר ֲאשֶּ ַאְשֵרי ַהגֶּבֶּ
ּנּו ם והעמל שלו הוא , מאושר הוא זה שהייסוריְתַלְמדֶּ

 ע"י התורה.

 האור החיים הקדוש

הקדוש בעת שהיה רב ר החיים קדוש נהג האו3מנהג 
ושאר צרכי  ,היה מחלק בכל ערב שבת בשר ,במרוקו

וקרה פעם שמחלה  ,שבת לתלמידי חכמים שבעירו
וכמעט  ,ונטרפו רוב הבהמות ,פקד את בהמות העיר

                                                 
 ברכות כ"ח 1
 רמז תתנפ"ח ילקוט שמעוני דברים  2
שסיפרו הרב לאבי מורי שליט"א, קונטרס תולדות אור החיים  3

משה יאיר וינשטוק ז"ל מפי הגה"צ רבי ישראל יצחק הלוי רייזמן 
זצ"ל דיין בירושלים עיה"ק ששמעו מפי גאון המקובלים רבי שאול 
הכהן דוויק זצ"ל ששמעו מפי רבי מרדכי שהיה ממלא מקומו של 

 האור החיים 

אפילו בדמים  ,לא היה אפשר להשיג בשר לשבת
ר האו ,וגם עשירי העיר נשארו בלי בשר ,מרובים
ביקש בערב  ,שלא רצה לבטל מנהגו בקודשהחיים 

ובדקוהו והנה מן השמים  ,שבת שישחטו עבורו עגל
וברוב שמחה  ,והעגל הזה היה כשר ,עשו אתו חסד

הודיע מיד לכל התלמידי חכמים שיבואו לקחת את 
 .מנת הבשר כמידי ערב שבת

קש מן ביו ,שיר מעשירי העירבעת החלוקה נכנס ע
וישלם לו  ,שימכור לו מנת בשר לשבתר החיים האו

שאין  ,בתקיפות ענהור החיים האואך  ,תשלום הגון
וכי הבשר המועט שיש  ,ביתו אינו איטליזמוכר בשר, ו

ותוך כדי שיחה נכנס  ,מיועד עבור התלמידי חכמים ,לו
מכבדו במנת ר החיים והאו ,תלמיד חכם

האדים  ,זאת העשיר בראותוהנה ו ,בשר
 זה ביןגם ה ;בלשון זלזולואמר  ,מכעס

 ???מה לו ולחלוקת הרב ,םמיחכ יתלמידה
אלא  ,לא השיבו כלום אור החייםההרב 

שזיכהו לקיים  ם יתברך,להש חנתן שב
 .זה רב שבתמנהג קדשו גם בע

 ר החייםאוההודיעו ל ,בליל שבת בחלום
כי בשמים התעורר קטרוג  ,מן השמים

על שלא מחה בעת שהעשיר גדול עליו, 
יקבל  ,לזכך חטאו זהכדי ו ,זלזל בתלמיד חכם לעיניו

ר ארז האואי שבת במוצ ,על עצמו גלות שנה אחת
ויצא לערוך את הגלות שנגזר עליו  ,את חפציוהחיים 

אכסנייתו  ,ומכפר לכפר ,הלך מעיר לעיר ,השמים ןמ
בקיצור הדברים  ,לא היתה אכסנייתו בלילה ,ביום

כך לאחר  ,הוא קיים את הגלות לכל פרטיו ודקדוקיו
בערב שבת פ'  כמה שבועות של נדודים מצא את עצמו

בערב שבת רחב ידים, במרכזו של שדה  ,בחקותי
כוחותיו  ,רחב ידים פרשת בחוקותי במרכזו של שדה

 ,ולפתע ראה מרחוק איזה אילן ,כמעט ואזלו ממנו
 ,בשארית כוחותיו נגש אל האילן התישב על ידו לנוח

 .והניח ראשו על גזעו

רעיונותיו של האור החיים הקדוש החלו ומחשבותיו 
כל כולו נתון לעשתונותיו  ,לשוטט בעולמות העליונים

וע לחדש חידושי תורה על פרשת השב ,שסבבו והלכו
ארבעים ושתיים ובשעה קצרה זו חידש  ,בחוקותי

למה נקרא  ,הפסוק אם בחקותי תלכו פירושים על
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 ,ולמה נקרא העמלה בתורה ,העמלה בתורה חוקה
 .בלשון תלכו

נסכו בו כוחות חדשים  ,כשהתאושש מרעיונותיו
והחל לפסוע אל העיירה הקרובה כשהגיע  ,ורעננים

 ת הכנסתבבי כבר היו ,אל העיירה עם דמדומי חמה
צעד גם  אור החייםה ,לתפילת מנחה ולקבלת שבת

בית וישב בקצה  ,והחביא את חפציו ,בית הכנסתהוא ל
אחר התפלה נגש אליו  ,כדרכם של ארחי פרחי ,הכנסת

זמין אותו לשבות את השבת הו ,אחד מן הבעלי בתים
לביתו לסעוד את  והולך אתו ,והאורח מסכים ,אצלו

 סעודת השבת. 

שמנהג  ,אמר בעל הבית לאורח ,לקראת סיום הסעודה
 ,לגמור את סעודת שבת אצל רב העיר ,העיירה היא

ושם מתאספים כולם לזמירות  ,שהוא צדיק גדול
 ,ולברכת המזון ,ולשמוע חידושי תורה של רבם הגדול

בהגיעם לבית  ,סכים והלך אתו לבית רבםההאורח 
מבלי שעלה על דעת מישהו  ,ישב האורח בפינה ,הרב

אחרי  ,שהאור החיים הקדוש והטהור נמצא ביניהם
וכולם  ,והתעמק שעה ארוכה ,הזמירות התלהב הרב

 ,תורהה סודותלו מן השמים  םמגלי ,ידעו שבשעה זו
פירושים  ארבעה עשרלהגיד  ,וכעבור זמן התחיל הרב

הרב ובסיום אמר  ,אם בחקותי תלכו ;על הפסוק
בשם הצדיק קדוש  ,שפירושים אלו נלמדו בשמים

באותו  ,העליון רבינו חיים בן עטר החי בעולם הזה
  !חיים בן עטר ;ואמר בקול ,רגע קם האורח מפינתו

בשמוע הרב והציבור את ההכרזה הזאת מפי האורח; 
 על שהעיז האישהקהל, מאת הרב וכל הקצף יצא עליו 

אשר תורתו  ,החיים של האור ,לפגוע בכבוד קדשו ההז
הרגיע את  ,אך הבעה"ב של האורח ,נלמדת בשמים

לא להתרגש מדבריו של איש פשוט  ,ואת הקהל ,הרב
, כיון שהוא האורח שלו לנפשו, ולעזוב אותו ,כזה

 וכנראה שאינו מבין חומרת הדבר.

זמן ארוך בתורה  דעו ,הרב והקהל המשיכו להתעלות
ולא  ,חו לביתםובסיומו חזר הבעה"ב עם אור ,ויראה

החליפו ביניהם שום שיחה שהרי הבעה"ב כבר ראה מי 
שוב הלך  ,חרת בסעודת קידושא רבהמל ...הוא אורחו

 ,לסיים שם סעודתם ,הבעה"ב עם אורחו לבית הרב
והתחיל  ,והתעמק שעה ארוכה ,והרב התלהב שוב

פירושים על הפסוק אם  ארבעה עשרלהגיד עוד 
אלו נלמדו בשמים  ואמר שפירושים ,בחקותי תלכו

והאורח קם  ,החי בעולם הזה בשם רבינו חיים בן עטר
 !!!חיים בן עטר ;שוב על רגליו ואמר

שמזלזל כבר  ,חמתם של הקהל והרב שוב יצא עליו
אבל הבעה"ב שוב  ,פעמיים בכבוד האור החיים הקדוש

וביקש שיעזבו אותו  ,הרגיעם שאין ממי להתרגש
אחרי שעה ארוכה של  וכך ,לנפשו ולא לפגוע באורחו

 חזר הבעה"ב עם אורחו בתורה ויראת שמיםהתעלות 
שזה זמן עת רצון  ,ולקראת סעודה שלישית ,הביתה

הלכו שוב לבית הרב  ,רעוא דרעויןמיוחדת הנקרא; 
 ,והרב בעת רצון זה התלהב ביותר ,לסיום הסעודה

תחיל הרב לומר ה ,ואחר שעה ארוכה של המתנה
פירושים חדשים שנלמדו ר ארבעה עשחידושי תורה 

בשם הקדוש  ,אם בחקותי תלכו ;על הפסוק ,בשמים
והאורח הפתיע  ,החי בעולם הזה ,רבינו חיים בן עטר

 !!!חיים בן עטר  ;וצעק בקול ,גם בפעם הזאת

ולא שמעו  ,כאן כבר פקעה סבלנותם של הרב והקהל
 ,והרב ציוה להענישו ולהסגירו בחדר ,לדברי הבעה"ב

שתורתו נלמדת  ,וד קדושת האור החייםעל בזיון כב
ואח"כ  ,ר חשוךדומיד סגרוהו בח ,בפמליא של מעלה

עד שעה  ,המשיכו את סדר עבודת הקודש כרגיל
 .מאוחרת

 ,הנפרצה בעיר רוח סערה משו ,והנה לפתע פתאום
עצים  ,הרעידו את כל העיירה ,וברקים ורעמים איומים

י העיירה ואנש ,וגגות הבתים הועפו לכל עבר ,נעקרו
ובאו לרב העיר  ,ריסת הבתיםקמפחד  ,יצאו מן הבתים

לבטל את  ,שיעשה כל מה שביכלתו ,יונוהתחננו לפ
 .רוע הגזירה

על מה  ו לו מהשמים,גל, שיהרב עשה שאלת חלום
שבכל  ;והודיעו לו מן השמים? עשה ה' ככה לעירו 

נום יכשהרשעים צריכים לחזור לגיה, מוצאי שבת
מחכים המלאכים הממונים  ,השובת במשך כל השבת

, האור החייםצדיק הדור הלא הוא עד ש ,על הגיהנום
, ואז ידוע להם שהגיע ימי החול ,הבדלהיעשה 

בעל עתה כשאך  ,ומפעילים שוב את הגיהנום הבוער
ואין בידו לעשות  ,בחדראצלכם האור החיים מוסגר 

ואנדרלמוסיה שוררת  ,הבדלה נשתבשה כל הסדר
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ובהזדמנות  ,ובשל כך פרצה הסערה האיומה ,בעולמות
 שלאחר ,לרב שיבשר לאור החיים הקדושזו הודיעו 

בר כ ,שנתבזה וישב שעה ארוכה סגור על מסגר
העון שלא מיחה על בזיון כבוד  בזה,תכפר לו ה

 .ואינו צריך להמשיך שנת הגלות ,התלמיד חכם

ועשה  ,והנה אך שחררו את האור החיים ממעצרו
והאור החיים התחמק  ,מיד שככה הסערה ,הבדלה

 .הרב וחזר לעירו ןמ ,מכולם ונפרד במהירות

 

 


