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ובחרת בחיים
בס"ד, גליון קנ"ה, פרשת בחקותי תשפ"ב

ְוָרְדפּו ִמֶּכם ֲחִמָּׁשה ֵמָאה  ֶלָחֶרב.  ִלְפֵניֶכם  ְוָנְפלּו  ֹאְיֵביֶכם  ּוְרַדְפֶּתם ֶאת 
ּוֵמָאה ִמֶּכם ְרָבָבה ִיְרֹּדפּו ְוָנְפלּו ֹאְיֵביֶכם ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב )כו ז-ח(.

פסוקים אלו נאמרו בין הברכות המובטחות לישראל כשישמרו 
אותם,  וינצחו  אויביהם  אחר  שירדפו  כראוי,  והמצוות  התורה 
כשבפסוק הראשון נאמר בכללות, שירדפו את אויביהם והאויבים 
הרדיפה,  תהא  כיצד  התורה  פירטה  השני  ובפסוק  לפניהם,  יפלו 
שחמשה מישראל ירדפו מאה אויבים, ומאה מישראל ירדפו עשרת 

אלפי אויבים.

פסוק א' כלל ופסוק ב' פירט
היא  גדולה  הראשון  שבפסוק  הברכה  שלכאורה  לתמוה,  ויש 
את  'ורדפתם  נאמר  בראשון  שהלא  השני,  שבפסוק  מהברכה 
אלפי  עשרת  ירדפו  מהם  שנים  שגם  ומשמע  בכללות,  אויביכם' 
אויבים, ומדוע בא הפסוק השני ומיעט שחמשה ירדפו מאה, ורק 

מאה ירדפו עשרת אלפים.

במדת פורענות א' ירדוף אלף
תמיה נוספת ישנה בפירוט הפסוק השני, ממה שנאמר בדברים 
)לב ל( 'איכה ירדוף אחד אלף ושנים יניסו רבבה', ופסוק זה מדבר 
על זמן שישראל יעברו על התורה ולא יקיימוה, שהאויבים ירדפו 
את ישראל, ונאמר שאויב אחד ירדוף אלף ישראלים, ושני אויבים 
חז"ל  אמרו  שהלא  היא,  והתמיה  ישראלים,  אלפי  עשרת  ירדפו 
)סוטה יא.( שלעולם מדה טובה מרובה ממדת פורענות, ומדוע אם 
כן במדה טובה שישראל ירדפו אחר אויביהם נאמר שחמשה ירדפו 
מאה ומאה ירדפו עשרת אלפים, ואילו במדת פורענות שהאויבים 
ירדוף אלף ישראלים,  ינצחו את ישראל נאמר שאויב אחד לבדו 

ושנים ירדפו עשרת אלפים.

חילוק התוס' בין סתם רדיפה לרדיפה עם הריגה
התוספות )סוטה שם ד"ה לעולם( כבר עמדו על תמיה זו, ותירצו 
המוזכרת  הרדיפה  לבין  כאן  המוזכרת  הרדיפה  בין  חילוק  שיש 
ירדפו  שישראל  הריגה,  של  רדיפה  היא  כאן  שהרדיפה  בדברים, 
אחר האויבים ויהרגום, וכפי שנאמר בסיום הפסוק 'ונפלו אויביכם 
לפניכם לחרב', ובזה אמרה תורה שחמשה יהרגו מאה ומאה יהרגו 
עשרת אלפים, מה שאין כן הפסוק אינו מדבר על רדיפה שבסופה 

הריגה, אלא על רדיפה בלבד, ובזה אמר שאחד ירדוף אלף, 
ושנים יניסו עשרת אלפים, ועל רדיפה זו לא מדובר כלל 

בפרשתינו, נמצא שאין מדת הפורענות מרובה על 

מדה טובה, אלא אדרבה במדה טובה נאמר שתהא גם רדיפה שיש 
בסופה הריגה, ובמדת פורענות מדובר על רדיפה בלבד.

אנחת דוד על שלא הרג אלא ח' מאות
)מו"ק  בגמרא  שאמרו  ממה  זה,  ביאור  על  להקשות  שיש  אלא 
טז:( שכשדוד המלך יצא למלחמה והרג על ידי חץ אחד שמונה 
מאות אויבים, נאנח ואמר, מדוע הצלחתי להמית רק שמונה מאות, 
ולא נהרגו מאתים נוספים כפי שנאמר בפסוק שכשהאויבים ירדפו 
התוספות  כפירוש  נאמר  ואם  אלף.  ירדוף  אחד  איש  ישראל  את 
על  דוד  נאנח  מדוע  הריגה,  ללא  רדיפה  על  מדבר  שם  שהפסוק 
שלא הצליח להרוג אלף, אלא מוכח שגם הרדיפה הנזכרת בחומש 
דברים פירושה רדיפה שבסופה הריגה, וחוזרת קושיית התוספות 

למקומה, מדוע מדת פורענות גדולה מהמדה הטובה.

פסוק ב' בחלשים בלבד
ונראה לבאר על פי מה שאמרו בספרא על הפסוק 'ורדפו מכם' מן 
החלשים שבכם ולא מן הגיבורים שבכם, כלומר, שחמשה חלשים 
מדוע  הספרא,  בלשון  לדקדק  ויש  אויבים.  מאה  ירדפו  מישראל 
'ולא מן הגבורים שבכם', והלא כבר פירש שהפסוק  הוסיף ואמר 
מדבר על החלשים. אלא הביאור הוא, שאילו היה אומר רק חלשים 
שבכם, ניתן היה לפרש שהכוונה שגם החלשים שבישראל ירדפו 
האויבים, ולעולם הפסוק מדבר גם על הגיבורים, לכך לימד הספרא 

שהפסוק מדבר רק בחלשים, אבל על הגיבורים אינו מדבר.

פסוק א' בגיבורים שירדפו בלא גבול
את  'ורדפתם  שאמר  הראשון  שהפסוק  לפרש,  נראה  זה  ולפי 
אויביכם' מדבר בגיבורים שבישראל, שהם ירדפו את האויבים בלא 
גבול ומנין כלל, והרוצה לידע כמה אויבים ירדפו, יוכל ללמוד זאת 
ממה שנאמר במדת פורענות שאחד ירדוף אלף ושנים יניסו רבבה, 
וכיון שמדה טובה מרובה ממדת פורענות, ולכל הפחות היא שווה 
לה, נמצא שבודאי יוכל אחד לרדוף אלף, וזהו שנאנח דוד על שלא 

הרג אלא שמונה מאות. 
עוסק  שהוא  השני,  הפסוק  את  התורה  הוסיפה  מכן  ולאחר 
מישראל  חלשים  שחמשה  תורה  אמרה  ובו  שבישראל,  בחלשים 

ירדפו מאה אויבים, ומאה חלשים ישראלים ירדפו רבבת אויבים.
ובזה מיושב גם שמדת פורענות אינה מרובה ממדה טובה, לפי 
מדבר  רבבה,  ושנים  אלף  ירדוף  פורענות שאחד  במדת  שהאמור 
בגיבורים שבאויבים, שהמנין הגדול ביותר שיוכלו האויבים לרדוף 
ירדו ישראל את  ואילו במדה טובה  הוא אחד אלף ושנים רבבה, 
האויבים בלא גבול כלל, ולכל הפחות באותו שיעור שאחד ירדוף 
שגם  התורה  הוסיפה  טובה  שבמדה  אלא  רבבה,  ושנים  אלף 
מאה,  של חמשה  בשיעור  האויבים  את  ירדפו  החלשים 

ומאה רבבה.

 המנין ברדיפת ישראל והאויבים 
במדה טובה ובמדת פורענות

שלחן שבת
האור החיים 
עם

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



כבוד עורכי הגליון הנפלא "ובחרת בחיים" הי"ו
שלום וברכה! 

נפלא  הגליון  על  תודתי  רגשי  אביע  דבר  ראשית 
המוקדש כל כולו לרבינו האור החיים הקדוש זי"ע, 
ואין ספק שזכותו הגדולה של רבינו יגן בעדכם לזכות 

לכל טוב, בזה ובבא אמן כן יהי רצון.
וכעת באתי בזאת לכתוב לכם כמה עובדות נפלאות, 
שזכיתי לראות בזכות הלימוד והפצת מעיינותיו של 
עובדא,  הוי  שבדידי  מה  הק',  החיים"  ה"אור  רבינו 
ובתוך רבים אהללנו, ורוב תודות על המדור המיוחד 
יהודים  ועוד  עוד  שבזכותו  פעלים,  המרבה  הזה 

קובעים עצמם ללמוד ספריו הקדושים.

ביומא דהילולא של האוה"ח הק' - נכנס כל 
כסף התביעה לחשבון הבנק שלי

קבוע  שיעור  קיים  מדרש  בבית  ואצלנו  זכינו  א( 
בכל ליל שישי בספר הק' אור החיים )מלבד השיעור 
שיש במהלך השבת אחים בליל שב"ק( אשר בעוניי 
זכיתי בעז"ה לייסדו לפני יותר מעשור, וב"ה שציבור 
גדול לומד בעיון והעמקה בדיבוק חברים בספר הק'.
הייתי  השיעור  את  שייסדתי  הראשונה  בתקופה 
אחרי ניתוח מורכב אשר ב"ה הצליח מאוד, אך הייתי 
בבית  כלכלי  המצב  לכך  בנוסף  להתאושש,  צריך 
היה אז די קשה, בעצת יהודי יקר המתמצא בזכויות 
סכום  על  תביעה  הגשתי  הלאומי,  בביטוח  אזרחים 
גדול המגיע לי עפ"י חוק, למעשה הם אישרו לי רק 
חלק קטן מזה, כאשר על השאר הגשתי על החלטה 
זו, כשלמעשה הסיכויים לקבל זאת היו קטנים מאוד 
באותה שנה בט"ו תמוז יומא דהילולא דרבינו האור 
החיים הק' נכנס כל כסף התביעה לחשבון הבנק שלי.
לחופש  שלם  כיסוי  יקר  מיהודי  קבלתי  ובנוסף 
ביתי  נוות  עם  יחד  שבועות  לשלוש  מרגוע  במקום 
תחי', כשגם זה קבלתי בדיוק ביום היא"צ של רבינו 
לכוחותי  לחזור  מאוד  לי  עזר  זה  כשכמובן  הק', 

לעבודת ה'.
בשעת מעשה לא קשרתי זאת לזכות רבינו רבינו 
הק', רק אחר כך שמתי לב ששני הדברים )שיחדיו 
שקלים(  אלפי  עשרות  כמה  של  בסכום  הסתכמו 
ביומא  בדיוק   - מופלאה  פרטית  בהשגחה  התרחשו 

דהילולא של רבינו הק'. 

השידוכים שנגמרו בליל שישי בשעת שיעור 
האור החיים הק'

ב( ואספר על ישועה נוספת שזכיתי לראות במשך 
השנים בזכות השיעור, בני הגיע לפרק האיש מקדש, 

בזה,  אחר  בזה  התארסו  שלו  בשיעור  והחברים 

שתחי'  בתנו  להתחתן,  הספיקו  גם  כבר  מהם  וחלק 
ולכן  ללחץ,  קצת  נכנסה  אחריו  בתור  שעמדה 
באור  לשיעור  קוגלים  לאפות  קבוע  באופן  התחילה 
החיים הק' לזכות אחיה הגדול, ואכן לא עבר זמן רב, 
והוא אכן התארס בשעה טובה ומוצלחת כשהשידוך 

נגמר בדיוק בליל שישי בזמן השיעור הקבוע.
לזכותה,  והפעם  במנהגה,  המשיכה  שתחי'  בתנו 
חתן  עם  בשעטו"מ  להתארס  זכתה  היא  גם  וב"ה 
וקיוותה,  שהתפללה  כפי  שמים  וירא  חכם  תלמיד 
כשגם שידוכה נגמר בליל שישי בזמן השיעור הקבוע.
איך  השנים,  במשך  שראינו  ממה  חלק  רק  זה 
מלווה  הק'  החיים  האור  רבינו  של  הגדולה  שזכותו 

אותנו על כל צעד וצעד.
ג( בהזדמנות זו רציתי לתרום מניסיוני עצה שיהיה 
לאלו  הק',  החיים  באור  שיעורים  למקימי  לתועלת, 

הרוצים להקים שיעור כזה.
בתקופה הראשונה של השיעור הנ"ל, היה מסוכם 
בין חברי השיעור שכל שבוע חבר אחר דואג להביא 
זה  וכן מוסר את השיעור, אך הסדר  כיבוד לשיעור 
צלע מאוד כשאני כל פעם מאכזב ומתוסכל שבסוף 
השיעור  שלצערי  עד  וכו'  וכו'  עלי  נופל  שוב  זה 

התבטל לגמרי.
והחלטתי  ניחומים  רוח  עלי  עבר  תקופה  כעבור 
השיעור  את  מחדש  שאני  מחדש,  ברורה  בהחלטה 
הולך  אני  וכן!  עלי,  העול  את  לוקח  אני  כשהפעם 
של  "הפראייר"  העולמית  בשפה  שנקרא  מה  להיות 
בעול"  ה"נושא  נקרא  זה  הקודש  ובלשון  השיעור, 
ואשר קיבל מכל ישראל ברכה מיוחדת "ברוך אשר 
יקים את התורה הזאת". מבלי לצפות לטובות מאף 
אחד, וברוח טובה ובשמחה על הזכות הגדולה הזאת.
ולתפארת,  לשם  וגדל  פרח  השיעור  מאז  ואכן 
כשכל הזמן מתווספים עוד ועוד אברכים - ולא רק 
ומתענגים בהכנה לשבת  - לשיעור הנפלא  אברכים 

קודש באור החיים הק'.
ומכאן אני קורא לאנשי לבב, אל תחכו לאחרים, היו 
אתם האיש הנכון במקום הנכון, ותראו שזה לא כל כך 
קשה, אדרבה מרגישים סיפוק ורואים ישועות וכל זה 
מלבד השכר הצפון למזכים את הרבים ובפרט בתורת 
רבינו הק'. צריך לעשות קצת השתדלות, והקב"ה עוזר 

מלמעלה, לאין שיעור.
ומן השמים יבורכו כל המזכים את הרבים בשיעורים 
ונזכה  בראשם  הזה  הגליון  ועורכי  הזה,  הק'  בספר 
גואל  בביאת  בעצמו  הק'  מפיו  תורה  בקרוב לשמוע 

צדק במהרה בימינו אכי"ר.
המברך מקרב לב

לפנינו מכתב נרגש ככתבו וכלשונו מאחד הקוראים החשובים, ובו ישועות 
מה שבדידיה הוי עובדא, וגם טיפים איך להקים שיעור אור החיים הק'.

אור הישועות
ישועות, סיפורים ועובדות נפלאים 

בזכות רבינו

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

חידה שבועית:
מה מבאר רבינו בפסוק "ּוְרַדְפֶּתם ֶאת ֹאְיֵביֶכם ְוָנְפלּו 
ִלְפֵניֶכם ֶלָחֶרב. ְוָרְדפּו ִמֶּכם ֲחִמָּׁשה ֵמָאה ּוֵמָאה ִמֶּכם 
איזה  ֶלָחֶרב"  ִלְפֵניֶכם  ֹאְיֵביֶכם  ְוָנְפלּו  ִיְרֹּדפּו  ְרָבָבה 

פסוק מדבר בגיבורים ואיזה פסוק בחלשים?
לכתובת  הקרוב  רביעי  יום  עד  לשלוח  יש  פתרונות 

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

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

האור החיים הק' המובאים במאמר שבריש הגליון.

ִאם ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצֹוַתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם )כו, ג(. 
פירש האור החיים ז''ל )אות ל''ד(, על דרך שפסק המחבר ז''ל בשו''ע 
ל''ב סי''ח(, שאם נדבקה בתפילין אות לאות פסול, ובהלכות  )סי'  או''ח 
ספר תורה כתב הרא''ש )סימן י''ב( שדביקות פוסל בספר תורה ואם גרר 
האותיות  שבין  דבק  לחקוק  היתר  שיש  אומרים  נמצינו  כשר,  הדבקות 
פירוש  בחקותי,  אם  הכתוב  שרמז  מה  והוא  בתפילין,  ולא  תורה  בספר 
לבל תמחקו, אלא  לא  אותן  לחוק  תלכו, כמשפטיהן  האותיות  חקיקות 
ואת מצותי שהן תפילין תשמרו לבל תמחקו אפילו דבק שבין אות לאות 

עכ''ד.
וצריך עיון איך משכחת שבתפילין תהא הגרירה פסולה ובספר תורה 
תהא כשרה, דאם צורת האותיות ניכרת ונכתבה כתקונה, אז ליכא בגרירת 
הדבוק לא משום חק תוכות ולא משום שלא כסדרן, וכשרה גם בתפילין 
וכמבואר באו''ח )סי' ל''ב סעיף י''ח כ''ה( עיי''ש, ואם הדבוק מקלקל את 
צורת האות ונשתנה מצורתה, אז גם בספר תורה אינו מועיל תקון על ידי 
גרירת הדבק שבין אות לאות, משום חק תוכות, וצריך עיון. ומה שכתב 
נגע רגל הה''א למעלה אין לה צורה  הרא''ש בהלכות ספר תורה שאם 
ופסולה עד שיתקן, אבל בתפילין אין תקנה בתקון כי צריך לכותבן כסדרן 
עיי''ש, הנה התם מיירי שהוא גורר מהאות לא רק את הדבוק גרידא אלא 
שמבטלה מצורתה דאל''כ הוי חק תוכות, עיין בדברי חמודות שם )אות 

פ''ב(. וצ''ע.
ובשו"ת יביע אומר )חלק ז - אורח חיים סוף סימן ד(, הביא שכבר תמה 
על האור החיים בזה בספר כסא אליהו )סימן לב סק"ז(. ע"ש. ועיין בט"ז 
)סימן לב סק"ג(, שהביא מה שכתב מור חמיו הב"ח, שבתפלין אם נגעה 
אות באות פסול, ולא מהני תיקון, אבל בספר תורה יש לו תיקון לגוררו 
כתב  בהדיא  דהא  כתבו,  טועה  תלמיד  שאיזה  ופשוט  עליו,  וכתב  וכו'. 

ולא  בתפלין  גם  תיקון  דמהני  כה(  וסעיף  יח  )סעיף  לקמן  ערוך  בשלחן 
וכן כתב הב"ח עצמו לקמן, ולכן אין להשגיח בזה,  חשיב שלא כסדרן, 

שבודאי לא יצא מפיו דבר זה. ע"כ. 
והרב פקודת אלעזר )סי' לב סעיף יח( הביא קושית הכסא אליהו הנ"ל, 
וחשב לרפאות שבר על נקלה לומר שהוא טעות סופר באור החיים וצ"ל 
"הב"ח", במקום שכתוב מרן בש"ע. ועדיין הדבר תמוה, שהרי גם דברי 
ואיך  וכמו שכתב הט"ז, שהם דברי תלמיד טועה,  הב"ח תמוהים מאד, 
והנדחה  כזה,  תמוה  בדבר  החיים  האור  דברי  ליישב  הדעת  על  יעלה 

והצולעה יקבץ. 
ובקונטרס קוי אור על ספר אור החיים )אשר חיברו הגאון ר' אברהם נתן 
עלברג ז"ל(, ושם אות לז עמד ע"ד האוה"ח, וכתב, אבל באמת דברי רבינו 
נאמנו מאד, כי הט"ז בס"ק טז כ' וז"ל: וכל שיש תקנה היינו קודם שיכתוב 
אות שאחריו, אבל לא אח"כ דאז הוי שלא כסדרן ופסול בתפילין". אבל 
שנכתב  לאחר  לאות  אות  שבין  בדיבוק  וא"כ  כסדרן,  שלא  כשר  בס"ת 
לפניו פסול בתפלין. ע"כ. ונוראות נפלאתי עליו, שהרי הט"ז מיירי בכתב 
ד' במקום ר', שאם רוצה להכשירו צריך להוסיף עליו דיו ולעשותו עגול, 
ואז בודאי דשפיר דמי, וכן בכתב ר' במקום דל"ת יש תקנה להוסיף דיו 
ולעשות האות מרובעת, שדוקא חקוקה לא מהני, אבל תוספת דיו הויא 
ככתיבה, וסיים ע"ז דבתפלין לא מהני אם כתב לפניו. וא"כ מה ענין זה 
כ'  )בסק"ג(  עצמו  הט"ז  והרי  וניכרת.  קיימת  וצורתן  שנדבקו  לאותיות 
להכשיר בזה וכדברי מרן השלחן ערוך, וכתב ע"ד הפוסל שתלמיד טועה 

כתבו. וכנ"ל. 
והלום ראיתי להרה"ג ר' ישראל חדאד בשו"ת כה לחי ח"א )סימן כד(, 
שעמד ג"כ ע"ד האור החיים הנ"ל, וסיים, ונראה שפירוש זה אינו מדברי 

הגר"ח בן עטר אלא איזה תלמיד טועה כתבו. עכ"ד הנפלאים.

מו"מ בדברי האור החיים הק' 
שבתפילין אסור לגרור באות דבוקה ובס"ת מותר

התשובות  שולחי  בין 
הספר  על  הגרלה  תערך 

'באור החיים'.
איש  ותולדות  חיים  פרקי 
ה’אור  רבינו  האלוקים, 
איורים,  עם  זי”ע.  החיים’ 
נדירים,  ומסמכים  תמונות 
השופכים אור על חיי רבינו 

ומאורעות התקופה.
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לחיים   חייגו:מחוברים
073-2951871

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.

הספר נתחבר ברוח הקדש
כתב בערבי נחל: 'עין מה שכתב בזה רוח אפינו בספר 
הקדש,  ברוח  רק  משגים  בלתי  ודבריו  החיים',  'אור 
רק תחלת דבריו הם מובנים למעין קצת, ולכן אמרתי 

להסביר קצת ראש דבריו'.
)ערבי נחל, אחרי מות ד"ה בקרבתם( 

סילקו מלמד שלא האמין שרבינו 
עשה ספרו ברוח הקודש

הרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע נשאל אודות על מלמד 
דרדקי שפגע בכבודו של רבנו ה'אור החיים' זי"ע, שאמר 
עליו שלא עשה את ספרו ברוח הקדש. והשיב על זה 
רבי חיים זי"ע בתשובה, כי מאחר וגדולי הדור העידו 

חיבוריו  את  חיבר  זי"ע  החיים'  ה'אור  שרבנו  בוודאות 
ברוח הקדש, לכן המלמד הנ"ל המכחיש את רוח הקדש 
הדור,  בגדולי  מאמין  שאינו  אפיקורס,  הוא  רבנו  של 

וראוי לסלקו ושלא ילמדו ילדים תורה הימנו.
)שו"ת דברי חיים, יו"ד ח"ב סי' קה(

הפצת הספר במקום בנים
מספרים על רבנו חיים בן עטר זצוקל"ה שחיבר אור 
החיים הקדוש ועוד שאלוהו פעם שהוא מברך אנשים 
בנים ענה להם  לו  היו  והוא בעצמו לא  ונשים עקרות 
בגלגול הקודם היו לו באמת בנים ועכשו בא לעולם כדי 

להפיץ ספריו לזכות את הרבים.
)תומת ישרים(

מאיר את הנשמה
הרה"ק רבי אברהם מסלונים ז"ל היה רגיל לומר, כי 
שני ספרים מסגלים ביותר להאיר אור רוחני על האדם, 
ואלו הן: ספר הזהר הקדוש וספר 'אור החיים' הקדוש, 

כי הם מאירים את נשמת האדם ואת עיניו. 
)באר אברהם, עמוד שלה(

+תו+רמי+ם סטי+ם ו+רואי+ם ישוע+ה

לפרטים: 02-8043333

סגולה לרפואה ולהצלחה
ומסופר גם שכאשר חלה בנו של הרה"ק רבי 
זי"ע, ציווה עליו שילמד בכל  פנחס מקוריץ 
יום דף מהספר 'אור החיים', שתהא זו סגלה 
להחלמתו. ועל בן אחר ]הרה"ק ר"מ שפירא 
ז"ל[, שהיה בעל בית דפוס גדול בסלאוויטא, 
מדי  החיים'  'אור  הספר  את  שידפיס  ציווה 
שנה, כי זו סגולה לשמירה מכל רע. אך פעם 
שנה  ובאותה  זה,  ממנהג  שחדל  ארע  אחת 
עלילות  עליו  ושונאיו העלילו  אסון  לו  קרה 
בית  את  לסגר  שנאלץ  עד  השלטונות,  אצל 

הדפוס. 
)מגדל עז, עמ' רסח(

שימו לב 
למספר 

החדש


