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 בעל האור החיים הק' חיים בן עטר רביהרה"ק  של דהילולא יומא

 

 חכמתו ניכרת מספריו
עיר וקדיש מק"ק סאלי ובא לעה"ק  -"מהר"ר חיים ן' עטר 

ירושלים ת"ו סוף שנת תק"ב. ואני הצעיר זכיתי והייתי 
הרי הרים, בישיבתו הרמתה, ועיני ראו גדולת תורתו, עוקר 

וקדושתו הפלא ופלא. ולפי דורנו היה לב הרב מבעית בתלמוד, 
והיה כמעיין המתגבר. והן בעוון הדור כמעט שכ"ב, ובחדש 
תמוז תק"ג עלה לשמים בן מ"ז שנה זלה"ה. וחיבר 'חפץ ה'', 
'ראשון לציון', 'אור החיים', 'פרי תואר', וחכמתו ניכרת מספריו, 

רוחב לבו וחורפתו, הפלא ופלא, אך זה אחד מעשרה מחכמתו ו
וחופף עליו כל היום סדר קדושה והבדלה מענייני העולם הזה, 

 ורבו עזוז נוראותיו".
 (שם הגדולים להגה"ק החיד"א זי"ע )

 

 מטהר הנשמה
בכדי לטהר הנשמה במילים הקדושים, תלמוד אור החיים, 
שצדיקו של עולם מרוז'ין זיע"א אמר שאור התורה שבזוהר 

באור החיים הק' ומטהר הנשמה, אבל יותר קל להבין ישנו גם 
 קצת, ובמילא זה נכנס יותר אל לב ומוח.

 (ברכת אברהם)
 

 סגולה לרפואה
פעם אחת חלה בנו של הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע, וקיבל 
על עצמו ללמוד בכל יום דף מהאור החיים הק' בחומש 

 הגדולים דק' זאלקאוו.
 (אמרי פנחס)

 

 חידוש כל פעם מוצאים בו
הרה"ק רבי יצחק מסקווירא זי"ע אמר פעם: שלושה ספרים 
הם שבכל פעם שאני לומד בהם מוצא אני בהם חידושים. ואלו 
הן, ספר אור החיים, ספר תולדות יעקב יוסף וספר מאור 

 עיניים.
ופעם התבטא ואמר, אין די יונגע יאהרן האב איך געלערנט 

ען א איד זעהן דעם אור אסאך בספר אור החיים הק', ווייל ווי ק
 החיים, אז מ'לערנט נישט דעם אור החיים.

 (מבואו ועד צאתו)
 

 סגולה ליראת שמים
פעם באו אצל כ"ק האדמו"ר מסקוירא זצוק"ל בקובלנא על 
בחור אחד שפוחת והולך בענייני יראת שמים. אמר האדמו"ר, 
מ'זאל לערנען מיט איהם איין פסוק אור החיים הק': און 

 הם אינגאנצען איבער דרייען, וכך הוה.ס'וועט אי
 (מבואו ועד צאתו)

 

 לסיים כל שבוע את האוה"ח
הרה"ק רבי יוחנן מרחמסטריווקא זי"ע היה מקפיד לסיים בכל 
שבוע את פירוש האור החיים הק' על הפרשה, ולא היה מבדיל 
במוצאי השבת רק אחר שסיים את כל ה'אור החיים' על 

ת שהיה הרבה 'אור החיים' ולא הפרשה. ואירע פעם באיזה שב
הספיק לגמור במשך השבוע, ואחר מעריב של מוצש"ק 
התיישב ללמוד בביתו עד שגמר, והקהל הוכרחו אז להמתין 

 (מעיין הברכה)כשעתיים עד שסיים, ואז שמעו ממנו הבדלה.
 

 האוה"ח היה מלאך
, שאחר נישואיו לא זכה להיפקד פריינד רבי נטעהגאון  סיפר 

בזש"ק. שנה אחת עלה לשפוך את צקון לחשו על קברו של 
'. בעודו עומד ומתפלל על הציון הקדוש קיבל בעל האוה"ח הק

על עצמו שבאם יושיעו השי"ת בבן זכר יקרא שמו "חיים" 
תה לו הרגשה יכשמו של האור החיים הק'. לאחר קבלה זו הי

תה שעת רצון ותפילתו נתקבלה ברחמים לפני יששעה זו הי
פקד בבן זכר. ישוכן מרומים. ואכן כאשר חש כן היה, וזכה לה

נו יחודשים לפני לידת הבן נפטר בפתאומיות זקברם מס' 
ששמו היה ר' דוד, כך שנתעורר אצלו צל של ספק שמא עדיף 
לקרוא את שם בנו הנולד חיים דוד או דוד חיים, מאידך גם 
קבלתו על הציון הק' של האור החיים כמובן לא נשכחה ממנו, 

ו אפילו למחצה שליש ורביע. גמר וחשש מאוד להפר קבלת
כנס לקודש פנימה לפני כ"ק מרן אדמו"ר יצה בלבו להפוא עא

מהר"א זי"ע מבעלזא שיכריע בשאלה זו. כשאך שמע מרן זי"ע 
את שאלתו נענה ואמר, האור החיים הק' היה מלאך, ואיך 
מצרפים מלאך עם אדם בחדא מחתא. ונקרא שמו בישראל 

  (מעשה צדיקים) חיים.
 

 הבטחת האוה"ח ליהודי פאס
ל מסלונים זצוק"ל: רבינו חיים ן' עטר סיפר הדברי שמוא

זלה"ה, האור החיים הקדוש, בעודנו מתגורר במרוקו השיא 
עצה לבני קהילתו בעיר פאס, שיפתחו את חנויותיהם רק 

שה ימים בשבוע, והימים הנותרים קודש יהיו לתורה ושל
יחו וולעבודת שמים בלבד. אף הבטיח להם בערבות, שירו

ויחו לפנים במשך וחות משהרפרנסתם בזמן המועט לא פ
שבוע שלם. עשו בני הקהילה כדבריו והצליחו. ברכת ד' שרתה 
במעשיהם. כה עברו עליהם שנים שלמות. אך כצאתו את 
המקום )בתחילת המאה השישית לאלף הנוכחי( וילך לארצנו 
הקדושה, לירושלים, אט אט נשכחה עצתו של האור החיים 

זרו היהודים בעיר פאס ומשנה לשנה נתרופף המנהג, עד שח
לנהל עסקים כל ששת ימי המעשה, אך לא הועילו בזה להגדיל 
רווחיהם מאומה, ממה שהספיקו בימיו בג' ימים סיגלו עכשיו 

 שה ימים, ולא הוסיפו אפילו כדי פרוטה.יבקושי בש
 (מסוד שיח חסידים לר"א סורסקי)
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 ת הארץיראכם וחיתכם על כל חיוומ

שיירה וקידש עליו השבת בהיותו האוה"ח הק' הפליג פעם ב
במדבר, ונשאר לשבות שם לבדו כדי שלא לחלל את השבת, 
ורבץ אריה לידו בכל השבת בכדי לשמרו מחיות רעות ומכל 

 פגע, וכצאת השבת הרכיבו והביאו אל השיירה.
 (מאמר מרדכי)

 

 המדרגותיו בזכות המקו
ל הגה"ק המקובל כש"ת מוה"ר רבי חיים שאול הכהן דוויק זצ"

אמר, שהבעש"ט הק' זי"ע אמר, שבעל האור החיים הק' זי"ע 
עלה כ"כ למדרגות גבוהות, מפני שהלך למקוה אחר כל פעם 
שיצא לחוץ ואפילו אם רק הטיל מים, והבעש"ט הק' הלך 

 למקוה רק כשיצא להסך את רגליו.
 (אוצר ישראל)

 

 משיח ד' שמו חיים
א' מהמדפיסים את הספר הק' אור החיים על התורה, לא מצא 

משיח ד' שמו חיים, ושלח  :חן בעיניו מה שכתב האוה"ח הק'
ידו בפירוש והשמיט הסיום שמו חיים. כשהובא החומש המוגה 

זי"ע, התמרמר ביותר, ושלח  לפני הרה"ק רבי פנחס מקאריץ
לקרוא למדפיס, ושאל אותו מדוע השמיט הסיום, ענה 
המדפיס ששמו היה אשר, שלא יכול היה להשלים שרבינו אמר 
זאת על עצמו. הרה"ק מקאריץ לא הגיב אלא הוציא את 

שם )ה, כח( כתוב באוה"ח "בין מאיש  החומש, פתח בפר' נשא,
אה בהדפסה, ובמקום נפלה שגיזה בין מאחר", והראה כי 

אשר', וכאן מצא רמז למדפיס אשר, שאין מאחר' נדפס 'מ'
ון. ואמר לו, הרי לך חותמך, לאחר ומעשיו מתוקנים, ונכשל בע

 מעשיו וגורש מהעיר. וזמן נתגל
 

 הקראים אינם מתאחים לעולם
פעם יצאה גזירה מאת המושל על היהודים, והתכנסו היהודים 

המושל שיחוס יעץ על דבר הגזירה, ולחון את פני ילדון ולהת
לתם של יעליהם. המקום המוכשר לאסיפה בחרו בבית תפ

הקראים כיון שהיה במחתרת. כמובן שגם האוה"ח הק' הוזמן 
גה הראשונה, כשירד והציג רגלו האחת על המדר לאסיפה, ובא.

כף ציוה להגביה האבן, ומצאו נתעלף, ובקושי העירו אותו. תי
זיון, )כיון ספרי הרמב"ם ששמו הקראים שם לבי התחתי

שהרמב"ם לחם כנגדם ואף החרימם והמליץ עליהם 'הקראים 
אינם מתאחים לעולם'(, האור החיים הק' כשראה זאת, קיללם 

ין בירושלים, ואמנם כך היה, ולא היה ישלעולם לא יהיה להם מנ
ין, וכשאחד מהם בא מארצות הגולה, מת אחד מהם ילהם מנ

 ין מאז בירושלים.יולא נצטרפו למנ
 (לדות האוה"חתו)

 

 כבה נר המערבי
שמעתי מספרים, שמרן הק' הבעל שם טוב נטל את ידיו 

ר שבירך ברכת המוציא שאלו לו ש סעודות והתאנח, לאחולשל
התלמידים למה נאנח, ואמר שעתה נפטר האור החיים הקדוש. 

יחוד לכוון בעת יתמהו התלמידים מהיכן יודע זאת? וענה: יש 
נטילת ידיים, וזה נמסר רק לגדול אחד בדור, והאור החיים הק' 

חוד זה, אבל עתה בעת נטילת ידיים נתגלה יהיה היחידי שידע י
 זה, ומזה יודע אני שנסתלק האור החיים. חודילי י

וסיפור זה טעון ביאור, כי לפי זה נפטר האור החיים בשבת 
קודש, והרי ט"ו בתמוז, יומא דהילולא שלו, אינו יכול לחול 
בשבת קודש. אולם יש לומר שנפטר כאשר כבר היה בארץ 

עדיין היה שבת. ואכן לאחר  'ישראל מוצאי שבת, ובמעז'יבוז
וח ישן, נראה ששנת תק"ג שנת פטירתו, חל יום ט"ו בדיקה בל

 תמוז ביום ראשון, ושפיר י"ל שנפטר במוצש"ק וכנ"ל.
 (ית צדיקים יעמודב)

 

 קמיע של האוה"ח
עד  גורלו איש אחד שהי' תמיד נהנה מיגיע כפו, נתהפך עליו

אור החיים הק' ובכה לפניו על שנעשה מחוסר לחם ל"ע. נכנס ל
וה לו שילך ימצבו. וכתב האור החיים הק' איזה דבר על נייר, וצ

ייר הזה בין האבנים. והלך האיש כותל המערבי ויתן את הנל
כותל, ובדרך התחיל לנשוב רוח עזה, והכובע שלו פרח למעלה ל

ל רגע ורגע נתגבר הרוח. עד למרחקים, ונתייאש ממנו. בכ
שלבסוף נפל גם היארמולקע שלו, והתחיל לרוץ אחריו, ובתוך 
כך נפל הנייר מידו ונישא ע"י הרוח. אמר לו האור החיים הק', 
לא איסתייעא מילתא, רציתי לעשות לך טובה, אבל בשמים 

את הכתב ברחובות ירושלים  לא רצו כן. לאחר איזה זמן מצאו
ו ששם היה כתוב, אחותי רעייתי הנני מבקש כותל, וראסמוך ל

פרנסה לפלוני בן  יבכל לשון של בקשה וברחמים שתשפיע
 פלוני, וחתם עליו חיים בן עטר.

 (בית צדיקים יעמוד)
 

 המרָאה שהפכה ְלּכֶַווֶנת
הלם ודממה התפשטו באחת בטרקלין המלכות המפואר 
שלבש כעת חג לרגל יום הולדתו של מלך מרוקו. האורחים 
כולם בהו בחוסר אמון בעטיפה הקטנה שהחזיק המלך בידו, 

 ופני המלך עצמו אדמו והחווירו חליפות.
מולו עמד יהודי בגיל העמידה, לבוש בלבוש פשוט אך נקי, 

ותר. היהודי היה לא אחר מאשר רבי שעד עתה העריכו המלך בי
חיים בן עטר, בעל "אור החיים" הקדוש )ביום ראשון ט"ו תמוז 
יום הילולתו( שהגיע ליום הולדתו של מלך מרוקו והושיט לו 

 מתנה: מראה פשוטה...
בעוד המלך חוכך בדעתו באיזה עונש להעניש את ה"אור 

ך שיביט החיים" על שהתל בו, ביקש רבי חיים בן עטר מן המל
במראה. המלך הביט במראה ולנגד עיניו ניבטו רחובות העיר 
רבאט, עיר הבירה של מרוקו בה שהה ארמונו הקבוע. כעת 
שהה המלך בארמון הקיט שלו יחד עם סגל יועציו ומעט 

 מקורבים לצורך נופש.
רחובות העיר רבאט התקרבו במהירות לעבר הרחוב הראשי, 

כמתוך חלום לתוך ארמונו.  ואט אט כיוונה המראה את המלך
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 .אמן ישראל כל ועל עלינו תגן והטהורה הקדושה זכותו

המלך, באמצעות המראה, צפה בכל חדרי ארמונו המפואר, 
ראה את המשרתים, השומרים, ואף את המאכלים שהתבשלו 

 בסירי ענק במטבח לצוות העובדים.
ואז החלה המראה להאיט את הסחרור הנורא, היא התקרבה 
בחשאי לחדרה של המלכה... המלכה נותרה בארמון ברבאט 

ירובה לעקור למנוחה עם המלך, וטענה שהיא זקוקה עקב ס
 לכמה שפחות נסיעות וטלטולים. המלך כיבד את רצונה.

למרות  -כעת צפה המלך המבועת בחדרה של המלכה מבפנים 
ועימה בחדר שוהה לא  -שדלת החדר הייתה סגורה ונעולה 

 אחר מאשר הווזיר הגדול, סגנו...
נתגלה במלוא כיעורו הווזיר שעד עתה נחשב כנאמן למלך, 

כשהוא מנסה לשכנע את המלכה לעשות את רצונו, ואיים 
עליה שאם לא תסכים הוא יהרגנה, ואיש לא יידע מכך לעולם. 

ששלחתי ידי בך", סיכם  -נאמן ביתו  -"הן המלך לא יחשוד בי 
 הווזיר החלקלק...

"מה אעשה לנבל?" לחש המלך בשפתיי קפוצות מאימה 
 ומזעם.

קדח", לחש בשקט רבי חיים בן עטר. "כוון את "יש בידך א
 הנשק לראשו ותירה בו". 

המלך לא חשב כלל, ידיו פעלו באינסטינקט מיידי. הוא כיוון 
את האקדח לראשו של הווזיר וירה ירייה רועמת. המרָאה 
שבידו התנפצה לאלפי רסיסים והמרֶאה נמוג. בחדר, מיותר 

 לציין, לא נמצא אף תרמיל של אקדח...
 "מה עכשיו?" תהה המלך באוזני ה"אור החיים" הקדוש. 

"תחזור לארמונך מתי שתחליט, וכשתגיע לעיר הבירה תעצור 
ברחובה של עיר ותחקור את העוברים והשבים בלא שידעו את 
זהותך כמלך מרוקו, ותיווכח לדעת שעיניך ראו את האמת 
 לאמיתה והווזיר אכן מת", השיב רבי חיים בשלווה, משל בכל

 יום קורים מאורעות כאלו מופלאים.
המלך אכן חזר מיד לביתו, הסקרנות, יחד עם כעס הנורא על 
הווזיר שהוליכו שולל והתחזה לנאמן, אך בלבו היו שבע 

הטריף את מנוחתו, והוא גמר בדעתו שאין תועלת  -תועבות 
 ב'נופש' כזה.

בבואו לרבאט הבירה נוכח המלך לדעת שלא נפל מדברי ה"אור 
יים" ארצה. כולם סיפרו על יד נעלמה שירתה בווזיר הח

ממרחק והפושע בא על עונשו. וקרנו של ה"אור החיים" עלתה 
 מעלה בעיני כל גויי הארץ כאיש אלוקים קדוש.  

 

 אותיות פורחות באוויר
לפני פטירתו של רבינו חיים בן עטר, בעל "אור החיים" הקדוש, 

הרבנית שעמדה נרעדת )טו תמוז יום פטירתו(, קרא לאשתו 
וחוששת מה יעלה בגורלה לאחר פטירתו, ממה תחיה ומי 

 יכלכל אותה? 
רבי חיים בן עטר כמו קרא את מחשבותיה ואמר לה בצורה 
ברורה: "לאחר פטירתי יגיע הנה יהודי עשיר גדול מטורקיה. 
הוא יבקש ממך לקנות את התפילין שלי, ואני מרשה לך למכור 

וכזה )סכום גדול שהיה בו די והותר לו אותם בסכום כזה 
להמשך חייה של הרבנית ברווח(. הוא יסכים מיד למחיר 
שתשיתי עליו", תיאר ה"אור החיים" לזוגתו את העתיד 

 להתרחש כאילו כבר קרה.
"אולם תנאי אחד תצטרכי להתנות עימו ושיקבלו עליו עוד 
טרם ירכוש את התפילין. והוא, שיקבל על עצמו שלעולם לא 

שוחח בעוד התפילין עליו בדברי חולין. אך ורק יעסוק י
 בתפילות ובתורה ודברים שבקדושה". 

הרבנית הנהנה בראשה כשאבן נגולה מעל לבה. ידוע ידעה 
היטב שבעלה אינו מוציא דבר מפיו טרם בטוח הוא שיקרה. 
יתירה מזו, גם כאשר אין הדבר מובטח, והצדיק מבקשו מאת 

חפצו בידו. הצטערה היא רבות על כך בדרך כלל עלה  –הבורא 
שבעלה הצדיק נוטש את העולם הזה ואותה לאנחות, אך הבינה 

 שזמנו הגיע ואין מי בעולם שיוכל למנוע זאת.
מיד בתום ימי השבעה נשמעו דפיקות בדלת. האורח שעליו 
דיבר רבי חיים בן עטר הגיע בבגדי מסע. הוא יצא לארץ 

לפגוש את רבי חיים בן עטר, הקודש כבר לפני תקופה ברצונו 
וכעת כשהגיע ארצה שמע שאיחר את המועד. לכל הפחות 
מבקש הוא לזכות לרכוש את תפיליו של אותו ענק רוח. אם לא 

לכל הפחות ישאב מקדושתו שנותרה פה  –זכה להכירו בחייו 
 בעולם הזה בחפצי המצוה.  

 הרבנית נקטה בסכום שהורה לה בעלה. העשיר הסכים מיידית,
והיא גילתה את אוזנו שטרם פטירתו של ה"אור החיים" הק' 
כבר אמר לה שהוא עתיד לבוא ובאיזה סכום למכור. חוץ מזאת 
הוסיפה וביארה לו באזהרה חמורה את שהורה לה רבי חיים 

 לומר בשמו: אל לו לעשיר לדבר שום דיבורי חול עם התפילין. 
ילין היקרות העשיר הרהר מעט, סבר וקיבל. רצונו לזכות בתפ

היה עז. בו במקום החליט: בעת שאתעטר בתפילין אלו אהיה 
בחדר מופרש מן הבריות, חדר הסמוך לבית הכנסת כדי 

 שאתפלל בציבור, אבל לא אבוא לידי ניסיון של שיחה בטלה.
כאשר הניח העשיר לראשונה את התפילין היקרות, חש בבת 

עזים, השתוקקות וכיסופים לקרבת הבורא אחת רגשי קדושה 
יתברך, רוח טהרה שנחה עליו ממרום. הבין היטב שזוהי 
קדושתו העליונה של רבי חיים בן עטר. קדושה זו, המשיכה 
ללוותו גם לאחר שהסיר את התפילין והמשיך לעסקיו. העשיר 
החל לעלות מעלה מעלה בתורה ויראת ה', לצד עושרו שהלך 

 וגדל.
ם נכנס משרתו של העשיר בדבר בהול ודחוף שאינו באחד הימי

סובל דיחוי, העשיר ניסה לענות על שאלותיו בניע ראש, אך 
המשרת לא הבין. בלהט המסחר שכח העשיר את התפילין 

 שעליו ופלט מילה של חולין כשהן על ראשו. 
בין רגע הרגיש העשיר שהקדושה העילאית שאפפה אותו 

 פרחה לה. –תדיר 
פילין לבדיקה, ומה נדהמו הסופר והעשיר לראות מסר את הת

קלף חלק ללא אותיות כלל... פשוט פרחו להן האותיות 
 הקדושות מן הקלף והותירוהו חסר משמעות.

(וחלק מן החומר נאסף מכתבי הרה"ח מ.א.א הי")
 


