
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 73גליון מס' 

 תשפ"ג - בשלח

ְלחָ  ֻ ִניִנים ִמׁשּ  עניין של חינוך ם ְמָלִכין ּפְ

'כי מרים הם על כן קרא שמה מרה' 

 (טו' כג')

יש שואלים: מדוע לא קרא שם המקום 

"מתוק", על שם הנס שנהפכו המים המרים 

למתוקים? הסביר רבי שלמה מטשורטקוב 

זצ"ל: כדי להנציח את עיקר גדולת הנס, 

שלא התחלפו המים המרים במים אחרים 

 מתוקים, אלא המרים עצמם הומתקו. "ַעל

כדי להודיע לדורות,  -ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָמָרה" 

לא להתייאש משום דבר, שאפילו המר 

עצמו יכול ליהפך למתוק, וקל וחומר 

אל יתייאש אדם מעצמו  -ברוחניות 

ויאמר; 'חטאתי מה אני שווה? איך אוכל 

לתקן את אשר קלקלתי'? אלא אדרבה, 

יאזור כח ויעשה השתדלות ויזכה לסיעתא 

 .[ממעיינות הנצח] דשמיא...

וזהו יסוד גדול בחינוך הנקרא: התנייה 

הורים לדעת כי המחנכים והעל  –חיובית 

ניך הוא לא בחינוך עיקר תיקונו של הח

השלילי המעיד על פגמיו, אלא אדרבה 

הטובים  להסתכל על הדברים והמעשים

שעושה ובזה לשבחו. ואף עם פעמים איננו 

מוצאים כלל מוקד חיובי בחניך שאותו אנו 

מסוגלים לשבח, אף על פי כן שומה עלינו 

שרק  צריך להביןלמצוא ולתור אחריו. כי 

ע"י ההתניות החיוביות על דרך השבח היא 

ואדרבה שתוביל החניך לדרך ההצלחה, 

דה שתגרום לחניך לעזוב זוהי הפעולה היחי

 דרכו הרעה ולהדבק לדרך הישר.

 מערכת שיעורי לב ארי - שבת שלום

 

 "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה׳" (טו, א) 
וראו ’, מדוע בתפילת ערבית אומרים אנו זיע"אקניבסקי  מרן שה"ת הגר"חתמה 

על זאת שבחו ’בניו גבורתו שבחו והודו לשמו', ואילו בתפלת שחרית אומרים אנו 
ומבאר מרן זצ"ל: ב עד הבקר הפכנו מבנים לאהובים? כיצד למן הער’. אהובים

ולם, אף הבן שיעשה ישנו חילוק גדול בין בנים לאהובים. בן הוא מצב הקיים לע
לאביו את העוולות הגדולות ביותר לא יאבד את התואר ׳בן׳, כפי שמביאה 
הגמרא (קידושין לו.) ׳רבי מאיר אומר: בין כן ובין כך אתם קרויים בנים, 
שנאמר: "זרע מרעים בנים משחיתים". לעומת זאת, רק בן שמכבד את אביו זכאי 

(פרק מא) מובא שכשעמדו בני ישראל  לתואר ־אהוב: והנה, בפרקי דרבי אליעזר
במצב הנואש בו המצרים עמדו מצדם האחד, והים מהצד השני, נתיראו מאוד, 
השליכו את כל תועבות מצרים מעליהם ועשו תשובה גדולה. וכיון שכתב 

תשובה מקרבת את הרחוקים, אמש ’הרמב״ם בהלכות תשובה (פ"ז הלכה ו'): 
מרוחק ותועבה, והיום הוא אהוב ונחמד היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ו

לפני קריעת הים היו בני ישראל רק בגדר בנים: אולם  -קרוב וידיד: נמצא שבערב 
לפנות בוקר כשכבר עשו תשובה, כמובא בפרקי דרבי אליעזר הפכו הם לאהובים. 

 זהו אפוא פשר החילוק בין תפילת ערבית שבה אומרים אנו וראו
 בה אומרים אנו שבחו אהובים: (ומתוק האור)בניו ובין תפילת שחרית ש

 
אמרו חז"ל: "כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה, זה אומר 

לה לים... קפץ נחשון בן עמינדב אני יורד לים תחילה וזה אומר אני יורד תחי
 וירד לים תחילה" (סוטה לז, א).

בחול המועד פסח נכנס אברך לבית הכנסת בין מנחה למעריב. הגבאים הבחינו  
בו ומיד פנו אליו שידרוש דרשה קצרה לפני הציבור. "לא איש דברים אנוכי"... 

ימים יחול הפצירו בו, והעלוהו לבמה. והוא פתח ואמר כך: רבותי! עוד כמה 
שביעי של פסח בואו נתבונן מה קרה שם בקריעת ים סוף. כולם וודאי יודעים 
כמה נורא היה מצבם של עם ישראל באותה עת. מאות אלפי יהודים צועדים עם 
נשותיהם ועם ילדיהם הקטנים, מאחוריהם שועטים מליוני פרשים מצריים, 

מעשה של מסירות נפש  ולפניהם ים סוף. אין לאן לברוח! באותם רגעים נצרך
לא  –שיציל את עם ישראל ויגרום לכך שהים יבקע. ללא מעשה של מסירות נפש 

בשם גרשון בן עמינדב...  –ממשיך הדרשן  –יכולים להינצל! היה שם יהודי אחד 
כל הקהל מתחיל ללחוש 'נחשון בן עמינדב', אבל מיודענו הדרשן עושה עצמו 

טויותיו של גרשון בן עמינדב, מה עליו כאינו שומע וממשיך לתאר את התלב
לעשות בעת הזאת: מצד אחד נצרך מעשה של מסירות נפש לקפוץ למים, מצד 

מה יהיה על אשתו וילדיו הקטנים, מי ידאג להם אם ימות בטביעה? ואף  –שני 
על פי כן החליט גרשון בן עמינדב, יש למסור נפש בלי להתחשב בשום שיקולים! 

אי כמה מתפללים זועמים והטיחו בו: "הרי היהודי אמר בנתיים ניגשים לגב
 –המשיך הדרשן  –שאינו איש דברים, למה לחצת עליו לעלות לדבר?!..." "ובכן" 

"היה ברור שללא מסירות נפש לא יזוז דבר. החליט איפה גרשון בן עמינדב שהוא 
בן קופץ לתוך המים. אלא שלהפתעתו המרובה, את מי הוא פוגש שם? את נחשון 

עד  –עמינדב שהקדימו בכמה רגעים..." אם לא היה נחשון מקדים את גרשון 
היום היה נקרא הנס על שם גרשון!... כך, מפסיד אדם זכות עולמית של קידוש 

קפוץ ובצע  –סיים הדרשן. כשיש לך רעיון טוב  –השם בעקבות השתהות ותהיות 
 הגדש"פ דורש טוב) –(הר"ש לוינשטיין אותו מיד! 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ornm123@gmail.com להארות: ולרשימת תפוצה:  -יו"ל ע"י מערכת שיעורי לב ארי 

ָהיָ הַמֲעשֵׂ   ה...ׁשֶ
 "אִזיעָ אבוחצירא  יצחקי ַרבִּ ן ָמָר ל עַ ר  ִסּפוּ   \ הַיֲעשֶׂ ו ְיֵרָאין ָרצוֹ 

נּו ָהָיה ַמְר  ם ֲעַרק) עֹוד ַרּבֵ ׁשֵ דּוַע ּבְ ֶקה ַהּיָ ׁשְ ִתּיַת "ַמאְחָיה" (ַהּמַ ׁשְ ה ּבִ ּבֶ

ַער ָהַרְך,  ל ַהּנַ ָייתֹו ׁשֶ ּתִ ֲאגּו ִמׁשְ ּדָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ְצִעירּותֹו, ַאְך ָהיּו ִמּבְ ּבִ

ָרט ֲענּוגֹות ָהעֹוָלם ַהזֶּה ַוֲהָבָליו ּפְ ל ּתַ יק ִהְתַנזֵּר ִמּכָ ּדִ ן ַהּצַ ּכֵ ת  ׁשֶ ִתּיַ ִלׁשְ

לֹומוֹ  ים ִלׁשְ ׁשִ ֶקה ֶזה, ִוְהיּו חֹוׁשְ ת  ַמׁשְ ִתּיַ י ׁשְ ן ּכִ ּוִלְבִריאּותֹו. ֵיׁש ְלַצּיֵ

ַער ֵאינֹו ָחֶדל  ָלל. ַאְך ַמה ַיֲעׂשּו, ְוַהּנַ יָעה ָעָליו ּכְ ּפִ ֶקה לֹא ִהׁשְ ׁשְ ַהּמַ

ִביא  ם ַהּמֵ ּלָ י ָיִסירּו ֶאת ַהּסֻ ָיתֹו? ֶהְחִליטּו ּכִ ּתִ ג, ְוָכְך ִמׁשְ ת ַהּגָ ֶאל ֲעִלּיַ

אְחָיה.  רּות ְלַהֲעלֹות ֶאל ַחְדרֹו ֶאת ַהּמַ ַנע ָהֶאְפׁשָ  ִתּמָ

ל ִמׁשְ  ֵכנּוָתם ׁשֶ ׁשְ ָרה ּבִ ּה ַאַחת ָהְיָתה ּגָ ַחת ַאִביְחִציָרא. ִהיא ָהיְ ִאיׁשָ יָתה ּפַ

יֹום ִמן ַהיָּ  ם טֹוב ָיָצא ְלָפֶניָה. ּבְ אְחָיה, ְוׁשֵ ֶרת ֶאת ַהּמַ ם ְמַיּצֶ ִמים ֵהֵחל ִנְפּגַ

ֶקה.  ׁשְ ים ָחְדלּו ִלְרּכֹׁש ֶאת ַהּמַ ה, ַוֲאָנׁשִ ל ִסּבָ אְחָיה ְללֹא ּכָ ל ַהּמַ ַטְעמֹו ׁשֶ

י ִיְצָחק  ֶקה ְלַרּבִ ד ַמׁשְ ב ּכַ ה ְלַנּדֵ ָ ָלּה ַעל ָעְצָמה ָהִאׁשּ ן, ִקּבְ ְראֹוָתּה ּכֵ ּבִ

ָבה ּוָמְצָאה ַאִביְחִציָרא,  ג? ָחׁשְ ת ַהּגָ ה ַלֲעִלּיַ יׁשָ ה, ְוֵאין ּגִ ֲעׂשֶ ַאְך ַמה ּתַ

א  ד ַמּלֵ ָהָיה ָסמּוְך ַלֲחלֹונֹו ּכַ ֶרְך ַחלֹוָנה ׁשֶ ְתרֹון. ִהיא ֶהֱעִביָרה לֹו ּדֶ ּפִ

ל  ׁשּוב ַטְעמֹו ַהּטֹוב ׁשֶ ּיָ ְרִצי ׁשֶ יק: "ִאם ּתִ ּדִ ַמאְחָיה. ָאַמר ָלּה ַהּצַ ּבְ

אחְ  ִאיר ֶאת ַהּמַ יֹומֹו ָהָיה ַמׁשְ ָכל יֹום". ְוָכְך ִמיֵדי יֹום ּבְ ד ּבְ ְלִחי ִלי ּכַ ָיה, ׁשִ

ׁש.  ֻבּקָ ֶקה ַהּמְ ׁשְ ּבֹו ַהּמַ ֶ ד ָחָדׁש ׁשּ ל ַהּיֹום ַהּקֹוֵדם ְונֹוֵטל ּכַ ד ָהֵריק ׁשֶ ַהּכַ

ל ַאְלּתֹו ׁשֶ אְחָיה ָחַזר ְלִתּקּונֹו, ְוַגם ִמׁשְ ל ַהּמַ יק  ְוָאֵכן ַטְעמֹו ׁשֶ ּדִ  –ַהּצַ

ּקּוִנים  ל יֹום ַמאְחָיה ּוְלַיֵחד ּתִ ּתֹות ּכָ ָאה. ַרק ְלַאַחר ְזַמן  –ִלׁשְ ִהְתַמּלְ

ָבר  ּדָ י ָיד ה' ּבַ אן ֵהִבינּו ּכִ ְדָהִמים, ּוִמּכָ ָחה ַהּנִ ּפָ ׁשְ ָבר ִלְבֵני ַהּמִ ה ַהּדָ ּלָ ִהְתּגַ

ְך. ֵיׁש ְלָבֵאר ֶאת ִמְנָהגוֹ  ת ָהֹעֶרק, ְולֹא ְמָנעּוהּו עֹוד ִמּכָ ִתּיַ ׁשְ נּו ּבִ ל ַרּבֵ  ׁשֶ

ִסּגּוִפים  ה ּבְ ֲענּוגֹות ָהעֹוָלם ַהזֶּה ְוִהְרּבָ ִהְתַנזֵּר ִמּתַ ן ֵמַאַחר ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

דֹוֵלי  ן? ְוֵכן ָמָצאנּו ֵאֶצל ּגְ ת ָהֹעֶרק, ִאם ּכֵ ִתּיַ ׁשְ ּוְבַתֲעִנּיֹות, ַמה ֵיׁש ּבִ

י ִהְרּבוּ בִּ  ַחת ַאִביְחִציָרא, ּכִ ּפַ ל ִמׁשְ ֻקּבָ יר ַהּמְ ְך ִהְסּבִ אְחָיה. ַעל ּכָ ת ַהּמַ ִתּיַ ׁשְ

י  ָבא ָסאִלי" ַזצּוַק"ל) ּכִ ּנּוי "ַהּבָ ּכִ דּוַע ּבַ ָרֵאל (ַהּיָ נּו ִיׂשְ יק ַרּבֵ ּדִ "ן ַהּצַ ַהְמלּוּבָ

דֹוִלים  ִתָייתֹו ְמַיֲחִדים ִיחּוִדים ּגְ ָך, ּוְבׁשְ ת ַע'ּמְ ל ִר'ּנַ בֹות: ַק'ּבֵ י ּתֵ ֲעַרק ָראׁשֵ

ִרים ֶאת וּ  ים ּוְמַחּבְ רּוְך הּוא, ְוָלֵכן ְקדֹוׁשִ דֹוׁש ּבָ ה ִעם ַהּקָ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ַהׁשּ

 ֵהם ַהְרּבּו 

ָכְך.  ןָאמֵ  ָעֵלינוּ ן ָיגֵ  ְזכּותוֹ  ּבְ

ִניֵני ֵעין ֶחֶמד)            (ּפְ

 

 

רבנו הילולת 

 רביסידנא 

יצחק 

 אביחצירא

' שבט ידנלב"ע ב(

 )תרע"ב

נולד לאביו: הצדיק רבי יעקב רבנו 

דניב במחוז תפילאלת -זיע"א בבו

משחר ילדותו . שבמרוקו בשנת ה'תרל"ו

נודע כעילוי ובעל כישרון רב. נודע גם 

כבעל מופת ומעשי ניסים, והעריצהו 

היהודים והגויים כאחד. פעל רבות 

למען יהודי מרוקו, ובמיוחד למען 

יבתו של אביו. נדד רבות ממקום יש

למקום כדרכו בקודש לצורך גיוס 

כספים. גאון בנגלה ובנסתר. מלומד 

 ִהרבה בסיגופים ובתעניות.. בניסים

נהג להסתגר בחדרו שבעליית הגג  

ולהגות בתורה וביראת שמיים מתוך 

הסתפקות במועט. נרצח בידי מוסלמי 

בהיותו בן  ,בי"ד בשבט ה'תרע"ב

ש שנים בלבד! ציונו על יד שלושים וש

כפר תולאל. יום פטירתו הוא יום עלייה 

המוני. רבים עולים לציונו וזוכים 

לראות ישועות. לא רק יהודים, אלא אף 

 גויים מעריכים את גדולת קדושתו. 

הם מאמינים כי הוא איש צדיק בעל 

מופתים, ואף מינו שומר קבוע שניצב 

 בסמוך לציונו. 

 .נ.צ.ב.ה.  ת

 ועכי"א אמן זכותו יגן עלינו  

 

 אביו: רבי יעקב

 אביחצירא זיע"א


