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״כימי צאתך מארץ מצרים״
אין צל של ספק, גדולי הדור אומרים זאת בפה מלא: אנו חיים על סף הגאולה השלימה. 
בכל יום אמורים אנו להתבשר עליה. ״פתאום יבוא אל היכלו״: קול שופרו של משיח ינסר 
בחלל העולם, בית המקדש ירד מן השמים, כלול בהדרו, הסדרים הישנים יתמוססו ויימוגו, 

והיה ה׳ למלך על כל הארץ!
לגלות המרה. הארץ השוממה, שבמשך  דור אחרון  כך שאנו  אין ספור מעידים על  סימנים 
אלפיים שנה לא הצליחה אומה להאחז בה, שבה וקולטת את בניה במאור פנים. ״ואתם הרי 
ישראל ענפיכם תתנו ופרייכם תשאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא״ - ״ואמר רבי אבא: אין לך 
קץ מגולה מזה!״  כל כביש שנסלל, כל בנין שנבנה, סולל את הדרך. כאותה תכונה קדחתנית 

בעיר לפני הופעתו של המלך, כמירוק הבסיס לפני ביקורו של המצביא.
הניסים הפלאיים מצד אחד - ואין הכוונה רק להארת פנים כמו זו של מלחמת ששת הימים, 
ולנוכח  אטום  עולם  מול  זאבים״,  שבעים  בין  אחת  ״כבשה  של  המתמיד  הקיום  לנס  אלא 
שכנים עוינים הזוממים להשמיד להרוג ולאבד. נס של רווחה יחסית בהעדר אוצרות טבע. 
ועם זאת התזכורת התמידית של אפסות ״כוחי ועוצם ידי״, קריסת כל מערכות העל עליהן 
השלכנו יהבנו והנה כושלות הן וקורסות: יחידות עילית, זרועות מודיעין, מערכות שלטון, כל 
המבטחים. להורות ולהשריש את ההכרה כי ״אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים" 
- כל אלו הם שלבים בהכנת הדרך לקבלת עול מלכות שמים. להפצעת אור הגאולה. כמו גם 

תנועת התשובה המתעצמת, כמו גם החזרת העטרה ליושנה.
ואנו עומדים ותוהים: אמנם כן, אמת ויציב. אבל כיצד - לצד שביבי האור - כיצד ניתן להתעלם 
מהאפילה המעובה, מהסיאוב הנורא, מהמתירנות הפושה, מהבורות הנוראה. מגלי ההסתה, 
מנחשולי המשטמה. מהנער ששרף ספר תנ״ך - מהנערים שעקרו מזוזות ושרפון - מבקבוק 
התבערה שהצית קרוואן לימוד על ספרי הקודש שבו. כל אלו הם קצה קרחון, והקרח קפוא 

כל כך, מעובה כל כך! איך תבוא כך הגאולה?
התהיה צודקת, ואף על פי כן. שהרי נאמר: ״כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות״. דהיינו, 
ואמר  משה  שבא  ״בשעה  ישראל:  תמהו  שם  וגם  מצרים.  לגאולת  דומה  הקרובה  הגאולה 
לישראל בחודש הזה אתם נגאלים, אמרו לו: משה רבינו, איך אנו נגאלים - וכל מצרים מטונפת 
מעבודת כוכבים שלנו!״ והתמיהה רבה עוד יותר: הלא היה זה בחודש האחרון, לאחר תשע 
מכות, לאחר שראו את יד ה׳ ונפלאותיו. ולאחר כל אלו, התבוננו וראו שאין הדור זכאי. ולא 
זו בלבד, אלא שמצד אחד התעלו בהכרת אמונה, ובו בזמן נמשך הסחף, נמשכה ההדרדרות, 
היו שוקעים  נחלצו  ואלמלא  והניוון עד שירדו למ״ט שערי טומאה,  שקעו במצולות החטא 

חלילה בשער הנ' לאין תקומה!
איך נבין זאת? אבל אין זו שאלה. לא אז - ולא היום. היהודים, מאמינים בני מאמינים הם. 
לא המצרים, לא האשורים והבבלים, לא היוונים והרומיים, לא הקאדים והבישופים, אף לא 
הקומוניסטים וחברי הקיבוצים, לא יכבו את להט האמונה, לא יקפדו את זיק המורשת. יכולה 
הגחלת להסתר מתחת להררי אפר. אבל כשהאפר יוסר, וינפחו בה - תשתלהב ללהבה יוקדת. 
יכולים הם לטמא במעשים, להשחית ולסאב, לפתות ולהדיח - אבל אין להם גישה לפנימיות, 
לתוך, לגרעין הזהב. וכשם שגחלי הקטורת לא התיכו את ציפוי מזבח הזהב, כך אש התאוות 

אינה בוקעת לפנימיות לבו של היהודי!
משלו רבותינו משל למה הדבר דומה, לאדם שגנב תרנגול מחברו. לא רצה שיוכל לזהותו. מה 
עשה, מרט את זנבו, תלש את נוצות כנפיו, לא נחה דעתו עד שהתיז עליו צבע שחור. הלך 
עם המלקוח ברחוב, ופגש בבעליו. הכיר הלה את העוף, וקרא: ״גנב, השב לי את התרנגול!״ 
התמם הגנב ושאל: ״איך נראה התרנגול שלך? אם היה זנבו ארוך - הנה זה זנבו קצר. היה לבן 
- וזה שחור״... קרא בעל התרנגול: ״יכול אתה לשנותו ככל שתרצה. רק תשחררו מלפיתתך - 
ותראה איך ירוץ אלי!״ ואף אנו, במהרה בימינו, שקועים במה שהננו, מרוטים ומאופרים, רק 

נשמע קול שופרו של משיח, איך נרוץ לקראתו!

לחייו,  השלושים  בשנות  מרן,  וגשום.  חורפי  שבת  ליל  זה  היה 
ביתו  בני  עם  ומיסב  בירושלים,  אלקנה  שברחוב  בביתו  יושב 
רמות  נקישות  נשמעות  לפתע  כאשר  חמימה,  שבת  לסעודת 
על הדלת. "מיהו הבא במזג אויר שכזה?" תמהה הרבנית, ואחד 
הילדים קם לפתוח. בפתח עומד הגאון רבי צבי סימן טוב, רבה 
של עדת יהודי אפגניסטן. מרן חרד לקראת רבי צבי סימן טוב. 
לקראתו  קם  גשומה?"  כה  בשבת  אלי  כבודו  את  מביא  "מה 
להתיישב  אוכל  "לא  סירב.  צבי  רבי  אולם  כסא,  לפניו  והגיש 

במנוחת הדעת, כיון שבאתי בענין דחוף ביותר!"
"בבית  וסיפר:  פתח  טוב  סימן  צבי  ורבי  אוזנו,  את  היטה  מרן 
הכנסת שלנו יש אדם שנתברך בשישה בנים. והיום נודע לי, כי 
בנים  לומדים  בו  'מוריה',  הממלכתי  הספר  בבית  נמצאים  בניו 
בניו  את  עליו שישלח  להשפיע  ניסיתי  כוחי  "בכל  יחד".  ובנות 
לתלמוד תורה" סיפר רבי צבי, "אולם הוא לא אבה לשמוע. הוא 
טוען, כי בבית הספר יזכו ילדיו לתעודת בגרות, ויוכלו להתפרנס. 

ואילו בתלמוד תורה לא יקבלו ילדיו שום תעודה...".
מרן האזין לדברים, ועננת כאב התפשטה על פניו. הלא על כך 
נלחם בחירוף נפש, על עתידם של ילדי ישראל, עתיד רוחני יקר 
תמה  "עכשיו?"  ביתו.  לבני  מרן  אמר  עכשיו!"  הולך  "אני  מפז. 
אחד הבנים, "האם הענין אינו סובל דיחוי עד למחר? הלא עתה 
יורד בחוץ גשם זלעפות!" אולם מרן לא שינה את דעתו. "חינוך 
נפש  "ופיקוח  לבנו,  הסביר  נפש!"  פיקוח  בבחינת  הינו  הבנים 
והוא קם ולבש את  ויש למסור על כך את הנפש!"  דוחה הכל, 
מעילו, חבש את מגבעתו, ויצא מן הבית, אל הגשם הסוחף. שני 
הרבנים מיהרו לשכונת הבוכרים, שם התגורר אותו אב, ונקשו 
"במה  עיניו.  למראה  האמין  ולא  פתח  הבית  בעל  הדלת.  על 
נכנסו אל הבית,  ורבי צבי  זכיתי לביקור המכובד?" מלמל. מרן 
התיישבו, והחלו לשוחח עם האב על גודל מעלת לימוד תורה. 
הם ביקשו והתחננו, שישלח את בניו לתלמוד תורה, אולם האב 
בשלו. "הם חייבים תעודת בגרות, שאם לא כן, מהיכן יתפרנסו 
בעתיד?" "וכי מה, האם אינך מאמין בפרנסה מן השמים?!" סנט 
בו מרן, והלה ניסה להסביר ולתרץ, כי בכל אופן, צריך השתדלות, 

ואי אפשר רק ללמוד, ועוד טענות מטענות שונות.
מרן לא חס על זמנו היקר. הוא ישב במשך שעה ארוכה, השיב 
לבעל הבית על טענותיו, וסתר את ראיותיו וטיעוניו. ואולם, בעל 
הוא  כי  לו  הוכיח  שמרן  אף  על  לפיצוח.  קשה  אגוז  היה  הבית 
טועה טעות מרה, הוא לא נענה לבקשתם של הרבנים במלואה.

מבניו  חמישה  להעביר  נאות  רבות,  והפצרות  שכנועים  לאחר 
לא  ח',  בכיתה  שלמד  הגדול,  הבן  את  אולם  תורה.  לתלמוד 
הסכים להעביר. "בני זה עומד לקראת סיום לימודיו, ותיכף ומיד 
הוא אמור לקבל תעודת בגרות. בשום פנים ואופן לא אעבירנו 

עתה ממקום לימודיו!" הצהיר.
כעבור  מרן  סיפר  הבנים?"  של  בגורלם  עלה  מה  אתם  "יודעים 
בתפקידים  לשמש  זכו  תורה,  לתלמוד  שנכנסו  "הללו  שנים, 
חשובים. האחד רב עיר, השני אב בית דין, השלישי ראש כולל, 
מורה  והחמישי  לציון,  ראשון  בעיר  גדולה  קהילה  רב  הרביעי 
הוראה חשוב". "רק הבן הגדול, שלא זכה ללמוד בתלמוד תורה, 

לא זכה להתגדל בתורה...".

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".
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 הקשר בין 

הורה ומורה
כל המגזים - גורע

אולי  הבא  הקטע 

מיותר לרובכם, כך שאם הוא אינו נוגע אליכם, תוכלו לדלג עליו. הנושא מהווה בעיה 

נפוצה למדי, והיא ״התעניינות יתר״, ובתרגום חופשי: נדנוד. תופעה זו רווחת אולי יותר 

אצל הורים לילד ראשון או לבן יחיד, לעתים היא קיימת בקרב אנשים, שמשום־מה לא 

נתברכו במידת השלווה, ולעתים - אצל הורים, הסבורים אולי, שאם כה חשוב להתעניין 

אודות הילדים - בוודאי אם יעשו זאת מדי יומיים, יתרום הדבר לחינוכם. לכל אלה כדאי 

לדעת, כי כשם שחוסר התעניינות עלול לגרום נזק רב, כן מזיקה התעניינות יתר. גם 

לעניין זה, תלוי הדבר במידת סבלנותו של המחנך, אך בגבול מסוים תפקע אף סבלנותו 

של המחנך העדין ביותר.

טובה  למילה  צמאים  פשוט  שהורים  למחנכים(  בעיקר  חשובה  זו  מקרים)וידיעה  יש 

על  לפחות   - עצמם  על  לא  אם  למחמאות,  הזקוקים  אנשים  אלו  ילדם.  על  נחת  של 

צאצאיהם. והם אוהבים לשמוע מדי יומיים, כי הילד שלהם הוא המצטיין של הכיתה, 

או לפחות: ״בתך היא בעלת כשרונות מעולים!״ אם המחנך מבין בכוחות הנפש, הוא ידע 

להשביע את צמאונו של ההורה למילים חמימות ומרוות נחת, אך לא תמיד המחנך הוא 

כזה, לא תמיד הוא הטיפוס היודע לפרגן, ולעתים חסר הוא את הסבלנות לנדנודיהם 

של הורים כאלו. הורים, התאבים לשמוע את הצלילים הערבים אודות הצלחתו הגדולה 

של ילדם, שואלים שאלות אין קץ בצורות מצורות שונות, עד שסבלנותו של המחנך 

פוקעת, וכך הורסים הם את ערוץ הקשר בינם לבין המחנך, הנושם לרווחה ומברך את 

השפופרת כשהיא מושבת אל כנה.

הוא כבר נזהר לבל יפלוט חלילה מילה, הרומזת על בעיה אצל הילד, שאם יעשה כן - 

הרי בשבוע הקרוב לא יפסיק הטלפון בביתו מלצלצל: ״מה, עוד לא רואים שיפור?!״ 

מוטב לו אפוא שלא לערב אותם. 

״כן, ב״ה הכל בסדר, שלוימי ממש   - - נאנח המורה בלבו - שוב הגברת ברצמן!  אוי! 

המצטיין של הכיתה!...״

רבי שלום ב"ר יוסף שבזי זלה"ה - ט' שבט הת"ע
רבי  לאביו  נולד  תימן,  יהדות  משוררי  גדול  שבזי  שלום  רבי  הצדיק  הרב 
אשר  שרעב  במחוז  אלוליד,  נגד  בכפר  לב"ע  השע"ט  בשנת  משתא  יוסף 
ובכשרונותיו  שבעירו,  חכמים  תלמידי  אצל  תורה  למד  תימן.  בדרום 
הברוכים למד והשכיל בכל חלקי התורה, משנה וגמרא מדרשים ופוסקים, 
וחבורים קדמונים, וידיו רב לו בחכמת הקבלה, זוה"ק תיקונים ושאר חיבורי 
כפי  חכמות,  ושאר  בפילוסופיה  הרבה  עסק  כן  ידו.  שהשיגה  המקובלים 
כבן  נער  בעודו  מאביו  נתייתם  שלום  רבינו  ושירותיו.  מחבוריו  שמשתקף 
והיה נאלץ לשאת בעול הפרנסה כדי לפרנס את אמו.  חמש עשרה שנה, 
בנדודיו הגיע גם לעיר צנעא ונכנס ללמוד מפי חכמי צנעא, והדבר בא לידי 
ביטוי בשיריו בהם הוא מהלל את ישיבת חכמי צנעא. לאחר מכן קבע את 

מושבו בעיר שבז הסמוכה לתעז,
לפרנסתו עסק באריגת טליתות. כבר בצעירותו פיעמה בו רוח ה' והחל לחבר 
שירים ופיוטים, שכולם רוויים כסופים וערגה לגאולת עם ישראל מגלותו, 
והשתוקקות נפשו לאהבת השי"ת, בד בבד נשזרו מסביב לאישיותו הרבה 
אגדות נפלאות על מעשי נסים ומופתים שעשה רבי שלום למען בני עמו, 

ובאהבה והערצה היה נישא במו בפי כל, אבא שלם.
לו בית כנסת  והתישב בתעז הסמוכה, שם בנה  לימים עזב את עירו שבז 
ומקוה, לא הרחק משם נמצאה מערה ובה מעין קטן שרבים נרפאו במימיו 
בזכותו של רבי שלום. את מקומו המיוחד בין חכמי תימן קנה עקב שירתו 
הענפה שהגיעה למאות, וי"א כחמשה עשר אלף שירים, פיוטים וסליחות 
שחבר. ובשירו "אהובי איך יסוד תשאל" אומר רבי שלום, "מרובים שאלות 
שלם ידידך ושיריו לא יכילון הניירות", בזמרתו ובפיוטיו ביטא את האהבה 
שבין הקב"ה לכנסת ישראל, ורובם ע"ד חכמת הנסתר, וכולה שירת קדש 
ולהתעלות רוחנית של כל  שלהבתיה. שיריו היו מקור להשתפכות הנפש 
יהדות תימן, בכל בית יהודי בשבת וחגים, בשמחה ובמשתה, ואף בתפילות 

על צער עם ישראל.
רבי שלום חבר ספר "חמדת ימים" על התורה, בפרד"ס - פשט, רמז, דרש, 
סוד, על דרך הקבלה, כמו"כ עסק הרבה בקבלה מעשית והיה בקי בחכמת 
נאלץ  שלום  רבי  הנקודה(.  )סוד  החול  גורל  בשם  ספר  עוד  כתב  התכונה, 
לכתוב ספר זה, מאחר שבזמנו היה גוי אחד ששמו "אבן עלואן" שהיה מסית 
את המון העם בנפלאותיו, ובהגדת עתידות וברפוי חולים, ורבים מהיהודים 
נפתו אחריו. ולכן, ראה רבי שלום צורך לעמוד כנגדו כדי שלא ימשוך הגוי 
את לב בני ישראל אחריו, ואכן, הצליח רבי שלום בזכות קדושתו וחכמתו 
להשיב לב אחיו מאחרי הגוי, ופעל גדולות ונצורות למען אחיו. לרבי שלום 
נולדו שני בנים, ר' שמעון ור' יהודה, ויש שהוא פותח בשיריו בשם בניו אבו 
שמעון, אבל יהודה, שניהם ת"ח מופלגים. ר' שמעון חבר ספר המרגלית ובו 
בקשות ופיוטים. לרבי שלום נולדה לו ג"כ בת וקרא לה שמעה. היתה ידועה 
ומקום  ומותה,  לדמותה  מסביב  נקשרו  רבות  אגדות  וצדקותה,  בחכמתה 
מנוחתה היתה מוקד משיכה להמונים שעלו להשתטח על קברה, להדליק 

נר ולהתחנן שיושעו ממצוקתם, ונפלאות רבות מספרים עליה.
רבי שלום זכה והאריך ימים ונאסף לח"ן בשנת הת"ע לב"ע זת"ע.

"ויאמר ה׳ אל משה בא אל פרעה" )י, א(.
בזמנו של הצדיק רבי יצחק מווארקא נגזרה גזירה מאת הממשלה לשרוף 
את כל ספרי ה׳׳שלחן ערוך״, זאת בתואנה כי לממשלה חוקים משלה ועל 
פיהם מנוהלים כל סדרי המדינה, ואילו היהודים מנהלים את אורח חיים על 

פי ה״שלחן ערוך״, לכן אחת דתו של ספר זה להישרף...
ראשי  עם  מסועפים  קשרים  בעל  שהיה  מחסידיו,  לאחד  יצחק  רבי  קרא 
רוע  לביטול  הממשלה  שרי  אצל  ויפעל  ילך  כי  ממנו  ובקש   השלטון, 
הגזירה. כל אשר מצווה עלי הרבי אעשה! - אמר החסיד - אולם חושש אני 
מאד לחיי, כי ידוע לכל שהשר העומד מאחורי גזירה זו הוא שר המשפטים 
המוכר כשונא ישראל מובהק, ואם אבוא אליו בבקשה מעין זו יכול הדבר 

לעלות לי בחיי...
אל תחשוש כלל - אמר הרבי - בפרשת השבוע אנו מוצאים שהקדוש ברוך 

הוא אומר למשה רבינו ״בא אל פרעה״, ומדוע לא אמר לו ״לך אל פרעה״?
אין זאת - תירץ הרבי - אלא שהיה משה רבנו מתיירא ללכת אל בית פרעה 
מחשש שמא ירע לו, לכך אמר לו הקדוש ברוך הוא: ״בא אל פרעה״ דהיינו 

בא עימי יחדיו, אני אהיה אתך בכל אשר תלך!
עשה אותו חסיד כאשר ציוה על הרבי ובחסדי שמים בוטלה הגזירה.

"ולא יכלו להתמהמה" )יב, לט(.
ידועים דברי חז״ל שבני ישראל בהיותם במצרים שקעו במ״ט שערי טומאה 
ואם היו מתעכבים שם עוד, היו נכנסים בשער הטומאה החמישים ושוב לא 
היתה להם תקומה. משום כך גאל אותם הקדוש ברוך הוא מיד, ולא שהו 

אפילו מעט כדי שיספיק בצקם להחמיץ. 
ענין זה ביאר המגיד מדובנא במשל: עני אחד הוצרך למעות ולא נותר לו עוד 
ממי ללוות. בצר לו לקח את בגד השבת אשר לו ומשכן אותו תמורת סכום 

כסף לא רב אותו קבל מבעל בית עשיר.
כאשר עבר זמן רב והעני לא שב לקחת את משכונו, הבין המלוה כי כספו 

לא יושב לו עוד, נטל את הבגד והביאו לחייט שיתאים אותו למידתו שלו.
הכיר החייט את הבגד וזיהה שזהו בגדו של ידידו העני, מיהר וסיפר לעני כי 
בגדו עומד לעבור שינוי והתאמה למידותיו של העשיר. התחנן העני לפני 

החייט שימתין יום אחד ולא יעשה דבר. החייט הסכים. 
מיהר העני וחיזר על דלתי נדיבים מהם אסף פרוטה לפרוטה עד שהצליח 
בעמל רב לאסוף את סך ההלוואה שלקח. עם הסכום שבידו מיהר העני אל 

בית המלוה העשיר, השיב את ההלואה וביקש שהבגד יושב לו בהקדם.
אמור נא לי - שאל המלוה העשיר - הרי מזה זמן רב שהבגד מונח כאן ולא 

עשית דבר והנה עתה נזכרת והשבת את ההלוואה בבהילות ובדחיפות.
ידוע ידעתי כי אם לא אפעל עתה במהירות ישתנה   - אכן כן - ענה העני 
הבגד באופן שלא אוכל לעולם לשוב ולהשתמש בו. משום כך כה נחפזתי...

ברוך  הקדוש  היה  לא  לו  מאליו...  מובן   - מדובנא  המגיד  אמר   - והנמשל 
הוא מוציא את בני ישראל ממצרים היו שוקעים בשער טומאה החמישים 
ושוב לא היתה להם כל תקנה, משום כך נעשה הדבר בחפזון עד שלא יכלו 

להתמהמה אף לא רגע אחד.


