בנים נאמנים – הרב אפרים שרבני שליט"א

(עלון 'מחנה אפרים')

התורה הקדושה מספרת ,שלאחר שיתרו מתגייר ,הוא עושה את כל הדרך ממדיין עד מדבר
סיני כדי לראות את עם ה' ,וכדי להסתופף בצילו של חתנו משה רבינו ,רועה האומה
ית ָּלנ ּו
היהודית .משה רבינו עורך לו כבוד גדול לעיני כל ישראל ונותן לו את התואר" :וְ ָהיִ ָ
יניִ ם" .אך ברגע שהגיע הזמן שמשה רבינו היה צריך לעלות אל הר סיני ולהוריד לעם
לְ ֵע ָ ָֽ
לו ֶׁאלַ -א ְר ָֽצ ֹו" -משה
נו וַ יֵּלֶׁ ְך ֹ
ח ְת ֹ
ֹשה ֶׁאתֹ ָֽ -
ש ַּלח מ ֶׁ
ישראל את התורה ,מספרת התורה" :וַ יְ ַ
רבינו מלווה את חמיו 'לשדה התעופה' ,הוא כבר לא מבקש ממנו להישאר.
ושואל המדרש למה? למה לא נתת לחמיך את הזכות לעמוד למרגלות הר סיני ולראות מה
שעין לא ראתה? למה? עונה המדרש ,אמר הקב"ה ,יתרו אינו יכול להיות חלק מזה ,כי בזמן
שבניי היו משועבדים בטיט ולבנים ,היה יתרו יושב בתוך ביתו בבטחה והשקט והיאך
יבוא לראות בשמחת התורה עם בניי" -הבנים שלי 'עברו' הרבה כדי לקבל את התורה,
קשיים ,נפילות ,מכאובים ,מי שישב 'רגל על רגל' אינו יכול לקבל את התורה .חלק מקבלת
התורה ,חלק מעבודת ה' ,זה דרך פיתולים ותלאות ,דרך קשיים ,כך למדונו חז"ל ,שטוב
אמיתי נקנה רק על ידי יסורים.
"בנִ ים ַא ּ ֶׁתם לה' אֱ ָֽלֹקיכֶׁ ם" -שאוהב
ומפרש ר' אברהם אבן עזרא (פרשת ראה) את הפסוקָּ :
אתכם הבורא יתברך יותר מאב לבן ,ושתהיו לו אתם לבנים ,שאם לא תבינוהו ,תסמכו עליו,
כמו שלא יבינו הבנים הקטנים ויסמכו על אביהם .אלו סימנים של בן אמיתי .שגם אם
יש ימים שאתה לא מבין את המהלכים שלו ,לא מבין לאן הוא 'חותר' ,ימים בהם אתה
שואל את עצמך" :למה אין לאישה עדיין פרי בטן"" ,למה עדיין לא מצאתי את השידוך
שלי" ,שברגעים הללו תאמר לקב"ה :אני סומך עליך .לזה ייקרא בן ,אלו סימפטומים של
בן! יהודי שמצהיר אמונים לקב"ה ,אלו סימנים של נאמנות ,רק השעות הללו הן
האינדיקציה לדעת כמה אנחנו שלו ,רק השעות האלו הן אמות המידה לידע כמה ק"ג
של אמונה יש לנו.
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וכותב ה'מסילת ישרים' ,כמו שיש מצווה להניח תפילין ויש מצווה לשמור שבת ,יש
מצווה לעמוד בניסיון! כשיש קושי ,כשיש מרירות ,יש מצווה לא להישבר ,יש
מצווה להיות בן ,להיות איתו עד הסוף.
"אזְ ְ ּכ ָרה נְ גִ ינָ ִתי ַּב ָּליְ לָ ה"
אומר הזוהר הקדוש ,כזה היה דוד המלך ,וכמו שהוא מעיד בתהיליםֶׁ :
 הלילה מסמל זמנים של חושך ,זמנים של קדרות ,זמנים של מרירות .ועל כן אומרהזוהר ,שגם בשעות הקשות ומצוקות העיתים של דוד ,הוא היה קם לשבח את המלך.
ומסופר על החזון איש ,שפעם אחת נכנס אליו אדם בשנות השישים לחייו והרב עמד
לפניו מלוא קומתו .תלמידיו היו תמהים היאך זה שהרב עומד מלוא קומתו לאדם מן
השורה ,ויהי הדבר לפלא .כשסיים הרב לשוחח איתו ,מיד שאלוהו" :מה זכה אדם זה
שהרב רוחש לו כל כך הרבה כבוד?".
ענה להם הרב" :דעו ,אדם זה חולה לב וסובל נוראות ,אך מצדיק עליו את הדין ,לא
מתלונן ,לא מתמרמר ,אם הייתם יודעים כמה הוא אהוב לפני הקב"ה גם אתם הייתם
עומדים לפניו!" .רק אם אנחנו גם נפנים ,רק אם אנחנו גם נבין ,נקבל זווית והיבט אחר
בכל תהלוכות החיים האופפות אותנו ,הכל יהיה בצבע אחר ,רק אם נחיה את מה
שכותב בספר 'דעת חכמה ומוסר' ,שאם יניחו על כף המאזניים את כל המעשים
הטובים שעשינו בלי צער ,ומעשה קטן עם צער הוא יכריע את כולם ,פעולה קטנה
בזמן של מרמור ,בזמן של תסכול ,תופסת מקום יותר מכל חסד או מצווה אחרת ,אנחנו
נהיה אחרים ,כי רק שם ניכר עליך שאתה בן ,שאתה לעולם לא עוזב.
ך וְ ֵא ָדעֲ ָ
"ה ֹו ִד ֵענִ י נָ א ֶׁאת ְדּ ָרכֶׁ ָ
ך" -רבונו של עולם ,אני
משה רבינו פונה לקב"ה ומבקשָֽ :
רוצה שתגלה לי את הדרכים שלך ,אני רוצה להציץ 'מאחורי הקלעים' ,לדעת למה זה
קשה לו וזה קל לו ,זה עם פרנסה וזה עם אבטלה ,למה לזה 'תיקון' כזה ולשני 'תיקון'
ית ֶׁאת אֲ ח ָֹרי וּפָ נַ י לֹא י ֵָראוּ" -אני אתן לך לראות אותי
אחר .ועונה לו הבורא יתברך" :וְ ָר ִא ָ
רק מאחורה ,אך לא מלפנים .מה היה שם? איזו מן תשובה היא זו? את התשובה הזו
פענח רבינו בעל החתם סופר זצ"ל והסביר ,לפעמים יש תמונות לא מובנות ,תמונות
שאין לנו בהם תפיסה ,כמו 'מגילת אסתר' ,מגילה עם כל כך הרבה שאלות .שם מסופר
על אסתר ,ילדה מ'בית יעקב' ,צנועה וצדיקה ,שנלקחת בעל כורחה לבית המלך ,ואף
אחד לא מבין למה ,למה דווקא הצדיקה הזו צריכה לעבור טלטלה כזו' ,למה זה מגיע
לה'? ולמה השונא הגדול ביותר של תורת ישראל ,המן הרשע ,כל מקום שמניח את ידו
הוא מצליח ,למה אותו אתה לא עוצר רבונו של עולם? למה הוא מחייך יותר מכולם?
אומר החתם סופר ,הרבה שאלות היו ,אבל כשהגיע הרגע ,כשהגיעה השעה ,באותו רגע
הכל נעשה כל כך ברור ,לפתע מבינים למה דווקא הילדה הזו נבחרה ,למה המן העפיל
לפסגות וכו' ,הכל כדי לבנות מגילה שלימה של השגחה שקוראים לה 'מגילת אסתר'.
ואז כשמסתכלים אחורה ,לפתע רואים איך כל סימני השאלה נהפכים לתשובות
נפלאות ,למה דווקא אסתר ,למה המן עולה ,למה המלך לא ישן ולמה מרדכי לובש שק
ואפר ולמה ולמה ולמה? הכל לפתע כל כך יפה ,איי איזה ציור יפה! שנה שלימה של
'קושיות' על הבורא יתברך ,אך בסוף הוא תמיד צודק .כך אמר הקב"ה למשה ,להבין
ית ֶׁאת אֲ ח ָֹרי" ,אך לאחר זמן כשתסתכל אחורה ,אתה תראה
אותי יהיה לך קשה" ,וְ ָר ִא ָ
'פאזל' יפה ומסודר.
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מספרים על הרב מרדכי שולמן זצ"ל ,ראש ישיבת סלבודקה ,שכשנולדה בתו ,היא נולדה עם
יבלת גדולה מאוד מאחורי האוזן ,דבר זה היסב צער גדול מאוד לרבנית ,אף על גב שהדבר
לא היה ניכר כל כך לעין ,בכל זאת ,מי שהיה מתעמק היה רואה את האבצס .היא דרשה
ברופאים ,אך לאחר סדרת בדיקות הם אבחנו שאין באפשרותם להסיר את היבלת וכנראה
שהילדה תצטרך להתמודד איתה גם בשנים הבאות.
לאחר שנים ,בימי המלחמה ,נכנס קצין גוי לביתם ,חטף את הילדה וטען שהיא ביתו .אחד
האחים שלה לבש עוז ורץ אחר הקצין ,אף שידע שדמו בראשו .הוא הגיע עד המפקדה
ועמד על כך שיחזירו את אחותו ,הקצין התעלם מהטענות והצעקות ואיים להורגו.
לפתע הגיח המפקד והודיע לבחור" :יש לך הזדמנות אחת להוכיח שהיא אחותך ,אם תתן
סימן מובהק שהיא אחותך ,קח אותה ,אך אם אין לך ,פה זה נגמר והיא עולה יחד עם
הקצין לרכב" .אמר האח" :יש לה יבלת מאחורי האוזן" .בדקו ומיד החזירו לו את אחותו.
מי היה מאמין שכבר לפני עשרים שנה ליבלת הזו היה תפקיד ,להחזיר את מי היה מאמין
"א-ל אֱ מוּנָ ה
שכבר לפני עשרים שנה ליבלת הזו היה תפקיד ,להחזיר את הילדה לאמא שלהֵ .
ָשר הוּא" .ה' יזכנו להיות בנים נאמנים ,אכי"ר .שבת שלום עם ישראל! אפרים
וְ ֵאין ָעוֶׁ ל ַצ ִדּ יק וְ י ָ
שרבני.
מות יו ָּּמת (יט,יב)
ָּ ּכל ַה ּנֹּגֵ ַע ָּ ּב ָּהר ֹּ
אומר רבנו 'החפץ חיים' שמפסוק זה יש ללמוד עד כמה צריך האדם להיזהר מלפגוע בכבודם של
תלמידי חכמים ,שהרי הדברים קל וחומר :ומה הר סיני שאין בו דעת ואינו מרגיש כלום ,בכל
זאת נתקדש על ידי שניתנה עליו התורה ,ולכן הוזהרו כל ישראל שלא לגעת אפילו בקצהו,
וכל הנוגע בהר יומת ,קל וחומר למי שפוגע בכבודו של תלמיד חכם שלמד את התורה
עצמה ,והתורה נמצאת בתוכו ,ויש בו דעת ומרגיש עלבון ,הרי שהנוגע בו או פוגע בכבודו,
על אחת כמה וכמה.
מעשה מזעזע שהיה עם המהר"י בן לב ,שבאו לבית דינו שני אנשים לדין תורה ,והרב הצדיק
את הצדיק ,וחייב את הרשע .והנה ,אותו אדם שיצא חייב ,היה מעשירי ותקיפי העיר ,ולא
הסכים לקבל את פסק הדין ,וברוב חוצפתו ביזה את הרב ,ואף סטר לו בפניו...
הדבר התפרסם בעיר ,והציבור מרוב פחדם ויראתם מהעשיר ,שתקו ולא מחו .הרב נצטער
על כבוד התורה וקרע את בגדיו .ועוד באותו יום פרצה שריפה בעיר ,ונשרפו בה 5,000
בתים ,ו 314-איש מתו בשריפה .לאחר עשרות שנים ,בא אותו עשיר לקרובו בחלום ,ואמר
לו שעד עתה אין לו מנוחה בשמיים בגלל שביזה תלמיד חכם ,ועיקר תיקונו יהיה שאותו
קרוב ישיג את ספרו של המהר"י בן לב ,ויקרא בו על הסדר ,וביום שיסיים את הספר ,יבוא
הנפטר אל מקומו ונחלתו בעולם העליון ...ומי יודע אם הצרות הבאות בדורות שלנו ,הן לא
מחמת שמבזים את הרבנים .היום יש פלגים ומחנות ,וכל אחד פותח את הפה על הצד
השני ,מבזה אותו בראש חוצות ,ומפרסם זאת בפליירים...
סיפר הגאון ר' איצל'ה מוולוז'ין :פעם אחת עמד אבא (ר' חיים וולוז'ינר) לנסוע אל הגאון
מוילנא .אמרתי לאבא :אף אני רוצה לנסוע אל הרבי .נרעש אבא ואמר בחרדה :אף אתה
רוצה לנסוע אל הרבי?!" ...כן אני רוצה!" ,עניתי .בתחילה אבא היסס בדבר ,אולם לבסוף
הסכים ונסענו .כשיצאנו לדרך ,ראיתי את פני אבא והנה החווירו מרוב פחד ואימה ,וככל
שהעגלה התקרבה יותר לוילנא ,הלכו פניו של אבא והחווירו יותר .כשהגענו לולינא כמעט
שקשה היה להכירו .ושוב פנה אלי בחרדה :אף אתה רוצה להיכנס אל הרבי?! האמצתי
ואמרתי :כן! וכשעמדנו על יד חדרו של הגר"א ,ממש נקשו ארכובותיו של אבא מאימת רבו...
ועוד פעם פנה אלי אבא ברטט – אף אתה רוצה להיכנס ..כך נכנסנו אל חדרו של הגאון!
צא ולמד איזה פחד ואימה אחזו את רבותינו כשעמדו לפני רבותם ,הלוואי והיה לנו בדור
שלנו עשירית ממה שהיה ,לא לפני  200שנה ,אלא מהפחד שהיה מרבנים לפני  50שנה...
(מתוך 'אפריון שלמה' גיליון )203
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שי אֱ ֶמת שֹּנְ ֵאי בָּ ַצע (יח,כא)
שי ַחיִ ל יִ ְר ֵאי אֱ ל ִֹּהים ַאנְ ֵ
וְ ַא ּ ָּתה ֶתחֱ זֶה ִמ ָּ ּכל ָּה ָּעם ַאנְ ֵ
אומר רבנו בחיי" :ראה! אברהם ,יצחק ,יעקב ומשה רבנו ע"ה ,לא שיבחן הכתוב בתארי החכמה
והתבונה" ...הקב"ה לא משבח את הצדיקים לא בחכמתם ולא בתבונתם ...אלא רק ,אבל רק,
במידות טובות ...נח היה איש צדיק תמים ,אומרת הגמרא" :תמים במידותיו" .לאברהם אבינו
נאמר" :התהלך לפני והיה תמים" – מידות! יעקב אבינו "איש תם" – מידות! משה רבנו עניו
מכל האדם אשר על פני האדמה – מידות!
אומר רבנו בחיי" :כי אינו עיקר החכמה אלא יושר המידות! כשם שאינו עיקר האילן אלא
יהם",
ֹש ֶׁ
טוב לְ כָ ל ע ֵ
שכֶׁ ל ֹ
הפרי ,כמו כן אינו עיקר החכמה אלא מידות טובות .ולכן דרשו חז"לֵ " :
יהם" .העשייה היא הפרי!
ֹש ֶׁ
יהם" לא נאמר אלא "לע ֵ
לו ְמ ֵד ֶׁ
" ֹ
פעם לבעל התניא היה תלמיד מופלג בחכמה ,ויר"ש מרבים ...אבל הכל היה רק לעצמו,
לאחרים הוא לא היה מלמד .פעם אחת קרא לו רבנו זלמן ואמר לו :אתה יודע למה שלמה
ש ֶׁדה?" ,כי אפילו אם עץ יהיה הכי יפה ,הכי גדול ,הכי חזק והכי
המלך אמרּ ִ " :כי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ּ ָ
טוב ...אם הוא לא עושה פירות ,הוא אילן סרק ...זה לא שווה!
באחד מבתי הכנסת בירושלים ,שמתפלליו היו תלמידי חכמים ,קנה אדם אחד מפטיר ,ואותו
אדם לא היה כל כך תלמיד חכם ...לא התאים להם שאדם כזה יעלה מפטיר ,אז מה הם עשו
הוא היה כהן ,ולכן הם הוציאו את כל הכהנים לפני עליית כהן ,כך שהוא היה חייב לעלות?
כהן ,וממילא הוא לא יעלה למפטיר ...אח"כ נתעוררה שאלה בבית הכנסת ,מי ישלם עבור
המפטיר? אז הלכו לשאול את הרב אלישיב ...הרב אמר להם" :על שאלות מרושעות כאלו ,אני
לא עונה" ...אתה שואל שאלות על כסף?! צריך לשאול שאלות על הדם ...זה לא מעניין
אפילו אם תהיה הרב הראשי ,אם אין לך מידות אתה לא שווה כלום! גורנישט!
שר ֶׁאת
במבול ,כל העופות ,כל החיות וכל בני האדם מתו ...חוץ מן הדגים .למה? " ִ ּכי ִה ְש ִחית ָ ּכל ָּב ָ
דַּ ְרכּ ֹו ַעל ָה ָא ֶׁרץ" ,דווקא כל אלו שנמצאו על הארץ ,הם אלו שהשחיתו .אבל הדגים היו
צדיקים ,הם לא היו על הארץ ,אלא שחו במים ,והם ניצלו מהמבול כי הם לא פגמו...
שר ַּביְ אֹר ּ ָתמוּת ו ָּב ַאש
לעומת זאת במכת דם ,היחידים שמתו היו דווקא הדגים " .וְ ַהדָּ גָ ה אֲ ֶׁ
ַהיְ אֹר" .אז מה הסיפור של הדגים הללו ...למה פתאום דווקא הם מתו? אומר ה'פני מנחם':
אתה יכול להיות דג צדיק ...אבל אם אתה שותה את הדם של השני ,אתה הראשון שתמות!
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זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בע"ה זיווג הגון :עוז בן מרים ,לירון בן פנינה ,אפרת בת מזל ,נועה בת יעל ,קרן בת
רחל ,עדן בת גילה.
לזרע בר קיימא :מוריה בת אורנה ,מורן בת רותי ,קורל בת סיגל.
לפרנסה טובה :שגיא בן מרים ,מורן בת רותי ,לירון בן פנינה.
לרפואה שלמה :ציפורה בת מורוור ,ציפורה בת מרים ,אורלי בת מלכה ,אייל בן שרה,
שי בן רחל ,יחזקאל בן אידה ,רבקה בת מסעודה ,אלכס בן רימה ,יצחק יעקב בן
יפה ,אילן בן מסעודה ,יוסי בן ציפורה ,יוסף בן ציפורה ,עזיזה בת שוליקה ,שולה בת
עזיזה.
לעילוי נשמת :אביגיל בת מרים ז"ל ,אהרון רפאל בן רבקה ז"ל ,בנימין בן סולי ז"ל,
חביב בן סולי ז"ל ,בתיה בת סולי ז"ל ,גבריאל בן מורוור ז"ל ,מיכאל בן מורוור ז"ל,
רחמים בן מורוור ז"ל ,יחזקאל בן יהודית ז"ל ,דבורה בת טובה ז"ל ,ישראל בן חנה
ז"ל ,דבורה בת מרים ז"ל .ארז בן חיה ז"ל ,יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל ,חנה בת
שמחה ז"ל ,דוד אמנו בן מזולה ז"ל ,משה בן שושנה ז"ל ,שרה רוסיקו מנשרוב בת
תמרה ז"ל ,ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל ,יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל ,ירושה בת רות
ז"ל ,זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל ,אברהם בן חנה
וזבולון הכהן ז"ל ,אסתר בת מרים ז"ל ,רות בת יוכבד ז"ל.
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