למען יאריכון ימיך  -הרב אפרים שרבני שליט"א )עלון 'מחנה אפרים'(
התורה הקדושה מספרת שיעקב אבינו ע"ה לאחר כל כך הרבה טלטלות שעבר בחיים,
הן הסבל שסבל מרדיפות עשיו הרשע שאיים להתנקש בו ובמשפחתו ,הן מה שסבל
מחמיו לבן במשך עשרים שנה ,הן מה שסבל מצער גידול בנים באותו מאורע מצער
שאירע לו עם דינה בתו ועכשיו בגיל מאה ושמונה התרגש עליו הניסיון והזעזוע הקשה
מכולם ,קוראים לניסיון הזה 'מכירת יוסף' .בניסיון הזה הוא מאבד את הילד שלו,
ילד שהתורה מעידה שהוא היה בשבילו הכל ,אבל הכל" :וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ַהב ֶאת ֹיו ֵסף ִמ ָ ּכל ָּבנָ יו
לו" .רש"י כותב ,שהוא היה רגיש אליו כל כך ,כיוון שהוא נולד לו לעת
ִֽ ּכי בֶ ן זְ ֻקנִ ים הוּא ֹ
זקנותו ,וכן שהוא נולד ממש כצורת פניו של אביו בצורה שאי אפשר לתאר ,ועוד שהיה
יוסף 'בר חכים' ,דהיינו בעל שכל גדול מאוד ורק אתו היה לומד יעקב אבינו ,הוא היה
'חברותא' שלו .ואת כל סודות התורה שקיבל יעקב אבינו בצעירותו ,בישיבת שם ועבר,
לו ְ ּכתֹנֶ ת ּ ַפ ִּֽסים" ,שהוא בגד מיוחד של משי
שה ֹ
רק ליוסף הוא החליט למוסרם ,ואפילו " ָע ָ ׂ
דק ויפה מרוב אהבתו אליו .והאהבה הגדולה ותשומת הלב היתירה שהעניק יעקב ליוסף
גרמה לאיבה וקנאה בין הבנים ,עד שבוקר אחד ,כששלח יעקב את יוסף לדרוש בשלום
אחיו משם הוא כבר לא חזר ,יוסף כבר לא חוזר לאבא שלו ,הוא נמכר לסוחרים ממצרים
על ידי האחים ומאותו היום יעקב לא רואה ולא שומע מיוסף עשרים ושתיים שנה .יוסף
כבר לא חלק מחייו של יעקב.
והמדרש מספר ,שיעקב אבינו לא סלח לעצמו על זה .חז"ל במדרש אומרים" :היו מעיו של
יעקב מתחתכין" -במילים שלנו ,הלב שלו היה נקרע לגזרים והיה אומר לעצמו" :איך
עשיתי לך את זה ,למה שלחתי אותך ,אתה ידעת שאתה יכול להסתבך והסכמת ללכת רק
ֹאמר ִֽ ּכיֵ -א ֵרד ֶאלּ ְ -בנִ י ָאבֵ ל
בשבילי ...איי יוסף איך עשיתי לך את זה"" .וַ יְ ָמ ֵאן לְ ִה ְתנַ ֵחם וַ יּ ֶ
ׁ ְשאֹלָ ה" .ורש"י מסביר ,שאמר יעקב ,ששום דבר כבר לא ינחם אותו ,רק היום שהוא יגיע
נו י ִָמים ַר ִֽ ּבים"  -יעקב
שק ְ ּב ָמ ְתנָ יו וַ ִי ּ ְת ַא ֵּבל ַעלּ ְ -ב ֹ
ָשם ַ ׂ
אל הקבר" .וַ ִיּ ְק ַרע ַ ֽיעֲ קֹב ִׂש ְמל ָֹתיו וַ יּ ֶ ׂ
עובר שברון כבד וגם רוח הקודש שהייתה שרויה אצלו תדיר פירשה ממנו .מאותו היום
יעקב אבינו זהו כבר לא אותו יעקב.
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וחז"ל בתלמוד שואלים ,למה יעקב אבינו עבר את השיברון הזה? למה דווקא את יוסף לקחו
לו? ולמה כל כך הרבה זמן? למה אבא צריך להצטער כל כך על הבן שלו? עונים רבותינו
בתלמוד ,שאם יש לך שאלות ,השאלות הם עליך ,כי עליו יתברך אין שאלות ,כי שום דבר
לא נעלם ממנו יתברך .ורבותינו מגלים לנו ,שהרבה שנים לפני הסיפור של יעקב שהצטער
על בנו ,היה עוד אבא שהצטער צער גדול על בנו ,קראו לו יצחק .יצחק גם שלח את הילד
שלו ללכת למצוא שידוך ולחזור ,אך הוא לא חזר ,זה היה יעקב ,הוא התעכב שם ,הוא
התחתן והשתקע שם ,עשרים ושתיים שנה אבא שלו מחכה )ולמרות ששלושים ושש שנה
נעדר יעקב מהבית ,ארבע עשרה שנה מהם היו מוצדקות ,שבהם למד תורה ואין על זה
תביעה וגם אביו לא הקפיד על זמן זה( ,עשרים ושתיים שנה אבא שלו לא נח ,קידוש לבד
בלי יעקב ,לישון לבד בלי יעקב ,לקום לבד בלי יעקב.
חז"ל אומרים ,שאותן התמונות חזרו ליעקב בבנו יוסף ,לישון לבד ,לקום לבד ,קידוש לבד
בלי יוסף .וכמה זמן? עשרים ושתיים שנה! על כל שנייה של יצחק בלי יעקב ,יעקב איבד
שנייה בלי יוסף ,כל צער של ההורים שלו ,חזר לו בילדים שלו )אין צריך לומר ,שכל זה הוא
לפי דרגתם של אותם קדושי עליון ,שאין לנו קצה של השגה בקדושתם ויראתם והקב"ה
מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה .ופשוט( .וכך אומר רשב"י ,כשם ששכרו של כיבוד אב
ואם מרובה ,כך ח"ו עונשו מרובה .כמה הקב"ה לא ויתר על הזוג הזה והבטיח שמי שידאג
להם הוא ידאג לו ,כך הוא אמר שמי שיציק להם הוא יציק לו ,כי בשמים כואבים את
הכאבים שלהם .כמה צריך לשמור על ההורים .רבינו יונה כותב" :הרוצה את ה' יתעלה,
יכבד את אביו ואת אמו" -מי שבאמת רוצה לדאוג לקב"ה ,שידאג לאבא ואמא שלו ,כי זה
רצונו וחשקו יתברך שיהיה טוב להורים שלך ,שתעשה טוב לזוג הזה .לכן הבטיח הקב"ה
שמי שיעזור להם הוא יעזור לו ,הוא יאריך ימיו .אתה לעולם לא תפסיד מלהיות עם אבא
ומלהרים טלפון לאמא.
בעל הטורים כותב ,שבמצות צדקה ,מי שיתן צדקה לעולם לא יפסיד וכל הטוב שעשה עם
העני יחזור אליו בחזרה .והוא כתב ,שדבר זה רמוז במילה בפסוק שציותה התורה על
צדקה" :וְ נָ ְתנ ּו" ,שאת המילה הזאת אפשר לקראו משני הכיוונים כי מי שיתן זה יחזור אליו.
ואומר הרב קנייבסקי שליט"א ,שכך הוא בכיבוד אב ואם ,שאתה לא תפסיד לעולם וגם שם
רמזה כן התורה במילים" :וַ יָּבֵ א לְ ָא ִביו" -שגם הוא נקרא משתי הכיוונים )תבדקו( ,פלא
פלאות.
אומר הרב שטיינמן שליט"א ,התבוננתי בחיים וראיתי ,שכל הגדולים ,כל ענקי הרוח שהיו
לעם ישראל ,היו גדולים בכיבוד אב ואם .החפץ חיים ע"ה מספרים עליו שמעולם לא יצא
מהעיר בלי לקבל רשות מאמא שלו ,כזה אדם גדול שואל שאלות של ילדים קטנים" :אמא
אני יכול ללכת?" .למה? כי אנשים גדולים ,הם גדולים בכיבוד אב ואם! את החזון איש
זצ"ל שאלו ":איך זכית במה שזכית?" .הוא אמר להם" :אני לא יודע על מה אתם מדברים,
אבל אם יש דבר אחד שאני יכול להצביע עליו ,שמעולם לא הזנחתי את ההורים שלי".
ומספרים עליו ,שכשהיה צעיר היה סובל מהתקפים עזים במעיים .וכשהיו מגיעים זמנים
שהרגיש שהוא עומד לקבל התקף ,הוא היה רץ לבית הכנסת לעזרת הנשים והיה שוכב
שם ומתפתל מכאבים ,העיקר שההורים שלו לא ידעו ,רק שאמא לא תדע שהבן שלה
סובל .מאחורי אדם גדול עומד כיבוד אב ואם גדול .מספרים עליו ,שכל יום ,אבל כל יום!
הוא היה הולך לאמו ויושב אצלה במשך כחצי שעה וזה אדם שהעולם היו משחרים
לפתחו ,כי היו זקוקים לשניות שלו ,שכל שנייה שלו הייתה בגדר פיקוח נפש ,ואילו על
אמא שלו הוא היה 'מבזבז' חצי שעה .בכל יום הוא היה מקיים מנין בביתו ואמו הייתה
באה להתפלל במניין שלו .בכל בוקר רק הוא היה זה שלוקח סטנדר ומעמידו לפניה עם
סידור ,אף אחד לא היה יכול לקחת לו את המתנה הזו.
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אימה,
אחותו סיפרה )אחותו היא אשתו של הסטייפלר זצ"ל( ,שבאחד הימים ,כשביקרה את
ּ
אימה" :מדוע ישעיה לא בא היום?" .היא השיבה לה שכנראה עוד מעט הוא יגיע.
שאלה אותה
ּ
כשיצאה אחותו ,היא פגשה אותו ברחוב ואמרה לו ,שאמא שאלה עליו למה הוא לא הגיע.
היא מספרת ,שברגע שהוא שמע כך ,הוא התחיל לרוץ ברחוב לכיוון הבית שלה במהירות כזו
שאף אחד לא היה יכול להשיג אותו -איך הם זכו כך? כי הם ידעו מי זו אמא ,הם ידעו מה
שווה אבא ,רק אנחנו לא מבינים ,רק אנחנו לא יודעים מספיק ,כמה קשה לי לכתוב את כל
ההליכות הנפלאות האלו ולהרגיש כמה אנחנו עוד רחוקים.
על הרב שבדרון זצ"ל ,אותו צדיק שהיה מכונה 'המגיד הירושלמי' ,שהיה פיו מפיק מרגליות,
מספרים שבאחת השבתות ,כשדרש בליל שבת ובית הכנסת היה מלא מפה לפה ,באמצע
הדרשה הוא עצר וירד מהתיבה ,לא הבינו מה קרה ולאן הרב הולך ,הם ראו את הרב מתקדם
לכיוון היציאה וקורא בקול" :אמא! אמא!"  -אמא שלו עברה שם ,הוא רץ אליה התכופף נטל
את שתי ידיה נישק לה את הידיים וחזר לדרוש .רבותיי ,זה בן וזאת אמא .יש עוד הרבה לכתוב
בזה .יה"ר שבאמת נזכה לעשות נחת להורים שלנו ,לדעת לכבדם ולהחזיר להם ולא לשכוח את
כל מה שנתנו לנו ,אכי"ר .שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבני.
ֵשב יַעֲ קֹב בְּ ֶא ֶרץ ְמגו ֵּרי ָא ִביו )לז,א(
וַ י ּ ֶׁ
וברש"י" :ביקש יעקב לישב בשלוה ,קפץ עליו רוגזו של יוסף .צדיקים מבקשים לישב בשלוה
אומר הקדוש ברוך הוא :לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא ,אלא שמבקשים
לישב בשלוה בעולם הזה" .מנין יודעים חז"ל שביקש עקב לישב בשלווה? כי קודם לכן ,בפרשה
ב ֶאל יִ ְצ ָחק ָא ִביו" .ואם כן ,מהו שנכתב שוב "וישב יעקב
א יַעֲ ק ֹ
הקודמת )לה,כז( כבר כתוב" :וַ יָּב ֹ
בארץ מגורי אביו" .דרשו ,אפוא ,חז"ל ,שביקש יעקב לישב בשלווה .למה יעקב אבינו רצה
לשבת בשלווה? פעם חשבתי :כי הוא רצה ללמוד תורה ולעבוד את ה' .כשאדם חי בשלווה,
יש לו יותר יכולת לעבוד את הקב"ה במנוחת הנפש .אולם השנה חשתי בושה בעצמי על שכך
חשבתי .וכי כשהיו ליעקב צרות הוא לא למד? הלא הגמרא )ברכות ה ע"א( אומרת:
"אלו הם יסורין של אהבה  -כל שאין בהן בטול תורה ,שנאמר' :אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה
ומתורתך תלמדנו'" .ואמרו עוד" :יפה אחד בצער ממאה בריוח" )אבות דרבי נתן פ"ג ה"ו( .ברור,
אפוא ,שיעקב אבינו למד תורה ועבד את הקב"ה גם בזמנים שלא ישב בשלווה ,אין ספק בזה.
לשם מה ,אם כן ,ביקש לישב בשלווה?
שמעתי מהצדיק רבי עזרא ברזל זצ"ל שפירש בפשטות ,ממש מתיקות התורה ,וזאת על פי דברי
ה"מסילת ישרים" )פרק א'(" :ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה ,כי כל עניני
העולם בין לטוב בין לרע הנה הם ניסיונות לאדם ,העוני מצד אחד והעושר מצד אחד ,כענין
שאמר שלמה )משלי ל(' :פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה' ,ופן איוורש וגנבתי'.
השלוה מצד אחד והיסורין מצד אחד ,עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור .ואם יהיה לבן
חיל וינצח המלחמה מכל הצדדין ,הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה לידבק בבוראו ויצא מן
הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים .תפקיד האדם בעולם הזה הוא ,ללמוד תורה,
לעבוד את ה' ולעמוד בניסיון .וישנם שני סוגי ניסיונות :ניסיון העוני ,שהוא ניסיון קשה,
וניסיון העושר שהוא לא פחות קשה .עד עכשיו ,במשך שנים רבות ,הועמד יעקב בניסיון
העוני – צרת עשו ,צרת לבן ,צרת דינה ,צרת רחל ,צרות על גבי צרות .כעת ביקש יעקב
"לישב בשלווה" ,רצה גם את ניסיון העושר ,לעבוד את הקב"ה דרך העושר.
עלינו לדעת כי גם ניסיון העושר הוא נסיון לא פשוט כלל וכלל .הרב'ה רבי שלום זצ"ל היה רגיל
לספר ,שבחוץ לארץ היו שני עשירים גדולים שבנו בתים בירושלים עבור עניים מרודים -
בתי ברוידא ובתי נייטין .פעם ,כשנפגשו שני העשירים הללו ,אמר אחד מהם לחבירו:
"דע לך ,השכר שאני אקבל יהיה הרבה יותר גדול מהשכר שאתה תקבל".
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"מדוע"? תמה השני ,והלה הסביר" :כי לי קשה יותר לתת .אתה כל הזמן עומד ומייחל:
מתי כבר ישלח לי הקב"ה גבאי צדקה ,אני כבר רוצה לזכות במצוה חשובה זו! וכשסוף סוף
מגיע עני או גבאי צדקה ,אתה מיד פותח את הכספת ונותן בשמחה ובששון" .אני ,לעומת
זאת ,רק רואה מרחוק את גבאי הצדקה  -לבי מתחיל לדפוק ,מה יהיה? ...וכשנשמעת הדפיקה
בדלת ,המתח בלבי גובר .אני שואל בחשש' :כן ,מה אתם צריכים? כמה כסף? עבור איזה
ענין'? ולאחר מסע שכנועים ,אני מפטיר בלבד כבד' :טוב תשמעו ,אתם יודעים מה? לי קשה
לתת .קחו את המפתח של הכספת ,תוציאו משם לבד כך וכך כסף ותחזירו את המפתח"" .נו",
סיים העשיר" ,וכי אינני צודק באומרי ששכרי יהיה רב יותר משכרך ,כי למרות הקושי הגדול
אני נותן?" האמת שזה לא כל כך פשוט ,כי מצד אחד קשה לו והוא מתגבר ,אך מאידך
ך ְ ּב ִת ְּת ָ
כשנותן בלב כבד עובר על לאו מדאורייתא " -וְ לֹא י ֵַרע לְ ָב ְב ָ
לו" )דברים טו,י( .אכן ,גם
ך ֹ
לעשיר יש ניסיונות משלו .ניסיון העוני לעומת ניסיון העושר ,וה' יעזרנו) .יחי ראובן(
שלָ חֲ ָ
לוא ַא ֶח ָ
לו ִה ֵ ּננִ י )לז,יג(
יהם וַ יּא ֶֹמר ֹ
ך אֲ לֵ ֶ
שכֶ ם לְ כָ ה וְ ֶא ְ ׁ
יך ר ִֹעים בִּ ְ ׁ
וַ יּא ֶֹמר יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאל ֹיו ֵסף הֲ ֹ
הקשה מורנו רבי חיים בן עטר – מרן ה'אור החיים' הקדוש זיע"א:
הלא קבלה בידינו מפיו של התנא רבי אלעזר )פסחים ח( :ששלוחי מצווה אינם ניזוקים לא
בהליכתם ולא בחזרתם ,ואם כן איך ייתכן שיוסף הצדיק ניזוק בשליחותו ונמכר כעבד
למצרים ,והרי הוא היה שליח מצווה של יעקב אבינו לדרוש בשלומם של אחיו?
והשיב רבינו :אכן ,בתחילה היה נראה שיוסף הצדיק ניזוק ונפגע בשליחותו לדבר מצווה ,אולם
בסופו של דבר הרי עלה הוא ונתעלה לגדולה ולמלכות ,וזכה להיות שליח ה' לפרנס את אביו
ואת אחיו ,ואף כל פרנסת אותו הדור הייתה תלויה בו.
ונמצא לפי זה שבמבט לאחור מתברר שיוסף הצדיק לא הפסיד ולא ניזוק מחמת המצווה.
ללמדך שהכול לטובה ,ואף הדברים שנראים תחילה כנזק והפסד לאדם ,בסופו של דבר יתברר
שהכול היה לטובה ולברכה עבור האדם ,כי מפי עליון לא תצאנה הרעות!
ומסופר אודות רבינו משה בר נחמן – הרמב"ן! שתלמידו היה גוסס ונטה למות ,וביקש ממנו
הרמב"ן שאם חלילה ייפטר מן העולם ,שישאל כמה שאלות בשמיים ,שאלות שהרמב"ן בעצמו
נתקשה בהן ,ויתגלה אליו וישיב לו תשובות על אותן תמיהות .והנה כעבור זמן מה לאחר
פטירת אותו תלמיד ,נתגלה לרמב"ן ואמר לו" :דע לך כי כל הקושיות והתמיהות על הנהגת
הקב"ה הן רק בעולם הזה ,אולם ברגע שמגיעים לעולם האמת ,שם נוכחים לדעת שהכול ברור
ומובן והכול היה לטובה ,וממילא אין שאלות בשמיים ,כי שם הכול ברור ,ואף הצרות והייסורים
מתבררים לאחור שגם הם היו לטובה!" הבה נתחזק באמונה אמיתית ונדע ונבין שהכול רק לטובה!
)הרה"ג שמעון יוחאי יפרח שליט"א(
בע"ה זיווג הגון :עוז בן מרים ,לירון אמיר וענבל בני פנינה ,הילה בת אסתר ,גיא בן
חוה ,חמוטל בת ויקטוריה ,אפרת בת מזל ,נועה בת יעל ,קרן בת רחל.
לזרע בר קיימא :מוריה בת אורנה.
הצלחה ופרנסה טובה :לשגיא בן מרים ,מורן בת רותי ,אלכסי בן אירנה,
לירון בן פנינה ,קורל בת סיגל.
לרפואה שלמה :ציפורה בת מורוור ,לציפורה 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 :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 ,אליעזר בן אסתר ושמשון שריקר ז"ל.
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