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מידת הענווה
פרשת בהעלותך כשמה כן היא – כולה התעלות .בכל פרשיה ופרשיה ישנה
נקודה של התעלות – העלאת הנרות במנורה ,הקדשת הלווים ,הדגלים,
התנבאות של השבעים זקנים ועוד.
בסוף הפרשה מובא ענין משה אהרן ומרים " -ו ְַּתדַ בֵּ ר ִמ ְּריָּם וְּ אַ הֲ רֹן בְּ מֹשֶׁ ה עַ ל
ֹאמרּו הֲ ַרק אַ ְך בְּ מֹשֶׁ ה ִדבֶׁ ר ה' הֲ ל ֹא גַם בָּ נּו
אֹדֹות הָּ ִאשָּ ה הַ כ ִשית אֲ שֶׁ ר לָּקָּ ח ...וַי ְּ
ִדבֵּ ר."...
מה היתה הטענה שטענו על משה? נקדים לכך הקדמה:
לאחר מעמד הר סיני אמר הקב"ה למשה – "לְֵּך אֱ מֹר לָּהֶׁ ם שּובּו ָּלכֶׁם
ֵּיכם וְּ אַ תָּ ה פֹה ֲעמֹד עִ מָּ ִדי" ,הורה הקב"ה לבני ישראל לחזור לבתיהם
לְּאָּ הֳ ל ֶׁ ֶֽ
ונשותיהם אבל למשה נאמר "עמוד עמדי" ,כלומר – שמשה לא יכול יותר
לחזור לביתו באופן רגיל כיון שהקב"ה מדבר איתו בכל רגע ורגע.
משה רבנו לא סיפר לאשתו את גודל מדרגתו ואת צווי ה' ,וכשהיא התלוננה
על כך ,שמעה מרים אחות משה ובאה עם אחיה הגדול אהרון להוכיחו
בעדינות על כך.
ולכן הם אמרו לו – הרק במשה ה' מדבר ומנבא? גם אנחנו נביאים ולא
פרשנו מן הבית.
משה היה צריך לומר להם – אל תשוו ביננו שאני נביא מיוחד וגדול ואתם
לא במדרגה שלי כלל.
אבל לומר דבר כזה יחשב כגאווה .לכן משה רבנו שתק ועל זה אמרה התורה
– "וְּ הָּ ִאיש מֹשֶׁ ה עָּ נָּיו ְּמאֹד ִמכֹל ָּ ֶֽהאָּ דָּ ם אֲ שֶׁ ר עַ ל פְּ נֵּי הָּ אֲ דָּ ָּ ֶֽמה".
אבל יש כאן דבר עמוק יותר במידת הענווה ,משה רבנו הצליח להסתיר את
עצם גדלותו ומדרגתו ,ואפילו מאחיו ואחותו שגם הם היו נביאים עד כדי כך
שהם באו להשוות בינו לבינם ,וזאת דרגה גדולה.
ויותר מכך משה רבנו הצליח להסתיר את עוצם מדרגתו הרוחנית אפילו
מאשתו!
דבר זה קשה ביותר שהרי אשתו של אדם יודעת בדיוק מיהו ומהו .בבית,
האדם מתנהג בצורה הכי טבעית ללא מסכות והצגות .וכאן משה רבנו נתן
לאשתו ציפורה את ההרגשה שהוא נביא רגיל ולא יוצא דופן.
וזה נרמז במילים " ...מכל האדם אשר על פני האדמה" וידוע שאשה נקראת
"אדמה" וקרקע העולם ,והאיש נקרא שמים שמשפיע על האדמה גשם .נוראה
ונפלאה גדלותו וענוותנותו העצומה של משה איש האלוקים.
בברכת שבת שלום
אבנר קוואס

אחרי הגניבה אומר הגנב לשותפו" :בא נספור את הכסף".
עונה לו השני" :אין לי כח לספור כל כך הרבה כסף,
בוא נראה מחר בעיתון"...
***
כל החיים אנחנו עובדים קשה בשביל שני דברים:
משכנתה ,ומה שקנתה...

פרצוף ופנים

בטרם ניגש להתבוננות בתכונות האיש והאשה
בפרוטרוט ,נעסוק בשוני שיש בתווי פניהם.
ידוע שפרצופו של אדם נקרא ָּפנִים מלשון פְּ נִים.
הפנים מלמדים על פנימיותו של האדם ,אופיו
ואישיותו .כמאמר הכתוב" :חָּ כְּ מַ ת ָּאדָּ ם תָּ ִאיר
ָּפנָּיו" .כשאדם מתבייש הוא מכסה את פניו,
מכיוון שהוא לא רוצה שכולם יראו את מה
שמתחולל בקרבו ,הפנים הם הצג של האישיות.
האיש והאשה שונים בתווי הפנים ,כדי
להבחין מי עומד מולנו עלינו להסתכל בפניו.
נתבונן בפניה של האשה ונראה שתווי פניה
עדינים ,רכים ,נעימים ולא שעירים .נתבונן
בתווי הפנים של האיש ונראה שהם פחות
עדינים ,מחוספסים ,ושעירים.
פניה העדינים מלמדים על הרגישות של
נשמתה .היא מתלהבת מכל דבר ,מתרגשת ללא
הרף ומדמיינת בלי סוף ...היא גם נפגעת
ונעלבת מהר מבלי שאף אחד ירגיש .אופיה
הרגשי משפיע לרוב גם על ניתוח של דברים
וקבלת החלטות.
לעומתה ,האיש לא רגשן באופן מיוחד ,הוא
נפגע פחות ,קשה להלהיב אותו ,הוא יותר שכלי
וקר ,ורוב החלטותיו מּונְּחֹות בעיקר על ידי
השכל .באופן סכמתי ניתן לומר שבאשה שולט
יותר קו הרגש ,ובאיש שולט יותר קו השכל.
רמז לאופן ההתנהגות של האיש טמון בכך
שהוא נברא שעיר.
השיער הוא הדבר היותר חיצוני בגוף .הגבר
עטוף בשיער וזה בא לידי ביטוי גם בצורת
ההסתכלות שלו שהיא יותר מעטפתית .בדרך
כלל הוא רואה את המעטפת ,קשה לו לחדור
לפרטים קטנים ,ולרוב אין לו סבלנות אליהם.
גם הגבר שהוא מטבעו שעיר יותר מתמקד
יותר במעטפת .זוהי גם הסיבה שהאיש
מתקשה לבטא רגשות ולתת מחמאות.
לעומתו ,האשה שמטבעה היא פחות שעירה
מתמקדת יותר בפנימיות .כתוצאה מכך קל לה
להביע את רגשותיה ואת הלך מחשבותיה,
והסתכלותה חודרת לפרטים קטנים יותר.
נסכם ונאמר שבאופן עקרוני הרגש יותר פנימי
והשכל יותר חיצוני .האיש עסוק יותר במאקרו
והאשה עסוקה יותר במיקרו .הם משלימים זה
את זה מכיוון שבבית יש צורך באחד שרואה
את התמונה בגדול ,ואחר שרואה את הפרטים
הקטנים.
ואם תשאלו ,וכי השוני הוא רק בפנים ,ומה
עם מבנה הגוף ,הלא גם בזה יש הבדל? נענה
ונאמר ,שעם האופנה והתלבושות של היום
קשה לפעמים לזהות מי עבר מולך...

בדור של מודרניזציה ,הייטק ,השקפות עולם שונות ומשונות ורוחות
זרות הנושבות מכל עבר ,אנו ההורים חייבים ללמוד את נושא חינוך
הילדים בצורה מקיפה ומעמיקה גם יחד .הרחוב של היום אינו הרחוב
של פעם ,קצב העבֵּ ירות היום אינו הקצב של פעם וכיבוד הורים של
היום אינו כמו של פעם .לכן ,עלינו לשנס מותניים ולהיכנס לעובי
הקורה וללמוד את הנושא הבוער של חינוך ילדים.
נקדים ונאמר :כדי לקבל רשיון נהיגה צריכים לעבור שני מבחנים,
מבחן תיאוריה ומבחן מעשי .כדי לקבל רשיון להנדסת בנין ,צריכים
ללמוד  4שנים .כדי להיות עורך דין ,לומדים כמה שנים ,וכדי לקבל
רשיון של רופא ולכתוב מרשם ,הרופא צריך ללמוד  7שנים .נחשוב
לרגע ,כדי להיות רופא  -צריך רשיון ,כדי להיות עורך דין  -צריך רשיון,
מהנדס בנין  -צריך רשיון וגם כדי לנהוג ברכב  -צריך רשיון.
ואני שואל :לחנך ילדים ,ממי קיבלנו רשיון?! השאלה הזאת צריכה
לגרום לנו לנדודי שינה.

מורה בבית ספר לומד  4שנים בסמינר למורים לפני שהוא מגיע
לכיתה .הוא לומד דידקטיקה ,מתודיקה ,דמיון מודרך ,פסיכולוגיה
ועוד .ולאחר מכן הוא נבחן על זה ומקבל הסמכה להוראה.
הורים יקרים ,שימו לב ,כל מה שהוא למד זה על מנת שיוכל לעמוד 45
דקות מול הילדים ,ובסך הכל הוא נמצא איתם מספר שעות מועט
ביום.
רוב שעות היום הילד חשוף להורים ,וההורים שלו מעולם לא למדו
חינוך .ברור שעלול להיגרם נזק חינוכי גדול כתוצאה מחוסר ידע ובורות
בנושא החינוך .ויותר מזה ,אפשר לומר שהורה שלא למד חינוך ,אינו
ספק טועה אלא בטוח טועה.
אם טעינו בבניית ארון ,זה לא כל כך נורא .אם שגינו בבניית בנין,
מקסימום אפשר לפרק ולתקן חזרה .אבל אם טעינו בחינוך ,קשה יותר
לתקן כי יש כאן פגיעה בנשמה ,ובדורות הבאים.
כאשר הצגתי את שאלת הרישיון ,בפורומים רבים ,היו שענו לי
שהקב"ה נתן להם רשיון ,הראיה שנולדו להם ילדים .ואני עניתי
לאותם האנשים ,שיראו לי היכן התעודה שהם קיבלו...
(מתוך הספר ילדנו)

בספר 'כוחה של שבת הרב יגן' הובאו הסיפורים המופלאים הבאים,
המעידים כי ישנה השגחה בעולמנו על כל צעד ושעל ועל העובדה כי הרב
היה בעל רוח -הקודש :חייהם של בני הזוג ארצי שהתגוררו בבית שמש
התנהלו בשלווה ובנחת ,עד לאותו ליל שבת שבו חלמה הגב' חלום
שממנו התעוררה בבעתה.
בחלומה ראתה שלושה אנשים הלבושים כרבנים יושבים ,ועל ברכיו
של האמצעי הייתה מונחת תמונה גדולה של הרב .היא שמעה בברור קול
שאמר לה" :אחת המזוזות בביתך פסולה במילה 'בניך' ,שמו של הרב
שבתמונה הוא רבי ניסים יגן מירושלים ,גשי אליו ורק הוא יבדוק את
מזוזותיך".
מבוהלת התעוררה הגברת ארצי משנתה ,ומיד בצאת השבת התקשרה
לאחד מרבני העיר בית-שמש ,וסיפרה לו על דבר החלום .היא הוסיפה,
כי מעולם לא שמעה את שמו של הרב יגן ,ואין לה כל מושג למי כיוונו
אותה בחלום הלילה.
הרב גם הוא לא ידע במי מדובר ,והא יעץ לה למסור את מזוזותיה
לבדיקה אצל אחד הסופרים בעיר ,ולהתעלם מהוראת הרבנים בחלום.
אולם ציפור טורדנית בלבה הציקה לה ,והיא החליטה לקום ולנסוע
לירושלים ולברר במה דברים אמורים .היא לא חשבה לרגע ,מכיוון
שהחלום לא היה נראה לה אמיתי ,אולם מצד שני היא ראתה חלום
ברור ודמות הרב הופיעה מול עיניה.
היא ביקשה לדעת ,האם קיים אדם הנושא את השם הרב ניסים יגן
בירושלים .כשהיא מטפלת בשתי ילדות קטנות ובתינוק קטן בעגלה,
עלתה הגברת ארצי לאוטובוס וירדה בשכונת 'מחנה יהודה' .היא ניגשה
לאחדים מהולכי הרגל ושאלה על הרב ניסים יגן .לבסוף אחד מהם שלח
אותה לכיוון הישיבה .פעימה נעתקה מליבה .אכן קיים רב בשם כזה!
האישה טיפסה במעלה המדרגות ,והתבוננה בתור הארוך שהצטופף
מאחורי חדרו של הרב וביקשו להיכנס אל הקודש.
היא ,כמובן ,לא חשבה להמתין עד לסיום התור ,ושאלה את המזכיר,
האם קיימת איזושהי אפשרות להציץ פנימה .בדיוק באותן שניות
נפתחה דלתו של הרב ,האנשים ששם יצאו והיא ניצלה את ההזדמנות
להתבונן לתוך החדר.

ההצצה הזו הכתה בה כברק ,היא החלה לרעוד בכל גופה ובלי
שליטה יצא מפיה המשפט הבא" :אותך ראיתי בחלום !!!".
הרב סימן לה להיכנס פנימה ,הציע לה כיסא וביקש ,שתספר לו את
כל הסיפור מתחילתו .הגברת ארצי חזרה ותיארה את דבר החלום
שניצב בהיר מול עיניה.
כשסיפרה ,שראתה את תמונתו .ואז ,הרים לפתע רבי ניסים את קולו
בדאגה ושאל" :היכן המזוזות?" כששמע ,שהגברת שלפניו לא הביאה
אותן ,יצר קשר עם בעלה וביקש ממנו לבוא מיד ולהביא את המזוזות.
כשהובאו לפניו פתח אותן הרב ,וכולם ראו כי באחת מהן המילה
'בניך' הייתה פסולה! עוד באותו יום השיג להם מזוזה כשרה ,ונפרד
מהם בלבביות ,כשהוא מעניק כמתנת פרידה סידור עור בכריכה לבנה,
ועליו הקדשה אישית בכתב ידו.
בני הזוג יצאו לדרכם ,אולם מאותו יום ואילך הייתה דלתו של הרב
פתוחה לפניהם ,והוא שימש כאבא טוב להם ולילדיהם.
באחת הפעמים הגיע הצדיק עם בני משפחתו לציונו של חוני המעגל,
והם ראו שם אשה משתטחת על הקבר ובוכה בכי תמרורים .כשיצאה
כעבור דקות אחדות ,נגש אליה הרב ניסים ,ושאל בעדינות אם אפשר
לעזור לה בדבר מה.
מיד כשהבחינה בו האישה היא צנחה תחתיה כמתעלפת .כעבור
דקות אחדות של בהלה שבה אליה רוחה ,והיא סיפרה כי היא החלה
לסבול ל"ע מבעיה רפואית של חור בלב שהתהווה לה בפתע פתאום.
הרופאים הודיעו לה כי הבררה היחידה העומדת בפניה היא לעבור
השתלת לב ,וכמובן שהסיכון הכרוך בניתוח כזה גדול ביותר.
"לאחרונה" ,הוסיפה האישה" ,אני רואה שוב ושוב את אבי בחלום
הלילה ,והוא ציווה עלי ללכת לציונו של חוני המעגל ,ואמר לי שלשם
יבואו כמה רבנים ,וביניהם הרב יגן .הוא יעשה לך תיקון והכל יעבור
לחיים ולשלום .מעולם לא ראיתי את פני הרב" ,הודתה" ,ולכן כל כך
נבהלתי כשניגשת אליי ואמרת שאתה הרב יגן".
הצדיק שאל אותה" :היכן את גרה?" ,ומיד הורה לנהג לנסוע אל
ביתה בחצור .הרב הצביע לעבר אחת המזוזות ופתח אותה .התדהמה
הייתה מוחלטת ,כשגילו כולם כי במלה 'לבבכם' היה חור! מיד לאחר
מכן ערכו שלושה רבנים פדיון נפש עבורה וכעבור תקופה קצרה
הודיעה להם האישה ,כי הניתוח עבר בהצלחה.
(עין חמד)

רישיון לחינוך ילדים

הרב הגאון ניסים יגן זצ"ל

