
  

 

   

  
  

  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  זתשע" בשלחפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח
  

  אמונהשל  חיים - החינוך דרכי 

שהוא עוסק בצרכי בשעה הזכרנו בעבר, שכל אדם שיש לו משפחה, 
חסד עם אהבת הבריות, מצוה של הוא עוסק במצוה, הרי  ,המשפחה

ם, לפרנס אותם ולמלא כל בשבילוטורח  ,דואג לבני המשפחהשהוא 
  צרכיהם, וזוכה בזה לזכויות מרובות של חסד. 

  בביתו זוכה גם להרבה זכויות רוחניות, יותר מזה, כל אדם ויש 
האמא מחנכים את והאבא , שהוא זוכה בעצמו וגם מזכה אחרים

  הילדים בבית, ומזכים אותם בזכויות של רוחניות. 

ומתחיל לדבר, מיד מלמדים אותו לומר תורה  ילדנולד ולדוגמא כש
(כדאיתא בסוכה דף שמע קריאת ופסוק ראשון של  ,ציווה לנו משה

מודה אני ושאר דברי קדושה, אף על פי מלמדים אותו לומר כן מ"ב) ו
שרק התחיל לדבר, ועדיין אינו מבין פירוש  ,שהוא ילד קטן מאד

ידע לומר ש המילים, רק יודע לבטא אותם בפיו, כבר מלמדים אותו
  וילך לישון עם פסוקי שמע ישראל.  ,בבוקר מודה אני

ילדים הרבה השואה, כידוע שהיו  יאחרומעשה שהיה בחוץ לארץ 
הם עתידים להילקח להשמדה, וביקשו להציל שיהודים שהוריהם ידעו 

המלחמה וכשנגמרה יגדלו אותם, את הילדים, ומסרו אותם לגויים ש
, ולא ידעו להכיר מיהו ביחד גוייםוילדים יהודים שהחזיקו היו מקומות 

הרב מפוניבז' זצ"ל שנתעסק בהצלת הילדים, נכנס יהודי ומיהו גוי, ו
ואמר בפני הילדים את הפסוק "שמע ישראל לאחד המקומות האלו, 

השם אלוקינו השם אחד", ומיד ניגשו אליו כמה ילדים שנזכרו במילים 
  . , ועל ידי זה יכלו להציל אותםששמעו בילדותםאלו 

מיד מלמדים אותו לומר שמע ישראל,  ,כל ילד יהודי שמתחיל לדבר
שהיו  ,גם בחוץ לארץ וכך .פירוש המיליםאת אף על פי שאינו מבין 

ולא הבינו לשון הקודש, אף על פי כן חינכו את  ,מדברים באידיש
  . הילדים לומר שמע ישראל ושאר דברי קדושה

שכל ילד שנולד ומתחיל לדבר, ההורים כבר מזכים אותו ונמצא 
מחנכים אותו לומר מודה אני ושמע ישראל, הם בתורה וברוחניות, ש

כפי שהשרישו בו  ,ידע שיש לו אמונה ,על ידי זה גם כשיגדלש
 ,לדותו, וזה שייך גם בגיל קטן מאד, לפני שיודע פירוש המיליםמי

  עדיין אינו בעל הבנה, כבר ההורים זוכים ומזכים אותו! כש

*  
שמדברים איך הוא גם שומע את השפה  ,ילד מתחיל לגדול יותרוכש

כך מדברים  .בעזרת השםו אם ירצה השםבבית, שעל כל דבר אומרים 
לא לומר אני אעשה ואני אלך וכו', אלא הכל אם שוכך צריך להיות, 

ירצה השם ובעזרת השם, ובזה משפיעים על הילד כבר בגיל קטן מאד 
  חינוך של אמונה, שהכל בהשגחה ברצון השם. 

וזכורני עוד מימי ילדותי, כשהייתי ילד קטן מאד, אמי ע"ה הייתה 
ינו, היה שיר באידיש שמתאר את מספרת לנו על עקדת יצחק אב

 על העקדה של יצחקהעקדה, והייתה שרה לנו את המילים עם מנגינה, 
ועל מסירות נפש, וכן על הצלת אברהם אבינו מכבשן האש, ועל 
הניסיונות של אברהם אבינו, דיברו על זה כבר לפני החיידר, לפני 

  שהתחילו ללמוד חומש, הכל היה מלא אמונה. 

גם עם הילדים  דיברו על זה, עונששכר ושיש ל הגיהינום, גם דיברו עו
ידע שיש גן עדן ויש כבר מיד , כשילד התחיל להבין משהו ,הקטנים

גן עדן, ועל עבירה יש יש מצוות ויש עבירות, על מצוה יש גיהינום, 

וזה לא גרם לעצבות ואפילו היו ממחישים את הגיהינום, גיהינום, 
ת גודל שכר התורה כרשע, מפני שלימדו והמחישו גם א ולהחזיק עצמו

 , ולכן ידיעת העונשיםמרובה ממידת פורענותטובה  והמצוות, שמידה
  רק הוסיפה יראת שמים ולא גרמה לעצבות. 

ובסעודת שבת אמי ע"ה הייתה אומרת את לשון הגמרא אמר רבה 
ם הכל מודים בשבת דבעינן נמי לכם שנאמר וקראת לשבת עונג (פסחי

לשון הגמרא אמר רבי אבא בשבת חייב אדם לבצוע על את סח, ב), וכן 
זהו הדבר הראשון שהיו  .שתי ככרות דכתיב לחם משנה (שבת קיז, ב)

  כך היה החינוך.  שומעים בשולחן שבת, דברי תורה!

באמצעות בביתו,  'מזכה הרבים'הוא הרי נמצא שכל אחד ואחד 
  . החינוך שהוא נותן בבית

*  
ששומרת  ,וכך גם גננת בגן ילדים, מלבד החסד שהיא עושה בזה

  עם הילדים חסד ומשגיחה על הילדים, וזה חסד עם ההורים, וגם 
, אנימודה בגן אומרים עם הילדים גם הרי לזה שיהיו שמורים, בנוסף 

אמונה, ומדברים איתם על ענייני השמע ישראל, וברכת המזון, פסוקי ו
  וזה זיכוי הרבים באמונה. 

שידברו עם הילדים בגן על אמונה, ועל בריאת  זה דבר טובובאמת 
העולם, שיש בורא עולם, והעולם נברא בששה ימים, השמש נבראה 

וכך  והירח נבראה, וכל ענייני האמונה, להשריש בילדים אמונה!
 באמת עושים בגני הילדים של החרדים לדבר השם, שמחנכים את

זהו זיכוי הרבים  ,הילדים לאמונה, ומכניסים בהם הרבה אמונה
  שעושים בגן ילדים, וגם זיכוי הרבים שכל אחד עושה בביתו. 

מלמד בחיידר, שמלמד את הילדים דברי תורה מי שהוא קל וחומר 
, 'בית יעקב'ממש, ומחנך אותם לתורה ולאמונה, וכן מחנכת ומורה ב

  ל מאד. זה זיכוי הרבים גדושיש בודאי 

דברי איתם מזכים את הנכדים, כשמדברים  ,סבתאהסבא והוכך גם 
ילדים גם אמונה, ומספרים להם על קבלת התורה ועל מעמד הר סיני, 

קטנים צריכים לדעת ולשמוע מזה, ובבית ידברו על זה, שהיה מעמד 
הר סיני, וקיבלנו עשרת הדיברות, אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה 

סתם יום טוב לא שראש השנה הוא יום דין,  וגם לדבר איתם ,םשמענו
שאומרים 'גוט יום טוב', אלא הוא יום דין, שיש בו כתיבה וחתימה, 

עוונות, כל אלו הם דברים שאפשר וראוי  תויום כיפור הוא יום כפר
  אמונה. לדבר עם הילדים בבית, ועל ידי זה משרישים בהם 

לא קדושת השבת, גם כן, יש לדבר עם הילדים על מעלת וובשבת 
שבת להיפך,  ...שאסור זה, ואסור זה שיחשבו שזה יום שסובלים בו,

ת עושים קידוש, ושרים זמירות, ואוכלים סעודיום של שמחה, שהוא 
 !עם שמחה ,ועוסקים בתורה ,ת שבתו, עם עונג שבת, ויש גם תפילשבת

, כמו שהביאו התוס' בכתובות בשבת תנותהפנים מש עד כדי כך שגם
  (דף ז, ב) בשם מדרש כי בשבת "פנים חדשות באו לכאן". 

*  
המציאות, שיש אנשים שפניהם משתנות בשבת, ויש להם פנים וכך 

אאמו"ר זצ"ל הראה לי פעם בבית כבר סיפרתי ש, אחרות מכל השבוע
הכנסת על אדם אחד, שהיו לו בשבת פנים אחרות, פנים של שבת, 
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החול, ולא ניכר עליהם  ייש אנשים אחרים שנראים כמו בימזה ולעומת 
שום הבדל. והאדם הזה שהראה עליו אאמו"ר שיש לו פנים אחרות, 

 ,תבשעה מוקדמבערב שבת היה יהודי פשוט, שהיה בא לבית הכנסת 
, אמנם גדולה בטעם ובמתיקות שניים מקרא ואחד תרגוםוהיה קורא 

הוא לא היה תלמיד חכם גדול, אבל היה בעל אמונה ואוהב תורה, אוהב 
   תלמידי חכמים ואוהב בני תורה.

פרצה שריפה בבית הכנסת איתו, שתה עובדא יובפעם אחרת הי
הציל את ספר ברוסיה, והוא חרף נפשו ונכנס כמעט לתוך האש ל

התורה, ואאמו"ר זצ"ל שאל אותו, הרי זה פיקוח נפש, שהאש 
ואמר, הרי זהו והשיב , כךעל מתפשטת, ואינו מחויב לסכן את נפשו 

בתוך ספר תורה, וכיצד אפשר לעמוד מנגד?! כמו שאם בנו היה נמצא 
להצילו בלי שום חשבונות, ככה לא היה מסוגל מיד היה נכנס  ,השריפה

  שספר תורה עלול להישרף. לעמוד מנגד בזמן 

ובענין זה יש עובדא מהגאון רבי בנימין דיסקין, אביו של רבי יהושע 
צריכים ונפל ספר תורה על הארץ, שזה דבר איום, לייב זצ"ל, שפעם 

מיד לרבי בנימין, וכששמע זאת על זה, ובאו לספר להתענות לצום ו
כמו שמצינו דבר כזה בנביא (שמואל א, ד) בעלי הכהן, כשנודע  !התעלף

אחורנית ונשברה מפרקתו, ומת  אלו שנשבה ארון השם, נפל מעל הכיס
  מאותה המכה. עד כדי כך זה גרם לו צער וזעזוע. 

קושיא שהיה בזה נתיישבה לו וואילו רבי יהושע לייב לא התעלף, 
חומרות, כל מיני נוהג בעצמו תמיד, שאביו רבי בנימין היה מתפלא 

, כמוהו , אמר לו אביו שלא יחמירכמו אביווכשביקש גם הוא להחמיר 
, ואם אין חמירלמה לא להותמיד היה מתפלא, שאם יש סיבה להחמיר, 

נתיישבה לו השאלה,  תה? ועמדוע אביו כן מחמיר בזה ,סיבה להחמיר
ו שמתעלף מנפילת ספר תורה, מותר ל וכי אביו שהוא בעל מדרגה כז

להחמיר ולנהוג בחומרות כאלו, אבל הוא שעדיין אינו במדרגה הזאת, 
  . באותן החומרות אסור לו להחמיר

רבי יהושע לייב עצמו היה מופלא בגאונותו ובקדושתו, ובאמת 
, לא ומספרים עליו מופתים למעלה מן הטבע ממש, והיה מכונה השרף

ומסופר שהגר"ח  !מדרגות כאלה למעלה מהשגותינו ,לא שרףמלאך, א
, רעדה ידו ,וכשבא להתחיל לכתובמבריסק ישב פעם לכתוב לו מכתב, 

זמן רב עד שהשלים כתיבת לכתוב לרבי יהושע לייב? היד רועדת! ולקח 
  קדושתו של רבי יהושע לייב. הייתה עד כדי כך  .המכתב

*  
ונחזור לענין שהתחלנו בו, יש הרבה זכויות ועניינים של אמונה 
שמצויים בכל בית ובכל מקום, למשל בכל בית יהודי יש קופה של 
צדקה, ומפעם לפעם מפרישים מטבע ונותנים בקופה, וגם נשים נותנות 

על  ותובוכ ותמתפללובהדלקת הנרות צדקה, לפני הדלקת נרות שבת, 
בדמעות שיהיו בנינו מאירים את  ותמבקשוהצלחת הילדים בתורה, 

העולם בתורה, וזוהי זכות ומדרגה של אמונה, שמתפללים ומבקשים 
שיזכו לגדלו ליולדת, כשנולד ילד, אומרים מי שברך וכן  על תורה.

שהברכה גם כן מדרגה של אמונה,  ווזלתורה לחופה ולמעשים טובים, 
  ויהיה בן תורה.  ,שיגדל לתורה היאבלידת הילד הראשונה 

אמונה זוכים הרבה מאד, זכורני מימי ילדותי ברוסיה, שהיה קשה וב
שקיבלו , והיו צריכים כמה ניסים עד (מסך הברזל) מאד לצאת מרוסיה

היה מתפלל הרבה היתר יציאה, ודודי הרב בנימין מובשוביץ זצ"ל 
באמת ולעלות לארץ הקודש, ומרוסיה שיזכה לצאת תפילות ובתחנונים 

על ידי תפילותיו שלא כדרך הטבע, שקיבל היתר יציאה, וגם קיבל זכה 
  . עלה לארץ הקודשאת האמצעים לזה, ו

בכוח התפילה שהיא אדם מבקש ומאמין אם אין לשער כוח התפילה, 
אינה שתפילה יכולה לעזור, כמו שכתב המהרש"א בקידושין (דף כ"ט) 

 ,זה לא נסועל ידי התפילה ניצול מן הסכנה,  נס, אם אדם נמצא בסכנה
  להציל. בכוחה יש התפילה ש ,טבעיאלא דבר 

, הצלחה בתורה לא שייך בלי תפילה ,תפילה על תורהוכך גם 
  ויות להצלחה בתורה שאין לשער. התפילה נותנת זכו

ומצינו גם בגמרא (נדה ע, ב) ששאלו את רבי יהושע בן חנניה מה יעשה 
הדרך לזכות לדרגה של חכמת התורה, ואמר להם היא אדם ויחכם, מה 

ירבה בישיבה, היינו שילמד תורה בהתמדה, בישיבה היינו בציבור, עם 
מרו לו הרבה עשו כן שימוש חכמים דיבוק חברים ופלפול התלמידים, א

ולא עלתה בידם, היינו שיש רבים שלומדים תורה אפילו בתוך ישיבה 
ואינם מצליחים, אמר להם יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו, צריכים 

  גם תפילה ובקשת רחמים על הצלחה בתורה. 

ואמרו בגמרא שם מאי קא משמע לן? דהא בלא הא לא סגי, ופירש 
ליה למימר להו ירבה בישיבה הואיל  למה –רש"י מאי קא משמע לן 

מבואר מדברי רש"י כי זה היה פשוט ווברחמים הדבר תלוי, ע"כ, 
לגמרא שצריך תפילה ובקשת רחמים, ובלי תפילה לא שייך להצליח, 

להתאמץ תפילה לבד, ולא צריך גם די בהיה מקום לחשוב אולי אבל 
לל ויבקש , רק יתפ'מרבותי מחברי ומתלמידי'ללכת לישיבה שיש בה 

יתנו לו סייעתא דשמיא, וחידשה הגמרא שאין כבר רחמים ומן השמים 
צריך גם להרבות בישיבה, ויחד עם זה להתפלל ולבקש אלא הדבר כן, 

  רחמים, ואז יזכה לסייעתא דשמיא. 

כי להצלחה שלא שייך הצלחה בתורה בלי תפילה, רואים מזה 
אמנם יש עוד זכויות  לה,זכויות, והזכויות הם על ידי תפי ךצריבתורה 

  וצריכים גם תפילה.  ,כגון אהבת תורה, אבל זה לא מספיק

יש הרבה מקומות בתפילה שמבקשים על תורה, וכפי שהזכיר ובאמת 
ישים האדם פניו תמיד ליוצרו, שיחוננו "ח"ג קנא) באיגרת (החזו"א 

ויבינהו בתבונת התורה, וכמו שתיקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילת 
שמונה עשרה ברכה על הדעה, ובתפילת אהבה רבה, ובקדושה דסדרא, 
ובברכת אלוקי נצור אחרי התפילה, ובברכת בריך שמיה ובעוד 

עשרה בברכות התורה מבקשים והערב נא, ובשמונה גם  .מקומות"
וכן ביהי רצון שאחרי התפילה ותן חלקנו לתורתך, מבקשים גם השיבנו 

  כל כך הרבה בקשות מבקשים על תורה! בתורתך, 

אהבה רבה אבינו האב ומבקשים בלשון תחנונים, כפי שמזכירים ב
בכמה לשונות של הרחמן וכו', ושמעתי מבעלי מוסר שרואים מכאן 

תחנונים יש לבקש על תורה, אבינו, האב הרחמן, המרחם, רחם עלינו! 
  כי בלי תורה האדם מסכן, וצריך רחמים גדולים. 

אד ופשוטים מאד, ויש דרכים אלו הם עניינים שהם דברים גדולים מ
פשוטות להגיע לזה, ולהצליח בזה, רק צריכים סייעתא דשמיא, והדרך 

"תמיד ובכל כוחו" (כמו לזכות לסייעתא דשמיא היא על ידי שיתחזק 
), תמיד היינו בלי הפסק, לכל הפחות פעם לב, ב שכתב רש"י בברכות

ל התורה, כמו התפילות ע ,תמיד כמה פעמים ביוםגם אחת ביום, ויש 
שמבקשים בכל יום הרבה תפילות על תורה, ובכל כוחו היינו כמו 

, עם כל הלב, על ידי זה זוכים "בכל כוונתו"שפירש רש"י בשבת (קיט, ב) 
  להצלחה שאין לשער, למעלה מן הטבע! 

שהיה בעל כישרון חלש  עובדא באחדומרן החזון איש זצ"ל סיפר 
וש דברי רש"י "כל תיבה מאד, עד כדי כך שלא הצליח להבין פיר

שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה הכתוב ה"א בסופה כגון מצרים 
ונעשה תלמיד חכם  גדל והצליח בתורהלבסוף מצרימה", ואף על פי כן 

שזכה לזה בזכות הדמעות של האמא או יתכן כי גדול, ואמר מרן זצ"ל 
, של הסבתא שהתפללו ובכו בהדלקת הנרות על הצלחת הילדים בתורה

  והזכות הזאת עמדה לו לגדול ולהצליח בתורה. 

יהי רצון שנזכה  ,ה להצלחה שאין לשערבזהו כוח התפילה, שזוכים 
  ובכל המעלות, ונזכה להתפלל כראוי! בתורה להצלחה כולנו 

 

  מוקדש לזכות

  לאה אהובהדבורה 
  שולמיתבת 
  י"שלמה בתושחלרפואה 

 

ר "ב אשרנשמת הגאון רבי לעילוי 

  ל"זצ טננבוים זליג דוד משה
  ג"ז שבט תשע"ע ט"נלב

א "א קאופמן שליט"חתנו הגרחנדבת 
 ר ועד הישיבות בארץ ישראל"יו

 יוסף יוחנן שמעוןר' נשמת  ילוילע
  ל"ז קליין הכהן יצחק יעקבר "ב

  ישיבות נחלת דוד ומירתלמיד 
  שבט 'ק אור לז"ללא זשע "נלב

 ה"תנצב

  ג"הרה נשמתלעילוי 

ל "זצ ם שפיראאליהו נחו רבי

  ל"ז יחיאל צביר "ב

 ה"תנצב - ו"תשע בטב ש"יע "נלב
 


