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(ויקרא א' ,א')

התהילים שהפכו את העולם!
איך מצליחים בחינוך הילדים?
כידוע ה"חפץ חיים" זכה שחיבוריו נתקבלו בכל
התפוצות ובכל הזרמים .חיבורו "משנה ברורה"
וספריו בנושאי לשון הרע ,התפרסמו
בעולם כולו.
אמו של החפץ חיים ,לא תמצא אף אדם שיאמר
לך שהיא הייתה בעלת ניסים ,צדקנית
מפורסמת וכיוצא בזה ,אבל ,אני זוכרת שבשלהי ימיה ,כאשר כבר נתפרסם
שמעו של בנה בכל מרחבי העולם היהודי ,ניגשו אליה כמה ממקורביו של החפץ
חיים וביקשו לשאול את אמו של גדול הדור

במה זכתה לבן שיאיר את עיני העולם?
היא ,שלא תלתה זכות זו במעשיה ,השיבה להם כי אל להם להפנות שאלה זו
אליה ,שכן ,לא זכור לה דבר מיוחד כל שהוא שאותו היא יכולה לשייך לכך
שיוצא חלציה יגדל לת"ת עצום.
הנוכחים ניצלו את ההזדמנות ושבו והפצירו בה:שמא בכל זאת יש איזה מעשה
קטן שאת אינך מייחסת לו חשיבות אך יש בו כדי להאיר את התעלומה?
לא!לא! איני זוכרת.
אבל אם אתם שואלים ,אני יכולה לומר לכם דבר פעוט אחד :לפני חתונתי
ביקשה אמי המנוחה לשוחח עמי דקות מספר ,וכה היו דבריה:
בתי ,הקשיבי לדבריי.
אנו מצווים לגדל את בנינו לתורה ויראת שמים ,על כן אני מבקשת ממך דבר
אחד:
בכל עת פנויה טלי סידור זה לידייך ,והעתירי תפילה לפני בורא עולם שתזכי
לגדל את ילדייך לתורה וליראת שמים,

ואל תשכחי להוזיל דמעות בעת תפילתך.
בסיום דבריה העניקה לי סידור ובו תפילות וספר תהילים.
זה כל מה שעשיתי-.
סיימה בתמימות אמו של החפץ חיים –

מתי מתפללים על הילדים?
בכל פעם שסיימתי את עבודות הבית,או
אף כאשר הנחתי סיר תפוחי אדמה על
האש והמתנתי כמה דקות לסיום
הבישול ,הייתי נוטלת את הסידור
שקיבלתי מאימי ע"ה ובוכה בדמעות
שליש לריבונו של עולם שיפתח את עיניו
של ישראל'קה שלי ואזכה לגדל אותו
לתלמיד חכם וירא שמים".
"אלו הן הדמעות שהרטיבו את הסידור
הזה"-.אמרה בתו של החפץ חיים-
"דמעות של אמא יהודיה ששזרה לכל
אורך חייה את מאוייה היחיד ,לראות
את בנה גדל בתורה וביראת שמים.
ואכן זכתה לכך".

הדמעות שהפכו עולמות
ראש ישיבה ,מצאצאיו של ה"חפץ חיים" שיתף פעם את קהל שומעיו בדבר
הנהגתה המופלאה והפשוטה של אמו של החפץ חיים:
סידור תפילה עתיק יומין שוכן בביתי ,אותו קיבלתי מאמי ,בתו של החפץ חיים
זצ"ל.
בשער הסידור כתוב שמה של בעלת הסידור ,הלא היא אמו של החפץ חיים .יום
אחד ,התבוננתי היטב בכתב היד ,והבחנתי כי הוא נכתב ע"י ילד קטן ורך
בשנים.
היה זה כתב יד גדול ועגלגל שהסגיד את גילו של הכותב.
הבאתי את הסידור לאמי,בתו של החפץ חיים ,ושאלתי אותה אם היא יודעת
מיהו הילד שכתב את שמה של הסבתא על
הסידור.
היא השיבה בחיוב  ":כן ,כתב יד זה הוא
של אבי זצ"ל ,החפץ חיים בכבודו ובעצמו
שכתב לאמו את שמה על סידורה ,משום
שהיא ידעה רק לקרוא אך לא לכתוב,
כרבות מנשות ישראל הצנועות והכשרות
בתקופתה ,ועל כן ביקשה מבנה הקטן
ישראל'קה ,שהיה בן שש ,שיכתוב את
שמה".

משכבר החזקתי את הסידור בידי ,רפרפתי בדפיו הצהובים והישנים ,ושם נגלו
לעיניי כתמים שיצרו שקערוריות בדפי הסידור ,היו אף מילים שניטשטשו מעט
מדמעות שזלגו עליהם.
נוטלת את הסידור שקיבלתי מאימי ע"ה ובוכה בדמעות שליש לריבונו של עולם
שיפתח את עיניו של ישראל'קה שלי ואזכה לגדל אותו לתלמיד חכם וירא
שמים".
(אור דניאל)

