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  מסירות נפשה של אם בישראל

  :ה"סיפר בנה של הרבנית הדסה לינדר ע

הלימודים לא בדיוק משכו את . ילד שובב ואוהב תעלולים הייתי
יחד עם חבר נוסף חיפשתי כיצד להתחמק מעול . ליבי

וכמובן הייתי רחוק מלהרגיש את המתיקות , הלימודים
  .שבלימוד

פלגי מים ירדו עיניה בהתחננה . אמא ראתה זאת וליבה נחמץ
יחד עם זאת . תח את ליבי וייתן בי חשק לתורהה יפ"שהקב

אט אט עלה , ואכן. עשתה ככל יכולתה כדי למשוך אותי לגמרא
  .הדבר בידה

כפי שבוודאי הייתה , בפקחותה הרבה לא דרשה ממני להצטיין
והנה שפר . אלא דרשה את שביכולתי להשיג ללא ספק, רוצה

אך , די אמאלא בקלות עלה דבר זה בי. עלי מזלי ונהייתי לאיש
  .היא הצליחה

לא , השובבות שותפי למעשישמצבו דמה לשלי והיה , חברי
עד היום אני פוגש מדי פעם את גיסו והוא . זכה לטיפול מעין זה

וראה מה יצא , שני חברים הייתם": נעצר לידי ואומר בצער
  ..."מגיסי ומה יצא ממך

  )56' עמ, ניחוחי ההדס(

 אהבת תורה ואמונה תמימה

 ".שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך"
תפקיד האישה בחינוך הילדים אינו מתחיל 

  .ומסתיים רק בהולכת הילדים ללמוד אצל רבן

בכוחה של האמא להעביר לבניה אהבת תורה 
כי הילד כרוך אחר אימו , מכל אחר בעולם יותר

ובעיקר בגיל הרך , וקשור אליה בעבותות אהבה
שאז השפעתה עליו גדולה ומשאירה את 

רבי יהושע בן , והעד. אותותיה לכל החיים
  ".אשרי יולדתו"חנניה שהיו קוראים עליו 

  )נג' עמ, במסילה העולה/ ל "הרב אליהו רוט זצ

  

 .דוגמא האישיתההחינוך הגדול ביותר הוא 
לא יוכלו לעזור , אם יקבל הילד דוגמא שלילית

  . כל ההשתדלויות והדרבונים

ילד קטן . בתחום זה כוחן של הנשים גדול יותר
. אינו יכול לרדת תמיד לסוף דעתו של אביו

ילד קטן . הוא אינו מבין הנהגות גדולות מדי
מרגיש קרבה אמיתית , רואה אמונה תמימה

  .'ואהבה גדולה לד

, אלו הם המאפיינים הקיימים בעיקר באישה
ועל כן דווקא היא מהווה , יותר מאשר באיש

הדוגמא העיקרית לילדיה בקשר שלה עם 
על ידי התמימות שלה מקבל הילד . ה"הקב

הסתכלות בהירה על האמונה האמיתית בבורא 
  .העולם

  )קנה' עמ, אשת לפידות/ ברניג ' הרב א(
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  כוח האם בחינוך הבנים

  .פרשת שידוכיו של יצחק נסמכה בתורה לפרשת מיתתה של שרה

כל זמן שהייתה שרה בחיים לא חשש אברהם ש, מסבירים על כך
כי היא הייתה מגינה עליו מפני כל רוח רעה , לרוחניותו של יצחק

ראה אברהם צורך , משמתה שרה, עתה. ומכוונת אותו בדרך הנכונה
  .שתמשיך לשמור עליו ולכוונו בדרך זו, למצוא לו אישהעליון 

ברים בתורה ששרה הבחינה בחינוכו של יצחק בד ואכן מצאנו
היא זו שהבינה את הרוע שעלול ישמעאל . שאברהם לא הבחין בהם

נגד הבנתו של , והיא זו שעמדה על דעתה, להשפיע על יצחק
  .ה הסכים על ידה"ואף הקב, לסלק את ישמעאל, אברהם

היא זו שחיה את החיים . של האישה הוא בבית' מקום עבודת ד
פרטים הקטנים ולכן יכולה לרדת ל, הפשוטים והמטלות השוטפות

יש לה יכולת גדולה יותר בחינוך הילדים והבנה , מכיוון שכך. ביותר
  .גדולה יותר בכיוון דרכם

  )קנה' עמ, אשת לפידות/ ברניג ' הרב א(

  
כי הנשים זוכות לעולם הבא בכך שהן מעמידות את , ל אמרו"חז

מודה "ואומרות עימהם , ונוטלות ידיהם בטהרה, הילדים בכל בוקר
" שמע ישראל"ומקבלות עימם עול מלכות שמים ב, "ניךאני לפ

הן מחזקות את לב . ומלמדות אותם לברך ברכות הנהנין וברכת המזון
, שילמדו בשמחה ויתנהגו בשקט" חדר"הילדים הרכים שהולכים ל

  .ומחכות לבעליהן עד שבאים מבית המדרש והכולל

ה צנועה ומה מאושרת וגדולה איש, בכך הן זוכות לשכר גדול ונפלא
אישה שיש לה זכות תורה ויראת שמים של בעליה וילדיה בכל , וכשרה

והכל נכתב להן בספר הזכרונות , "אין שכחה לפני כסא כבודך". יום
  .להיטיב להן בעולם הזה ובעולם הבא

  )17' עמ, ב"צאי לך בעקבי הצאן ח/ א בכנס "דברי הגאון הרב וואזנר שליט(

  
  מושיבי עקרת הבית

כי אי , יתברך ייחד מאמרו לנשים והקדימן לאנשים' ד במתן תורה
אפשר לתת תורתנו הקדושה לאנשים אם אין לנו ביטחון וערבות 

עם ' ישתתפו גם הן בהליכתן לאור ד" בית יעקב אלו הנשים"ש
  .בניהן ובנותיהן, בעליהן

אלמלא מציאותן של נשים , אין אפשרות שהתורה תישאר לדורות
בנים שומרי תורה ומצוות ויראי  רות לחנךהאפש. צדקניות לדורות

מותנית בזה שאם הבית תקיים , בעלי מידות טובות ודרך ארץ, חטא
אם " - ואזי , דהיינו שהיא עיקר הבית וחינוכו ,"מושיבי עקרת הבית"

היא תזכה לשמוח בתורתם וביראתם של בניה , "הבנים שמחה
  .'ההולכים בדרך ד

ובביתה לא , צופיה הליכות ביתהאבל כאשר אם הבית איננה יושבת ו
  .'לא יתאפשר במציאות כלל שבניה יגדלו יראי ד, ישכנו רגליה

  )7' עמ, בנות בית יעקב בתיה, "אבן פינה"גיליון / א "דברי הרב וואזנר שליט(


