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        דבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכתדבר המערכת

  
אין . "כוח התפילה הוא אחד הכוחות העילאיים ביותר שניתנו לבת ישראל 

ובתפילתה הבוקעת רקיעים מסוגלת היא לשנות ולהפך , "כוחה אלא בפיה
בכוח תפילתה , חרב חדה מונחת על צווארו של אדםואפילו , את גזר הדין

  .להפוך את הכל לטובה ברגע קט
יחד עם הפשטות והכנות הייחודית , הרחמנות הטבעית הטבועה באישה

המילים הנשפכות מעומק הלב בשיחה רווית , המלווה את תפילותיה
  .כל אלו מרוממים את תפילתה למעלות נשגבות –השתוקקות וקרבה 

ולנצל כל רגע ורגע , כה לנצל את הכוח הנפלא הזה הטמון בנוונז' ייתן ד
  :מחיינו לשיחה מעומק לב עם בורא העולם הניצב עלינו ומבקש מאיתנו

  ..."כי קולך ערב, השמיעיני את קולך, הראיני את מראיך"

        תפילתה של אם יהודיהתפילתה של אם יהודיהתפילתה של אם יהודיהתפילתה של אם יהודיהתפילתה של אם יהודיהתפילתה של אם יהודיהתפילתה של אם יהודיהתפילתה של אם יהודיה

', שתתפלל עליו לפני ד, ומכלל אהבת אישה לבעלה הוא"

אם , מתוך שליבה רך ודמעתה מצויהכי תפילת האישה 

בוודאי תפילתה מתוך קירות ליבה ' צועקת היא אל ד

כי , וכן צריכה האישה להתפלל על בניה .ותתעשה פיר

ומי יחוס עליהם , בשלום בעלה ובניה יהיה לה שלום

  ..."יותר ממנה

  )פלא יועץ(
  

כמו שכתוב , היופי של התפילה מונח בתפילה שבלב"

אלו התפילות הפרטיות הבוקעות . ''צעק ליבם אל ד'

ולתפילות אלו לא נקבע שום נוסח ושום , מעומק הלב

  !שפה

ויש לנו הזדמנויות , זה צריך להיות הרגל בחיים דבר

, אישה העולה על סולם להוריד איזה חפץ –רבות לכך 

, אוי': האישה נבהלת ואומרת... ופתאום הסולם מתנדנד

  !לעצמה? למי היא אומרת זאת' ...רק שהסולם לא יפול

רק , רבונו של עולם': אשרי מי שתרגיל את עצמה לומר

פנות את כל הדיבורים מהסוג הזה לה' !שהסולם לא יפול

  ..."'קל שומע תפילה ותחנון'שהוא , ה"לקב

  )נפש חיה/הרב פינקוס (

        מפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופריםמפי ספרים וסופרים

  

סגוליותה המיוחדת של זו  –התחינה והבקשה לפני האלוקים 

  .ראליתהאם היש

שוכחת היא את . אימו של שמואל הנביא, הנה ניצבת לפנינו חנה

דמעות . וכל כולה עולה בלהב תפילתה, את צרכיה שלה, עצמה

היא גופה . נושרות על פניה החיוורים, כפנינים נוצצות, רותחות

  ".ואני תפילתי"בבחינת , כאילו הפכה תפילה

את ליורש אשר נפשה יוצ. כמיהה אינסופית ניבטת מכל ניע שלה

ליבה משתוקק לבן אשר . יירש את אוצר ערכיה המקודשים

נכספת היא לעבוד . יעבוד את האלוקים ויקיים את כל מצוותיו

אלא גם בחיי הדורות הבאים , את בוראה ולא רק בחייה היא

  .אחריה

אשר יפיץ את האמונה בבורא היחיד יתברך , מבקשת היא בן

רך ופותחת לפניו את ליבה היא מתמכרת כולם להשם יתב. שמו

, תפילת נשמה משתפכת בחללו הקדוש של המשכן. הנדכא

תפילה כזו מסוגלת . ממלאה את כולו בהתלהבותה ודבקותה

להתפלל רק בת ישראל המבקשת בכל ליבה ונפשה להיות אם 

  .תפילה כזו מן ההכרח שתתקבל. ישראלית

  )ד"ח לאו הי"מתוך דברי הרב מ(

  

תשעה נטלו נשים ואחד כל , ו לעולםעשרה קבין שיחה ירד"

  )ב"ע, קידושין מט" (העולם כולו

לא כמו שאנו חושבים שדיבורים הכוונה ... ל"וכוונת דברי חז"

 –עשרה קבין של אפשרות לשוחח אלא הכוונה ...'פטפוטים'

"... אין שיחה אלא תפילה. "ירדו לעולםה "להתקשר עם הקב

של הנשים הוא לשוחח התפקיד כי ! 'תשעה נטלו נשים'ומתוכם 

  !"לפנות אליו ולהתקשר עימו, ה כל הזמן"עם הקב

  )נפש חיה/הרב פינקוס (

        שיח שפתותינושיח שפתותינושיח שפתותינושיח שפתותינושיח שפתותינושיח שפתותינושיח שפתותינושיח שפתותינו

  

  :)ש"מאת החזון אי(תפילה להצלחה בתורה 

ך ותהפו) פלוני בן פלונית(שתרחם על , יהי רצון מלפניך

את לבבו לאהבה וליראה את שמך ולשקוד בתורתך 

ותסיר את כל הסיבות המונעות אותו משקידת , הקדושה

ותכין את כל הסיבות המביאות אותו , תורתך הקדושה

כי אתה שומע תפילה , לשקידת תורתך הקדושה

  .ברוך שומע תפילה, ברחמים

  :)'הובא על ידי הרבנית ריבה לפידות תחי( תפילה על הבנות

ותהפוך ) פלונית בת פלונית(הי רצון מלפניך שתרחם על י

את לבבה לאהבה וליראה את שמך ולעבדך בלבב שלם 

ותסיר את כל הסיבות המונעות אותה , כל ימי חייה

ותכין את כל , צנועה וטהורה, מלהיות בת ישראל כשרה

צנועה , הסיבות המביאות אותה להיות בת ישראל כשרה

ברוך שומע , ילה ברחמיםכי אתה שומע תפ, וטהורה

  .תפילה

, בנסיעות: כדאי ורצוי לומר תפילות אלו בכל עת פנויה

ועל  על הבעל –בשעת עבודות הבית וכדומה , בהמתנות

  !ויהי רצון שתפילתנו תשא פירות מבורכים. הילדים

  .בסייעתא דשמיא

  ח"אב תשס, 11' גיליון מס
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    יהידברי חיזוק לאם היהוד  

  

  

  

  

 .פיץ לזיכוי הרביםניתן לצלם ולה. דף זה טעון גניזה


