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  יסוד הכליסוד הכל  --התפילה התפילה 

בפנים השעון ישנם הרבה גלגלים . העולם דומה לשעון אדיר
ויש לשעון . המניעים זה את זה עד שמניעים את המחוגים

 !קפיץ זה בעולם היא התפילה. קפיץ המניע את כל הגלגלים
ניתן לנו לפעול ישועות , וכיוון שבה תלויה חיות אמונתנו

  .ממש על ידה
  )עלי שור/ רב וולבה ה(

  
לאף אחד לא , אם היה בעולם רגע אחד של שקט ושל רוגע

ללא חובות או צרות מכל , ללא כאבי ראש, היה חסר דבר
אם היה רגע אחד כזה  –הכל בסדר , סוג שהוא לאף אחד

  !העולם היה הופך לתוהו ובוהו –בעולם 

, מה שמחזיק את העולם הוא השאיפה לסייעתא דשמיא
' רפאני ד', הושיע ד, ע"רבש: "עולה מלב שבורהזעקה ה

ה מלך העולם "ההכרה שהקב, ה"השאיפה לקב!" ונרפא
היא , היא המקיימת את העולם, ושאין שום דבר בלעדיו
  .המביאה אליו את הברכה

  )דברים –תפארת שמשון / הרב פינקוס (

  כוחו של כל פסוקכוחו של כל פסוק

 .עבודתנו היא להפוך גרוטאות לכלי זהב
ה ההנאה חלפה ל –ם נהנינו בו הנאה אסורה אשהוא ערך חולף  רגע

העלינו אותו לערך  –ואם מלאנו אותו ברוחניות , כעבור אותו רגע
  ".חיים ברצונו, כי רגע באפו", נצחי

ואם הבאנו אותה לכהן וקראנו , היא דבר שערכו קלוש, תאנה אחת
  .הפכנו אותה לערך נצחי, עליה מקרא ביכורים

, שהיה במשכן, שמנו אותו במי הכיור ואם, ערכו אפסי, קומץ עפר
  .הרי הוא בודק את הסוטה ומחולל ניסים גלויים

שאדם , היא אחת ממיליארדים רבים של מילים – מילה אחת
פותחין לו שערי גן , בכל כוחו" אמן"ואם אומר , מדבר בימי חייו

הרי שנטלנו דבר בעל ערך אפסי והגבהנו אותו לרומו של  –עדן 
  )הארת התפילה/ סבלום הרב וי(   !עולם

  
אם הייתי : הוא חושב. לאדם אין חשק לומר פרק תהילים אחד

אם הייתי יודע . זו גדלות, מסיים בכל יום את כל ספר התהילים
אבל לומר . גם זו גדלות, שאסיים את ספר התהילים עד סוף השבוע

  ?מה זה כבר יכול לחולל, רק פרק אחד של תהילים בכמה דקות

ועלינו לדעת שפרק , נו יהודים מאמינים בני מאמיניםאך באמת כול
. תהילים זה בכוחו לרפא חולה או לפקוד עקרה אחרי עשר שנים

פסוק תהילים אחד היוצא מלב יהודי טהור , פרק תהילים אחד
  .עשוי לחולל מהפכה

כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא : "ה כביכול אומר לנו"הקב
, ממספרים גדולים, ים מגדלותאתם מתפעל, תבינו. "דרכיכם דרכי

אחד  וכשאני שומע פסוק. מתפעל מעני ונכה רוח, ת"ואני השי
  .אני מתרגש, היוצא מעומק הלב

  

, רחל אמנו הייתה צריכה לבכות כל כך הרבה שנים אחרי נישואיה
לאה אמנו ילדה מיד כי היא בכתה . עד שזכתה ללדת את יוסף

  !ו נזעק לפני האסוןבוא ?למה צריך אסונות כדי לבכות. קודם

, אב למשפחה ברוכת ילדים, לא מזמן הייתי בבית חולים עם יהודי
הוא , כשהודיעו לו שעבר בהצלחה, לאחר הניתוח. שעבר ניתוח

  .כי התפללתם עלי, בודאי: אמר

זה בדיוק . אתה חושב שהתהילים שלנו הצילו אותך: אמרתי לו
. ו עליך תהיליםולכן הוא עשה שיאמר, ת רצה שתינצל"השי! להיפך

הוא גורם שלא יאמרו , ת רוצה להביא גזירה על האדם"אם השי
. איננו מתרגשים במיוחד, כשאנו רואים יום תפילה .תהילים

אבל האמת שהעיניים . מה התפילה שלנו כבר תפעל: ההרגשה היא
  )דברים –תפארת שמשון / הרב פינקוס (   !תפילה היא חומר נפץ: שלנו מצומצמות

  

  תפילה מעומק לבתפילה מעומק לב

האדם תולה את כל  כאשרכוחה העיקרי של התפילה הוא 
ומאמין , ומשליך כל יהבו רק עליו, תקוותו בבורא עולם

כך גם , ככל שאמונתו זו תלך ותגבר .באמת בכוחו האינסופי
  .ישמע לתפילתו' וד, יגדל הסיכוי שיארע לו נס

, אמנם כל אחד מאיתנו הורגל בתפילה והוא מאמין בכוחה
אך יש להעביר את האמונה הזאת מן השכל אל הרגש ואל 

  .הלב

יכול לקוות שהתפילה , רק מי שמתפלל מתוך אמונה חושית
  .תהיה לו לעזר ולאחיסמך ולהיוושע מכל צרותיו

  )בראשית, ברכי נפשי/ הרב זילברשטיין (

 

שנתקף , או שכנינו, כאשר אנו שומעים על אחד מידידינו
ולבקש , וצריכים להתפלל עבורו, ל"בצרה פלונית רח

ו להאמין בראש עלינ, ת שירפאהו ויחזקהו"מהשי
וכל מילה של תפילה , שהתפילה אכן עוזרת, ובראשונה

יש בידה לפעול גדולות , ותחינה שאנחנו מוציאים מן הפה
  .ונצורות עבור החולה

תפוס את עצמך , אתה שומע על שכן שאינו מרגיש בטוב
חשוב על , ועוד בטרם שתפתח פיך בתפילה, שתיים –לדקה 

רה שכל תפילה נשמעת ל הקובעים בצורה ברו"דברי חז
מבטיח שהתפילה תפעל בין אינו  אמנם אף אחד. במרומים

יבריא החולה , ותיכף ומיד לאחר שתסיים את תפילתך, רגע
  .אבל ברור שהתפילה משפיעה, ויקום ממיטתו

ואז בוודאי תתפלל , תיגש לתפילה, כשתהיה בטוח בכך
, כי אם התפילה עוזרת, בהשקעת כל נימי הלב, מתוך רגש

כיצד אוכל שלא , בכוחה יהיה להשפיע על מצבו של שכניו
ואז יש לה ! כל התפילה תהיה אחרת במצב שכזה! ?להתפלל

  !גם יותר סיכויים להתקבל לפני השם יתברך
  )ויקרא, ברכי נפשי/ הרב זילברשטיין (

  כוח תפילתה של האישהכוח תפילתה של האישה

גם כאשר כל  ".כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעות"יש מצב שבו 
, וכביכול אין אפשרות להעביר את רוע הגזרה, ים נעוליםהשער

לדמעות יש כוח כנגד כל . עדיין אין כוח העומד כנגד תפילה של בכי
  .השערים

אך הכוח המיוחד של , גם לגברים וגם לנשים ניתן כוח התפילה
היזהרו בנשותיכם שדמעתן . "הנשים בתפילה הוא כוח הבכייה

נועדה לתפקיד הקשה , ה לבכיהתכונה הרגשית והנטיי". מצויה
  )בראשית –תפארת שמשון / הרב פינקוס (   .של פתיחת שערים על ידי דמעות


