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  .בסייעתא דשמיא

  ב"תשע שבט, 54 'גיליון מס

  אם בישראלאם בישראלאם בישראלאם בישראלאם בישראלאם בישראלאם בישראלאם בישראל        

        דברי חיזוק לאישה היהודייה
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  יסוד מציאות העולםיסוד מציאות העולם  --התפילה התפילה   

הלימוד , החברותא בסדר –אם היה רגע בעולם שהכל היה ממש בסדר 
: בקיצור', נודניקים'בבית הילדים לא היו , לי היה שפירהמצב הכלכ, בסדר

. באותו רגע העולם היה נהפך לתוהו ובוהו –רגע של שלווה בכל העולם כולו 
  !תה מתבטלת כל מציאות העולםיהי

לא מצפים  ,"'הושיעה ד"כי אותו רגע שבו כולם שבעים ולא צועקים 
  !ה והכל נחרב"קבמתנתקת השייכות בינינו לבין ה, ה"לישועתו של הקב

בעיות וכאב על כל , ה הכניס בו ייסורים"המציאות של העולם היא שהקב
הצעקה הטבעית הזו שעולה מן ". ע"רבש, אוי"וכל אחד אומר , צעד ושעל

  !ובלעדיה הכל היה נחרב, העולם היא שמחזיקה אותו קיים
  )בראשית –תפארת שמשון / הרב פינקוס (

  

  )א"ע, ברכות כא( ".ם כולוולוואי שיתפלל אדם כל היו"

הרי  –אם שבת היא הלב של עם ישראל ואמונה היא המוח של היהודי 
הדם הוא הנוזל המקשר את האדם עם מקור  .שתפילה היא הדם של היהודי

תפילה צריכה אבל , השבת היא יום אחד בשבוע, האמונה היא בראש. החיים
  .גליוכמו הדם שממלא את מראשו ועד ר, למלאת את כל האדם

. שאין לך דבר שלא בא על ידי תפילה, כך תיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה
הוא  –עם הפרנסה ועם כל דבר , עם הלימוד, עם ההליכה, הקשר עם האוכל

זה  –כי כאשר ישנה איזושהי נקודה שבה לא זורם דם . רק על ידי תפילה
     .איבר מת

  )דברים –תפארת שמשון / הרב פינקוס (

  התלות בבוראהתלות בבורא

יצה העיקרית בין האדם ובין בוראו היא המח
 אני: זאת אומרת, "אני יש". הרגשת הישות שלנו

ולמה אני פונה אל . מצליח אני, פועל אני, עושה
אך בעומק ליבי . גם כןשהוא יעזור לי ? הבורא

כי אני , אינני מרגיש שפנייה זו היא הכרחית כל כך
  ...מסדר העניינים שלי לבדי

שלי היא " ישות"הרגשת ה כל: והלא נהפוך הוא
כל ; חיי מסורים בידו יתברך! טעות גדולה

כל ; הוא יתברך נתן בליבי –מחשבה המצליחה 
הכל הוא  –הוא יתברך הכין  -דרכי ומצעדי  

  !יתברך

בגשתנו לעמוד : זו ההקדמה למעשה התפילה
כוחי : ה אנו נדרשים להתבטל לפניו"לפני הקב

ת הוא "השי רק, עושה לי חילאינו ועוצם ידי 
  !הנותן לי כוח ושם עצות בליבי לעשות חיל

על : זהו עניין כל הבקשות שבשמונה עשרה
יתברך חונן  רק הוא, הדעת שלי אינני יכול לסמוך

עד כמה ' רחוק אני מתורה ועבודת ד; הדעת
רק הוא יתברך יכול להאיר לי , שאני עמל בה

 –פרנסה , ממנו –רפואה , ממנו –גאולה ; דרכי
  .ממנו

  )עלי שור/ הרב וולבה (

  ''קשר מוחלט עם דקשר מוחלט עם ד

, ה"לקב ועוד עוד האדם את מקרבת תפילה כל
, ה"הקב אל בתקווה ויותר יותר לבו את מאמצת

 מבטחו ישים ופחות, השם אל יותר שיקווה וככל
   .לבוא ישועתו קרובה כך -  ודם בבשר

 סביב סובבו ה"ע קנייבסקי הרבנית של חייה כל
 עוד. ה"הקב עם המוחלט הקשר - התפילה

 כאשר, א"שליט הגדול אביה בבית ,בצעירותה
 קמה הייתה, חשבונות הנהלת במשרד עבדה

 לבה את ושופכת, מוקדמת בשעה בוקר לבכ
 טעם תקבל ושלא, עליה שישמור בוראה לפני

  ...הזה-בעולם

 התדפקו ואלפים שמאות, האחרונות ובשנותיה
 את, בםיל את בפניה ושפכו, ביתה דלת על

 כולם את שמעה והיא, ומועקותיהם צרותיהם
 -  באמת כאבם את וכאבה, יפות פנים בסבר
  !הרף ללא בעבורם מתפללת הייתה

, הנפש ובהשתפכות טהור מלב שיצאו ותפילותיה
 השקיטו אף חרון כמה יודע מי! פעולתן את פעלו

 וישועות ברכות, מזור כמה, כולם על דמעותיה
  .ממנה להתברך שפנו אלה לכל להביא זכתה

  )מספד גדול/ ה "א על הרבנית קנייבסקי ע"ליטהספד הרב ישראל זיכרמן ש(

  כוח תפילתה של אישה יהודיהכוח תפילתה של אישה יהודיה

וכי האישה אינה צריכה , וצריך להבין, ל פוטרים את הנשים מתפילה"חז
  ?תפילהכיצד הנשים משלימות את החלק הזה של ? ה"להתקרב לקב

, שגם מי שאינו מחויב להתפלל מתוך הסידור את כל התפילות, האמת היא
  . גם הוא אינו פטור מהתפילה

אפשר גם להוסיף ', מודה אני'כשהאמה קמה בבוקר ואומרת דבר ראשון 
שקיבלתי , ה שנתת לי עוד יום חיים חדש"אני מודה להקב :עוד כמה מילים

כל אחד , ולהתחזק ולגדל את הילדיםללמוד , הזדמנות לעשות דברים טובים
  .לפי עניינו

לא צריכים הרבה (ואם יש בעיה עם הילד אפשר בשעת מעשה לעמוד לדקה 
, ה שלי'ה ואת רוחל'ה מעומק הלב שיושיע את שלוימל"ולבקש מהקב, )זמן

  .'ויכניס בליבם שמחה וכו' שייתן להם חשק לעבודת ד

  .כך כתוב', ודאי שתתקבל' ,מעומק הלב, כל תפילה כזו שתבוא בתמימות

צ רבי אליהו "שהביא בשם אביו הגה, והראוני גלויה מהגאון רבי לייב לאפיאן
כי קבלה בידו שנשים שנמצאות בבית בימים נוראים , ל שאמר"לאפיאן זצ

הן אינן זקוקות לכל התפילות ולכל האווירה שיש בבית  - ומטפלות בילדים 
  .הכנסת בשביל שהתפילות יעלו למעלה

ובכמה מילים שיש , עד לכסא הכבוד, להן יש צינור ישיר עד למעלה
באפשרותן לומר ולהתפלל הן מתקרבות לכסא הכבוד עם כל הציבור 
שעומד שעות ארוכות ומעתיר ומתחנן ומבקש מאת המלך היושב על כסא 

   .רם ונישא
  ")מספד גדול"קונטרס / ה "א על הרבנית קנייבסקי ע"הספד הרב מאיר קסלר שליט(


