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 קול התפילה

כל הווייתה של נערה יהודיה , בימי קדם
כאשר דמותה של , הוצבה בתוך הבית

האם היהודייה האצילית והקדושה היא 
אם . ילאה את כל עולמן של בנותיהשמ

יהודיה רכונה על ספר התחינות ועיניה 
  .זולגות דמעות

אחד הזיכרונות העצומים ביותר 
הוא כאשר הייתי ילד קטן כבן , מילדותי

במוצאי שבת כשנטו צללי ערב . שלוש
בעת אשר צאת , ועימי הסתכלה החוצה

מלמלה אימי , הכוכבים התקרבה
אלוקי יצחק  ,אלוקי אברהם: "חרישית

אני שומע עדיין את קולה ". ואלוקי יעקב
  .והמנגינה מהדהדת באוזני

כאשר זאת הייתה הדמות שניצבה בפני 
הבת לא היה כל צורך באמצעים 

  .נוספים
" צאי לך בעקבי הצאן/ "א "מדברי הרב אשר וייס שליט(

  )46' עמ, ב"ח

 

מה היה נפלא עד מאוד לראות ולשמוע 
בתפילתה לקל איך אמא שופכת נפשה 

נעימה חודרת - בנהימה, בוקר וערב –חי 
כמו כן . חדרי לב ומזהירה נפש אדם

לשמוע אותה מתחננת אל קונה בשירי 
וקצב ניגון כל תיבה , ה"דוד המלך ע

שהוציאה מפיה התמזג עם דלף 
יודעים . דמעותיה על דפי ספר התהילים

  !היינו אז מה ערגה נפשה

    שהבינה כי הלא היא, ואין זה מן התימא

מהם יעואשר עלתה , את משמעות מילולי מילים שמלמלה
  !בערפלי טוהר

  )102' עמ, קול חוצב/ ל על אימו הצדקנית "שלום שבדון זצ' עדותו של ר(

  

כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול "
, ב והאם לומדים או מתפללים בביתםכאשר אין הא.  "אמו

קול לימוד מאביו וקול שוועת עתירות ואין הבן שומע 
  .ו אחר כך יוצא בן סורר ומורה"אזי אינו פלא שח, מאימו

  )ב"עלון מחמדי התורה כי תצא תשע/ א "ר מערלוי שליט"דברי האדמו(

  

בעיקר הוכיחי לילדייך את כוחה ותוקפה של המשמעת 
את בעצמך שמשי להם . ר הנובע ממנהואת האוש' כלפי ד

בהנהגת חייך והקפידי על כך שלא ילמדו רק  דוגמה ומופת
הראי . את המשמעת הזאת ממעשייך מדברייך אלא גם

את התמסרותך , להם את אומץ רוחך ואת שלוות נפשך
  .את נכונותך לקרבנות ואת אושרך הנובע ממשמעת זו', לד

במלוא ' פי דהנער היהודי את המשמעת כל ממי ילמד
, מויאם לא מפי א, היקפה ואת האושר הנובע ממנה

   ?...מאשת החיל של בית יעקב

  )קמג' עמ, יסודות החינוך א/ רבי שמשון רפאל הירש (

  

  עמם אכבדה

ומיכל בת שאול ראתה בעד , כאשר בא דוד המלך להעלות את ארון הקודש
שונה החריף ואמרה וייסרה אותו בל, ותבז לו בליבה, החלון את המלך מרקד

אשר נגלה לעיני ַאמהות עבדיו כהגלות , מה נכבד היום מלך ישראל: "לו
  .'שביזה עצמו לשמוח לכבוד ד –" נגלות אחד הריקים

אני רוצה עוד ועוד יותר להשפיל , "ונקלותי עוד מזאת: "ודוד המלך השיב לה
רת שאין ואומ, )ֲאָמהות(ואת מכנה את נשות ישראל שפחות . 'עצמי לכבוד ד

, ִאמהותאלא , הן אינן שפחות. זה כבוד המלכות בכך שאני רוקד לעיניהן
אלו הן אמהות יהודיות , "אידישעס מאמעס"אלו הן . ועימן אכבדה

  .קדושות

הגדול ביותר ' העובד ד, אחד משבעת הרועים ובעל רוח הקודש, דוד המלך
דוד ביקש ש, ל"ואומרים על כך חז ".עמם אכבדה" –מבקש , בכל הדורות

ראה באם ', ידיד ד, דוד המלך .שיהיה חלקו בעולם הבא עם האם בישראל
  .בישראל את הדרגה הגדולה ביותר בעולם הבא

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

  

  תזונה רוחנית

 -האישה ניגשת במלוא הרצינות למלא את תפקידה הנעלה והמקודש ביותר 
שאין לעשות זאת מתוך קלות , חדורה בה הכרה ברורה. להקים דור בישראל

, כי עליה להכשיר עצמה, היא מבינה ויודעת. דעת ולשם סיפוק טבעי בלבד
  .להיטהר ולהתקדש לקראת המשימה הזאת

כבר ילדיה יסוד לנפש ורוח מצב רוחני נעלה זה שבו היא נתונה משמש 
השגחה העליונה בידה את גידולם לא בכדי הפקידה ה. מהרגע הראשון

  .וחינוכם של הילדים

אבל בו בזמן , במשך שנות צמיחתם היא מזינה אותם בלבוש ובתזונה בריאה
  . נשמתהמרוחה ומעניקה להם מגם 

  )336' עמ, בית ישראל: בתוך, "הצניעות של האם והבת/ "אוקליאסנקי ' הרבנית מ

  

אקומה נא  –" שכינתא איקום מקמיה: "רב יוסף בראותו את אימו אמר
לא היה יכול לרחוש לה , אילו הייתה האם נותנת לחם בלבד .לכבוד השכינה
במעשיה הטובים . היא לא הסתפקה בהזנת הילד בלבד, ברם. יראת כבוד כזו

היא ראתה בו את  .רוח הילדובאורח חייה הצנוע היא טיפחה ועיצבה את 
ישמור עליהם למען המשך אשר יגן ו, יורש אוצרותיה הרוחניים המקודשים

  )הרב משה חיים לאו(   .קיומם

  
  

  אור הנשמה

הוא הצטער על כך . חלשה דעתו, כאשר ראה אהרון את חנוכת הנשיאים
שלך גדולה : "ה"אמר לו הקב. שלא היה עימהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו

  ."שאתה מדליק ומיטיב את הנרות, משלהם

אך עבודת הדלקת , ת המקדשעבודת הקרבנות נוהגת רק בזמן שקיים בי
בהדלקה זו האיר אהרון הכהן את כל נשמות ישראל  . הנרות היא לדורות

כל התעוררות של קדושה ". נשמת אדם' נר ד" –עד סוף כל הדורות 
  .הרי היא מכוח הדלקת הנרות של אהרון הכהן, שאדם חש בנפשו

בהדלקת  .כל אישה בישראל זוכה בזעיר אנפין לזכות זו של הדלקת הנרות
נרות שבת היא מאירה את נשמות בני ביתה ומכניסה בליבם חמימות 

  .'ואהבה למצוות ד
  )56' עמ, ב"צאי לך בעקבי הצאן ח/ א "הרב עזריאל טאובר שליט(


