
  

    רררר""""עעעע, , , , קהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרך
 93589  ירושלים 22י עגנון "ש

 02-6786207:   פקס02-6792501: טל

 net.bezeqint@kehillah:  דואר אלקטרוני

 org.mevakshei.www:  אינטרנט אתר
 

 

  קהילה ויצירה יהודית1962מאז 
  בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראלמות מתקייפעילויות הקהילה

 
 

 
 

 י סלמה ריף" נכתב ע-תפילה אישית

  

 :תפילה זו ביני לבין היקום

אחרי ,  ולחוסר ברירה אוחזים בהם-אך חשים אותם, אל גורמים שלא הוכחו
 ;שדחינו גורמים מוחשים יותר

 שאליהם מפנים אתת -מקיפים,  אוניברסאליים-יקומיים: מחפשים גורמים
 .תפילתנו

 לא מעט  ה נהפכה לקלישאה ואיבדהלמרות שהמיל" אלוהים: "אקרא להם 
  .מכוחה

  

 –ברוך שעשני אישה 

, אשת איש, חברה לחבריי, תלמידה למוריי, אחות לאחי, לגדול כילדה להוריי
ודרכם זכיתי לתואר היקר , אמהות לנכדיי,  אשר בתורן נהיו נשים-אם לבנות

 . סבתא-ביותר

מים מלוות לפע(בשמחה, באהבה עמוקה, את כל זה אני מקבלת בתודה
 .האתגרים ענקיים, האחריות אדירה,  כי העול הוא מפחיד   ! וביראה–) בדמעה

   .שעולמם שונה מעולמי, ולנסות לכוון צעירים, לחנך, לגדל: אז תודה לאתגר
עטופה בצורה שיכולה להתקבל אליהם , ובכל זאת להעניק להם חבילת ערכים

 .אלוהים, תך וכל זה אני זקוקה לעזר .וגם להבין את שלהם

   

  -תודה על מה שבראת

לא לבזבז ולא ,לשמור, לטפח,לאהוב אותו, למדנו לכבדו, על הטבע המופלא
על מנת שצאצאינו יוכלו לשאוף את פרותיו או , אלא לנצלו לטובה, לקלקל

 .להעביר אותם הלאה
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.  האדם-ועל היהלום בכתר, תודה על כל מה שבראת בששת ימי הבריאה, כן
 לאהבת עמו  ;לאהוב את הזולת, לכוון אותו במטרותייך,  להחזיקו בידךתמשיך

 .וכל יוצריי אנוש, הזר , ודרכה לאהוב ולכבד את השכן

   

 -הרוחנית והחברתית, הנפשית,  הגופנית-למדנו לשמור ולהעריך את בריאותנו
 .כלא מובן מאליו

  

עזרנו . יהעם כל בעייתה וחסרונות, ברוך שעשני אזרחית במדינת ישראל
עזור לנו לבנות . לרפאות אותה ולחזק בה את הערכים שלמענן עלינו ארצה

והחזר לנו את השאיפה לשלום כערך עליון ככתוב , ולהחזיק אותה בביטחון
 .בתורתך ותן לנו להשיג אותו

  

 .ותודה על קהילתנו הייחודית והמופלאה

, ם את כוונותייךעל מנת שנוכל לקדם ולהגשי, חזק אותנו איכותית וכמותית
 .ולתרום את חלקנו הזעיר לתיקון עולמינו

  

 !שבת שלום

 

 


