
  תפילה אישית

  לין בלייכר

היא נאמרת בבית התפילה הזה בדומה לנוסך שבו  –עולם, קבל נא את תפילתי ריבון ה

להפנים את המילים המוכרות  ,אך תוך כדי שאני משתדלת לפתוח את ליבי –בכל שבת 

  שלי ממש.מילותי ולהפוך אותם ל

–לא עשני אישה או ברוך אתה ה' ש:  כאן מדלגים על הברכהאנו  פסוקי דזמרהב -

אני  -: ובכןעשני אישה: ברוך אתה ה', ש. אך אני מברכתשעשני כרצונו -לנשים

א והוליד את שלושת בני, על הרוך מודה על שבראת אותי אישה, על גופי שנש

תפקידי כאישה במשפחה, בחברה, נשי שמתבטא בקשר שלי עם נכדי, על ה

אחד לא יעמיד את  ושאף, אישהשעשני  ברוך ובציבוריות הישראלית. בעבודה

 להדיר אותי! הזכות הזאת שנתת לי בספק או ינסה

 

אהבה רבה אהבתנו, ה' אלוהינו, , כל הציבור הזה מתפלל ביחד: "בתפילת שחרית -

וזהו פשר תפילתי: אנא ה', העניק לנו ולכל ": חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו

מה, וגדנינו ואהיה לנו להעמים את אהבתך הרבה ואת חמלתך הגדולה. האר עי

ולא  שניאת ה לשמועאת האחר,  להביןינו למד אותנו את אהבת האחר, תן בליב

, כאלסובל, לעני, לבודד, למדו – מהיא חמלה למד אותנונו, ירק את עצמ תמיד

 את הערכים הנכונים לנו ולעולם הסובב אותנו ללמוד מתורתך , עזור לנולחולה

חוקי את את ילדינו ונכדינו דרכי נועם וסובלנות. למד אותנו ואת כל העמים  וללמד

כדי שנוכל לחיות בהבנה ובכבוד הדדי בעולם זה שבראת. וזאת מתוך  חייםה

 .האהבה הרבה שאהבת אותנו והחמלה הגדולה שחמלת עלינו

 

, ובלחש, אני מודה שלא תמיד אני מספיקה להתפלל את "תפילת בסוף העמידה -

אלוהי נצור לשוני : הםהלב": כעת ובקול רם, אפנה אליך את המילים החזקות ה

 .ון הרעשעזור לי לראות את הטוב באנשים ולהמנע מל מרע ושפתי מדבר מרמה...
וכל החושבים עלי רעה, מהרה תפר ואם אצליח, אפילו בקצת, אולי גם תגן עלי 

עשה למען הי, ואם איני ראויה לכך, אנא אלו עצתם ותקלקל מחשבותם.
 ....וענני.שמך

 

 . יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי -

מנו, ולשאת כל תפילות העתיקות של עאמירת הזור לי למצוא את קולי בעאנא, ה',  -
  .     אמן.ברוך אתה ה' שומע תפילה אחת כתפילה אישית שלי אליך.



 


