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 תשע"ב: 'שבת לנשמ"ה'טעימה מ

 התכוונות לתפילת שבת בבוקר
  מאת טל שריאל, אשחר

 
 כך להיכנס אל הבוקר הזה

 ל כבוקר הזהוצלול וכח
 כך, להיכנס אל הבוקר הזה, בתפילה ושיר הלל.

 .אצלי כל בוקר מתחיל בהלל
 איתה אני פוקחת את עיני כל בוקר. - בתי בכורתיהלל הוא שמה של 

 ודווקא היום, כשהיא לא כאן איתי,
 ,פנימית אל תפילת הבוקר הזו בתחושת הלל מבקשת אני להיכנס

  בחיי. הטוביםונים תשומת לב לפרטים הקט שאצליח לתת
 החוויה הייחודית הזוהזכות להיות חלק מעל ולהלל להודות אני מבקשת וכן 

  מיוחדות.ו שונותשל תפילת שבת משותפת של נשים 
 

אֹוָתּה  ת  , לא מוקדמת כבכל שבת,שעת בוקרבְּ חַּ  אלוני התבורָבאנּו תַּ
 . הבוקר של שבת לנשמ"הטבילת בוקר. תפילת ל

 .כאחד פילת הבוקר שלנו כטבילה במים המטהרת את הגוף והנשמהשתהא ת יהי רצון
ת ִהִגיָעה ת ַאחַּ  ַאחַּ

ל ֹראָשּה,  ת עַּ חַּ פַּ  כיפה או סרט או פזורת שער או אסופה.כובע או או ּוִמטְּ
ָבִנים  ָגִדים לְּ  .בימי בציר ענבים , כבת ירושלים היוצאת לחולל בכרמיםלגופהבְּ

ָאה ִמת ת ָיצְּ ר ַאחַּ ת ַאחַּ חֹובֹותַאחַּ ּלֹונֹותהסואנים ֹוְך ָהרְּ  ביתה , ִמתֹוְך חַּ
ֹיָעד מְּ ּיֹום הַּ ִהִגיָעה לַּ  - וְּ

 שבת לנשמ"ה. שבת לנשימה.
ָשעֹות ֶאת הַּ ָּיִמים וְּ ּנּו זֹו ֵאֶצל זֹו ֶאת הַּ  , בכל שנהִכּוַּ

 .בשבת הראשונה של ימי בין המצריםתמיד 
 יניהןב תעֹוֵבר קדושהָנִשים ֶשהַּ 

ֶתֶפר ָפשּוט ֲחרּוִזים, כְּ חּוט בַּ  .כְּ
 
 

 יהי רצון
רּוש הַּ ש  ההז תפילהִרשְּ

רּוש   שירתן היפה של נשיםִרשְּ
 נועם עצמועם בורא עולם  ִשיָחהרשרוש של 

ֻכֶּוֶנת יהיו ִגיָנה מְּ נְּ  נוגעת. יקת. מחוברת.. מדומַּ
 

 תפילה היא צליל מכוון ההולך בעולם
 וע את הצליל.לא תמיד מצליחה לשמואני, 

 לגעת בו, רוצה לכוון. משתוקקת
 להתפללאני מבקשת 

 חנה בשילה.תפילתה של כ
 דיברה על ליבה. רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע.ש
 

  בתפילהת ועומדו בשעה שאנ
 כל מיני מחשבות זרותממנו  שיסורומבקשת 
 כל מיני טרדות איתנושילכו מ

 ...ינושלא יבלבלו מחשבות
שְּ תְּ ש חְּ ֵלָבב ָשֵלם בֵהא מַּ ֲחָזָקה, ֶבֱאֶמת ּובְּ רּוָרה וַּ לּוָלה ּובְּ ָכה צְּ  ֵתנּו זַּ
ָרֵאל, יּו ב ָכל ִישְּ בַּ ָבֵבנּו ּולְּ עֹוֵרר לְּ  ת עצמנו וזולתנו.לקבללאהבה, לנתינה, תְּ

נּועֹותֵ  ָכל תְּ ֲעֵשינּו וְּ ִדבּוֵרנּו ּומַּ בֹוֵתינּו וְּ שְּ חְּ ָבֵבנּו ּומַּ יֵַּחד ֶאת לְּ רְּ ינּו וְּ ֶשּנְּ ֹכל ֹוֵתינּו, ֶשּיְּ ָגשהַּ ֵהא הַּ
יּוָחד  .ומכוון לתפילה זו מְּ

 
 ,שבתפילת הבוקר ובקריאת התורה שאנו קוראות היוםיהי רצון 

 .להים-מול עצמה ומול א ,הפנימימקומה האישי, תמצא כל אחת את החיבור ל
 .אחת, כנה ונוגעת שתפילותיה האישיות של כל אחת מאיתנו יחברו יחד לתפילת ציבור

 אמן.


