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ת ְרפּוָאה ְרכַּ בִּ

ת ְרפּוָאה ְרכַּ בִּ

ְרָפֵאנּו ה' ְוֵנָרֵפא
ֱאֶמת ְוַהחִֹלי לֹא  א בֶּ ה ְולֹא ַאֵחר, ְוָאז ִנְתַרפֵּ ה', ְרָפֵאנּו ַאתָּ

ַיֲחזֹר.

ָעה יֵענּו ְוִנוָּשֵׁ הוֹשִׁ
ְהֶיה ָלנּו  ֲחלֹות, ְוָאז תִּ ל ַהמַּ ה ְולֹא ַאֵחר ִמכָּ יֵענּו ַאתָּ הֹושִׁ

ית. ְיׁשּוָעה ֲאִמתִּ

ה ֵתנּו ָאתָּ י ְתִהלָּ כִּ
ִלים ַעל ָהְרפּוָאה  ִלים ְואֹוְתָך ָאנּו ְמַהלְּ לְּ ַרק ֵאֶליָך ָאנּו ִמְתפַּ

ה ׁשֹוֵלַח ָלנּו. ַאתָּ שֶׁ

ֵלָמה ְוַהֲעֵלה ֲארּוָכה ּוְרפּוָאה שְׁ

ְלָכל ַמּכוֵֹתינּו
ֵלָמה גַּם ֶאל ַהנֶֶּפׁש ְוַגם ֶאל ַהּגּוף. ַלח ְרפּוָאה שְׁ שְׁ

ה י ֵא-ל ֶמֶלְך רוֵֹפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאתָּ ַרֲחִמים. כִּ א בְּ ִמיד מּוָכן ְלַרפֵּ תָּ ה רֹוֵפא שֶׁ ַאתָּ

ה ה', רוֵֹפא חוֵֹלי רּוְך ַאתָּ בָּ

ָרֵאל. ַעּמוֹ ִישְׂ
ָרָכה: ל ַהבְּ ִזי שֶׁ ְרכָּ א ַהמֶּ ַהּנֹושֵׂ

ָרֵאל  ִישְׂ ְוָכל  ֲאַנְחנּו  ים ֵמה' שֶׁ שִׁ ָאנּו ְמַבקְּ זוֹ  ְבָרָכה  בִּ
ַלח  ִישְׁ ה'  שֶׁ ים  שִׁ ְמַבקְּ ֲאַנְחנּו  נֹוָסף  בְּ ִריִאים.  בְּ ִנְהֶיה 
ֶעֶצם ָהרֹוֵפא  י ה' הּוא בְּ ֵלָמה ְלָכל ַהחֹוִלים, כִּ ְרפּוָאה שְׁ

ִריאּות אוֹ ְרפּוָאה. ל ָהעֹוָלם, ּוִבְלָעָדיו ֵאין בְּ ל כָּ שֶׁ שאלות

ְרתָּ חֹוֶלה?   קַּ ַעם ָהַאֲחרֹוָנה בִּ פַּ 1. ָמַתי בַּ

ְבָרָכה זֹו?  ים ּתּוַכל ְלַכוֵּן בִּ 2. ַעל ֵאילּו ֲאָנשִׁ

ה ָיכֹול ְלהֹודֹות ַלה' ֲעֵליֶהם.  ַאתָּ ׁשּוִרים ִלְבִריאּוְתָך, שֶׁ ָבִרים ַהקְּ ה דְּ לֹושָׁ 3. ֲחׁשֹב ַעל שְׁ

ק.  ְלַבד ְולֹא ָלֶלֶכת ָלרֹוֵפא? ַנמֵּ ר ְלָאָדם חֹוֶלה ִלְסמְֹך ַעל ה' בִּ 4. ַהִאם ֻמתָּ

 ְרָפֵאִני
מילים: תהילים פרק ו

שר: אברהם פריד
י ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי. ְרָפֵאִני ה' כִּ
י, ִנְבֲהָלה ְמאֹד;     ְוַנְפשִׁ

ה ה' ַעד-ָמָתי. ְוַאתָּ
י;     ָצה ַנְפשִׁ שּׁוָבה ה' ַחלְּ

ָך. יֵעִני, ְלַמַען ַחְסדֶּ הֹושִׁ
ְזעֹק ת ִהיא ִמלִּ בָּ שַׁ

ֵלָמה ְקרֹוָבה ְלָבא ּוְרפּוָאה שְׁ

ָמה עֹוד ָזקּוק ִלְרפּוָאה חּוץ ִמּגּוף 
ָהָאָדם ְּבִׁשיר ֶזה?

שאלת שירת הלב
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ּדֹוְקטֹור,
ּתֹוָדה ַרָּבה. ֵאיְך 
אּוַכל ְלהֹודֹות ְלָך?

ָּבאִתי ְלַהְראֹות ְלָך 
ֶׁשִּבְזכּות ֶׁשִהְבֵראָת 
אֹוִתי, ָחַזְרִּתי ְלֹכֶׁשר 

ַוֲאִפּלּו 
ִקַּבְלִּתי 
ֶמַדְלָיה!

ְרָפֵאל,
ֲאִני ַמֲעִריְך ֶאת 

ַהַהֲעָרָכה ֶׁשְּלָך. ַאָּתה 
ָיכֹול ְלהֹודֹות ִלי 

ַעל ַהִּטּפּול ַהָּמסּור, 
ֲאָבל ַאָּתה ַחָּיב ִלְזֹּכר 

ֶׁשַהָקָּב"ה הּוא ֶזה 
ֶׁשרֹוֵפא חֹוִלים.

ִליַח      ֲאִני ַרק ַהּׁשָ
    ֶׁשּלֹו.

ְיָלִדים ְיָקִרים, ִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו 
ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּב"ֵכִלים" ְּכֵדי 
ְלַהִּגיַע ַלה'. ּפֹוִנים ָלרֹוֵפא 

ֶׁשְּיַרֵּפא אֹוָתנּו, הֹוְלִכים ַלֹּכֶתל 
אֹו ְלִקְבֵרי-ַצִּדיִקים ְלִהְתַּפֵּלל, 
הֹוְלִכים ַלֲעבֹוָדה ְּכֵדי ְלַהְרִויַח 
ֶּכֶסף. ֲאָבל ִמי ֶׁשְּמַרֵּפא אֹוָתנּו, 

ׁשֹוֵמַע ִלְתִפָּלֵתנּו ּוְמַפְרֵנס 
אֹוָתנּו ֶזה ֹלא ָהרֹוֵפא, ַהֹּכֶתל 
אֹו ַה"ּבֹוס" ָּבֲעבֹוָדה, ֶאָּלא ַרק 
ַהָקָּב"ה ַּבֶּדֶרְך ּוַבְּזַמן ֶׁשהּוא 

ַמְחִליט ֶׁשָּנכֹון ִּבְׁשִביֵלנּו.

ת ְרפּוָאה ְרכַּ בִּ

תחבושת
כלכלה,

אוכל, ביגוד וכסף
השתחוו

התעמלות

אנו מבקשים 
ב"ברכת 
הרפואה"

מבריא מחלות

גורל, מזל

פסגה.
תוצאה הכי 

טובה
סמל הרפואה. 

נחש

ציפור קטנה

עמיד.
לא רעוע.

כוח. עוצמה

אחד מהחושים

ראה או שמע 
והפנים.

חתכו. הפסיקו 
באמצע

עבורי, בשבילי

אין לסמוך עליו
אות, מופת

אץ. מתאמן.
קיווה, התחנן.

שלווה
חוסר פחד. 

רֹות. י ַהַהְגדָּ ֵחץ ַעל-פִּ שְׁ ְתרּו ֶאת ַהתַּ פִּ
ִנים ֶאְתֶכם ֵהיָכן  ים ְמַכוְּ ן!( ַהִחצִּ ים ְקׁשּורֹות ִלְרפּוָאה, ֲאָבל לֹא כֻּלָּ לִּ )רֹב ַהמִּ

ֶצת - אֹות ַאַחת.( בֶּ ָכל ִמשְׁ ׁשּובֹות. )בְּ ִלְכּתֹב ֶאת ַהתְּ
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ה ִפלָּ ת ׁשֹוֵמַע תְּ ְרכַּ בִּ

ה ִפלָּ ת ׁשֹוֵמַע תְּ ְרכַּ בִּ

ָרָכה: ל ַהבְּ ִזי שֶׁ ְרכָּ א ַהמֶּ ַהּנֹושֵׂ
ִפּלֹוֵתינּו.  תְּ ֶאת  ַמע  יִּשְׁ שֶׁ ֵמה'  ים  שִׁ ְמַבקְּ ָאנּו  זוֹ  ְבָרָכה  בִּ
ְלַבד. ֲאַנְחנּו  ׁשֹוֵתינּו בִּ קָּ א ֶאת בַּ יְַּמלֵּ ים ֵמה' שֶׁ שִׁ ֵאיֶנּנּו ְמַבקְּ
ִמיד  תָּ ְושֶׁ ִפּלֹוֵתינּו,  תְּ ֶאת  ַמע  ִישְׁ ִמיד  תָּ שֶׁ ּנּו  ִממֶּ ים  שִׁ ְמַבקְּ
ל ֵאָליו, ּוְבָכְך ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו. לֵּ נּות ְלִהְתפַּ מְּ ְהֶיה ָלנּו ִהְזדַּ תִּ

ַמע קוֵֹלנּו ה' ֱא-לֵֹהינּו, ָאב ָהַרֲחָמן, שְׁ

חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו, 

ֵתנּו, ִפלָּ ַרֲחִמים ּוְבָרצוֹן ֶאת תְּ ל בְּ ְוַקבֵּ

ה, ִפּלוֹת ְוַתֲחנּוִנים ָאתָּ י ֵא-ל ׁשוֵֹמַע תְּ כִּ

יֵבנּו שִׁ נּו ֵריָקם ַאל תְּ ָפֶניָך ַמְלכֵּ ּוִמלְּ
ׁשֹוֵתינּו ְללֹא ַמֲעֶנה, קָּ ְחִזיר ֶאת בַּ ַאל תַּ

עֹוָלם. יׁש ּבֹוְדִדים בָּ י ָאז ַנְרגִּ כִּ

ֵתנּו, ִפלָּ ַמע תְּ נּו ַוֲעֵננּו ּושְׁ ָחנֵּ

ה ל פֶּ ת כָּ ִפלַּ ה ׁשוֵֹמַע תְּ י ַאתָּ כִּ

ַרֲחִמים. ָך ִישְָׂרֵאל בְּ ַעמְּ

ה. ִפלָּ ה ה', ׁשוֵֹמַע תְּ רּוְך ַאתָּ בָּ

שאלות
ְבָרָכה זֹו? ים ָמה' בִּ שִׁ 1. ָמה ָאנּו ְמַבקְּ

הּו ַאֵחר?  ל ֲעבּור ִמישֶׁ לֵּ 2. ַעל ָמה ּתּוַכל ְלִהְתפַּ

ה ִפלָּ שֹׁוֵמַע תְּ
אודי דוידי 

ר ָיבֹואּו  שָׂ ל בָּ ה ָעֶדיָך כָּ ִפלָּ שֹׁוֵמַע תְּ
ַמע...  ה שְׁ ִפלָּ שֹׁוֵמַע תְּ

ה  ִפלָּ ַמע קֹוִלי שֹׁוֵמַע תְּ ַתח שְׁ פֶּ ָעִני ָהעֹוֵמד בַּ כְּ
ה  ִפלָּ ַמע קֹוִלי שֹׁוֵמַע תְּ ַתח שְׁ פֶּ ָעִני ָהעֹוֵמד בַּ כְּ

ְיַכוֵּן ַרְגָליו זֹו ֵאֶצל זֹו,
א ַאַחת  ִאּלּו ֵאיָנן ֶאלָּ כְּ

ְלָאִכים מֹות ַלמַּ ְלִהדָּ
ָרה"  נֱֶּאַמר "ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְישָׁ שֶׁ

ֶרֶגל ַאַחת  לֹוַמר ַרְגֵליֶהם ִנְראֹות כְּ כְּ
ה  ְוָיכֹוף רֹאשֹׁו ְמַעט ְלַמטָּ

ָבר  שּׁום דָּ ל בְּ כֵּ ּלֹא ִיְסתַּ ְוִיְסּגֹר ֵעיָניו שֶׁ
יַח ָיָדיו ַעל ִלּבֹו,  ַינִּ ְו

ֵלם  ֵלב שָׁ ל בְּ לֵּ מֹאלֹו ְוִיְתפַּ ְיִמינֹו ַעל שְׂ
ְרָאה ּוַבַהְכָנָעה  ֵאיָמה ּוַביִּ בָּ

ַתח, פֶּ ָעִני ָהעֹוֵמד בַּ כְּ
יו ּלֹות ִמפִּ ְויֹוִציא ֶאת ַהמִּ

וָָּנה ּוְבִדְקּדּוק  כַּ בַּ

שאלת שירת הלב
ָלָּמה ִמי ֶׁשְּמַבֵּקׁש ֵמה' ֶׁשִּיְׁשַמע ֶאת 
ְּתִפָּלתֹו ִנְמָׁשל ֶלָעִני ָהעֹוֵמד ַּבֶּפַתח?
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ְלׁשוֹם א, שִׁ ִאמָּ
ָבר יִָּאיר כְּ י ֵמה' שֶׁ תִּ שְׁ קַּ בִּ

ֶאת ֵעיַני ְואּוַכל ְלָהִבין ֶאת 
ּבוֹן ֶחשְׁ ּלוְֹמִדים בְּ ם ַנְחׁשוֹן ַוְקְסָמן ַהחֶֹמר שֶׁ שֵׁ ַנת 1994, ַחיָּל בְּ שְׁ בִּ

ִלים. ֶנְחָטף ַעל-ְיֵדי ְמַחבְּ
ְתִפּלוֹת  ָרֵאל ִהְתַאֵחד בִּ ל ַעם ִישְׂ כָּ

ֵצא ַנְחשוֹן ִימָּ ׁשוֹת ֵמה', שֶׁ ּוַבקָּ
לוֹם ְלֵביתוֹ, שָׁ ְוָיׁשּוב בְּ

ִפּלוֹת לֹא ַנֲענּו ְוַנְחׁשוֹן ֶנֱהַרג. ַאְך ַהתְּ
ל ַנְחׁשוֹן ַז"ל, א שֶׁ נּו ְלַאבָּ פָּ

ֲאלּו אוֹתוֹ : ְיהּוָדה ַוְקְסָמן ְושָׁ
ל  לֵּ ל ָהָעם ִהְתפַּ כָּ "ֵאיְך ֶזה ָיכוֹל ִלְהיוֹת שֶׁ

- ַוה' לֹא ָעָנה?"
ה' ָעָנה! הּוא  ַטח שֶׁ יב: "בֶּ ְיהּוָדה ֵהשִׁ

ם לֹא!" יד גַּ ר ְלַהגִּ א ֻמתָּ ָעָנה "לֹא". ְלַאבָּ
ְיָלִדים ְיָקִרים,

נּו. לָּ ִפּלוֹת שֶׁ ל ַהתְּ ה' ׁשוֵֹמַע ֶאת כָּ
ן(  ִחּיּוב )=כֵּ ִלְפָעִמים הּוא עוֶֹנה בְּ

ִליָלה )=לֹא(  שְׁ ְוִלְפָעִמים הּוא עוֶֹנה בִּ
ה. ִפלָּ ִמיד ׁשוֵֹמַע תְּ ֲאָבל הּוא תָּ

ֶאְתמוֹל
ם  ָצת ִיְתַחמֵּ קְּ י שֶׁ תִּ שְׁ קַּ בִּ
לּו ֶאת  חּוץ ְולֹא ְיַבטְּ בַּ

ּיּול. ַהטִּ

ו ֲאִני ְוַעְכשָׁ
ַהּכֹל ת שֶׁ שֶׁ ְסָתם ְמַבקֶּ

ִיְסּתוֵֹבב ְלטוָֹבה. ַוֲאִני לֹא 
ְכָלל ׁשוֵֹמַעֶאת  ה' בִּ ה שֶׁ ישָׁ ַמְרגִּ

י. לִּ ׁשוֹת שֶׁ קָּ ַהבַּ

קֶֹדם ָלַחְצתָּ
ֶתג - ְוִנְדָלק ָהאוֹר.  ַעל ַהמֶּ
ּנּור ּוִמיָּד  י ֶאת ַהתַּ ִהְפַעְלתִּ

ם. סוַֹבְבנּו ֶאת ִהְתַחמֵּ
יְקֶסר ְפּתוֹר ְוַהמִּ ַהכַּ
            ִהְסּתוֵֹבב.

ְפּתוֹר  ֵאין ָלנּו כַּ
ְפִעיל ֶאת  מַּ שֶׁ

"ה. ַהָקבָּ

ֲאָבל ה' ׁשוֵֹמַע
נּו.  לָּ ׁשוֹת שֶׁ קָּ ל ַהבַּ ֶאת כָּ
יב  ְוהּוא ּבוֵֹחר ֵאיְך ְלָהשִׁ

ֲעֵליֶהן.
הּוא יוֵֹדַע

ִביֵלנּו  שְׁ ָמה טוֹב בִּ
ּוָמה לֹא.

ה ִפלָּ ת ׁשֹוֵמַע תְּ ְרכַּ בִּ

ית ֵמהקב"ה. ה ִאישִׁ שָׁ קָּ ֶרת בַּ תֹוְך ָהִאגֶּ ְתבּו בְּ כִּ
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ת הֹוָדָאה ְרכַּ בִּ

ת הֹוָדָאה ְרכַּ בִּ

מוִֹדים    ֲאַנְחנּו    ָלְך
ה הּוא ה' ֱא-לֵֹהינּו ֵוא-לֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו ְלעוָֹלם ָוֶעד ַאתָּ שָׁ

ַחּיֵינּו.צּוֵרנּו צּור ַחיֵּינּו ה ּבֹוְרֵאנּו ְוַהּתֹוֵמְך בְּ ַאתָּ

ה הּוא ְלדוֹר ָודוֹר. ֵענּו ַאתָּ ָמֵגן ִישְׁ

ֶתָך ִהלָּ ר תְּ ָך ּוְנַספֵּ נוֶֹדה לְּ
ָיֶדָך סּוִרים בְּ ָכל ֶרַגע ְוֶרַגע.ַעל ַחיֵּינּו ַהמְּ ַעל ִקּיּוֵמנּו בְּ

קּודוֹת ָלְך מוֵֹתינּו ַהפְּ ָנה.ְוַעל ִנשְׁ ֵעת ַהשֵּׁ ָכל ַלְיָלה בְּ בְּ

נּו ָכל יוֹם ִעמָּ בְּ יָך שֶׁ ְוַעל ִנסֶּ
ִמים ֵלב ֲאֵליֶהם, ֵאיֶנּנּו שָׂ ִרים שֶׁ ים ִנְסתָּ ִנסִּ

יְך ִלְחיֹות. ִרים ָלנּו ְלַהְמשִׁ ַאְפשְׁ מְּ שֶׁ

ַבע.ְוַעל ִנְפְלאוֶֹתיָך ַדְרֵכי ַהטֶּ בְּ

ָכל ֵעת, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהָרִים.  בְּ ְוטוֹבוֶֹתיָך שֶׁ

י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, לּו = ִנְגְמרּוַהּטוֹב כִּ כָּ

י לֹא ה ּגֹוֵמל ָלנּו ֶחֶסד גַּם ִאם ֵאיֶנּנּו ְראּוִיים לוֹ.ְוַהְמַרֵחם כִּ ַאתָּ

מּו = ַהְפִסיקּוַתּמּו ֲחָסֶדיָך תָּ

ינּו ָלְך י ֵמעוָֹלם ִקוִּ ִמיד ַרק ְלָך ְוִליׁשּוָעְתָך.כִּ ים תָּ ֲאַנְחנּו ְמַחכִּ

נּו  ְמָך ַמְלכֵּ ְך ְוִיְתרוַֹמם ְוִיְתַנשֵּׂא שִׁ רֵַ ם ִיְתבָּ לָּ ְוַעל כֻּ

ִמיד ְלעוָֹלם ָוֶעד. תָּ

ֵני ְבִריֶתָך.( ל בְּ ים טוִֹבים כָּ )בעשי"ת: ּוְכתֹב ְלַחיִּ

ָלה ים יוֹדּוָך סֶּ עֹוָלם יֹודּו ְלָך.ְוכֹל ַהַחיִּ ִרּיֹות בָּ ל ַהבְּ כָּ

י טוֹב, ֱאֶמת ְלעוָֹלם כִּ דוֹל בֶּ ְמָך ַהגָּ ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת שִׁ
ָהֵא-ל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה, ָהֵא-ל ַהּטוֹב.

ה     ה', רּוְך     ַאתָּ בָּ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהוֹדוֹת. ַהּטוֹב שִׁ

לָּה "הּוא"( ֲחִוים ַעד ַהמִּ תַּ )ִמשְׁ

)כורעים=
מכופפים הברכיים.(

)חוזרים לעמידה 
זקופה(

)ומשתחווים= 
מכופפים הגב(

ִסּפּור   
ַּכֲאֶׁשר נֹוַדע ֶׁשִּבּתֹו ֶׁשל ָהַרב ַאֲהֹרן ִליְכֶטְנְׁשֵטיין עֹוֶמֶדת ָלֶלֶדת, ִׂשְמָחה 

ְּגדֹוָלה ָהְיָתה ַּבִּמְׁשָּפָחה ְוֻכָּלם ִמֲהרּו ְלֵבית ַהחֹוִלים. ַאְך ְּכֶׁשֻּכָּלם 
ִנּתּוַח  ַלֲעֹבר  ִּתְצָטֵרְך  ֶׁשַהּיֹוֶלֶדת  ַלִּמְׁשָּפָחה  ר  ִּבּשֵׂ ָהרֹוֵפא  ִהִּגיעּו, 
ר  ְּבֹאֶפן ִמָּיִדי. ֻּכָּלם ֵהֵחּלּו לֹוַמר ְּתִהִּלים, ַעד ֶׁשָהרֹוֵפא ָיָצא ְלַבּשֵׂ

ָׂשְמָחה  ַהִּמְׁשָּפָחה  ָּכל  ּוְׁשֵלִמים.  ְּבִריִאים  ְוִאּמֹו  ֶׁשַהִּתינֹוק  ָלֶהם 
ׁשּוב, ְוֻכָּלם ִנְכְנסּו ִלְראֹות ֶאת ַהּיֹוֶלֶדת ְוַהִּתינֹוק. ַלְמרֹות ֹזאת, 

ֲחָתנֹו ֶׁשל ָהַרב ָׂשם ֵלב ֶׁשָהַרב ֲעַדִין עֹוֵמד ִּבְתִפָּלה. הּוא 
ִנַּגׁש ֵאָליו ְוָאַמר לֹו: "ָהַרב, ֹלא ָׁשַמְעָּת? ִּבְּתָך ָיְצָאה ֵמַהִּנּתּוַח 
ְּכֵדי  ַלה'  ִלְצֹעק  ֵאיְך  "ָיַדְענּו  ְוָעָנה:  ִחֵּיְך  ָהַרב  ְּבֵסֶדר!"  ְוַהּכֹל 

ְלַבֵּקׁש ְרפּוָאה, ְוַעְכָׁשו ְלַהִּגיד ּתֹוָדה ֹלא ָצִריְך?!"
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ָרָכה: ל ַהבְּ ִזי שֶׁ ְרכָּ א ַהמֶּ ַהּנֹושֵׂ
ה  עֹושֶׂ הּוא  שֶׁ ַהּטֹוב  ַעל  ַלה'  מֹוִדים  ָאנּו  זוֹ  ְבָרָכה  בִּ
ל  שֶׁ ֶעְזָרתוֹ  בְּ ִמיד  תָּ טּוִחים  בְּ ֲאַנְחנּו  יֹום.  ָכל  בְּ נּו  ִעמָּ
ל ָצָרה. ָאנּו  ִמיד עֹוֵמד ְלָהֵגן ָעֵלינּו ִמכָּ הקב"ה, ְוהּוא תָּ
יְך  ְלַהְמשִׁ ָלנּו  ר  ּוְמַאְפשֵׁ ַחיִּים  ָלנּו  ּנֹוֵתן  שֶׁ ַלה'  מֹוִדים 
ְרִאים  נִּ ים שֶׁ ִרים – ִנסִּ ים ִנְסתָּ ל יֹום ַעל ְיֵדי ִנסִּ ִלְחיֹות כָּ

מּוָבִנים ֵמֲאֵליֶהם. ָטעּות כְּ ָלנּו בְּ

י ָקטְֹנתִּ
מילים: בראשית לב /תהלים פו
 

לחן: יונתן ראזל

ל ַהֲחָסִדים י ִמכֹּ ָקטְֹנתִּ
ל ָהֱאֶמת ּוִמכָּ

ָך  ֲאֶשׁר ָעִשׂיָת ֶאת ַעְבדֶּ
ן  ְרדֵּ י ֶאת ַהיַּ י ְבַמְקִלי ָעַבְרתִּ כִּ
ה ָהִייִתי ִלְשֵׁני ַמֲחנֹות. ה ְוַעתָּ ַהזֶּ

יֵלִני ָנא  יֵלִני ָנא , ַהצִּ ַהצִּ
דֹול ָעַלי  י ַחְסְדָך גְּ כִּ

י ְלתָּ ַנְפשִׁ ְוִהצַּ
יָה ְחתֶּ אֹול תַּ ִמשְּׁ

ת הֹוָדָאה ְרכַּ בִּ

שאלות
1. ַעל ָמה ֵיׁש ָלנּו ְלהֹודֹות ַלה'?

2. ְלִמי עֹוד ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלהֹודֹות ְוַעל ָמה?

ָחׁשּוב ִלְראֹות
ֶאת ַהּטֹוב, ְלַהִּכיר ּבֹו ּוְלהֹודֹות 
ָעָליו ַּגם ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו ְוַגם

    ֶאת ָּכל ַהּטֹוב ֶׂשה'
עֹוֶׂשה ָלנּו.

ִאָּמא, ּתֹוָדה ַרָּבה
ַעל ָהֹאֶכל ַהָּטִעים. ְוַעל ָּכְך 

ֶׁשִהְסַּפְקָּת ַּגם ְלַקֵּלַח ֶאת ַהְּקַטִּנים.
הֹוד, ּתֹוָדה ֶׁשָעַרְכָּת ֻׁשְלָחן.

ַאָּבא, ָּכל-ַהָּכבֹוד
ַעל ָהֲעבֹוָדה ַהָּקָׁשה ֶׁשְּלָך ַהּיֹום.
ְּתִהָּלה, ָּכל ַהָּכבֹוד ֶׁשָעִׂשית 

ִׁשעּוֵרי-ַּבִית ַּגם ְּבִלי
ֶׁשִהְזַּכְרנּו ְלָך.

ִאָּמא,
ָלָּמה ָּכל ֶעֶרב ֲאַנְחנּו

ִני ָּבֲארּוחֹות?  מֹוִדים ֶאָחד ַלּׁשֵ
ַוֲאִפּלּו ַעל ְּדָבִרים ְקַטִּנים
    ּומּוָבִנים ֵמֲאֵליֶהם?

ֵראִׁשית, ׁשּום ָּדָבר
ֵאינֹו מּוָבן ֵמֵאָליו. ָּכל ָּדָבר ֶׁשעֹוִׂשים 
ְלַמֲעֵננּו הּוא יֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשָהָיה ָלנּו 

ְויֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשַּמִּגיַע ָלנּו.

שאלת שירת הלב

ַמהּו ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה "ָקֹטְנִּתי" ְּבִׁשיר ֶזה?


