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    תפילה אישיתתפילה אישיתתפילה אישיתתפילה אישית
 מאת פליס רוזנברג

 

     נהינה מהם נהינה מהם נהינה מהם נהינה מהם––––החיים הם שמחה החיים הם שמחה החיים הם שמחה החיים הם שמחה 
     נגשים אותו נגשים אותו נגשים אותו נגשים אותו––––החיים הם חלום החיים הם חלום החיים הם חלום החיים הם חלום 
     נקבל אותו נקבל אותו נקבל אותו נקבל אותו––––החיים הם אתגר החיים הם אתגר החיים הם אתגר החיים הם אתגר 
     נמלא אותה נמלא אותה נמלא אותה נמלא אותה––––החיים הם חובה החיים הם חובה החיים הם חובה החיים הם חובה 

     נשחק אותו נשחק אותו נשחק אותו נשחק אותו––––החיים הם משחק החיים הם משחק החיים הם משחק החיים הם משחק 
     להם בזהירות להם בזהירות להם בזהירות להם בזהירותנדאגנדאגנדאגנדאג    ––––החיים הם יקרי ערך החיים הם יקרי ערך החיים הם יקרי ערך החיים הם יקרי ערך 

     נשמור עליו נשמור עליו נשמור עליו נשמור עליו––––ם אושר ם אושר ם אושר ם אושר החיים ההחיים ההחיים ההחיים ה
     ננסה לפתור אותה כמה שאפשר ננסה לפתור אותה כמה שאפשר ננסה לפתור אותה כמה שאפשר ננסה לפתור אותה כמה שאפשר––––החיים הם חידה החיים הם חידה החיים הם חידה החיים הם חידה 
     נשיר אותו  נשיר אותו  נשיר אותו  נשיר אותו ––––החיים הם שיר החיים הם שיר החיים הם שיר החיים הם שיר 

     נתעמת איתו נתעמת איתו נתעמת איתו נתעמת איתו––––החיים הם מאבק החיים הם מאבק החיים הם מאבק החיים הם מאבק 
     נתמודד איתה נתמודד איתה נתמודד איתה נתמודד איתה––––החיים הם הרפתקה החיים הם הרפתקה החיים הם הרפתקה החיים הם הרפתקה 

     נחזיק אותו נחזיק אותו נחזיק אותו נחזיק אותו––––החיים הם עושר החיים הם עושר החיים הם עושר החיים הם עושר 
     נפיק הנאה ממנו נפיק הנאה ממנו נפיק הנאה ממנו נפיק הנאה ממנו––––החיים הם יופי החיים הם יופי החיים הם יופי החיים הם יופי 

     נטעם אותה נטעם אותה נטעם אותה נטעם אותה––––החיים הם ברכה החיים הם ברכה החיים הם ברכה החיים הם ברכה 
     נרגיש אותה נרגיש אותה נרגיש אותה נרגיש אותה––––החיים הם אהבה החיים הם אהבה החיים הם אהבה החיים הם אהבה 

     נקיים אותה נקיים אותה נקיים אותה נקיים אותה––––החיים הם הבטחה החיים הם הבטחה החיים הם הבטחה החיים הם הבטחה 
  נלחם עבורם נלחם עבורם נלחם עבורם נלחם עבורם––––החיים הם החיים החיים הם החיים החיים הם החיים החיים הם החיים 

 )תרגום מסופר לא ידוע(
 

 נודה לו ונהלל  נודה לו ונהלל  נודה לו ונהלל  נודה לו ונהלל ....קבלנו את חיינו מהקדוש ברוך הואקבלנו את חיינו מהקדוש ברוך הואקבלנו את חיינו מהקדוש ברוך הואקבלנו את חיינו מהקדוש ברוך הוא
אותו ונעשה את הכל כדי להיות שווים אותם בכך אותו ונעשה את הכל כדי להיות שווים אותם בכך אותו ונעשה את הכל כדי להיות שווים אותם בכך אותו ונעשה את הכל כדי להיות שווים אותם בכך 

 ולכל  ולכל  ולכל  ולכל יםיםיםיםחיחיחיחיבעל בעל בעל בעל     ללללשנחייה ונתן לזולת לכל בן אדם ולכשנחייה ונתן לזולת לכל בן אדם ולכשנחייה ונתן לזולת לכל בן אדם ולכשנחייה ונתן לזולת לכל בן אדם ולכ
נתן נתן נתן נתן     ,,,, את הטבע ואת כל השאר את הטבע ואת כל השאר את הטבע ואת כל השאר את הטבע ואת כל השאר,,,,לנו על ידולנו על ידולנו על ידולנו על ידומה שניתן מה שניתן מה שניתן מה שניתן 

 .... כדי שנוכל לחיות אנו איתם ולצדם כדי שנוכל לחיות אנו איתם ולצדם כדי שנוכל לחיות אנו איתם ולצדם כדי שנוכל לחיות אנו איתם ולצדם,,,,לכולם לחיותלכולם לחיותלכולם לחיותלכולם לחיות
 תן לנו חיים ותן לנו את היכולת  תן לנו חיים ותן לנו את היכולת  תן לנו חיים ותן לנו את היכולת  תן לנו חיים ותן לנו את היכולת ,,,,ברוך אתה אדוניברוך אתה אדוניברוך אתה אדוניברוך אתה אדוני

 ולכל דבר שצריך אותם גם כן תן לנו לתת  ולכל דבר שצריך אותם גם כן תן לנו לתת  ולכל דבר שצריך אותם גם כן תן לנו לתת  ולכל דבר שצריך אותם גם כן תן לנו לתת ,,,,לתת לאחרלתת לאחרלתת לאחרלתת לאחר
    ....לחיותלחיותלחיותלחיות

 ....ברוך אתה אדוני תודה שנתת לנו חייםברוך אתה אדוני תודה שנתת לנו חייםברוך אתה אדוני תודה שנתת לנו חייםברוך אתה אדוני תודה שנתת לנו חיים
 ושבת שלוםושבת שלוםושבת שלוםושבת שלום    אמןאמןאמןאמן


