תפילה  -שירה לזכות לדבוק בקדוש ברוך הוא
ראשי תיבות מורכבים משמות הקודש יהו"ה אדנ"י.
יד ִתי ָאנָא ַא ָב ֵק ְש ָךִ ,הגָלֶ ה נָא ֵא ָלי ְ ּברוֹ ב חֶ ְמלָ ְת ָך וְ הָ ֵאר ִמנוֹ ָעם זִיו ִת ְפ ַא ְר ֶת ָך,
ְי ִח ָ
דו ֶד ָך.
יבי ֶאל ֹ
ִּכי הוֹ ֶמה ִל ִ ּ
א ִבי הָ ַרחַ ָמן ,נ ְַפ ִשי חָ ְמ ָדה וְ גָם הוֹ ָמה ְל ִק ְרבָ ת ְ ׁש ֶמ ָךּ ְ ,בכֵ ן ַא ׁשוֹ טֶ ט ְ ּב ַר ְעיוֹ נָי ְל ִה ְת ּב ֹונֶן ְּב ֹגו ֶדל
ָ
בו ָד ְתך וְ י ְִר ָא ְת ָך.
או ֶת ָך ו ִּמי י ִֵתן וְ ִת ְתעוֹ ֶרר נ ְַפ ִשי ִמ ַת ְר ֵד ָמ ָתה ְל ִה ְת ָא ֶמץ ַּב ַע ֹ
נִ ְפלֶ ֹ
אוד ְ ּבאוֹ ֶרך ָגל ּו ִתי,
בו ָד ִתיִ ,אם ִּכי נִ ְת ָמ ַעט ּו ֵמ ֹ
שק ָּב ַע ֹ
הַ ִ ׂש ְמחָ ה וְ הַ חֵ ׁ ֶ
ַאבָ ל ,הָ ּ ֵבט ָנא יוֹ ְצ ִרי ֶאל ְמקוֹ ר וְ ׁשוֹ ֶר ׁש נִ ְ ׁש ָמ ִתי.
יביַ ,וחָ תוֹ ר ָנא ְ ּב ַמחָ ַת ְר ִתי ,וְ ִת ְמצָ א ֶאת ְׁש ַאהָ ָבה ַנ ְפ ִ ׁשי.
יטה ּו ְר ֶאה ְ ּב ַמ ְצ ּפ ּון ִל ִ ּ
דוֹ ִדי ,הַ ִ ּב ָ
אוד ַק ְצ ָרה ְּפע ּולָ ִתי.
אות ַאשֶ ר ְמצָ א ּונִ י וְ רוֹ ב ַד ְחק ּו ִתיֵ ,מ ָע ִטים ְמאוֹ ד ְזכ ּויוֹ ָתי וְ ְמ ֹ
וְ ִאם ִמ ְתלָ ֹ
יע ִתיּ ,ו ְר ֶאה ִּכי ֵאלֶ ָיך
ָנא דוֹ ִדיָ ,רחֶ ם ַע ל ַנ ְפ ִ ׁשי ,וְ ִי ָרצֶ ה ְלפָ ֵנ ָיך חֶ ְ ׁש ִקי ,וְ ָאל ִת ְמ ָעט ְ ּב ֵעי ֵנ ָיך ְיגִ ָ
סוף נִ ְכסַ ְפ ִתי.
נִ ְכ ֹ
ימינִ י ִמנוֹ ָעם ִזיו ַעבוֹ ָד ֶת ָך ְל ַמ ַען ִי ְת ַר ּ ְפק ּו לֵ ָב ִבי וְ ַנ ְפ ִ ׁשי ּ ַת ְת ִמיד
הַ ִבי ֵנינִ י ָל ַד ַעת ְד ָרכֵ ָיך ,וְ הַ ְט ִע ֵ
בוד ְקד ּו ַׁשת ְ ׁש ֶמ ָך ,וְ ָע ְז ֵרנִ י ָל ֶזה ְל ַמ ַען
וחי וְ ַנ ְפ ִשי ֶא ְמסוֹ ר ַעל ְּכ ֹ
כל כּ ֹ ִ
ְ ּב ִר ְ ׁש ּ ֵפי לֵ ב ַאהַ ָב ֶת ָך ,וְ ַגם ּ ֹ
ֶא ְמצָ א חֵ ן ְ ּב ֵעי ֵנ ָיך.
ִי ְת ֹגולֶ ל ּו ָעלַ י ַרחַ ֵמ ָיך ,וְ הַ ְח ֵיינִ י ִ ּב ְמ ִתיק ּות ִז ְכ ֶר ָך,
עו ָלם לֹא ֶא ּ ָפ ֵרד
וְ ַטהֶ ר ַר ְעיוֹ ָני ּו ְל ָב ִבי ְל ַמ ַען ֶא ָדע ִ ׁש ְפל ּות ֶע ְר ִּכי וְ ֶא ְת ּבוֹ ָנן ָת ִמיד ִ ּבגְ ד ּו ָל ְת ָך ּו ְל ֹ
ְמ ַאהַ בָ ְת ָך.
)שומרי אמונים חלק ב ,תי"ג(
התפילה מאתר "מרכז התהילים"https://www.tehillim-center.co.il/tefila/1477 :
מותר ומצווה לשתף ולהפיץ.
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