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 תפילה - שירה לזכות לדבוק בקדוש ברוך הוא
  .י"ה אדנ"ראשי תיבות מורכבים משמות הקודש יהו

  

רֹוב ֶחְמָלְתָך ְוהָ , ִחיָדִתי ָאָנא ַאָבֵקְשָך יְ    ,ֵאר ִמנֹוָעם ִזיו ִתְפַאְרֶתָך ִהָגֶלה ָנא ֵאָלי ּבְ
י ֶאל דֹוֶדָך  י הֹוֶמה ִליּבִ   .ּכִ

  

ֶמָך ַנְפִשי ָחְמָדה וְ , ִבי ָהַרַחָמןאָ  גֹוֶדל , ָגם הֹוָמה ְלִקְרָבת ׁשְ ַרְעיֹוָני ְלִהְתּבֹוֶנן ּבְ ֵכן ַאׁשֹוֶטט ּבְ ּבְ
ַעבֹוָדְתך ְוִיְרָאְתָך    .ִנְפֶלאֹוֶתָך ּוִמי ִיֵתן ְוִתְתעֹוֶרר ַנְפִשי ִמַתְרֵדָמָתה ְלִהְתָאֶמץ ּבַ

  

  , יִת לוּ ך גָ ֶר וֹ אד בְּ אוֹ  מֵ טוּ עַ מָ ְת י נִ ם כִּ ִא , יִת ָד בוֹ ַע ק בָּ שֶׁ חֵ הַ ה וְ חָ ְמ ׂשִ הַ 
  .יִת מָ ׁשְ  נִ שׁ ֶר וֹ שׁ ר וְ קוֹ ל ְמ י אֶ ִר צְ א יוֹ ט נָ בֵּ הָ , לבָ אַ 
  

  .יׁשִ פְ ה נַ בָ הָ אַ ת ׁשְ א אֶ צָ ְמ ִת וְ , יִת ְר ַת חָ מַ א בְּ ר נָ תוֹ חָ וַ , ייבִּ ן לִ וּ ּפ צְ מַ ה בְּ אֶ ְר ה וּ יטָ בִּ הַ , יִד וֹ ד
  

  .יִת לָ עוּ ה ּפְ ָר צְ ד קַ אוֹ ְמ י וְ ָת יוֹ כוּ ד זְ אוֹ ים ְמ ִט ָע מֵ , יִת קוּ חְ ב ַד רוֹ י וְ נִ אוּ צָ ר ְמ שֶ ת אַ אוֹ לָ ְת ם ִמ ִא וְ 
  

 יָך לֶ י אֵ ה כִּ אֶ ְר וּ , יִת יָע גִ  יְ יָך ינֵ עֵ ט בְּ עָ ְמ ל ִת אָ וְ , יִק ׁשְ  חֶ יָך נֵ פָ ה לְ צֶ ָר יִ וְ , יׁשִ פְ ל נַ ם עַ חֶ ָר , יִד א דוֹ נָ 
  .יִת פְ סַ כְ ף נִ סוֹ כְ נִ 
  

יד ִמ ְת י ּתַ ׁשִ פְ נַ י וְ ִב בָ  לֵ קוּ ּפְ ַר ְת ן יִ עַ מַ  לְ ָך ֶת ָד בוֹ יו עַ ם זִ עָ נוֹ י ִמ ינִ ימֵ ִע ְט הַ וְ , יָך כֵ ָר ת ְד עַ ַד י לָ ינִ ינֵ בִ הַ 
ן עַ מַ ה לְ זֶ י לָ נִ ֵר זְ ָע וְ , ָך מֶ ת ׁשְ שַׁ דוּ ד ְק בוֹ ל כְּ ר עַ סוֹ ְמ י אֶ ִש פְ נַ י וְ וחִ ל ּכֹ ם ּכֹגַ וְ , ָך ֶת בָ הַ ב אַ י לֵ ּפֵ ׁשְ ִר ּבְ 
  .יָך ינֵ עֵ ן בְּ א חֵ צָ ְמ אֶ 
  

  , ָך ֶר כְ ת זִ יקוּ ִת ְמ י בִּ ינִ יֵ חְ הַ וְ , יָך מֵ חַ י ַר לַ  עָ לוּ לֶ גוֹ ְת יִ 
ד ֵר ּפָ א אֶ ם לֹ לָ עוֹ ְל  וּ ָך ְת לָ דוּ גְ יד ּבִ ִמ ן ָת נָ וֹ בּ ְת אֶ י וְ כִּ ְר ת עֶ לוּ פְ ע ׁשִ ָד ן אֶ עַ מַ י לְ ִב בָ ְל י וּ נָ יוֹ ְע ר ַר הֶ טַ וְ 

  .ָך ְת בָ הַ אַ ְמ 
  
  )ג"תי, שומרי אמונים חלק ב(
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