
  
  

 מרגליות בני - לאלוהים תודה תפילת

  עֹוָלם, ֲאדֹון ַהַּקָּב"ה, ַהְּמָלִכים ַמְלֵכי ֶמֶל
 ּתֹוָדה. עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו

 ְמַרֵּפא אֹוִתי, ַמִּציל אֹוִתי, מֹוִׁשיעַ  ִּבי, ּתֹוֵמ י,לִ  עֹוֵזר ֶׁשַאָּתה ָהְרָבבֹות ַרֵּבי ֹרב ַעל ּתֹוָדה
 אֹוִתי. ְמַׂשֵּמחַ  אֹוִתי, ְמעֹוֵדד ָעַלי, ׁשֹוֵמר אֹוִתי,
 ִאִּתי. ָּתִמיד ֶׁשַאָּתה ּתֹוָדה
ִהים ְל ּתֹוָדה  ְּבַחַּיי ָּכ ָּכל ָהַרִּבים ָהאֹוָצרֹות ִּגּלּוי ַעל – ֶׁשִּלי ַהֲחָדִׁשים ַהַחִּיים ַעל ֱא

 ֵהם ּתֹוָדההַ  ַהָּכַרת ֶׁשִּבְזכּות – ְּבתֹוִכי ְוֶסְנִטיֵמֶטר ֶׁשִּלי ֵמָהַאף ֶסְנִטיֵמֶטר ַהִּנְמָצִאים
 ֲעבּוִרי. ִלְזִמיִנים הֹוְפִכים

ֶׁשת ַעל ּתֹוָדה  .ְוִׁשיר ָּצןינִ  ַרן ילִ  ֶׁשֶהֱעַנְקּתָ  ַהְּיָלִדים ְׁש
 .ּדּוִתי ִעם ִלי ֶׁשֶהֱעַנְקּתָ  ַהֵּמיִטיָבה ַהּזּוִגּיּות ַעל ּתֹוָדה
 הּוא ַהּבֹוְגִרים, ִליָלִדי ְּכהֹוֶרה ֶׁשִּלי ַהְּיִחיִדי ֶׁשַהַּתְפִקיד ְלָהִבין ִלי ֶׁשָּנַתּתָ  ַהְמָּתָנה ַעל ּתֹוָדה
  ֶׁשֵּביֵנינּו. ַהְּגדֹוָלה ָהַאֲהָבה ְוַעל אֹוָתם. ֶלֱאֹהב
  .ֵמָחָדׁש יֹום ְּבָכל ִלי ַמֲעִניק ֶׁשַאָּתה ַהְּבִריאּות ַעל ּתֹוָדה
 ֵמָחָדׁש ִהְתַעֵּנגל וְ  ְּבַחַּיי ַהֶּזה ָהֶרַגע ֶאת ַמָּתָנה ַּבֲאִריַזת ְלַקֵּבל ִלי ְמַאְפֵׁשר ֶׁשַאָּתה ּתֹוָדה

 ַוֲעבּוִרי. ִלְקָראִתי ֹוּב ַהִּמְתַּגֶּלה ַהֶּׁשַפע ַעל ַּפַעם ְּבָכל
ִהים ְל ּתֹוָדה  ָועֹוד. עֹוד ְּבַחַּיי ּוַמֲעִצים ַמְגִּדיל ֶׁשַאָּתה ּתֹוָדההַ  ַעל ֱא
ִהים ְל ּתֹוָדה  ַהֵּמיִטיִבים. ַהְּנִׁשיָמה ַּתְרִּגיֵלי ַעל ֱא
 ְּבַחַּיי. ֶׁשִּמְתַאְפֵׁשר ַהְּצחֹוק ַעל ְל ּתֹוָדה
  ָועֹוד. עֹוד ִלי ּוִמְתַּגֶּלה ַהְפָסָקה ְללֹא ְלַחֵּיי ַהּזֹוֵרם ָהאֹור ַעל ְל ּתֹוָדה
ִהים ְל ּתֹוָדה  ְּבַחַּיי. ּוַמְגִּדיל ַמְנִּכיחַ  ֶׁשַאָּתה ָהַאֲהָבה ַעל ֱא
 ַהִּיְתרֹונֹות ַעל ְויֹוֵתר יֹוֵתר ֶׁשֲאִני ְּכִפי ַעְצִמי ֶאת ְלַקֵּבל ִלי ְמַאְפֵׁשר ֶׁשַאָּתה ּתֹוָדה

  ֶׁשִּלי. ְוַהֶחְסרֹונֹות
  ֲעבּוִרי. ְמֻדָּיק ֶׁשָּפחֹות ָמה ֵמַחֵּיי ְלהֹוִציא ְמַסֵּיעַ  ֶׁשַאָּתה ּתֹוָדה
ִהים ּתֹוָדה   ֲעבּוִרי. ַהְּנכֹוִנים ַהַחִּיים ֶאת ְוִלְחיֹות ַּבְּבִחיָרה ִלְהיֹות ִלי ְמַאְפֵׁשר ֶׁשַאָּתה ֱא
  ָועֹוד. עֹוד ִלי ַהִּמְתַּגּלֹות ַהֶּׁשַפע ַוֲחָויֹות ַהֶּׁשַפע ַעל ְל ּתֹוָדה
  ַהְּׁשָאר. ַעל ּוְלַוֵּתר ְּבַחַּיי ָהאֹוֲהִבים ָהֲאָנִׁשים ֶאת ְלַהְרּבֹות אֹוִתי ְמעֹוֵדד ֶׁשַאָּתה ּתֹוָדה
  נֹוֵׁשם. ֶׁשֲאִני ּוְנִׁשיָמה ְנִׁשיָמה ָּכל ַעל ּתֹוָדה
ִהים ּתֹוָדה  ְלַהְרִּגיׁש. ְויֹוֵתר יֹוֵתר ִלי ְמַאְפֵׁשר ֶׁשַאָּתה ֱא
ִהים ּתֹוָדה   ְּבַחַּיי. ַהֶּזה ְּבֶרַגע נֹוֵכחַ  ִלְהיֹות ִלי ְמַאְפֵׁשר ֶׁשַאָּתה ֱא
  ְועֹוד עֹוד ָּגַדל ובתוכי ֵאַלי ַהּזֹוֵרם ֶׁשָהֹאֶׁשר ְוַעל ְמֻאָּׁשר, ְלָאָדם אֹוִתי ֶׁשָהַפְכּתָ  ְל ּתֹוָדה
  ִלי. נֹוֵתן ֶׁשַאָּתה ַהִּנְפָלִאים ַהַחִּיים ַעל ּתֹוָדה

  ְלעֹוָלם ַמְּמִני ִּתְרָחק ַאלו ִעִּמי ִהָּׁשֵאר ָאָּנא


