ביום יא אדר חל יום פטירתו של מרן החיד"א הקדוש  -רבי חיים יוסף דוד אזולאי בן רבי רפאל יצחק זרחיה
אזולאי
תפילה על הבריאות מהחיד"א ,מקור :החיד"א בספריו "שומר ישראל" ו"צפורן שמיר".

עֵץ ַחיּ ִים הִיא ְל ַמ ְחז ִי ִקים בָּהּ ,וְת ֹ ְמכֵי ָה ְמ ֻאשָּׁ ר.
דְּ ָרכֶי ָה דַּ ְרכֵי נֹעָםְ ,וכָל נְתִ יבוֹתֶ י ָה שָׁלוֹםִ .מגְדַּ ל
שׂגָּב.
ע ֹז שֵׁם יְי ָ ,בּוֹ י ָרוּץ צַדִּ יק ְונִ ְ
יְהִי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי  ,יְי ָ ֱא הֵינוּ וֵא הֵי אֲבוֹתֵ ינוּ,
שֶׁתִּ תְ ַמלֵּא ַרחֲמִ ים ָעלֵינוַּ ,ו ֲעשֵׂה ְל ַמעַן אֲבוֹתֵ ינוּ
ַהקְּדוֹשִׁים ,אַב ְָרהָם ִאישׁ ַה ֶחסֶד ,י ִ ְצחָק נֶ ֱאז ָר
ְבוּרה ,יַעֲק ֹב ְכּלִיל תִּ ְפא ֶֶרת ,וּתְ ַבטֵּל ֵמ ָעלֵינוּ
ִבּג ָ
כָּל ְגּז ֵרוֹת קָשׁוֹת ו ְָרעוֹת ,וּ ְבצֵל ְכּנָפֶי
ירנוְּ ,ונִ ְהי ֶה בּ ְִרי ִאים ְבּכָל אֵיב ֵָרינוּ
תַּ סְתִּ ֵ
שׁ ְמ ֵרנוּ ִמכָּל צ ָָרה וּ ִמכָּל ַפּחַד וּ ִמכָּל
ְוגִידֵ ינוּ ,וְתִ ְ
חֹלִי ,וְתַ צִּילֵנוּ ִמכָּל מִ ינֵי כִשּׁוּף וּ ִמ ִבּלְבּוּל
הַדַּ עַת.
וְאַל י ִדְ וֶה ִלבֵּנוּ ,וְאַל י ַ ְחשְׁכוּ עֵינֵינוְּ ,ונִ ְהי ֶה
שּׁבִים בְּדַ עְתֵּ נוּ .וְתֵ ן בָּנוּ כּ ֹ ַח וּב ְִריאוּת וִיכֹלֶת
ְמי ֻ ָ
ַמ ְספִּיק ,וְחֹז ֶק וְאֹמֵץ ְבּ ֵאב ֵָרינוּ ְוגִידֵ ינוּ וְגוּפֵנוּ,
שׁמָרְ ,ו א יֶא ֱַרע לָנוּ שׁוּם מִחוּשׁ
ַלעֲמ ֹד עַל ַה ִמּ ְ
שׂ ֵמחִים וְטוֹבִים וּב ְִריאִ ים
וְשׁוּם ְכּאֵבְ ,ונִ ְהיֶה ְ
ַלעֲבוֹדָ תֶ וּ ְלי ְִראָתֶ .
וְתַ צִּילֵנוּ ִמכָּל ַרע .וְתַ א ֲִרי י ָמֵ ינוּ בַּטּוֹב
וּשְׁנוֹתֵ ינוּ ַבּנְּעִימִים ,וּ ַמלֵּא שְׁנוֹתֵ ינוּ ,א ֶֹר יָמִים
וּשְׁנוֹת ַחיּ ִים תּוֹסִיף לָנוּ ַלעֲבוֹדָ תֶ  .וּ ְבצֵל
ירנוּ .וְתַ צִּילֵנוּ לָנוּ וּ ְלכָל ְבּנֵי בֵּיתֵ נוּ
ְכּנָפֶי תַּ סְתִּ ֵ
שׁ ֵקטִים
ִמכָּל ְגּז ֵרוֹת קָשׁוֹת ו ְָרעוֹתְ .ונִ ְהי ֶה ְ
ַלעֲבוֹדָ תְ
שׁנִים ו ְַר ֲענָנִים,
שׁ ֲאנָנִים ,דְּ ֵ
ְו ַ
וּ ְלי ְִראָתֶ  .כִּי ִע ְמּ מְקוֹר ַחיּ ִים בְּא ְֹר נ ְִר ֶאה
שׁר
אוֹר .וּ ְבכָל ָאשֶׁר נִ ְפנֶה נַשְׂ כִּיל ,וּ ְבכָל ָא ֶ
נַ ֲעשֶׂה נַ ְצלִי ַח .אָמֵן כֵּן יְהִי ָרצוֹן:
יְהִי ַחסְדְּ יְי ָ ָעלֵינוּ ַכּ ֲאשֶׁר י ִ ַחלְנוּ ָל :
שׁ ֲע תִּ תֶּ ן לָנוּ:
ה ְַר ֵאנוּ יְי ָ ַחסְדֶּ ְוי ֶ ְ
ָב ַטחְתִּ י יָגֵל ִלבִּי בִּישׁוּעָתֶ ,
ַו ֲאנִי ְבּ ַחסְדְּ
ִירה ַליְּי ָ כִּי גָמַל ָעלָי:
ָאשׁ ָ
ִהנֵּה אֵל י ְשׁוּעָתִ י ֶא ְבטַח ְו א ֶא ְפחָד ,כִּיָ -עזּ ִי
ְוזִמ ְָרת יָהּ יְי ָ ַויְהִי לִי לִישׁוּעָה:
ואומרים
שבתהלים

את

הפרקים

צ"א

תהילים פרק צא
יֹשֵׁב ְבּסֵתֶ ר ֶעלְיוֹן ְבּצֵל שַׁדַּ י י ִתְ לוֹנָן.
אֹמַר לַיהוָה ַמ ְחסִי וּמְצוּדָ תִ י ֱא הַי ֶא ְבטַח בּוֹ.
כִּי הוּא יַצִּי ְל ִמפַּח י ָקוּשׁ מִדֶּ בֶר הַוּוֹת.
ְבּ ֶאב ְָרתוֹ י ָ ֶס ָל וְתַ חַת ְכּנָפָיו תֶּ ְחסֶה ִצנָּה
וְסֹח ֵָרה ֲאמִתּוֹ.
ירא ִמ ַפּחַד ָליְלָה ֵמחֵץ י ָעוּף יוֹמָם.
א תִ ָ
ִמ ֶקּטֶב י ָשׁוּד ָצה ֳָרי ִם.
מִדֶּ בֶר בָּאֹפֶל י ַ ֲה
וּר ָבבָה מִימִינֶ ֵאלֶי א יִגָּשׁ.
י ִפּ ֹל ִמצִּדְּ ֶאלֶף ְ
שׁעִים תִּ ְראֶ ה.
שׁ ֻלּמַת ְר ָ
ַרק ְבּעֵינֶי תַ בִּיט ְו ִ
שׂמְתָּ ְמעוֹנֶ .
כִּי אַתָּ ה יְהוָה ַמ ְחסִי ֶעלְיוֹן ַ
א תְ ֻאנֶּה ֵאלֶי ָרעָה ְונֶגַע א יִק ְַרב בְּאָ ֳה ֶל .
שׁמָ ְר ְבּכָל דְּ ָרכֶי .
כִּי ַמלְאָכָיו י ְ ַצוֶּה ָלּ ִל ְ
עַל ַכּ ַפּי ִם יִשָּׂאוּנְ פֶּן תִּ גּ ֹף ָבּ ֶאבֶן ַרגְ ֶל .
שׁחַל ָופֶתֶ ן תִּדְ ר ֹ תִּ ְרמ ֹס ְכּפִיר וְתַ נִּין.
ַעל ַ
שׁמִי.
שׂ ְגּבֵהוּ כִּי י ָדַ ע ְ
כִּי בִי ָחשַׁק ַו ֲא ַפ ְלּטֵהוּ ֲא ַ
יִק ְָר ֵאנִי ְו ֶא ֱענֵהוּ עִמּוֹ אָנֹכִי ְבצ ָָרה ֲא ַח ְלּצֵהוּ
ַו ֲא ַכבְּדֵ הוּ.
ְאַראֵ הוּ בִּישׁוּעָתִ י.
שׂבִּיעֵהוּ ו ְ
א ֶֹר י ָמִ ים ַא ְ
תהילים פרק קל
שִׁיר ַה ַמּעֲלוֹת ִמ ַמּ ֲע ַמ ִקּים ק ְָראתִ י י ְהוָה.
שׁ ְמעָה בְקוֹלִי תִּ ְהי ֶינָה אָזְנֶי ַקשֻּׁבוֹת
אֲדֹנָי ִ
לְקוֹל תַּ חֲנוּנָי.
שׁמָר י ָהּ אֲדֹנָי מִי יַעֲמ ֹד.
אִם עֲוֹנוֹת תִּ ְ
כִּי ִע ְמּ ַה ְסּלִיחָה ְל ַמעַן תִּ וּ ֵָרא.
ִקוִּיתִ י י ְהוָה ִקוְּתָ ה נַ ְפשִׁי ְולִדְ בָרוֹ הוֹ ָחלְתִּ י.
נַ ְפשִׁי לַאדֹנָי ִמשֹּׁמ ְִרים לַבֹּקֶר שֹׁמ ְִרים לַבֹּקֶר.
יַחֵל יִשׂ ְָראֵל אֶל י ְהוָה כִּי עִם י ְהוָה ַה ֶחסֶד
ְוה ְַרבֵּה עִמּוֹ פְדוּת.
וְהוּא יִפְדֶּ ה אֶת יִשׂ ְָראֵל מִ כּ ֹל עֲוֹנ ֹתָ יו.
מתוך אתר "מרכז התהילים":
https://www.tehillim-center.co.il/tefila/1246

מותר ומצווה להפיץ לזיכוי הרבים.
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