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 רבי  חיים יוסף דוד אזולאי בן רבי רפאל יצחק זרחיה - א הקדוש " חל יום פטירתו של מרן החידיום יא אדרב
  אזולאי

  ".צפורן שמיר"ו" שומר ישראל"א בספריו "החיד: מקור, א"תפילה על הבריאות מהחיד

  
. ְותְֹמֵכיָה ְמֻאָּׁשר, ֵעץ ַחּיִים ִהיא ְלַמְחזִיִקים ָּבּה

ִמגְַּדל . ְוָכל נְִתיבֹוֶתיָה ָׁשלֹום, ְרֵכי נָֹעםְּדָרֶכיָה ּדַ 
  .ּבֹו יָרּוץ ַצִּדיק ְונְִׂשָּגב, עֹז ֵׁשם יְיָ 

  
ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, יְִהי ָרצֹון ִמְּלָפנֶי ֵהינּו ֵוא , יְיָ ֱא

ַוֲעֵׂשה ְלַמַען ֲאבֹוֵתינּו , ֶׁשִּתְתַמֵּלא ַרֲחִמים ָעֵלינּו
יְִצָחק נֱֶאזָר , ׁש ַהֶחֶסדַאְבָרָהם ִאי, ַהְּקדֹוִׁשים

ּוְתַבֵּטל ֵמָעֵלינּו , יֲַעקֹב ְּכִליל ִּתְפֶאֶרת, ִּבגְבּוָרה
ּוְבֵצל ְּכנֶָפי , ָּכל ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות

ְונְִהיֶה ְּבִריִאים ְּבָכל ֵאיָבֵרינּו , ַּתְסִּתיֵרנּו
ּוִמָּכל ְוִתְׁשְמֵרנּו ִמָּכל ָצָרה ּוִמָּכל ַּפַחד , ְוגִיֵדינּו

ְוַתִּציֵלנּו ִמָּכל ִמינֵי ִכּׁשּוף ּוִמִּבְלּבּול , חִֹלי
  .ַהַּדַעת

  
ְונְִהיֶה , ְוַאל יְַחְׁשכּו ֵעינֵינּו, ְוַאל יְִדֶוה ִלֵּבנּו
ְוֵתן ָּבנּו ּכַֹח ּוְבִריאּות ִויכֶֹלת . ְמיָֻּׁשִבים ְּבַדְעֵּתנּו

, ינּו ְוגּוֵפנּוְוחֹזֶק ְואֵֹמץ ְּבֵאָבֵרינּו ְוגִידֵ , ַמְסִּפיק
א יֱֶאַרע ָלנּו ׁשּום ִמחּוׁש , ַלֲעמֹד ַעל ַהִּמְׁשָמר ְו

ְונְִהיֶה ְׂשֵמִחים ְוטֹוִבים ּוְבִריִאים , ְוׁשּום ְּכֵאב
  .ַלֲעבֹוָדֶת ּוְליְִרָאֶת

  
ְוַתֲאִרי יֵָמינּו ַּבּטֹוב . ְוַתִּציֵלנּו ִמָּכל ַרע

אֶֹר יִָמים , ֵּלא ְׁשנֹוֵתינּוּומַ , ּוְׁשנֹוֵתינּו ַּבּנְִעיִמים
ּוְבֵצל . ּוְׁשנֹות ַחּיִים ּתֹוִסיף ָלנּו ַלֲעבֹוָדֶת

ְוַתִּציֵלנּו ָלנּו ּוְלָכל ְּבנֵי ֵּביֵתנּו . ְּכנֶָפי ַּתְסִּתיֵרנּו
ְונְִהיֶה ְׁשֵקִטים . ִמָּכל ְּגזֵרֹות ָקׁשֹות ְוָרעֹות

ַלֲעבֹוָדְת , ְּדֵׁשנִים ְוַרֲענָנִים, ְוַׁשֲאנָנִים
ִּכי ִעְּמ ְמקֹור ַחּיִים ְּבאְֹר נְִרֶאה . ּוְליְִרָאֶת

ּוְבָכל ָאֶׁשר , ּוְבָכל ָאֶׁשר נְִפנֶה נְַׂשִּכיל. אֹור
  :ָאֵמן ֵּכן יְִהי ָרצֹון. נֲַעֶׂשה נְַצִליחַ 

  
  : יְִהי ַחְסְּד יְיָ ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר יִַחְלנּו ָל

  :  ְויְֶׁשֲע ִּתֶּתן ָלנּוַהְרֵאנּו יְיָ ַחְסּדֶ 
, ַוֲאנִי ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי יָגֵל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת

  : ָאִׁשיָרה ַלּיְיָ ִּכי גַָמל ָעָלי
א ֶאְפָחד ָעּזִי -ִּכי, ִהּנֵה ֵאל יְׁשּוָעִתי ֶאְבַטח ְו

  :ְוזְִמָרת יָּה יְיָ ַויְִהי ִלי ִליׁשּוָעה
  

ל "ק-א ו"ומרים את הפרקים צוא
  שבתהלים

  תהילים פרק צא
  . יֵֹׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי יְִתלֹונָן

ַהי ֶאְבַטח ּבֹו   . אַֹמר ַליהָוה ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱא
  . ִּכי הּוא יִַּציְל ִמַּפח יָקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹות

ו ֶּתְחֶסה ִצּנָה ְּבֶאְבָרתֹו יֶָס ָל ְוַתַחת ְּכנָָפי
  . ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו

  . א ִתיָרא ִמַּפַחד ָליְָלה ֵמֵחץ יָעּוף יֹוָמם
  . ִמֶּדֶבר ָּבאֶֹפל יֲַה ִמֶּקֶטב יָׁשּוד ָצֳהָריִם

א יִָּגׁש   . יִּפֹל ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמינֶ ֵאֶלי 
  . ם ִּתְרֶאהַרק ְּבֵעינֶי ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעי

  . ִּכי ַאָּתה יְהָוה ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹונֶ
א יְִקַרב ְּבָאֳהֶל   . א ְתֻאּנֶה ֵאֶלי ָרָעה ְונֶגַע 

  . ִּכי ַמְלָאָכיו יְַצֶּוה ָּל ִלְׁשָמְר ְּבָכל ְּדָרֶכי
  . ַעל ַּכַּפיִם יִָּׂשאּונְ ֶּפן ִּתּגֹף ָּבֶאֶבן ַרגְֶל

ֹ ִּתְרמֹס ְּכִפיר ְוַתּנִיןעַ    . ל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדר
  . ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי יַָדע ְׁשִמי

יְִקָרֵאנִי ְוֶאֱענֵהּו ִעּמֹו ָאנִֹכי ְבָצָרה ֲאַחְּלֵצהּו 
  . ַוֲאַכְּבֵדהּו

  .אֶֹר יִָמים ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי
  

  תהילים פרק קל
  . ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי יְהָוה

ֲאדֹנָי ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי ִּתְהיֶינָה ָאזְנֶי ַקֻּׁשבֹות 
  . ְלקֹול ַּתֲחנּונָי

  . נֹות ִּתְׁשָמר יָּה ֲאדֹנָי ִמי יֲַעמֹדִאם ֲעו ֹ
  . ִּכי ִעְּמ ַהְּסִליָחה ְלַמַען ִּתָּוֵרא

  . ָוה ִקְּוָתה נְַפִׁשי ְוִלְדָברֹו הֹוָחְלִּתיִקִּויִתי יְה
  . נְַפִׁשי ַלאדֹנָי ִמּׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר ׁשְֹמִרים ַלּבֶֹקר

יֵַחל יְִׂשָרֵאל ֶאל יְהָוה ִּכי ִעם יְהָוה ַהֶחֶסד 
  . ְוַהְרֵּבה ִעּמֹו ְפדּות

  .נָֹתיוְוהּוא יְִפֶּדה ֶאת יְִׂשָרֵאל ִמּכֹל ֲעו ֹ
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