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לאחר שבעת הצרה  ולקבל על עצמ שעל אדםהסגולה היא אבל אם משתמשים בתור סגולה אז  מותר להגיד בכל יום
פרשת  )שנה שניה, לרבינו יוסף חיים זצ"ל (. כמבואר בספר בן איש חיבפני עשרה אנשים"נשמת כל חי" ) הצלתו וישועתו יאמר

 .תולדות, סעיף ג(
 
 

רֹומֵ  ֵאר ּותְׁ פָּ ר תְׁ שָּ ל בָּ רּוַח כָּ ה ֱאֹלֵהינּו וְׁ ֹהוָּ ָך יְׁ ֵרְך ֶאת ִשמְׁ בָּ ל ַחי תְׁ ַמת כָּ ַעד ִנשְׁ ם וְׁ עֹולָּ ִמיד, ִמן הָּ ֵכנּו תָּ ָך ַמלְׁ רְׁ ם ִזכְׁ
ה ֵאל ם ַאתָּ עֹולָּ ַרֵחם .הָּ עֹוֶנה ּומְׁ נּו )ֶמֶלְך( ּגֹוֵאל ּומֹוִשיַע, ּפֹוֶדה ּוַמִציל וְׁ ֲעֶדיָך ֵאין לָּ ה ּוִמַבלְׁ צּוקָּ ה וְׁ רָּ ל ֵעת צָּ כָּ  .בְׁ

ה. תָּ א אָּ סֹוֵמְך ֶאלָּ נּו ֶמֶלְך עֹוֵזר וְׁ ִרא ֵאין לָּ דֹות, ֱאֹלֵהי הָּ ל תֹולָּ ִרּיֹות, ֲאדֹון כָּ ל בְׁ ַאֲחרֹוִנים, ֱאלֹוַה כָּ הָּ שֹוִנים וְׁ
ַרֲחִמים יו בְׁ ִרּיֹותָּ ֶחֶסד ּובְׁ מֹו בְׁ ַנֵהג עֹולָּ חֹות, ַהמְׁ בָּ ל ַהִתשְׁ כָּ ל בְׁ ֻהלָּ ן ,ַהמְׁ ֹלא ִיישָּ נּום וְׁ ה ֱאֹלִהים ֱאֶמת, ֹלא יָּ ֹהוָּ  .ַויְׁ

ַהֵמִקיץ נִ  ֵשִנים וְׁ עֹוֵרר יְׁ ִמים, ַהמְׁ פּוִפים, ַהֵמִשיַח ִאלְׁ זֹוֵקף כְׁ ִרים וְׁ רֹוֵפא חֹוִלים, ּפֹוֵקַח ִעוְׁ ַחֶּיה ֵמִתים וְׁ ִמים, מְׁ דָּ רְׁ
נּו מֹוִדים. ָך ֲאַנחְׁ ַבדְׁ ָך לְׁ ִמים, ּולְׁ ַפֲעֵנַח ֶנֱעלָּ ַהמְׁ  וְׁ

 
יו ה ַכֲהמֹון ַּגלָּ שֹוֵננּו ִרנָּ ה ַכּיָּם ּולְׁ ֵלא ִשירָּ ִאלּו ִפינּו מָּ ִשפְׁ  ,וְׁ ִקיעַ וְׁ ֲחֵבי רָּ ֶמרְׁ ִאירֹות ַכֶשֶמש  ,תֹוֵתינּו ֶשַבח כְׁ ֵעיֵנינּו מְׁ וְׁ

ִים מָּ ֵרי שָּ ִנשְׁ רּושֹות כְׁ ֵדינּו פְׁ יָּ ֵרַח וְׁ ַכּיָּ ָך ,וְׁ הֹודֹות לְׁ ִּפיִקין לְׁ נּו ַמסְׁ ַאּיָּלֹות, ֵאין ֲאַנחְׁ ֵלינּו ַקלֹות כָּ ַרגְׁ ה ֱאֹלֵהינּו ,וְׁ ֹהוָּ  ,יְׁ
כֵ  ָך ַמלְׁ ֵרְך ֶאת ִשמְׁ בָּ בֹות  ,נּוּולְׁ בָּ רֹוב ִרֵבי רְׁ ִפים וְׁ ֵפי ֲאלָּ ִמים)ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאלְׁ עָּ אֹות(ּפְׁ לָּ ִנפְׁ  ,, ַהּטֹובֹות ִנִסים וְׁ

נּו תָּ ַאלְׁ ַרִים ּגְׁ ִנים ִמִמצְׁ פָּ ִעם ֲאבֹוֵתינּו. ִמלְׁ נּו וְׁ ִשיתָּ ִעמָּ נּו ,ֶשעָּ ִדיתָּ ִדים ּפְׁ ה ֱאֹלֵהינּו, ִמֵבית ֲעבָּ ֹהוָּ תָּ  ,יְׁ ב ַזנְׁ עָּ רָּ נּו, בְׁ
נּו. ַעד הֵ  ַרִבים ִדִליתָּ ִעים וְׁ ִאים רָּ נּו, ּוֵמֳחלָּ תָּ נּו, ִמֶדֶבר ִמַלטְׁ תָּ נּו, ֵמֶחֶרב ִהַצלְׁ תָּ ַכלְׁ ע ִכלְׁ בָּ שָּ ֹלא ּובְׁ רּונּו ַרֲחֶמיָך וְׁ ה ֲעזָּ נָּ

ַפחְׁ  ה ֶשנָּ מָּ שָּ רּוַח ּונְׁ נּו, וְׁ תָּ בָּ ִרים ֶשִּפַלגְׁ ֶדיָך. ַעל ֵכן ֵאבָּ בּונּו ֲחסָּ ִפינּו, ֵהן ֵהםֲעזָּ תָּ בְׁ שֹון ֲאֶשר ַשמְׁ לָּ ַאֵּפינּו, וְׁ יֹודּו  ,תָּ בְׁ
ַשֵבחַ  ָך תְׁ שֹון לְׁ ל לָּ כָּ ָך יֹוֶדה, וְׁ ל ֶּפה לְׁ ִמיד. ִכי כָּ ֵכנּו תָּ ָך ַמלְׁ ֲארּו, ֶאת ִשמְׁ חּו, ִויפָּ כּו, ִויַשבְׁ רְׁ ַצֶּפה, ִויבָּ ָך תְׁ ל ַעִין לְׁ כָּ , וְׁ

כָּ  ַרע, וְׁ ָך ִתכְׁ ל ֶבֶרְך לְׁ כָּ ַתֲחֶוהוְׁ ֶניָך ִתשְׁ פָּ ה לְׁ ר ֶשֶנֱאַמר .ל קֹומָּ בָּ ֶמָך, ַכדָּ רּו ִלשְׁ ַזמְׁ יֹות יְׁ לָּ ַהכְׁ ַהֶקֶרב וְׁ אּוָך וְׁ בֹות ִיירָּ בָּ ַהלְׁ  :וְׁ
מֹוָך ה ִמי כָּ ֹהוָּ ה יְׁ נָּ ֹמַתי ֹתאַמרְׁ ל ַעצְׁ לוֹ  .כָּ יֹון ִמֹּגזְׁ ֶאבְׁ ִני וְׁ עָּ ק ִמֶמנּו, וְׁ זָּ ִני ֵמחָּ ַעת ֲעִנּיִ  :ַמִציל עָּ ַמע, ַשוְׁ ה ִתשְׁ ים ַאתָּ
תּוב כָּ תֹוִשיַע. וְׁ ִשיב וְׁ ה :ַצֲעַקת ַהַדל ַתקְׁ ִהלָּ ה תְׁ אוָּ ִרים נָּ שָּ ה, ַליְׁ ֹהוָּ נּו ַצִדיִקים ַביְׁ  :ַרנְׁ

 
דֹושִ  ֶקֶרב קְׁ ש, ּובְׁ ַקדָּ שֹון ֲחִסיִדים ִתתְׁ ַרְך, ּוִבלְׁ בָּ ֵתי ַצִדיִקים ִתתְׁ ִשפְׁ ם, ּובְׁ רֹומָּ ִרים ִתתְׁ שָּ ִפי יְׁ ל.בְׁ ַהלָּ  ים ִתתְׁ

 
צּוִרים  ל ַהיְׁ ֵאל, ֶשֵכן חֹוַבת כָּ רָּ ָך ֵבית ִישְׁ בֹות ַעמְׁ ֲהלֹות ִרבְׁ ִמקְׁ ה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, )יפסיק מעט(בְׁ ֹהוָּ ֶניָך יְׁ פָּ  ,לְׁ

ֵרי ִשירוֹ  ל ִדבְׁ ַנֵצַח, ַעל כָּ ַהֵדר ּולְׁ רֹוֵמם לְׁ ֵאר לְׁ פָּ ַשֵבַח, לְׁ ַהֵלל לְׁ הֹודֹות לְׁ ִשיֶחָך.לְׁ ָך מְׁ דְׁ ִוד ֶבן ִיַשי ַעבְׁ חֹות דָּ בָּ ִתשְׁ  ת וְׁ
 

ָאֶרץ ַמִים ּובָּ דֹוש ַבשָּ ַהקָּ דֹול וְׁ ֵאל ַהֶמֶלְך ַהּגָּ ֵכנּו הָּ ַעד ַמלְׁ ָך לָּ ַתַבח ִשמְׁ ֵכן, ִישְׁ ה ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  .ּובְׁ ֹהוָּ ֶאה יְׁ ָך נָּ ִכי לְׁ
ֶעד ם וָּ עֹולָּ חָּ  :ֲאבֹוֵתינּו לְׁ בָּ ה,  ,ה, ַהֵללִשיר ּושְׁ דּולָּ ה, ֶנַצח, ּגְׁ לָּ שָּ ה, ֹעז, ּוֶממְׁ רָּ ִזמְׁ ה, ּווְׁ ֻדשָּ ֶאֶרת, קְׁ ִתפְׁ ה, וְׁ ִהלָּ ה, תְׁ בּורָּ ּגְׁ

כּות ה ֵאל .ּוַמלְׁ ם ַאתָּ ַעד עֹולָּ ם וְׁ דֹוש, ּוֵמעֹולָּ ַהקָּ דֹול וְׁ ָך ַהּגָּ ִשמְׁ אֹות לְׁ הֹודָּ כֹות וְׁ רָּ ל  :בְׁ ֻהלָּ דֹול ּומְׁ ה ֶמֶלְך ּגָּ רּוְך ַאתָּ בָּ
ִשיבַ  ל ַהַמֲעִשים, ַהבֹוֵחר בְׁ מֹות, ִרבֹון כָּ שָּ ל ַהנְׁ אֹות, בֹוֵרא כָּ לָּ אֹות, ֲאדֹון ַהִנפְׁ חֹות. ֵאל ַההֹודָּ בָּ הִתשְׁ רָּ  ,ֶמֶלְך ,ֵרי ִזמְׁ

ִמים ,ֵאל עֹולָּ  ָאֵמן. .ַחי הָּ
 


