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סגולה לשלום בית

שהשלום  מלך  השלום  אדון  ֲאבוֵתינּו  ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶניָך  ָרצון  ְיִהי 
)פב"פ(  בעלי  לבין  )פב"פ(  ביני  ורעות  ואחווה שלום  שלו שתשרה אהבה 
מכל  ותצילנו  בעדנו  והגן  שמך  למען  מהרה  והושיענו  עולם  ועד  מעתה 
עצה  ישראל  בית  עמך  ועל  עלינו  היועץ  וכול  ומזיק,  צר  ומכל  רע  אדם 
שאינה טובה ומחשבה שאינה טובה – הפר ובטל עצתו כדכתיב:" ֻעצּו ֵעָצה 
ְוֻתָפר ַּדְּברּו ָדָבר ְוֹלא ָיקּום ִּכי ִעָּמנּו ֵאל" והסר מאיתנו כל מחלוקת קנאה 
שנאה ותחרות, ובעבור שמך ֵאל ַׁשַּדי בטל מעלינו כל מׂשטנים ומקטרגים, 
בין למעלה בין למטה, ולא יהיה בהם כוח להׂשטין ולקטרג עלינו. ותצוה 
למלאכיך לעזור לנו ולסיענו כדכתיב:"ֹלא ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב 

ְּבָאֳהֶלָך ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך". 

ֹחֶׁשְך  ּובֹוֵרא  אֹור  יֹוֵצר  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ְיָי  אנא 
ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא את הכול ַאל יהיו עונותינו מונעים הטוב מאיתנו, ותטה 
את ליבותנו שנכבד אחד את השני ותשרה את שכינתך בנינו, ותהיה בנינו 
אהבה ואחווה שלום ורעות אורה ושמחה מעתה ועד עולם. וקיים בנו את 
הכתוב:"ַהָּׂשם ְּגבּוֵלְך ָׁשלֹום ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעְך" וכן:"ְיִהי ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה 
ָיֵאר  ְוִיְׁשְמֶרָך,  ְיָי  בתורתך:"ְיָבֶרְכָך  הכתובה  בברכה  נא  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך".וברכני 
ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום". והתמלא ברחמים  ֵאֶליָך  ָּפָניו  ְיָי  ִיָּׂשא  ִויֻחֶּנָּך,  ֵאֶליָך  ָּפָניו  ְיָי 
גדולים עלינו ומלא כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה וקיים בבעלי את 
הכתוב:"ְוַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלָך ָׁשלֹום" וכן "ְוָנָחה ָעָליו רּוַח 
ְיָי, רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה, רּוַח ֵעָצה ּוְגבּוָרה, רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ְיָי" ָאֵמן כן יהי רצון 

נצח סלה ועד. ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום. 

ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִּבי ְלָפֶניָך, ְיָי צּוִרי ְוגֲאִלי. ְיָי ְצָבאֹות ִעָּמנּו ִמְׂשָּגב 
ָלנּו ֱאֹלהי ַיֲעֹקב ֶסָלה, ְיָי ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך, ְיָי הֹוִׁשיָעה ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו 

ְביֹום ָקְרֵאנּו. 
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