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השנה גם 
אתם תזכו 

לנס וישועה 
מובטחת! 

אמן.

סוד הישועה 
ופתיחת המזל 

וסדר הדלקת
'נר הרשב"י

הקדוש'

אמר רבי שמעון בר יוחאי:

"יכול אני לפטור 
את העולם כולו מן 

הדין לרחמים"
סגולה קדושה זו נהגו המקובלים לומר 

 לישועה ושמירה מכל המזיקים,
והיא סגולה המסוגלת לפתוח שערי 

שמים, ולקריעת גזירות רעות, ולהפוך 
את מידת הדין למידת הרחמים.



~ יש לומר בכוונה ובדמעות את פסוקי הסגולה שלפני פתיחת שערי שמים ~

ֹו׃ ְמַיֲחִל֥ים ְלַחְסּדֽ ֤ה ֵע֣ין ֲאֹדָני ֶאל־ְיֵרָא֑יו ַלֽ ִהֵנּ

ִעּתֹו ן ְבּ ְריֹו ִיֵתּ ר ִפּ ְלֵגי ָמִים ֲאֶשׁ תּול ַעל ַפּ ֵעץ ָשׁ  ְוָהָיה ְכּ
ה ַיְצִליַח: ר ַיֲעֶשׂ ְוָעֵלהּו לֹא ִיּבֹול ְוֹכל ֲאֶשׁ

י֙ ִלְפֵנ֣י ֲאֹדָני ְקֹרִב֛ים ֶאל ֲאֹדָני ֱאלֵֹה֖ינּו יֹוָמ֣ם  ְ֙נִתּ ֤ר ִהְתַחַנּ ה ֲאֶשׁ ְהיּ֨ו ְדָבַר֜י ֵאֶ֗לּ ְוִיֽ
יֹוֽמֹו׃ ַבר־יֹ֥ום ְבּ ָרֵא֖ל ְדּ ֛ט ַעּמֹ֥ו ִיְשׂ ַפּ ֣ט ַעְבּדֹ֗ו ּוִמְשׁ ַפּ ָוָלְ֑יָלה ַלֲעׂשֹ֣ות ׀ ִמְשׁ

י: ִנּ ֶניָך ִמֶמּ ר ָפּ ְסֵתּ ְלָתה רּוִחי ַאל ַתּ ַמֵהר ֲעֵנִני ְיהָוה ָכּ

~ תפילת 'אנא בכח' המסוגלת לפתיחת שערי שמים ~

יר ְצרּוָרה:                   )אב"ג ית"ץ( ִתּ ת ְיִמיְנָך ַתּ ַלּ ֹכַח ְגֻדּ א, ְבּ ָאָנּ
ֵבנּו, ַטֲהֵרנּו, נֹוָרא:                  )קר"ע שט"ן( ְגּ ָך, ַשׂ ת ַעְמּ ל ִרַנּ ַקֵבּ
ְמֵרם:                   )נג"ד יכ"ש( ָבַבת ָשׁ י ִיחּוְדָך ְכּ ָנא ִגּבֹור, דֹוְרֵשׁ
ִמיד ָגְמֵלם:           )בט"ר צת"ג( ְרֵכם, ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך ָתּ ָבּ
רֹוב טּוְבָך ַנֵהל ֲעָדְתָך:                   )חק"ב טנ"ע( ֲחִסין ָקדֹוׁש, ְבּ
ְתָך:                   )יג"ל פז"ק( ֵנה, זֹוְכֵרי ְקֻדָשּׁ ְך ְפּ ֶאה, ְלַעְמּ ָיִחיד ֵגּ
ַמע ַצֲעָקֵתנּו, יֹוֵדַע ַתֲעֻלמֹות:         )שק"ו צי"ת( ל ּוְשׁ ְוָעֵתנּו ַקֵבּ ַשׁ

~ יאמרו בכוונה גדולה את סוד 'כתב הקודש' ~

יל. יַע. ּפֹוֶדה ּוַמּצִ  ּגֹוֵאל ּומֹוׂשִ
ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה.  ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם. ּבְ

יֹום ַצר ִלי",  ב ִלי ּוָמנֹוס ְבּ ָגּ י ָהִייָת ִמְשׂ ָך ִכּ ֶקר ַחְסֶדּ ן ַלֹבּ יר ֻעֶזָּך ַוֲאַרֵנּ "ַוֲאִני ָאִשׁ
יר ַוֲאִני"  ן ֻעֶזָּך ָאִשׁ ֶקר ַוֲאַרֵנּ ָך ַלֹבּ י ַחְסֶדּ ב ָהִייָת ִכּ ָגּ יֹום ּוָמנֹוס ִלי ִמְשׂ "ִלי ַצר ְבּ

יֹום ַצר ִלי",  ב ִלי ּוָמנֹוס ְבּ ָגּ י ָהִייָת ִמְשׂ ָך ִכּ ֶקר ַחְסֶדּ ן ַלֹבּ יר ֻעֶזָּך ַוֲאַרֵנּ "ַוֲאִני ָאִשׁ
יר ַוֲאִני"  ן ֻעֶזָּך ָאִשׁ ֶקר ַוֲאַרֵנּ ָך ַלֹבּ י ַחְסֶדּ ב ָהִייָת ִכּ ָגּ יֹום ּוָמנֹוס ִלי ִמְשׂ "ִלי ַצר ְבּ

יֹום ַצר ִלי",  ב ִלי ּוָמנֹוס ְבּ ָגּ י ָהִייָת ִמְשׂ ָך ִכּ ֶקר ַחְסֶדּ ן ַלֹבּ יר ֻעֶזָּך ַוֲאַרֵנּ "ַוֲאִני ָאִשׁ
יר ַוֲאִני"  ן ֻעֶזָּך ָאִשׁ ֶקר ַוֲאַרֵנּ ָך ַלֹבּ י ַחְסֶדּ ב ָהִייָת ִכּ ָגּ יֹום ּוָמנֹוס ִלי ִמְשׂ "ִלי ַצר ְבּ
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~ סדר הדלקת 'נר הרשב"י הקדוש' ~

יש לומר בכוונה גדולה וטהורה:

ּוָבַרֲחִמים,   ֶחֶסד  ּבְ ִרּיֹוָתיו  ּבְ ַעל  ַרֵחם  ַהּמְ ְוַרְחָמן,  ֶנֱאָמן  ֶמֶלְך  ֵאל  ִמים,  ּשָׂ ּבַ ׁשֶ ָאִבי 
י ָצִריְך ֲאִני ִליׁשּוָעה. ֶניָך, ּכִ ַרֲחֶמיָך, ַאְחָלה ּפָ א ּבְ ָאּנָ

ים  ִלי ְלטֹוָבה ְוִיְהֶיה ִלי ֵחן ְוֶחֶסד ְוַאְצִליַח ְלַהְגׁשִ ח ַמּזָ ְפּתַ ּתִ ן/ת ֲאִני ְלָפֶניָך ׁשֶ ּוִמְתַחּנֵ
ן ח ֲאֹדָני ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ָאּמָ תּוב ִיְפּתַ ּכָ מֹו ׁשֶ י ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ּכְ ֲאלֹת ִלּבִ ִמׁשְ

~ כאן יש להדליק  את 'נר הרשב"י הקדוש' ~

ויאמרו בכוונה גדולה מעומק הלב, ג' פעמים:

ְמעֹון י ׁשִ ְאָלָהא ְדַרּבִ
ר יֹוַחאי ֲעֵנִני ּבַ

ואחר הדלקת הנר יש לומר בכוונה

ִלי  ַוְיִהי  ֲאֹדָני  ָיּה  ְוִזְמָרת  י  ָעּזִ י  ּכִ ֶאְפָחד  ְולֹא  ֶאְבַטח  ְיׁשּוָעִתי  ֵאל  ה  ִהּנֵ
ן ְלָך ָהֱאלִֹהים  ֶדה, ְוִיּתֶ ּשָׂ ה ּבַ ִעיר ּוָברּוְך ַאּתָ ה ּבָ רּוְך ַאּתָ ִליׁשּוָעה, ְואֹוֵמר ּבָ
י ֶאל ֲאֹדָני  ְנּתִ ר ִהְתַחּנַ ה ֲאׁשֶ י ָהָאֶרץ, ְוִיְהיּו ְדָבַרי ֵאּלֶ ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ל ַהּשׁ ִמּטַ

ְוַחּנּון,  ַרחּום  ֵאל  ִליׁשּוָעְתָך  ה  ֶאְזּכֶ ן  ּכֵ ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  ֲאֹדָני  ֶאל  ְקֹרִבים 
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ָאֵמן ְוָאֵמן ְמֵהָרה ּבַ ּבִ

 ויש לכוון במחשבה בלבד:
 שם המלאך 'גבריאל'  וכן שם הקדוש אב"ג ית"ץ
 היוצא מפסוק 'אנא בכח גדולת ימינך תתיר צרורה'

ויועיל להם מאוד באותה שנה בסיעתא דשמיא

 כאן יאמרו בכוונה:
רּוְך ֲאֹדָני ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ּבָ
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הקדוש!רשב"יהתקווה של עם ישראל


