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לישועתך קויתי יהו"ה, רבי חייא אמר, 
)כדכתיב( כמה דאת אמר )שופטים יג 
ה( והוא יחל להושיע את ישראל מיד 
אמאי  וכי  אחא,  רבי  אמר  פלשתים, 
מעלמא  יעקב  הוה  סליק  והא  קויתי, 
זמנא מכמה שנין, אמאי אמר  בההוא 
)ס"א  ישועה,  לההוא  מחכה  דאיהו 
אלא ודאי( אמר ליה, ודאי רזא דמלה, 
כדכתיב )שמות יז יא( והיה כאשר ירים 
סתם,  ישראל  ישראל,  וגבר  ידו  משה 
אוף הכא והוא יחל להושיע את ישראל, 
ישראל סתם, בגיני כך אמר לישועתך 
קויתי יהו"ה, אמר רבי חייא ודאי הכי 
דצדיקייא  חולקהון  זכאה  ושפיר,  הוא 
למזכי  באורייתא,  לאשתדלא  דידעי 
אמר,  דאת  כמה  דלעילא,  לחיין  בה 
)דברים ל ב( כי היא חייך ואורך ימיך 

לשבת על האדמה וגו':

תא חזי, הא אתמר סדורא דיהודא כלא 
בחד, היך הוי, והא אתמר, פתח ואמר 
זרוע  את  יהו"ה  חשף  י(  נב  )ישעיה 
תליא  דביה  חדא,  דרועא  דא  קדשו, 

ישועה, דביה תליא נוקמא, דביה תליא 
לכנסת  לה  למיקם  ולמה,  פורקנא, 
לגביה,  לה  ולקבלא  מעפרא,  ישראל 
אתער  האי  וכד  כחדא,  לאזדווגא 
בעלמא,  שריא  דחילו  כמה  לקבלה, 
רישהא  תחות  דרועא  ההוא  דינה  עד 
לאתחברא, כמה דאת אמר )שיר ב ו( 
שמאלו תחת לראשי וגו', וכדין נייחא 

דינא, ומכפר חובין:

אבהן,  תלת  אינון  דילה  גלגולין  תלת 
דעלייהו אתמר הן כל אלה יפעל א"ל 
ישועה  איהי  גבר,  עם  שלש  פעמים 
דקודשא  בגין  דיליה,  גאולה  דיליה, 
לאפקא  רשותא  ליה  לית  הוא  בריך 
עמיה,  נפקת  דאיהי  עד  גלותא,  מן 
נבואה כלילא שית  נבואה דיליה,  היא 
עמודא  דאיהי  ו'  דאת  מסטרא  דרגין 
דאמצעיתא, ואיהי חלום אחד משתין 
בנבואה, ומאי שתין אלא לית שיב"ה 
סבא,  ישראל  ודא  משתין,  פחותה 
דסליק באת ו' שית זמנין עשר דאיהו 
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יָת לֹו ֵעֶזר,  ָך ָיַצְרּתָ עֹוָלְמָך, ּוָבָראָת ָאָדם, ְוָעׂשִ ַחְסּדְ ל עֹוָלם, ּבְ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִנים, ְוֶהְחִמירֹו ֲעָבֶדיָך ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  ה ּוְלהֹוִליד ּבָ ָ א ִאּשׁ יָתנּו ִליׂשָ ְוִצּוִ
ּוָבעֹוָלם  ה  ַהזֶּ עֹוָלם  ּבָ ָהָאָדם  י  ַחּיֵ ְוַיַען  זּו,  ִמְצָוה  ְלַאֵחר  ּלֹא  ׁשֶ ִלְבָרָכה 
ְולֹא  ָנִביא  עֹוד  ֵאין  ים  ָהַרּבִ ּוַבֲעוֹונֹוֵתינּו  ה,  ָ ִאּשׁ ּבָ ְמַעט  ּכִ לּוִיים  ּתְ א  ַהּבָ
ֵלב  ּבְ ָלֵכן  ִמְצוֹוֶתיָך.  ם  ְלַקּיֵ ֵדי  ּכְ ְראּוָיה  ֵאיזֹו  ַעת  ַלּדַ ַהּקֶֹדׁש,  רּוַח  ֲעֵלי  ּבַ
ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי  ָהַרֲחָמן,  ָאב  ְלָפֶניָך  ִתי  ִחּנָ ּתְ יל  ְלַהּפִ אִתי  ּבָ ר  ּבָ ִנׁשְ
זּוג  ת  ּבַ ִלי  ְזִמין  ְוּתַ ָעַלי  ַרֲחִמים  א  ְתַמּלֵ ּתִ ׁשֶ ֲאבֹוַתי  ֵואלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ה  ְיהֹוָ
ֶכל  ל טֹוב, ְוטֹוַבת ׂשֵ ם ּוַבֲעַלת ִמּדֹות טֹובֹות ּוַבֲעַלת ַמזָּ ֵ ָנָאה, ְיֵרַאת ַהּשׁ
ה,  ִטְרּדָ ִלי  ּבְ ַהּקֶֹדׁש  ֲעבֹוַדת  ַלֲעבֹד  אּוַכל  ֶזה  ּבָ י  ּכִ ּוְמבֶֹרֶכת,  ּוֻמְצַלַחת 
ם  ֵ רּו ִלי ָעֶליָה ְוִהיא ְראּוָיה, ְוֵיׁש ָלה ִיְרַאת ַהּשׁ ר ְיַדּבְ ֲעָרה ֲאׁשֶ ְוָהָיה ַהּנַ
ה  חֹן ָעַלי ְוַתּטֶ ים ּתָ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ל טֹוב ְוהֹוֶגֶנת ִלי, ּבְ ּוִמּדֹות טֹובֹות ּוַמזָּ
ה  עֹוָלם ַהזֶּ ם ִמְצוֹוֶתיָך ְוטֹוב ִלי ּבָ אּוַכל ְלַקּיֵ אֶֹפן ׁשֶ י ִלְגמֹר ַהָדָבר ּבְ ִלּבִ
א ַרֲחִמים, ר'חום ח'נון ש'ומר ת'ומך מ'ציל י'שר  א. ֵאל ַמּלֵ ּוָבעֹוָלם ַהּבָ
ה ְלַמַען  ֶמָך ֲעׂשֵ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ם רחש תמיף( ָעְזֵרִני ַעל ּדְ ֵ ּשׁ ן ּבַ פ'ודה )ְיַכּוֵ
ְתָך.  ָ ְקֻדּשׁ ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ּתֹוָרְתָך,  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ְיִמיְנָך,  ְלַמַען  ה  ֲעׂשֵ ֶמָך,  ׁשְ
ם )לא להזכיר בפה( אראריתא(  ׁשֵ ן ּבְ ִתי )ְיַכּוֵ ִפּלָ ַמע ּתְ ִני ּוׁשְ ָחֵנִני ְוַעּנֵ
ן )לא להזכיר  ה )ְיַכּוֵ ִפּלָ רּוְך ׁשֹוֵמַע ּתְ ה, ּבָ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ
ה  ְיהֹוָ ְלָפֶניָך,  י  ִלּבִ ְוֶהְגיֹון  ִפי  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  בפה( אוכץ אזבוגה(. 

צּוִרי ְוגֹוֲאִלי.

)כדאי מאוד למסור את השמות לתפילה בקברו של רבי שמעון בר יוחאי זי"ע(




