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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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תפילה לרפואה שלמה
בזכותו של רשב"י זי"ע

ׁשּו ַרֲחֶמיָך  א ַרֲחִמים ַעל פב"פ ְוִיְכּבְ ְתַמּלֵ ּתִ ה ֱאלֹוֵהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ ָפֶניָך ְיהֹוָ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
א  ִהְתַמּלֵ ְוַחּנּון.  ַרחּום  ֶמֶלְך  א  ָאּנָ ְוָרעֹות:  ָקׁשֹות  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ פב"פ  ֵמַעל  ל  ּוְתַבּטֵ ַעְסָך.  ּכַ ֶאת 
ַרֲחֶמיָך רֹוֵפא  ה ּבְ י ַאּתָ ֵליָמה, ּכִ ֵאהּו ְרפּוָאה ׁשְ ָוי, ְוִתְרּפָ ַרֲחִמים ַעל פב"פ ַהּמּוָטל ַעל ֶעֶרׂש ּדְ
נּו  ים ּבָ ָך ִיְשָרֵאל )בגימטריא ר"ת - רפ"ח למתק ולהעלות רפ"ח ניצוצין(. ּוְתַקּיֶ חֹוֵלי ַעּמְ
בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו )יכוון: כי ֶעֶרׂש ייהפך  ּכָ ל ִמׁשְ ָוי ּכָ ה ִיְסָעֶדּנּו ַעל ֶעֶרׂש ּדְ תּוב ְיהֹוָ ּכָ ִמְקָרא ׁשֶ
ִתְפֶאֶרת,  ְגבּוָרה, ַיֲעקֹב ָאחּוז ּבְ ֶחֶסד, ִיְצָחק ֶנְאָזר ּבִ עשר, דוי יוד(. ּוְלַמַען ְזכּות ַאְבָרָהם ָאחּוז ּבְ
ַנִים  ֶות ַנְפׁשֹו. ּוְבכַֹח ׁשְ יל ִמּמָ ֵליָמה, ְוַתּצִ ֵאהּו ְרפּוָאה ׁשְ ַרּפְ הֹוד, ּתְ ֵנַצח, ַאֲהרֹן ּבְ ה ָאחּוז ּבְ מׁשֶ
א,  ֲעֵרי ֲארּוָכה ּוַמְרּפֵ ח לפב"פ ׁשַ ְפּתַ ַהר ִסיַני, ּתִ ְלנּו ּבְ ּבַ ּקִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ְוֶעְשִרים אֹוִתּיֹות ּתֹוָרְתָך ַהּקְ
ֲעֵרי ֶחְמָלה,  ֲעֵרי ְזכּות ָאבֹות, ׁשַ ֲעֵרי הֹוד ְוָהָדר, ׁשַ רֹור, ׁשַ ֲעֵרי ּדְ יָלה, ׁשַ ֲעֵרי ּגִ ֲעֵרי ְבִריאּות, ׁשַ ׁשַ
ְנִעימֹות,  ֲעֵרי  ׁשַ ְמִחיָלה,  ֲעֵרי  ׁשַ ָטהֹור,  ֵלב  ֲעֵרי  ׁשַ ָרה,  ּפָ ּכַ ֲעֵרי  ׁשַ ְיׁשּוָעה,  ֲעֵרי  ׁשַ טֹוָבה,  ֲעֵרי  ׁשַ
ְרפּוָאה  ֲעֵרי  ׁשַ קֹוְמִמּיּות,  ֲעֵרי  ׁשַ ְצָדָקה,  ֲעֵרי  ׁשַ ְפדּות,  ֲעֵרי  ׁשַ ֶעְזָרה,  ֲעֵרי  ׁשַ ְסִמיָכה,  ֲעֵרי  ׁשַ
ְכרּו ִלְפֵני  ר ָעָשה הּוא ּוְבֵני ֵביתֹו ִיזָּ ֲעֵרי ְתׁשּוָעה. ְוָכל ִצְדקֹוָתיו ֲאׁשֶ ֲעֵרי ִשְמָחה, ׁשַ ֵליָמה, ׁשַ ׁשְ
יהּו ְלאֹוֶרְך  ְמֵרהּו ִויַחּיֵ ה ִיׁשְ ֶנֶפׁש אֹוְיָביו, ְיהֹוָ ֵנהּו ּבְ ּתְ ֲעדֹו, ְוַאל ּתִ א ַרֲחֶמיָך ְלַהְמִליץ טֹוב ּבַ ִכּסֵ
ר הּוא  ר ֶאְהֶיה, ֲאׁשֶ דֹוׁש ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ָפֶניָך ַהּשׁ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ לֹום:  ְוׁשָ ים  ַחּיִ נֹות  ּוׁשְ ָיִמים 
ְיסֹוד ַהּכֹל ְוִעיָקר ַהּכֹל ְוׁשֶֹרׁש ַהּכֹל, ָהָיה הֶֹוה ְוִיְהֶיה )יכוון כי יש בו ד' אותיות אלף הא יוד 
ְרפּוָאה  ַלח  ׁשְ ּתִ ׁשֶ הא וכוחו גדול פשוט או מורכב לכל דבר וסודו שהוא סוד הייחוד(, 
ְכַדִאים  ָאנּו  ֵאין  י  ּכִ ְוָיַדְענּו  ֵמָחְליֹו.  ִויִחי  ָעְמדֹו  ַעל  ְוַתֲעִמיֵדהּו  פב"פ,  ה  ַהזֶּ ְלחֹוֶלה  ֵליָמה  ׁשְ
י ַרחּום  ּכִ ְמנּו ַרֲחֶמיָך ֶנֶגד ֵעיֵנינּו  ן ַעל ֲאֵחִרים, ָאְמָנם ׂשַ ּכֵ ל ְלָפֶניָך ַעל ַעְצֵמנּו, ְוָכל ׁשֶ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ְוַתֲחנּוִנים ַעל  ַרֲחִמים  ׁש  ְלַבּקֵ ִנים ָאָתאנּו  ּפָ ת  בֹׁשֶ ּבְ ָלֵכן  ה.  ּפֶ ל  ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ׁשֹוֵמַע  ה  ְוַאּתָ ה,  ָאּתָ
א  ֵצהּו, ּוְתַמּלֵ ֵקהּו ּוְתַאּמְ ה. ֵאל ָנא ְרָפא ָנא לֹו, ְוַתְבִריֵאהּו ְוַתְחִליֵמהּו ּוְתַחזְּ פב"פ ַהחֹוֶלה ַהזֶּ
ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך, ֲעׂשֵ ֶמָך, ֲעׂשֵ ה ְלַמַען ׁשְ ֲאלֹות ִלּבֹו ְלטֹוָבה. ֲעׂשֵ ִמׁשְ

ה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: י ְלָפֶניָך ְיהֹוָ ֶתָך. ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ְקדּוׁשָ

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




