תפילה
לרפואה שלמה
בזכותו של
רשב"י

תפילה
מהזוהר הקדוש
לפתיחת סוד שערי השמים
ולביטול הדינים

לישועתך קויתי יהו"ה ,רבי חייא אמר,
(כדכתיב) כמה דאת אמר (שופטים יג
ה) והוא יחל להושיע את ישראל מיד
פלשתים ,אמר רבי אחא ,וכי אמאי
קויתי ,והא סליק הוה יעקב מעלמא
בההוא זמנא מכמה שנין ,אמאי אמר
דאיהו מחכה לההוא ישועה( ,ס"א
אלא ודאי) אמר ליה ,ודאי רזא דמלה,
כדכתיב (שמות יז יא) והיה כאשר ירים
משה ידו וגבר ישראל ,ישראל סתם,
אוף הכא והוא יחל להושיע את ישראל,
ישראל סתם ,בגיני כך אמר לישועתך
קויתי יהו"ה ,אמר רבי חייא ודאי הכי
הוא ושפיר ,זכאה חולקהון דצדיקייא
דידעי לאשתדלא באורייתא ,למזכי
בה לחיין דלעילא ,כמה דאת אמר,
(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
(ישעיה נב י) חשף יהו"ה את זרוע
קדשו ,דא דרועא חדא ,דביה תליא

ישועה ,דביה תליא נוקמא ,דביה תליא
פורקנא ,ולמה ,למיקם לה לכנסת
ישראל מעפרא ,ולקבלא לה לגביה,
לאזדווגא כחדא ,וכד האי אתער
לקבלה ,כמה דחילו שריא בעלמא,
עד דינה ההוא דרועא תחות רישהא
לאתחברא ,כמה דאת אמר (שיר ב ו)
שמאלו תחת לראשי וגו' ,וכדין נייחא
דינא ,ומכפר חובין:
תלת גלגולין דילה אינון תלת אבהן,
דעלייהו אתמר הן כל אלה יפעל א"ל
פעמים שלש עם גבר ,איהי ישועה
דיליה ,גאולה דיליה ,בגין דקודשא
בריך הוא לית ליה רשותא לאפקא
מן גלותא ,עד דאיהי נפקת עמיה,
היא נבואה דיליה ,נבואה כלילא שית
דרגין מסטרא דאת ו' דאיהי עמודא
דאמצעיתא ,ואיהי חלום אחד משתין
בנבואה ,ומאי שתין אלא לית שיב"ה
פחותה משתין ,ודא ישראל סבא,
דסליק באת ו' שית זמנין עשר דאיהו
שתין:

תפילה לרפואה שלמה
בזכותו של רשב"י זי"ע
הוה ֱאלוֹ ֵהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ ,ש ִּת ְת ַמ ֵּלא ַר ֲח ִמים ַעל פב"פ ְו ִי ְכ ְ ּב ׁש ּו ַר ֲח ֶמ ָיך
ְי ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיך ְי ָֹ
ֶאת ַּכ ַע ְס ָך .ו ְּת ַב ּ ֵטל ֵמ ַעל פב"פ ָּכל ְ ּג ֵזרוֹ ת ָק ׁשוֹ ת ְו ָרעוֹ תָ :א ָ ּנא ֶמ ֶל ְך ַרחוּם ְו ַח ּנוּןִ .ה ְת ַמ ֵּלא
ש ְּד ָויְ ,ו ִת ְר ּ ָפ ֵאה ּו ְרפו ָּאה ׁ ְש ֵל ָימהִּ ,כי ַא ָּתה ְ ּב ַר ֲח ֶמ ָיך רוֹ ֵפא
ַר ֲח ִמים ַעל פב"פ ַה ּמו ָּטל ַעל ֶע ֶר ׂ
חוֹ ֵלי ַע ּ ְמ ָך ִי ְש ָר ֵאל (בגימטריא ר"ת  -רפ"ח למתק ולהעלות רפ"ח ניצוצין) .ו ְּת ַק ֶ ּיים ָ ּבנ ּו
ש ייהפך
ש ְּד ָוי ָּכל ִמ ׁ ְש ָּכבוֹ ָה ַפ ְכ ָּת ְב ָח ְליוֹ (יכוון :כי ֶע ֶר ׂ
הוה ִי ְס ָע ֶד ּנ ּו ַעל ֶע ֶר ׂ
ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ָּכתוּב ְי ָֹ
עשר ,דוי יוד) .ו ְּל ַמ ַען ְזכוּת ַא ְב ָר ָהם ָאחוּז ְ ּב ֶח ֶסדִ ,י ְצ ָחק ֶנ ְא ָזר ִ ּב ְגבו ָּרהַ ,י ֲעקֹב ָאחוּז ְ ּב ִת ְפ ֶא ֶרת,
משה ָאחוּז ְ ּב ֵנ ַצחַ ,א ֲהרֹן ְ ּבהוֹ דְּ ,ת ַר ּ ְפ ֵאה ּו ְרפו ָּאה ׁ ְש ֵל ָימהְ ,ו ַת ִ ּציל ִמ ּ ָמ ֶות ַנ ְפ ׁשוֹ  .ו ְּבכ ַֹח ׁ ְש ַנ ִים
ֶׁ
ְו ֶע ְש ִרים אוֹ ִת ּיוֹ ת ּתוֹ ָר ְת ָך ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ׁ ֶש ִ ּק ַ ּב ְלנ ּו ְ ּב ַהר ִס ַיניִּ ,ת ְפ ַּתח לפב"פ ׁ ַש ֲע ֵרי ֲארו ָּכה ו ַּמ ְר ּ ֵפא,
ׁ ַש ֲע ֵרי ְב ִריאוּתַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ִ ּג ָילהַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ְּדרוֹ רַ ׁ ,ש ֲע ֵרי הוֹ ד ְו ָה ָדרַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ְזכוּת ָאבוֹ תַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ֶח ְמ ָלה,
ׁ ַש ֲע ֵרי טוֹ ָבהַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ְי ׁשו ָּעהַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ַּכ ּ ָפ ָרהַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ֵלב ָטהוֹ רַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ְמ ִח ָילהַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ְנ ִעימוֹ ת,
ׁ ַש ֲע ֵרי ְס ִמ ָיכהַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ֶע ְז ָרהַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ְפדוּתַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ְצ ָד ָקהַ ׁ ,ש ֲע ֵרי קוֹ ְמ ִמ ּיוּתַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ְרפו ָּאה
ׁ ְש ֵל ָימהַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ִש ְמ ָחהַ ׁ ,ש ֲע ֵרי ְת ׁשו ָּעהְ .ו ָכל ִצ ְדקוֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָע ָשה הוּא ו ְּב ֵני ֵביתוֹ ִי ָזּ ְכר ּו ִל ְפ ֵני
הוה ִי ׁ ְש ְמ ֵרה ּו ִו ַיח ֵ ּייה ּו ְלאוֹ ֶר ְך
ִכ ֵּסא ַר ֲח ֶמ ָיך ְל ַה ְמ ִליץ טוֹ ב ַ ּב ֲעדוֹ ְ ,ו ַאל ִּת ְּת ֵנה ּו ְ ּב ֶנ ֶפ ׁש אוֹ ְי ָביוְ ,י ָֹ
ָי ִמים ו ׁ ְּשנוֹ ת ַח ִ ּיים ְו ׁ ָשלוֹ םִ :ו ִיהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיך ַה ּׁ ֵשם ַה ָ ּקדוֹ ׁש ֶא ְה ֶיה ֲא ׁ ֶשר ֶא ְה ֶיהֲ ,א ׁ ֶשר הוּא
ְיסוֹ ד ַהכּ ֹל ְו ִע ָיקר ַהכּ ֹל ְו ׁש ֶֹר ׁש ַהכּ ֹלָ ,ה ָיה ה ֶֹוה ְו ִי ְה ֶיה (יכוון כי יש בו ד' אותיות אלף הא יוד
הא וכוחו גדול פשוט או מורכב לכל דבר וסודו שהוא סוד הייחוד)ֶ ׁ ,ש ִּת ׁ ְש ַלח ְרפו ָּאה
ׁ ְש ֵל ָימה ְלחוֹ ֶלה ַה ֶזּה פב"פְ ,ו ַת ֲע ִמ ֵידה ּו ַעל ָע ְמדוֹ ִו ִיחי ֵמ ָח ְליוֹ ְ .ו ָי ַד ְענ ּו ִּכי ֵאין ָאנ ּו ְכ ַד ִאים
ש ְמנ ּו ַר ֲח ֶמ ָיך ֶנ ֶגד ֵע ֵינינ ּו ִּכי ַרחוּם
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְל ָפ ֶנ ָיך ַעל ַע ְצ ֵמנוְּ ,ו ָכל ׁ ֶש ֵּכן ַעל ֲא ֵח ִריםָ ,א ְמ ָנם ַ ׂ
ָא ָּתהְ ,ו ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ַּלת ָּכל ּ ֶפהָ .ל ֵכן ְ ּבב ׁ ֶֹשת ּ ָפ ִנים ָא ָתאנ ּו ְל ַב ֵ ּק ׁש ַר ֲח ִמים ְו ַת ֲחנו ִּנים ַעל
פב"פ ַהחוֹ ֶלה ַה ֶזּהֵ .אל ָנא ְר ָפא ָנא לוֹ ְ ,ו ַת ְב ִר ֵיאה ּו ְו ַת ְח ִל ֵימה ּו ו ְּת ַח ְזּ ֵקה ּו ו ְּת ַא ּ ְמ ֵצהוּ ,ו ְּת ַמ ֵּלא
שה ְל ַמ ַען
שה ְל ַמ ַען ּתוֹ ָר ֶת ָךֲ ,ע ֵ ׂ
שה ְל ַמ ַען ְי ִמ ֶינ ָךֲ ,ע ֵ ׂ
שה ְל ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָךֲ ,ע ֵ ׂ
ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִלבּ וֹ ְלטוֹ ָבהֲ .ע ֵ ׂ
ָ
הוה צו ִּרי ְוגוֹ ֲא ִלי:
ְקדו ׁ ָּש ֶת ָךִ .י ְהי ּו ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶה ְגיוֹ ן ִל ִ ּבי ְל ָפ ֶניך ְי ָֹ
(כדאי מאוד למסור את השמות לתפילה בקברו של רבי שמעון בר יוחאי זי"ע)

