תפילה
לזכות בשפע
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 לזכות בשפע
בזכותו של רשב"י זי"ע

הוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהי ּו ְמזוֹ נוֹ ַתי ּו ַפ ְר ָנ ָס ִתי
ְי ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיך ְי ָֹ
ש ָר ֵאלֻ ,מ ְכ ָּת ִרים
ּו ְמזוֹ נוֹ ת ּו ַפ ְר ָנ ַסת ְ ּב ֵני ֵ ּב ִיתי ִעם ְמזוֹ נוֹ ת ּו ַפ ְר ָנ ַסת ָּכל ַע ּ ְמ ָך ֵ ּבית ִי ְ ׂ
ּו ְמ ֻא ּ ָמ ִתים ּו ֻמ ְצ ָּד ִקים ְ ּב ָי ְד ָךְ ,ו ַאל ַּת ְצ ִר ֵיכ ִני ִל ֵידי ַמ ְּת ַנת ָ ּב ּׁ ָשר ָו ָדם ְול ֹא ִל ֵידי
אכ ִתי
ַה ְל ָו ָא ָתםִּ ,כי ִאם ְל ָי ְד ָך ַה ּ ְמ ֵל ָאה ַה ּ ְפת ּו ָחהַ ,ה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה ְו ָה ְר ָח ָבהּ .ו ְת ֵהא ְמ ַל ְ
ְוכֹל ֲע ָס ַקי ִל ְב ָר ָכה ְול ֹא ַל ֲע ִנ ּיוֹ תְ ,ל ַח ִ ּיים ְול ֹא ְל ָמ ֶותּ ,ו ְת ַז ֵּכ ִני ׁ ֶשלּ ֹא ִי ְת ַח ֵּלל ׁ ֵשם
ׁ ָש ַמ ִים ַעל ָי ִּדיְ .ו ֶא ֱה ֶיה ִמן ַה ּמוֹ ִע ִילים ּו ַמ ׁ ְש ּ ִפ ִיעים טוֹ ב ְלכֹל ָא ָדם ָּת ִמידּ ,ו ְת ַמ ֵּלא
הוה
ש ְב ֵענ ּו ִמ ּט ּו ְב ָךְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָע ִ ׂ
ָי ַדי ִמ ִ ּב ְרכוֹ ֶת ָיך ְו ָ ׂ
ש ָית ְליוֹ ְצ ֵאי ִמ ְצ ַר ִיםִּ ,כי ַא ָּתה ְי ָֹ
ש ֵ ּבר ּוְ ,ו ַא ָּתה נוֹ ֵתן ָל ֶהם ֶאת ָא ְכ ָלם ְ ּב ִע ּתוֹ ,
ֵ ּב ַר ְכ ָּת ּו ְמ ָב ֵר ְך ְלעוֹ ָלםֵ .ע ֵיני כֹל ֵא ֶל ָיך ְי ַ ׂ
הוה ְי ָה ְב ָך ְוה ּוא ְי ַכ ְל ֶּכ ְל ָך ,ל ֹא
ּפוֹ ֵת ַח ֶאת ָי ְד ָךּ ,ו ַמ ׁ ְש ִ ּב ַיע ְלכֹל ַחי ָרצוֹ ןַ .ה ׁ ְש ֵל ְך ַעל ְי ָֹ
ִי ֵּתן ְלעוֹ ָלם מוֹ ט ַל ַ ּצ ִּדיקָ .א ּ ֵמן ֵּכן ְי ִהי ָרצוֹ ן.
הוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ִּת ֶּתן ִלי ַמ ָּת ָנה טוֹ ָבה ֵמאוֹ ְצרוֹ ת
ְי ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפ ֶנ ָיך ְי ָֹ
ַמ ְּת ַנת ִח ָ ּנם ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵא ִיני ְכ ַדאי ְּכ ִד ְכ ִתיב ְו ַחנּוֹ ִתי ֶאת ֲא ׁ ֶשר ָאחֹןְ .ו ִת ֶּתן ִלי
ּו ְל ָכל ְ ּב ֵני ֵב ִיתי ּו ְל ָכל ַה ְּסמ ּו ִכים ַעל ׁ ֻש ְל ָח ִני ַ ּב ּיוֹ ם ַה ֶזּה ּו ְב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ְמזוֹ נוֹ ֵתינ ּו
ְ ּב ָכבוֹ ד ּו ְב ֶר ַוח ִ ּב ְזכ ּות ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ִד ָיק ְרנ ּו ָסא (ס"א ניקוד כזה ֵד ַיק ְרנו ָּסא)
שר ָו ָדם ִּכי ִאם ְ ּב ׁ ִש ְמ ָך ָח ֵ ּננ ּו
ַה ְמ ֻמ ֶ ּנה ַעל ַה ּ ַפ ְר ָנ ָסהְ .ו ַאל ַּת ְצ ִר ֵיכנ ּו ִל ֵידי ַמ ְּת ַנת ָ ּב ָ ׂ
ּו ֵמאוֹ ַצר ַמ ְּת ַנת ִח ָ ּנם ְּת ַכ ְל ְּכ ֵלנ ּו ְו ַת ׁ ְש ּ ִפ ֵיענ ּוָ ,א ֵמן ָא ֵמן ָא ֵמן ֶס ָלה ֶס ָלה ֶס ָלה.
(ויכוין בכ"ד שמות דכ"ד ספריםֻ :י ָפ ֻע ָנ ֻה ָת ֻה ָת ֻה ָד ֻד ָי ֻמ ָי ֻה ָד ֻא ָמ ֻא ָת ֻב ָנ ֻה ָם
ׁ ֻש ָם ֻא ָת ֻו ָו ֻא ָת ׁ ֻש ָה ֻל ָב ֻה ָה ֻא ָב ֻל ָה ֻל ָך ֻא ָר ֻה ָם):

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

