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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 
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למזכי  באורייתא,  לאשתדלא  דידעי 
אמר,  דאת  כמה  דלעילא,  לחיין  בה 
)דברים ל ב( כי היא חייך ואורך ימיך 
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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 לזכות בשפע
בזכותו של רשב"י זי"ע

ּוַפְרָנָסִתי  ְמזֹונֹוַתי  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ה  ְיהֹוָ ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ִרים  ָרֵאל, ֻמְכּתָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ יִתי ִעם ְמזֹונֹות ּוַפְרָנַסת ּכָ ֵני ּבֵ ּוְמזֹונֹות ּוַפְרָנַסת ּבְ
ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם  ר  ָ ּשׁ ּבָ ַנת  ַמּתְ ִליֵדי  ְצִריֵכִני  ּתַ ְוַאל  ָיְדָך,  ּבְ ִקים  ּוֻמְצּדָ ִתים  ּוְמֻאּמָ
ה ְוָהְרָחָבה. ּוְתֵהא ְמַלאְכִתי  דֹוׁשָ תּוָחה, ַהּקְ ֵלָאה ַהּפְ י ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ ַהְלָוָאָתם, ּכִ
ם  ׁשֵ ל  ִיְתַחּלֵ ּלֹא  ׁשֶ ִני  ּוְתַזּכֵ ְלָמֶות,  ְולֹא  ים  ְלַחּיִ ַלֲעִנּיֹות,  ְולֹא  ִלְבָרָכה  ֲעָסַקי  ְוכֹל 
א  ִמיד, ּוְתַמּלֵ יִעים טֹוב ְלכֹל ָאָדם ּתָ ּפִ י. ְוֶאֱהֶיה ִמן ַהּמֹוִעיִלים ּוַמׁשְ ַמִים ַעל ָיּדִ ׁשָ
ה  ְיהֹוָ ה  ַאּתָ י  ּכִ ִמְצַרִים,  ְליֹוְצֵאי  יָת  ָעׂשִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִמּטּוְבָך,  ְבֵענּו  ְוׂשָ ְרכֹוֶתיָך  ִמּבִ ָיַדי 
ִעּתֹו,  ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ רּו, ְוַאּתָ ּבֵ ַרְכּתָ ּוְמָבֵרְך ְלעֹוָלם. ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיׂשַ ּבֵ
ְלָך, לֹא  ה ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלּכֶ ֵלְך ַעל ְיהֹוָ יַע ְלכֹל ַחי ָרצֹון. ַהׁשְ ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיְדָך, ּוַמׁשְ

ן ְיִהי ָרצֹון.  ן ּכֵ יק. ָאּמֵ ּדִ ן ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ ִיּתֵ

ָנה טֹוָבה ֵמאֹוְצרֹות  ן ִלי ַמּתָ ּתֶ ּתִ ה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ָפֶניָך ְיהֹוָ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
ן ִלי  ר ָאחֹן. ְוִתּתֶ ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאׁשֶ ִדְכִתיב  ּכְ ֵאיִני ְכַדאי  י ׁשֶ ּפִ ם ַאף ַעל  ַנת ִחּנָ ַמּתְ
ה ּוְבָכל יֹום ָויֹום ְמזֹונֹוֵתינּו  ּיֹום ַהזֶּ ְלָחִני ּבַ מּוִכים ַעל ׁשֻ ֵני ֵביִתי ּוְלָכל ַהּסְ ּוְלָכל ּבְ
ֵדיַקְרנּוָסא(  כזה  ניקוד  )ס"א  ִדיָקְרנּוָסא  דֹול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ְזכּות  ּבִ ּוְבֶרַוח  ָכבֹוד  ּבְ
נּו  ְמָך ָחּנֵ ׁשִ י ִאם ּבְ ר ָוָדם ּכִ ׂשָ ַנת ּבָ ְצִריֵכנּו ִליֵדי ַמּתְ ְרָנָסה. ְוַאל ּתַ ה ַעל ַהּפַ ַהְמֻמּנֶ
ֶסָלה.  ֶסָלה  ֶסָלה  ָאֵמן  ָאֵמן  ָאֵמן  יֵענּו,  ּפִ ְוַתׁשְ ֵלנּו  ַכְלּכְ ּתְ ם  ִחּנָ ַנת  ַמּתְ ּוֵמאֹוַצר 
)ויכוין בכ"ד שמות דכ"ד ספרים: ֻיָפ ֻעָנ ֻהָת ֻהָת ֻהָד ֻדָי ֻמָי ֻהָד ֻאָמ ֻאָת ֻבָנ ֻהָם 

ָה ֻלָב ֻהָה ֻאָב ֻלָה ֻלָך ֻאָר ֻהָם(: ָם ֻאָת ֻוָו ֻאָת ׁשֻ ׁשֻ

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




