
סדר השתטחות על קברי הצדיקים
הבהרה!

אין מתפללים לצדיק ח"ו, אלא רק לה' יתברך בלבד! בזכות הצדיק השוכן כאן, 
ואפשר באופן אחר לבקש גם מהצדיק עצמו, שיתפלל ויעתיר עבורנו לפני ה' יתברך.
)פוסקים(

מעלת ההשתטחות
כל צדיק האמת זוכה לפי בחינתו )מעלתו(, לבחינת ביטול אל האין סוף בשעת 
הסתלקותו )להכלל בקב"ה(, וכשבאין על קברו ומשתטחין עליו אזי נכללין בו 
)בצדיק(, ועל ידי זה נכללין עם נפש הצדיק באור האין סוף, בבחינת עולם הבא, 
בחינת כולו טוב, ועל ידי זה נתבטל כל הרע! ונתכפרין כל העוונות! ועל כן על ידי 
זה יכולין לזכות להשגות גדולות, מי שזוכה להתדבקות רוחא ברוחא )חיבור רוחו 
ברוח הצדיק(, כמובא בשער היחודים, ואפילו מי שאינו בר הכי )אינו ראוי מצד 
עצמו( ואינו יודע לאדבקא רוחא ברוחא, אף על פי כן נעשה כל זה ממילא על ידי 
שבא על קברי הצדיקי אמת, ונכלל בהם באמת ובלב שלם על ידי רבוי התפילות 
התחנות והבקשות שמרבין להתפלל על קבריהם, ולפרש שיחתו שם כל אחד ואחד 
כפי אשר יודע את נגעי לבבו באמת, ומבקש ומשתוקק ומתגעגע לשוב לה' יתברך 
באמת, ולהיות כרצונו יתברך וכרצון הצדיקים האמיתיים, על ידי זה הוא נכלל בהם, 
ועל ידי זה הוא נכלל באין סוף, שעל ידי זה נתבטל כל הרע וזוכין לכל טוב אמן.
)ליקו"ה ברכת הריח ג' ט'(

וזהו בחינת השתטחות על קברי צדיקים אמיתיים, שהוא דבר גדול מאוד! ומועיל 
מאוד לעבודת ה' יתברך לזכות לצאת מהרע שלו! ולשוב לה' יתברך! כי יש בני אדם 
שנפלו כל כך בעוונותיהם, עד שנאחז בהם הרע כל כך, עד שאי אפשר להם בשום 
אופן לשוב לה' יתברך, רק ע"י שבאים על קברי הצדיקים האמיתיים! ואז נכללים 
בנשמת הצדיק שמת, שהוא עוסק תמיד לברר בירורים, והוא בכוחו הגדול שגדול 

במיתתו יותר מבחייו, הוא יכול לברר אפילו הנשמות שנפלו מאוד מאוד!
)ליקו"ה נזיקין ג' ח'(

סדר ההשתטחות
א. טהרה- טוב יותר שיטבול קודם הגעתו לצדיק. ב. נתינת שלום לצדיק- בבואו 
יתן שלום לצדיק כי הצדיק שומעו ונמצא ממש לידו. ג. נר- טוב שידליק נר עבור 
הצדיק שהנר עושה תיקון ותענוג לנפטר. ד. צדקה- יתן פרוטה לצדקה ויזכיר 
שנותנה לכבוד נשמת הצדיק. ה. תשובה- יתחרט ויתוודה לה' לפני הצדיק. ו. לימוד 
על קברו- יאמר משנה תהילים זוהר או מאמר של אותו צדיק. ז. בקשה- יבקש 

עבור שכינת עוזנו וכלל ישראל ואח"כ על עצמו כי המתפלל על חברו נענה תחילה.

תפילה על גאולת ישראל ברחמים
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתהא שעה זאת, שעת רחמים, שעת 
רצון, שעת הקשבה, שעת אהבה, ושעת ישועה גדולה לכל ישראל עמך, ותתנהג 
עם כל עמך בית ישראל ועמנו במידת החסד ובמידת הרחמים, ויעלו לפניך ה' 
אלוקינו כל התלאות והצער והיסורין, אשר עברו עמך בית ישראל בתוקף ואורך 

הגלות הזה, מאומות העולם בכלל ומעמלק והערב רב בפרט.

ויעלו נא עד אליך כל התחינות התפילות הצעקות ודמעות הצדיקים ועמך בית 
ישראל, אשר התפללו אליך על הגאולה השלמה, ושמע את נאקתנו והצל נא אותנו 
ואת כל עמך בית ישראל, מכל עוון ופשע ומכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה 
ומחבלי משיח, וראה נא כי אין נביא בדורנו ולא אורים ותומים ולא בית המקדש, 
והאמת נעדרת במאוד מאוד, ובפרט כי הסתרת פניך מאיתנו בהסתרה שבתוך 
הסתרה, ועמך ישראל יורדים מטה מטה רוחנית וגשמית, וממש אנוסים ליצרם 

כתינוק השבוי בין הנוכרים.

ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר, וצדקה וחסד עשה נא עמנו ה' אלוקינו 
בזכות שלוש עשרה מידות רחמיך, ובעבור שמך הגדול תתפלל נא אתה בעדנו, 
באופן שיעוררו רחמיך הפשוטים את רחמיך הגדולים, כי כבר קראת לנו בנים ככתוב 
בנים אתם לה' אלוקיכם, וכבר הודעתנו שבכל צרותינו לך צר ככתוב בכל צרתם לו 
צר, ובשביל זה תחיש נא את גאולתנו ברחמים וברצון, במתנת חינם ונדבת חסד.

מאסנו בבית המקדש במלכות שמים ובמלכות בית דוד, ושלושתם אנחנו מבקשים 
ותובעים ברחמיך הרבים, ה' שמעה! ה' סלחה! ה' הקשיבה ועשה ואל תאחר! 
ותחיש להגביה קרן משיח בן דוד עבדך, ונתת מהודך עליו, ותמלוך ה' אלוקינו 

במהרה על כל מעשיך בקרוב אמן!
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תפילה בבואו לצדיק
ָשׁלׄום ָעֶליָך ֲאדׄוִני ַהַּצִדיק, ָׁשלׄום ְלָך ְוָשׁלֹום ַעל ִמְׁשָּכְבָך, ָשׁלׄום ַעל ַנְפְׁשָך ַהְקּדׄוָׁשה 
ְוַהְטהׄוָרה, ֲאְׁשֶריָך ָׁשָזִכיָת ָלֶלֶכת ְּבַדְרֵכי יׄוְצֶרָך ּוְלָעְבדׄו ּוְלִיְרָאה אׄותׄו, ְוָעִׂשיָת ִמְצֹות 
ּוַמֲעִׂשים טׄוִבים, ַעל ֵּכן ָגדׄול ְׂשָכְרָך ְוַהָּקדׄוׁש ָּברּוְך הּוא ָיִחיׁש ְּתִחָיְתָך ִויַמֵהר ֲעִמיָדְתָך, 
ְוִנְזֶּכה ְוִנְחֶיה ִלְראוׄת ָּפֶניָך ַהְמִאיִרים ּוַמְזִהיִרים ְּכזַֹהר ָהָרִקיַע, ּוְזכּוְתָך ַתֲעמֹד ָלנּו ְותֹוָרְתָך 

ָמֵגן ַּבֲעֵדנּו, ְוִתְהֶיה ִנְׁשָמְתָך ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ְוַהָּׁשלֹום ֶאת ְיָי ֱאֹלִהים,

ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבׄוד ְיַרְּננּו ַעל ִמְׁשְּכבׄוָתם, ַרְּננּו ַצִּדיִקים ַּבְיָי ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִהָּלה, אֹור 
ָזרּוַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה.

ִרּבׄון ָהעֹוָלִמים ַוֲאדׄוֵני ָהֲאדֹוִנים ָאב ָהַרֲחִמים, ָגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ִּכי ָּבָׂשר ֲאַנְחנּו ְוֵאין 
ָּבנּו כַֹּח ְלַכֵּון ּוְלַיֵחד ִיחּוֵדי ְׁשמׄוֶתיָך ַהְּקדֹוִׁשים ָהְראּוִיים ְלַיֵחד ּוְלַזֵוג ְּבִהְׁשַּתְּטחּות ַעל 
ִקְבֵרי ַהַּצִּדיִקים, ְוַגם ֵאין ִאָּתנּו יׄוֵדַע ָׁשְרֵשׁי ַהִיחּוִדים ְוִזּוּוֵגי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות ְלַדְבָּקא 

ַנְפָׁשא ְּבַנְפָׁשא ְורּוָחא ְּברּוָחא,

ַעל ֵּכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִּתְהֶיה ֲחׁשּוָבה ּוְמֻקֶּבֶלת ּוְרצּוָיה 
ְלָפֶניָך ִּביָאֵתנּו ַעל ֶקֶבר ַהַּצִּדיק ַהֶזה, ְּכִאיּלּו ִּכַּוּנּו ְוִיַחְדנּו ַהִיחּוִדים ְוִזּוּוֵגי ַהִּמּדֹות ַהְקדֹוׁשֹות 
ִבְדֵבקּות ַנְפָׁשא ְּבַנְפָׁשא ְורּוָחא ְּברּוָחא, ְלַהֲאִציל ָעֵלינּו רּוַח ָטֳהָרה ּוְקֻדָׁשה רּוַח ַדַּעת 
ְוִיְרַאת ְיָי, ְוִתְתעֹוֵרר ֶנֶפׁש ַהַּצִּדיק ַהֶזה ְלִהְתַּפֵּלל ָעֵלינּו ְוַתְמִליץ טֹוב ַּבֲעֵדנּו, ְוִיְתעֹוְררּו 
ָהַרֲחִמים ַהְּגדֹוִלים ְלָזְכֵרנּו ְּבִזְכרֹון טֹוב ִמְלָפֶניָך, ְוִנְזֶּכה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, 

ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום.

ִויֵהא ַרֲעָוא ְדִתְתַער ֶנֶפׁש ַהַּצִדיק ַהֶזה ְוֶתֱהֵוי ַסְלָקא ְוָאְזָלא ְוָׁשאָטא ְלַגֵּבי ַאָבָהן ְדִמיֵכי 
ֶחְברֹון ְלאֹוָדָעא ְלהּו ְצלֹוָתא ּוָבעּוָתא ַּדֲאָנא ָּבֵעי ּוַמְצֵלי ּוִמְתַחֵּנן ְּבַהאי ַׁשְעָּתא, ְוִתְתַחֵּבר 
ְוִתְתַעַּטר ִּבְזכּוָתא ַּדֲאָבַהן ְוֵתעּול ְבַּההּוא ִּפְתָחא ִדְּבַגן ֵעֶדן, ואֹוְדָעא ְלרּוַח ְורּוַח ָסִליק 
ְוִאְתַעַּטר ּומֹוַדע ִלְנָׁשָמה, ּוְנָׁשָמה אֹוְדָעא ְלֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא, ְוֻכְּלהּו ָבָעאן ַרֲחֵמי ֲעָלן, 
ְוָחס ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ֲעָלן ְּבִגיֵניהֹון, ּוְבִגין ְזכּוָתא ְּדֻכְּלהּו ַצִדיַקָּיא ְּדָזכּו ְלִמַדת ָּכבֹוד 
ִּדְלֵעיָלא, ְוָזכּו ְלַקֵׁשר ִקְׁשָרא ִעָּלָאה, ִקְׁשָרא ַקִּדיָׁשא ִקְׁשָרא ִדְמֵהיְמנּוָתא, ְוֻקְדָׁשא ְּבִריְך 
הּוא ָיִריק ֲעָלן ִּבְרָכאן ִמַּמּבּוַעא ְּדַנֲחָלא ְוִיְתַקְיּמּון ַגָּּבן ֻּכְּלהּו ִּבְרָכאן ְּבִדיל ְׁשֵמּה ַרָּבא.

ָאָּנא ְיָי ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן, ֲעֵׂשה ְלַמַען ִׁשְמָך ַהָּגדֹול, ּוְלַמַען ְזכּות ַאְבָרָהם 
ְוִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּוֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְויֹוֵסף ְוָדִוד ּוִפְנָחס ּוְׁשֹלֹמה, ּוְלַמַען ְזכּות ָּכל ַהַּצִּדיִקים 
ְוַהֲחִסיִדים, ּוְלַמַען ְזכּות ַהַּצִּדיק ַהֶזה, ָתחּוס ְוַתְחֹמל ּוְתַרֵחם ָעַלי ְוַעל ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ּוְתַחֵּיינּו ַחִּיים ֲארּוִכים טֹוִבים ּוְמֻתָּקִנים, ְוִתְפֹרׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמָך, ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה 
טֹוָבה ִמְּלָפֶניָך, ּוְתַמֵּלא ָיֵדינּו ִמִּבְרכֹוֶתיָך ּוֵמעֶֹׁשר ַמְּתנֹות ָיֶדיָך, ְותֹוֵרנּו ַהֶּדֶרְך ַהּטֹוב ֲאֶׁשר 

ֵנֵלְך ּבֹו ְוַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ַנֲעֶׂשה, אמן כן יהי רצון!

)לשון חכמים ח"ב סי' כ"ב(

תשובה ולימוד על קברו
 "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ה' ֱאלֹוקינּו, ה' ֶאָחד"

"ָּברּוְך, ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד"
ָאָנּא ה', ָחָטאִתי ָעִויִתי ּוָפַשְׁעִתּי, ְוַעָתּה ְנָשַׂאִני ִלִבּי ְוָנְדָבה אֹוִתי רּוִחי ָלׁשּוב ֵאֶליָך 
ְבֱּאֶמת ּוְבֵלב ָשֵׁלם, ִלְהיֹות מֹוֶדה ְועֹוֵזב, ְוַלֲעׂשֹות ִלי ֵלב ָחָדׁש ְורּוַח ֲחָדָשׁה, ְוַעָתּה ה' 
ֱאֹלַקי, ַהּפֹוֵתַח ָיד ְלְתּׁשּוָבה ּוְמַסֵיַּע ַלָבִאים ְלִהַטֵהר, ְפַּתח ָיְדָך ְוַקְבֵּלִני ִבְּתׁשּוָבה ְשֵׁלָמה 
ְלָפֶניָך, ְוַסְיֵּעִני ְלִהְתַחֵזּק ְבִּיְרָאְתָך, ְוָעְזֵרִני ֶנֶגד ַהָשָּׂטן, ַהִנְּלָחם ִבּי ּוְמַבֵקּׁש ַנְפִשׁי ַלֲהִמיֵתִני, 
ְוַתְשִׁליֵכהּו ִבְּמצּולֹות ָים, ְוָעִשׂיָת ֶאת ֲאֶשׁר ֵאֵלְך ְבֻּחֶקּיָך, ְוַהִסירֹוָת ֵלב ָהֶאֶבן ִמִקְּרִבּי 

ְוָנַתָתּ ִלי ֵלב ָבָּשׂר ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון!

ַוֲהֵריִני ְמַקֵּבל ָעַלי ֱאָלהּותֹו ִיְתָּבַרְך ְוַאֲהָבתֹו ְוִיְרָאתֹו, ַוֲהֵריִני ָיֵרא ִמֶּמּנּו ְּבִגין ְּדִאיהּו ַרב 
ְוַׁשִּליט ַעל ֹּכָּלא, ְוֹכָּלא ָקֵמיּה ְּכָלא, ַוֲהֵריִני ַמְמִליכֹו ַעל ָּכל ֵאָבר ְוֵאָבר ְוִגיד ְוִגיד ֵמַרַמ"ח 
ֵאָבִרים ְוַׁשַס"ה ִּגיִדים ֶׁשל ּגּוִפי ְוַנְפִׁשי, רּוִחי ְוִנְׁשָמִתי ַמְלכּות ְּגמּוָרה ּוְׁשֵלָמה, ַוֲהֵריִני 
ֶעֶבד ַלה' ִיְתָּבַרְך, ְוהּוא ְּבַרֲחָמיו ְיַזֵּכִני ְלָעְבדֹו ְּבֵלב ָׁשֵלם ְוֶנֶפׁש ֲחֵפָצה, ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

ֲעַקְבָיא ֶבּן ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר:

ִהְסַתֵּכּל ִבְּשֹׁלָשׁה ְדָּבִרים, ְוֵאין ַאָתּה ָבּא ִליֵדי ֲעֵבָרה, ַדּע ֵמַאִין ָבּאָת, ּוְלָאן ַאָתּה הֹוֵלְך, 
ְוִלְפֵני ִמי ַאָתּה ָעִתיד ִלֵתּן ִדּין ְוֶחְשּׁבֹון, ֵמַאִין ָבּאָת? ִמִטָּפּה ְסרּוָחה, ּוְלָאן ַאָתּה הֹוֵלְך? 
ִלְמקֹום ָעָפר ִרָמּה ְותֹוֵלָעה, ְוִלְפֵני ִמי ַאָתּה ָעִתיד ִלֵתּן ִדּין ְוֶחְשּׁבֹון? ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי 

ַהְמָּלִכים, ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך הּוא.

)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד. )ב( ַעד ָאָנה ה' ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח, ַעד ָאָנה ַּתְסִּתיר ֶאת ָּפֶניָך 
ִמֶּמִּני. )ג( ַעד ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי, ָיגֹון ִּבְלָבִבי יֹוָמם, ַעד ָאָנה ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי )ד( 
ַהִּביָטה ֲעֵנִני ה' ֱאֹלָקי, ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן ִאיַׁשן ַהָּמֶות. )ה( ֶּפן ֹיאַמר ֹאְיִבי ְיָכְלִּתיו, ָצַרי 
ָיִגילּו ִּכי ֶאּמֹוט. )ו( ַוֲאִני ְּבַחְסְּדָך ָבַטְחִּתי, ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶתָך, ָאִׁשיָרה ַלה' ִּכי ָגַמל ָעָלי.


