בקשה על מצבת הצדיק
(מספר לשון חכמים ח"ב סי' כב)
שלוׄ ם עליך אדוׄ ני הצדיק ,שלוׄ ם לך ושלום על משכבך ,שלוׄ ם על נפשך הקדוׄ שה והטהוׄ רה .אשריך
שזכית ללכת בדרכי יוׄ צרך ולעבדוׄ וּליראה אוׄ תוׄ  .ועשית מצות ומעשים טוׄ בים .על כן גדוׄ ל שכרך
והקדוׄ ש ברוּך הוא יחיש תחיתך וימהר עמידתך .ונזכה ונחיה לראוׄ ת פניך המאירים ומזהירים כזהר
הרקיע .וזכותך תעמד לנו ותורתך מגן בעדנוּ .ותהיה נשמתך צרורה בצרור החיים והשלום את יי
אלהים.
יעלזו חסידים בכבוׄ ד ירננו על משכבוׄ תם .רננוּ צדיקים ביי לישרים נאוה תהלה .אור זרוּע לצדיק
ולישרי לב שמחה.
רבוׄ ן העולמים ואדוׄ ני האדונים אב הרחמים .גלוי וידוע לפניך כי בשר אנחנוּ ואין בנוּ כח לכון
וליחד יחודי שמוׄ תיך הקדושים הראויים ליחד ולזוג בהשתטחות על קברי הצדיקים .וגם אין אתנוּ
יוׄ דע שרשי היחודים וזווגי המדות הקדושות לדבקא נפשא בנפשא ורוחא ברוּחא.
על כן יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהיה חשובה ומקבלת ורצויה לפניך ביאתנוּ על
קבר הצדיק הזה כאילו כונו ויחדנו היחודים וזווגי המדות הקדושות בדבקות נפשא בנפשא ורוּחא
ברוחא להאציל עלינו רוח טהרה וקדשה רוח דעת ויראת יי .ותתעורר נפש הצדיק הזה להתפלל
עלינוּ .ותמליץ טוב בעדנו ויתעוררוּ הרחמים הגדולים לזכרנו בזכרון טוב מלפניך ,ונזכה לטובה
ולברכה לחסד וּלרחמים .לחיים טובים ולשלום.
ויהא רעוא דתתער נפש הצדיק הזה ותהוי סלקא ואזלא ושאטא לגבי אבהן דמיכי חברון לאודעא
להוּ צלותא ובעוּתא דאנא בעי ומצלי ומתחנן בהאי שעתא .ותתחבר ותתעטר בזכותא דאבהן ותעוּל
בההוא פתחא דבגן עדן ,אודעא לרוּח ורוח סליק ואתעטר ומודע לנשמה .ונשמה אודעא לקדשא
בריך הוא ,וכלהו בעאן רחמי עלן ,וחס קדשא בריך הוא עלן בגיניהון .ובגין זכוּתא דכלהווּ צדיקיא
דזכו למדת כבוד דלעילא ,וזכו לקשר קשרא עלאה ,קשרא קדישא ,קשרא דמהימנותא .וקדשא
בריך הוא יריק עלן ברכאן ממבועא דנחלא ויתקימון גבן כלהו ברכאן בדיל שמה רבא.
אנא יי אבינו מלכנו אבינו אב הרחמן ,עשה למען שמך הגדול ,ולמען זכות אברהם ויצחק ויעקב,
ומשה ואהרן ויוסף ודוד ופנחס ושלמה ,ולמען זכוּת כל הצדיקים והחסידים ,ולמען זכות הצדיק
הזה ,ותחוס ותחמל ותרחם עלי ועל כל בית ישראל ותחיינו חיים ארוכים טובים ומתקנים ,ותפרש
עלינו סכת שלומך ,ותקננו בעצה טובה מלפניך ,ותמלא ידינו מברכותיך ומעשר מתנות ידיך.
ותורנוּ הדרך הטוב אשר נלך בו והמעשה אשר נעשה.
(ויוסיף לשאול על צרכיו ועל עניניו כאשר יחפוץ).
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