
 שי עולמות 
עלון מיוחד על מעלת קברות הצדיקים

ִמיָתָתם יֹוֵתר  יִקים בְּ דֹוִלים ַצדִּ גְּ

ִקין  לְּ ִנְסתַּ ָאז  י  כִּ ַחיֵּיֶהם,  ִמבְּ

ְוֵתֶכף  ִקין,  לְּ ְסתַּ נִּ שֶׁ ְלָמקֹום 

ל  שֶׁ ים  ִנְצִחיִּ ים  ַחיִּ ִחיַנת  בְּ ִלְחיֹות,  ַמְתִחיִלין  ֵהם  ִקין  לְּ ְסתַּ נִּ שֶׁ

ים ַעד ַאַחר  ָאר ָהעֹוָלם ֵאיָנם זֹוִכים ְלֵאּלּו ַהַחיִּ י שְׁ א.., כִּ עֹוָלם ַהבָּ

ִפי ֶחְלָקם.  ִחיָּה כְּ א ַאַחר ַהתְּ ּכּוְך, ְוָאז ִיְזּכּו ְלַחיֵּי עֹוָלם ַהבָּ ַהזִּ

ֵלמּות  ַהשְּׁ ַתְכִלית  בְּ ּגּוָפם  כּו  כְּ זִּ שֶׁ דֹוִלים  ַהגְּ יִקים  דִּ ַהצַּ ֲאָבל 

ל  ים שֶׁ ים ִנְצִחיִּ קּוָתם ִמיָּד ְלַחיִּ לְּ ַחיֵּיֶהם, ֵהם זֹוִכים ַאַחר ִהְסתַּ בְּ

ַרְך.  ם ֵהם עֹוְבִדים ֶאת ה' ִיְתבָּ א. ְוַגם שָׁ עֹוָלם ַהבָּ

)ל"הל או"ח הלכות תפילת מנחה ה' ז - מז(.

חּות  טְּ תַּ ל ִהשְׁ ֲעָלה שֶׁ ִחיַנת ִעְנַין ַמֲעַלת ַהֲהִליָכה ְוּגֶֹדל ַהמַּ ְוֶזה בְּ

י  כִּ ר  ֶאְפשָׁ ִאי  ַמְלכּותוֹ  ְלַגּלֹות  י  כִּ דֹוִלים,  ַהגְּ יִקים  ַצדִּ ִקְבֵרי  ַעל 

ל  כָּ ן  כֵּ ַעל  ָהעֹוָלם.  ֶזה  בְּ טֹוִבים שֶׁ ים  ּוַמֲעשִׂ ֻעְבּדֹות  ְיֵדי  ַעל  ִאם 

ָפל ִמזֶּה ָהעֹוָלם ֲאִפּלּו ִאם הּוא גָּרּוַע  א ָאָדם ַהשָּׁ בָּ שֶׁ ֲעׁשּוָעיו כְּ שַׁ

נוֹ,  ִויַתקְּ ְתׁשּוָבה  יֵבנּו בִּ שִׁ יְּ ׁש שֶׁ ּוְמַבקֵּ ַח ַעל ִקְברוֹ  טֵּ תַּ ְמאד ּוִמשְׁ

ה  עֹושֶׂ ה ַמה שֶּׁ ַהזֶּה הּוא עֹושֶׂ ַהִהְתעֹוְררּות  ְיֵדי  ַעל  ֶכף  ֲאַזי תֵּ שֶׁ

א ִקְלְקָלם.  ַרבָּ ּדֹות ַאדְּ ֵרר ַהמִּ ּלא בֵּ י שֶׁ ּוַמֲעֵלהּו.. ַאף ַעל פִּ

ְיִגיָעתוֹ  עֶצם  ְיֵדי  ַעל  ַהּכל  ן  ְלַתקֵּ ָלֶזה  ּכַח  לוֹ  ֵיׁש  יק  דִּ ַהצַּ י  כִּ

ִביל ה'  שְׁ ים בִּ ִיּסּוִרים ְוִסּגּוִפים ָקשִׁ ֶזה ָהעֹוָלם בְּ ּוְמִסיַרת ַנְפׁשוֹ בָּ

ָרֵאל  ל ִישְׂ ִביל כָּ שְׁ ׁשּוָבה בִּ ה תְּ ָעשָׂ ָרֵאל ַעד שֶׁ ִביל ִישְׂ ַרְך ּוִבשְׁ ִיְתבָּ

ְלדֹורֹות. 

ל  כָּ ִלְפטר  ָיכֹוְלִני  יֹוָחאי  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ ָאַמר  שֶׁ ִצינּו  מָּ שֶׁ ּוְכמוֹ 

גַּם  ִלְפטר  ָיכֹוְלִני  י,  ִעמִּ ֻעִזיָּהּו  ן  בֶּ יֹוָתם  ְוִאְלָמֵלי  ְוכּו'.  ָהעֹוָלם 

א ַעד ַהּסֹוף ְוכּו'.   ְלַהבָּ

)ל"הל או"ח הל' תפילת המנחה הל' ז - פ(.

קּוָתם,  לְּ ַחיֵּיֶהם ּוְלַאֵחר ִהְסתַּ יִקים ֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח בְּ דִּ א ַהצַּ ַרבָּ י ַאדְּ כִּ

ַקיֵּים  ַאר  ִנשְׁ דֹוׁש  ַהקָּ ם  ְעתָּ דַּ י  כִּ ֵמֲעוֹונֹות,  ָהָאָדם  ֶאת  ְלהֹוִציא 

ְלֵעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. 

)הלכות גילוח יורה דעה ד לג(. 

ר  ְוָהִעקָּ יִקים.  דִּ ַהצַּ ִקְבִרי  ַעל  ְוהֹוְלִכין  ּנֹוְסִעין  שֶׁ ַמה  ִחיַנת  בְּ ְוֶזה 

ַעל  הֹוְלִכין  שֶׁ ַמה  ר  ִעקָּ שֶׁ יָּדּוַע  כַּ קֹוֶדׁש,  ִרית  ַהבְּ ּקּון  תִּ ִביל  שְׁ בִּ

י  ַמְעתִּ שָּׁ ְושֶׁ ּוְכמוֹ  ִרית,  ַהבְּ ּקּון  תִּ ִביל  שְׁ בִּ הּוא  יִקים  דִּ ַהצַּ ִקְבִרי 

יִקים  ִתיב ַצדִּ י כְּ ִרית. כִּ ּקּון גָּדֹול ִלְפָגם ַהבְּ הּוא תִּ נּו ַז"ֶל שֶׁ י ַרבֵּ ִמפִּ

ָמקֹום  בְּ שֶׁ ּזֹוִכין  שֶׁ א"י  ים  יֹוְרשִׁ יִקים  דִּ ַהצַּ שֶׁ ָהִיינּו  ֶאֶרץ,  ִייְרׁשּו 

ּקּון  תִּ הּוא  ָרֵאל  ִישְׂ ָוָאֶרץ  א"י,  ִחיַנת  בְּ הּוא  ה  דֹושָׁ ַהקְּ ְקבּוָרָתם 

דֹוׁש.  יו ַהקָּ י ִמפִּ ַמְעתִּ ְך שָׁ ִרית, כָּ גָּדֹול ִלְפָגם ַהבְּ

)חו"מ ה' חובל בחבירו הלכה ג - י(. 

הּוא  שֶׁ ים  יִּ ָהֲאִמתִּ יִקים  דִּ ַהצַּ ִקְבֵרי  ַעל  חּות  טְּ תַּ ִהשְׁ ִחיַנת  בְּ ְוֶזה 

ַח  טֵּ תַּ שְׁ מִּ שֶׁ י כְּ י זֹוִכין ִלְתׁשּוָבה ַעל-ְיֵדי-ֶזה, כִּ ָבר גָּדֹול ְמאֹד, כִּ דָּ

רּוָחא,  בְּ רּוָחא  קּות  בְּ ִאְתדַּ ִחיַנת  בְּ ֶזה  ָהֱאֶמת  יק  דִּ ַהצַּ ֶקֶבר  ַעל 

ַעל  חּות  טְּ תַּ וָּנֹות ַהִהשְׁ ר כַּ זֶּה ִעקַּ ַז"ל, שֶׁ ָהֲאִר"י  ִכְתֵבי  ּמּוָבא בְּ כַּ

ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  יק.  דִּ ַהצַּ רּוַח  בְּ רּוָחא  ָקא  בְּ ְלִאְתדַּ יִקים,  ַצדִּ ִקְבֵרי 

יק  דִּ ל ַהצַּ ֶבר שֶׁ י ְמקֹום ַהקֶּ נַּ"ל, כִּ ִחיַנת ֲאִויר ַהנָּח ְוַהזְַּך כַּ ַנֲעֶשֹה בְּ

ִחיַנת ֶאֶרץ ִיְשָֹרֵאל..,  ָהֱאֶמת הּוא בְּ

ְלעֹוֵרר  ָהֱאֶמת  יק  דִּ ַהצַּ ֶקֶבר  ְמקֹום  בִּ ְמאֹד  ם  שָׁ ְמֻסגָּל  ן  ְוַעל-כֵּ

עֹוָלם  בָּ עֹוֶשֹה  הּוא  ַמה  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ַעְצמוֹ  ֶאת  יר  ְלַהְזכִּ ִלּבוֹ, 

ְזּכֹר ֶאת  יִּ ָגלּות גָּדֹול, שֶׁ בּוׁש ֶאְצלוֹ בְּ יר ֶאת ַהּטֹוב ַהכָּ ַהזֶּה. ּוְלַהְזכִּ

ִביָלם  שְׁ בִּ שֶׁ ִיְשָֹרֵאל  ִמזֶַּרע  הּוא  י  כִּ עֹוָלם,  בָּ הּוא  ֵהיָכן  ַמֲעָלתוֹ 

ְלָמקֹום  ָנַפל  הּוא  יו  ְוַעְכשָׁ ְוכּו'.  ְוכּו'  ם  כֻּלָּ ָהעֹוָלמֹות  ל  כָּ ִנְבְראּו 
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ל ֶזה,  ַמע כָּ ָהָאָדם לֹא ִישְׁ נַָּפל, ְוִלְפָעִמים ָיכֹול ִלְהיֹות שֶׁ שֶׁ

ֵאּלּו, אעפ"כ  כָּ ּבּוִרים  דִּ ְלַעְצמוֹ  ר  ַדבֵּ יְּ שֶׁ כְּ ֲאִפּלּו  ְוִלְפָעִמים 

בּוׁש  כָּ ַהּטֹוב  שֶׁ ֵמֲחַמת  לֹום,  ְושָׁ ַחס  ַמע  ִישְׁ ּלֹא  שֶׁ ִלְהיֹות  ָיכֹול 

ָגלּות גָּדֹול ְמאֹד.  בְּ

ִקְבֵרי  ַעל  ָלבֹוא  ּזֹוֶכה  שֶׁ כְּ ֲאָבל 

ִחיַנת  בְּ הּוא  ם  שָּׁ שֶׁ ֱאֶמת  יֵקי  דִּ ַהצַּ

ׁשּום  ם  שָׁ ְוֵאין  ְוַהזְַּך,  ַהנָּח  ֲאִויר 

ּבּוִרים  ַהדִּ ין  בֵּ יְַּפִריד  שֶׁ ָרָעה  רּוַח 

ְוָאז  בּוׁש,  ַהכָּ ַהּטֹוב  ּוֵבין  ים  דֹושִׁ ַהקְּ

ים  דֹושִׁ ּבּוִרים ַהקְּ מַֹע ֶאת דִּ זֹוֶכה ִלשְׁ

יר ֶאת  ִמיד ְלַהְזכִּ ִרים ְועֹוְסִקים תָּ ָהיּו ְמַדבְּ יֵקי ֱאֶמת שֶׁ דִּ ל ַהצַּ שֶׁ

מַֹע  יו ָיכֹול ַהּטֹוב ִלשְׁ ְתׁשּוָבה. ְוַעְכשָׁ בּוׁש ּוְלַהֲחִזירוֹ בִּ ַהּטֹוב ַהכָּ

ְוָיכֹול  ַמֲעָלתוֹ  ֶאת  זֹוֵכר  ַוֲאַזי  ים,  דֹושִׁ ַהקְּ ּבּוֵריֶהם  דִּ ֶאת  ֵהיֵטב 

ְרׁשוֹ. ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה ְוַלֲחֹזר ְלשָׁ

ים טז, ב(   ִהלִּ ִחיַנת )תְּ ְוֶזה בְּ

ָאַמְרְּת   ַלה'   ֲאֹדָני   ָאָּתה   טֹוָבִתי   ַּבל   ָעֶליָך.

ה',  ָאתָּ 'ֲאדָֹני  ַלה',  אֹוֵמר  ה  ַאתָּ שֶׁ אע"פ  ִלְפָעִמים,  ַהְינּו 

ל  י-ֵכן 'טֹוָבִתי בַּ ַרְך, ְוַאף-ַעל-פִּ ה רֹוֶצה ַלֲחֹזר ֵאָליו ִיְתבָּ ְוַאתָּ

חֹוֵזר  ֵאינֹו  ֲעַדִין  י  בִּ שֶׁ ַהּטֹוב  י-ֵכן  ַאף-ַעל-פִּ שֶׁ ַהְינּו  דְּ ָעֶליָך', 

ְמאֹד,  דֹול  גָּ ָגלּות  בְּ ר  ְוִנְתַקשֵּׁ ק  ְתַהדֵּ נִּ שֶׁ ֵמֲחַמת  ֵאֶליָך,  ב  ְושָׁ

ֵהָּמה",  ָּבָאֶרץ  ֲאֶׁשר  "ִלְקדֹוִׁשים  ָלֶזה  ּקּון  ַהתִּ ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא 

ה,  ֵהמָּ ָאֶרץ  בָּ ר  ֲאשֶׁ ים  דֹושִׁ ַהקְּ יִקים  דִּ ַהצַּ ּכַֹח  ע"י  ַהְינּו 

ִנְתעֹוֵרר  עי"ז  דֹוׁש,  ַהקָּ ְקבּוָרָתם  ְמקֹום  ַעל  ָלבֹוא  ּזֹוִכין  שֶׁ כְּ

ְוָאֵמן:  ָאֵמן  נַּ"ל.  כַּ ֵלָמה  שְׁ ְתׁשּוָבה  בִּ ְרׁשֹו  ְלשָׁ ְוחֹוֵזר  ַהּטֹוב 

)לה"ל יו"ד א חלב ודם ג, ז(

ליקוטי תפילות
)מתוך ליקוטי תפילות תפילה לג( 

ָכל  י  כִּ ְלָבִבי,  ֶאת  ָיַדְעתָּ  ה'  ה  ַאתָּ

ְוָכל  ׁשֹוַתי  ּוַבקָּ ְתִחּנֹוַתי  ְבֵרי  דִּ

ְקָוִתי ּוִמְבָטִחי ֲעַדִין הּוא ַרק ַעל  תִּ

ְנֵפיֶהם.  ֵצל כַּ ר ָאנּו חֹוִסים בְּ ים ֲאשֶׁ יִּ יִקים ָהֲאִמתִּ דִּ ְזכּות ְוכַח ַהצַּ

ַהגָּדֹול  כָחם  י  כִּ ה,  ֵאלֶּ ל  כָּ ָך  ִממְּ ׁש  ְלַבקֵּ ָען  ִנשְׁ ֲאִני  ֲעֵליֶהם  ע"כ 

עּור  ִלי שִׁ ִהְתַרֲחקּוִתי ֶהָעצּום ְמאד בְּ יק ֲאִפּלּו ָעַלי, ֲאִפּלּו בְּ ַמְספִּ

ָען ְוִנְסָמְך ְוֶנֱאָחז,  טּוַח ְוִנשְׁ כָחם ַהגָּדֹול ֲאִני בָּ י ֵכן בְּ ָוֵעֶרְך, ַאף ַעל פִּ

ָפֶניָך, ְויֹוֵתר  י ִמלְּ תִּ שְׁ קַּ בִּ ְקָוה ִלְזּכֹות ְלָכל ַמה שֶּׁ ֲעַדִין ֵיׁש ִלי תִּ שֶׁ

יִקים  דִּ ל ַהצַּ י ַרֲחֶמיָך לא ָכִלים ּוְזכּות ְוכַח ּוְגבּוַרת כָּ ְויֹוֵתר ִמזֶּה, כִּ

ְמָסֳאָבא  דִּ ִסְטָרא  ׁשּום  ְוֵאין  ְלעֹוָלם,  ִנְפָסק  ֵאינוֹ  ים  יִּ ָהֲאִמתִּ

ם, ְוָחְזָקם,  ָתם ּוַמֲעָלָתם, ְוָגְבָהם, ְוָתְקפָּ ּתּוַכל ַלֲעמד ֶנֶגד ְקֻדשָּׁ שֶׁ

יַע  ְויֹושִׁ ְוָיֵגן  ַיֲעזר  ַהגָּדֹול  ְוכָחם  ּוְזכּוָתם,  ּוְגבּוָרָתם,  ְוכָחם, 

ִמיָתָתם  בְּ יִקים  ַצדִּ ְגדֹוִלים  י  כִּ ֶהם,  בָּ ַהחֹוִסים  ּוְלָכל  ָלנּו 

ים. ַחיֵּיֶהם, ְוֵהם ִנְקָרִאים ַחיִּ יֹוֵתר ִמבְּ

ִקְבֵריֶהם  ִצּיּון  ַעל  ָלבֹוא  יֹוֵתר  בְּ ָרִגיל  ִלְהיֹות  ִני  ּוְתַזכֵּ ִמיד  תָּ

ֱאֶמת,  בֶּ ִלְפֵניֶהם  יָחִתי  שִׂ ּוְלָפֵרׁש  ם,  שָׁ ַח  טֵּ תַּ ּוְלִהשְׁ ים,  דֹושִׁ ַהקְּ

ְויֹוֵתר  ַחּיּוָתם  ים  ַחיִּ בַּ ָהיּו  ִאּלּו  כְּ

ְויֹוֵתר, ]ואם אין בידי לבוא לשם, 

עלי  ויתפללו  יזכירו  לפחות 

שלי  השליחים  )ובפרט  אחרים 

שהם חסידי רבינו נחמן זכותו תגן 

מאיר"  "ברסלב  ממוסדות  עלינו 

אשר מסרתי בקשות ושמות לתפילה, ותמכתי ידיהם לנסוע 

ותפלתי[  בקשתי  את  לקבל  לזכותי  זו  מצוה  ותהיה  לשם, 

ָעַלי,  ַרֲחֵמיֶהם  ְוִיְכְמרּו  ְוֶיֱהמּו  ָעַלי,  ם  ִלבָּ ַרֲחֵמי  ְלעֹוֵרר  ה  ְשֶאְזכֶּ

ֵאּלּו ָהְרחֹוִקים  ְמקֹומֹות כָּ ִנים בִּ ְך שָׁ ל כָּ לּוא ְוָסגּור כָּ ר ֲאִני כָּ ֲאשֶׁ

ל ִעְנָיֵנינּו ּוַמהּוֵתנּו ָבֶזה ָהעֹוָלם  ֵברּור כָּ ר ֵהם יֹוְדִעים בְּ ֲאשֶׁ ָך כַּ ִממְּ

יֵּׁש ַעל  ה ְוַעד סֹוף, ְוֵהם יֹוְדִעים עֶצם ָהַרֲחָמנּות שֶׁ ִחלָּ ָהעֹוֵבר ִמתְּ

ב ַעל  אֹוֵרַח ָנָטה ָללּון", ְוֵאינוֹ חֹושֵׁ עֹוָלם ַהזֶּה "כְּ ָהָאָדם ָהעֹוֵבר בָּ

ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  יָּם ָלַעד  ְוַהקַּ עֹוָלם ָהעֹוֵמד  ה בָּ ַאֲחִריתוֹ ַמה יֲַּעשֶׂ

ְך חּוָסה ַעל ֲעָמָלְך  לָּ ָמה שֶׁ שָׁ ְך ְוַהנְּ לָּ א, ַהּגּוף שֶׁ ָמָרא ְדָעְלָמא ּכלָּ

ית  יִּ ֵלָמה ַוֲאִמתִּ ְיׁשּוָעה שְׁ יֵעִני  ְוָעְזֵרִני ְוהֹושִׁ ֶמָך,  ה ְלַמַען שְׁ ַוֲעשֵׂ

]בכל מה שאני צריך הן בגשמיות הן ברוחניות - ויפרט בפיו 

את בקשתו ותפילתו, בשיחה לפני ה'[ : 

ואלו יבואו על הברכה
לחיים ארוכים מלאי שמחה

ויקי ויקטוריה תחי' 

בת מרסל ז"ל ובני ביתה

הגב' שוש ויין )הבית של רוז(, 

אושרה ושמואל בני שושנה והנכדים שיחיו

שושנה בת מרים - 

 לזיווג הגון - עומרי עמרם בן שושנה

לרפוא"ש 
אלון והדר )אדר( בני צופיה

מוסדות ברסלב

ישיבת "נצח מאיר", ישיבתו של הרה"ח 

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א
הרב סלנט 7 ירושלים 050-4161022

 שליו יעקב בן רוחמה

יעקב יעקב בן רינה

אהוד יאיר בן רונית

סיון גנון בת שלמה

מזל מורן בת גאולה ו- ירון בן חווה
לברכה והצלחה וחזרה בתשובה, פרנסה בשפע, 

וכל הטוב לחיים רוחנים,  ושמחת ברסלב!
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