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בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

יסוד צדיק
יו”ל לרגל הילולא קדישא דאדמו”ר הרה”ק רבי גדלי’ משה מזוועהיל זי”ע - כ”ד מרחשון תשע”א





"ñ ó−î þôîê þï³î"  
−ï îò−ëþ ñ¾ îñ×−íô ³õîô −þîõ−½"¼  


:דושינסקיא"מרהגרי 

כחשינויהשמסורבידו

לחולהובעני הש שינוי , ר"אאמומשמעתי
)דורממטר ישראל רבי ( הגריבש מר"

זל"דושינסקיא שיק"שקבלהבידובשהמהר,
שאמרשרילההרבההיטב ,וחדחדכל ולאו

בה לעוק יכול בשמות, ומבי שיודע מי .אלא
אדמורי שני על ומביני"ואמר יודעי שה 

אברהדובטברקימראחמיטריווקארבשמות
.שלמהמוויהלור 

דיקיאלוכאשר שני נתלקו אמר, "היו
ר בירושלי יש האדמו משה מזוויהל"גדליה ר

השאתלשנותיכולהוא". 

"השלישראלבית"
)קיאעמ,ח"ח(

 

"הגסיפר גלרנטרר פנח א"שליטאלתר
והרופאיקבעו,שאלאחותוחלהתינוק,מחיפה

חמור שהמב . ד"להגריפנה ושינסקיז ,ל"א
באב במלו א בירושלי"שהיה ד ,לפנות והורה

מוועהיל לרבי משה"הרה, גדליה רבי ק ,ילהו
ש. 

דושינקיפנה הרב כהוראת מוועהיל ,לרבי
האדמו שהוא"נענה לתינוק ש ילהו שאי ר

חודשי משבעה פחות בע, יתדר הכל ה"אול,
.איתנוואכהתינוקחרל,ואימהלחשוש 

"עוליסודדיק"
)268בע"חו"ירושליתשמ(

 

נפשתחתנפש 

חלתה"תשבשנת כאשר המלחמה בעת ח
ע ברי הינדא הגה"הרבנית אשת חיי"ה רבי 

 האדמו,ל"ברי של ישראל"בתו רבי ר
הלרביחיילבקשברכה,ל"ממאטרדארוק

שלקדשותבעהגריולשאולירושלישלרבה"
זוק ל"דושינסקיא הגרי, חיי"אמר לרבי ,

הרה לבית מוועהיל"שימהר משה גדליה רבי ,ק
.ויבקשממנובאשיישיוילהשלרפואתה 

להרהכאשר חיי רבי אמר"בא מוועהיל ק
ורישאנשי,שלהוישלאיעור,ק"לוהרה

שני לה כמתנהיתנו לבכו, חייוהחל רבי ת
ובימיאלושל,לפניושמבבריאותהמאודקשה
יכילית,ומלחמהשכולבפחדמהילדי מי

.להשניבמתנה 

הרההשיב ד,ק"לו חמישי,שיקח ויקח
,חתימותשלאנשישנותניכלאחדשנהעבורה

בשמוויאמר לה,שיחתו מי שכל ערב שהוא
.מלחמהבשלושנותעבורהשנהיעבוראתה 

הראשוכאשר למקלט חיי רבי נעמד,בא
דומעות עיני המקלט,ע לדיירי ואמר וגתי

חולה מאוד אמר, מוועהיל שחות,והרבי שמי
בשלוהמלחמהאתיעבורעבורהשנהשנות. 

גדולמיד בלאג לחתו,נהיה ביקשו וכול,
כה לארהביטוחחייבמב מי כי ,חיי ורבי

רשימת מתמלאת מעט שעוד וראה לפור החל

נגמר לא עוד והתור שמות החמישי ...כאשר
לקחת הליח בקושי החתימות חמישי נתמלאו

דר לו ולפל הד את ,ור אנשי עוד כי
לחתו. 

הרבירבי לבית בריות הל חיי ,והגיש
הד את לרבי ,אליו המוגש בד הביט הרבי
בכתי יוהו" דברהננ"ק לה יארע שלא ערב "י

שמואתהרה"וחתבמשהמזוועהיל"גדליהק".

חייואז לרבי לופנה ואמר  אפשר עכשיו
ש יאותו.להו לה,ושאל קוראי האי

.בתחיההנלההינדאוהשיבלו 

הרביאמר לו  הש את לה ירוחמה"נו",
.ויהיהלהרפואהשלמהשירחה 

לאואמנ כתה עוד וחייתה ימי 50ריכות
תשנ לשנת עד ח"שנה .החתימות ע ה וד

כ"וכתי אביה בגני מונח היה רבינו של ק"ק
.ל"רממאטרדארוק"האדמו 

שמועותובות

 

מבלגזירותרעות

היהלוביתחרושתש,מבעלהמעשהשמעתי
למשקאות בערב. פעטלפו קיבל כיפור יו

,שיבואמידלמשרד,שליממחלקתהבריאותבירו
אחתבתחתיתעכבראשנמתלונהוהוגשההיות

.מבקבוקיהמשקאותשלנו 

לוהשות טעשלו ישלרבי, ,כירלהתל
שלהרבילא. 

נכנס הרה"לאאהיהודי מוהרג"ז זי"ק ,ע"מ
העני בפניו ושח ,לכל לב ש הוא כלל שבדר

החרושת מבית שיוא בקבוק ,מחמת עתה א
.כנראהשקרתהתקלה,חהעבודהבחגיל 

הקנענה "קני דאגה אל ,גישעט ."וניגש
לארו חומש, הויא וישלח, בפרשת קורא ,והחל

חמישי עד אליו. פנה אחר ואלל"ואמר,
".ותדברללאמורלב,תחשוש 

לשעיהג היהודי ,ארבעהנוכח ונכנלחדר
פקידי,בענינווקלעשעמדו.הפתיחהניבאהלא
טובות .ודיבר קטרוג בדברי פתח מה האחד

קשות "כנגדו לאכולאת לכשתרעילו נית...
המנינשתנו ,ההקפדהאתידקבחונשליטופה

".עלבריאותהיבור 

לחכותלאחר החוה לאת נטווה מכ
להחלטת בחו נקראלאחרו, השעה כמחית
להיכנהיהודי,הפלאולמרבה,אותוכנגדועש

בתחילה ואמר, אליו "פנה ראה ,יו ערב היו
מהקב ליחה לקבל ריו ה"כיפור ,אנו ולכ

הפע ל ולחי ,לא שניה שפע היהר א
..."יקרהשוב 

דבריוכשסיי בכיר פקיד אותו ,על יוה
הבקבוק את לארו להכני ש הפקידי ,אחד

למשמרת שישאר אות, יבואו לימי עוולפקוד ,ו
הבקבוק נשמט בארו להניחו עמד כאשר והנה

.ונופלריי,מהארוארה 
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התכניתלפני את לבצע שניגשו
זה אי כי לזה זה המקלט דיירי אמרו

מהנכ לעשותולשאול בלא צעד כזה
הרה י אשר"את משה גדליה רבי ק

יושבשעמבמיצר 

הרהכאשר לני ואמרו"ניגשו ק
וא נש עד מי הגיעו כי עוד"לו א

מדיכאשעובריהבזיונותעללהבליג
חותיהומש המקלט דיירי יו,
שעומדי התכנית את לניו והציעו

 דקות כמה בעוד לההשיבלעשות
ק"הרה מה לכ שאומר אני מי

לעשות לשאול, מהבאתאלי ,ובכלל
אבקש זה את לבצע שתרצו לני א

הרה אבי על סיור לשמוע ממכ"ק
מזמ לא שנסתלק שלמה רבי ,ניל

שנישלש,אותוהכרתוכולכ 

חלתהבעת בזוועהיל שהתגוררנו
ע ה"אחותי ,לבית אבי בא וכאשר

בריא מצב את שמחמירוראה ,ותה
בכדי בזיונות לחש שהול אמר

יזהלרואתה"שיזכהע 

הוהוכ ,וסוטרוא היה אבי
של שכירות על תורה התלמוד מטע

בעיירה וחנויות דירות מיני כל ,והל
להוהזכירבשוקאחתאשהשללחנות
על שילמה לא חודשי כמה שכבר
לא עתה עד ואמנ ששכרה החנות

חובהזכירלהעלה ,החובבינתייא
וגודל הול ,אליולצעוקהחלההאשה

ממנה לבקש מתבייש לא הוא שאי
ביישהובתודבריה,כסעלהשכירות

'אותווכיחושביאתשאתרביוכו
מיד,'וכו הגיעו גדלה כי ובצעקתה

סביבוועמדוהשוקמבאיאנשיהרבה
והקשיבו , עמד קשיבוהושתקואבי

דבריהלכלכלולההשיבולא 

כמובלו חסר לא שבזיונות
מהמעשה ,רבה בשמחה לביתו ובא
שב בקרוב"ובישר תבריא הבת ה ,כי

רואה"ע עבורה על הבזיונות י ,וכ
הוה 

תקוהחלתהשובוהלשובאחר
בשו בידו עלתה ולא בזיונות לחש

בזיונות למצוא או ,לביתו ושב
הש מ כי בידעו לב מיבשברונגזרה

הגזירה ע, אחותי אז נסתלקה ואכ"ה
עולמה לבית זצ, רגיל"ואבי היה ל

לומר מע ע בזיונות מי אז
ויעומעאפ 

משהאמר גדליה רבי לה
בחלוננו המות שעלה האלו שבימי

מסוכ והמצב מהמקלט"וא, לצאת א
בזיונות לחש ,הסגולהאת לנו הביאו

המ לתו הבזיונות קלטשל ,ואיה
השכלשלכלהוציאאתזההחוצה 

א"יהוהלייבלאנישליחר"הרה 
א"רשליט"קאדמו"בניחואבליאצלכ

ע"זטבתתש"י 

לאאכשחזר יהודי זי"אותו ,ע"ז
אתשהתרחש וסירלו אא, ז"אמרלו

"דברהליארעשלאלאמרתי" 

והנה כאשרחסיד אותו ישב
 זי"אאבבית ע"ז ,הרבנית נכנסה

שמחית לה שיתחו וביקשה בדר
בצדי קט חור בנקיבת קימסת כלל

החית שולי תחוו ארע עה אול
מסביב החית של כולו המכסה ,את

המכסה כשהוסר ,יצ חרקי נתגלו
בתוהשממעל 

 וכיוחברה של מייצור שהיה
מורסמת ממשלתית זי"אאצוה, ע"ז

חסידלע החית,אותו את שיקח
הבריאות בחברה,למשרד שג ויראה

 משוכללותמטעמ מכונות ע ,זה
עלוללקרות 

א"רשלי"אמו"מפיכ 
"עולויי"עמ"חב 

 

 

בזכותבלתיוריבאהבה 

בעיהבעת ירושלי"המלחמה ק
תש כול"בשנת התחבאנו ח

במקלטי א 'בית בשכונת המקלטי
ביהמ שהיו היכ היה של"ישראל ד

ברח סלאני חסידי של' מהרבי
מזוועהיל , כמו הצטונו שרבי

אבי ג ובתוכ השכונה מתושבי
מסלאני"האדמו חיי מרדכי רבי ר
ל"זצוק הרה, שג גדליה"וזכינו רבי ק

זי מזוועהיל עמנו"משה היה ע ,וישב
בהתמדה ולמד המקלט בינת ,ולא

בשעת נמצא כי עליו נראה היה
מלחמה ,ממנו השכיחה התורה אהבת

הדא כל היהאת אשר ג ומה גות
ביסורימלומד,בחושלישבובשבילו

לכ התרגל שכבר דבר היה וללמוד
ברוסיהזוועהילבעיירתשהתגוררבעת
במאסר שני שבע שישב ובעת

וימימהגבצינוק,בסיביר 

בישלח למקלט שנכנסו אלו
א אשה היתה גזיה מני 'מסתור

תעהיתהמרתנשולקתהקצ"אשרל
בשכלה ,הייתה ש שישבה ובעת

דרי את בצעקות ע מדי מתקיה
המקלט ,מדרי אחד היה ע ובכל

ה קרב"המקלט שתיה" ,למוצא
רחמנות ללא ועולבת וגעת ,והייתה

שלאבנוח מאד והאנשיהרגישו ,וג
אמנ בדבריה ממש שאי ידעו כי
וילדיה בית על ש ישבו אנשי

ל כלל נעי היה שלולא מקלחת קבל
מיה צונני הרגישו כאשר אחד יו

הסאה את הגדישה כי המקלט יושבי
ביניהאשר"וא הוחלט להבליג אעוד

מהמקלט אותה יוציאו ברירה בלית
מי אצל מקלט ערי לחש ושתל

שמעוניילשמועאתדבריה 

óí−ô¼¬î ó−èíòôí  
  

מקור הענין להתפלל על קברי הצדיקים

פליגי ? למה יוצאין לבית הקברות]: "א"טז ע[תענית ' בגמ
חנינא חד אמר הרי אנו חשובין לפניך ' לוי בר חמא ור' בה ר

  ". וחד אמר כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים, כמתים
   .י שמקורו בתנינן המובא בירושלמי"פירשו

הוו קא מצערי ליה ] יונה' דר[רבי מני בריה ] "ב"כג ע: [ושם
דבי נשיאה אישתטח על קברא דאבוה אמר ליה אבא אבא הני 

יומא חד הוו קא חלפי התם אינקוט כרעא , מצערו לי
".דסוסתוותייהו עד דקבילו עלייהו דלא קא מצערו ליה

ויעלו בנגב ויבא עד חברון ויבאו ]: "ב"לד ע[סוטה ' ובגמ
אמר רבא מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך ? ה'מבעי לי

ל אבותי בקשו עלי רחמים שאנצל "א, ונשתטח על קברי אבות
  ".מעצת מרגלים

י תפילה שזה נתפלל "דע ":]ה אבותי"ד[ובתוספות שם 
  ". מודיעין להן שכך נתפלל

  מעלת ההשתטחות
 ההשתטחות על קברי צדיקים לכמה וטוב ומועיל מאד"

ולהנצל מכל . ז יכולין לזכות לתשובה באמת"ועי. ענינים
גם עיקר תיקון פגם הברית הוא . הצרות בגשמיות וברוחניות

במשנת ' ועי. [ז כמבואר כל זה בספרים הקדושים באורך"עי
  ]".חסידים במסכת אלול

  ]ק קי"תקפא ס' ח סי"או[אלף למגן 

וחשיבותו קודם , ת הצדיקיםדקה על קברומקור הענין ליתן צ
  התפילה

' הל[ל "ומקורו במהרי] ס תקפא"ח סו"או[א "כתב הרמ
ויש מקומות נוהגין לילך על : "א"ל הרמ"וז] רעג' ה עמ"ר

". הקברות ולהרבות שם בתחינות ונותנים שם צדקה לעניים
  ]. ק ה"א שם ס"ובמג, תרה' כ בסי"ע מש"וע[

צדקה היינו קודם שיאמר א מבאר דהאי נתינת "ובמג
' סי[הביא בשם מטה משה ] בכרך[ובמקור חיים . התחינות

, ל היה נותן צדקה קודם שהלך לבית הקברות"שהרש] תשפט
  .ה נוהגין לילך"ה עמוד הדין ד"ר' ריג מס' ק עמ"שלה' ועי

  צדקה לנשמה שתקרא לנשמת הצדיק
לטובת , א שנותן צדקה קודם שהולך להתפלל על הקבר"י

ה "א. [מה שתקרא לנשמת הצדיק שיוכל להתפלל לפניההנש
סוטה דאין נשמת הצדיק ' מה שהבאנו לעיל בשם התוס' עי

 נשמהיודעת מאומה ממה שקורה בין החיים ורק מודיעין ה
  ]. ע"שהתפללו על קברה וצ

  ]לה' סי[ת נשמת ישראל "שו

  צורת התפילה על הקברים
  : כתב הפרי מגדים

] ער' תענית עמ' הל[ל "ם מהריבש] ק לט"ס[ר "ועיין א"
 –הוא מקום מנוחת הצדיקים ומתוך כך הוא  [דבית הקברות

 באר –והתפילה נתקבל יותר [, מקום קדוש וטהור] באר היטב
ואל ישים , יתן לו רחמים בזכות הצדיקים' יתכוין שה] היטב

ובסידור מענה לשון יש תפלות מה . מגמתו נגד המתים
 קצת שמבקשים מאת הנפש משמע, שאומרים על הקברים

ב "תענית כג ע'  וכן משמע בגמ,ה"א [".שיליץ טוב בעדינו
 ו"ואין בזה משום דורש אל המתים ח ].ע"ב וצ"וסוטה לד ע

  ].תקפא' ש נתנזון סי"הגהות מוהרי[

  תפילה שאומרים על קברי הצדיקים
תפילה זו יאמר כתבו הפוסקים לומר כשהולך על הקבר "

, "ל פלוני פה בכבוד וזכותו יעמוד ליר שתהא מנוחתו ש"יה"
  ".מ שיניח ידו על הקבר"בר' וכ

  ]ק קי"תקפא ס' סי[אלף למגן 

  עיקר זמן ההשתטחות
בספרים שעיקר זמן ההשתטחות על קברי צדיקים הוא ' וכ"

ח "ט ור"חוץ משבת ויו[ו לחודש "ח ובט"ה ובערב ר"בערב ר
  ]".דלא ילך

  ]ק קי"תקפא ס' סי[אלף למגן 

   ביומא דהילולאהשטתחות
, ובתשובת הגאונים מצאתי כל הנך ריגלי דאמוראי היינו"

יום שמת בו אדם גדול קובעים אותו לכבודו ומדי שנה בשנה 
כשמגיע אותו יום מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו 

  ". קברו עם שאר העם להושיב ישיבה שםלובאים ע
  ]ה תלתא"ד. יבמות קכב[י "רש

חבר המערכת, קוביץג משה פר"בעריכת הרה





 
 

 
 

 
 

 


  ח" ש72בתרומת סך 
  ח מובהק"י ת"יוזכר שמך ע

  'וב' ה' ביום ההילולא ובתפילת ב

02-58-111-90: בטלפון
  02-58-111-98: או בפקס

  

  :התרומות באמצעות
ל "כרטיס אשראי בטלפון הנ  

ירושלים5380. ד.ת   

8-37434-8: ן בנק הדואר-ח

³î−õñ³ ñ³  
 

³−ï×þôí êñîñ−íí ³ðî¼½³−ï×þôí êñîñ−íí ³ðî¼½³−ï×þôí êñîñ−íí ³ðî¼½³−ï×þôí êñîñ−íí ³ðî¼½        
³î¾êþë  

××××""""îôðê öþô šîôðê öþô šîôðê öþô šîôðê öþô š""""¬−ñ¾ þ¬−ñ¾ þ¬−ñ¾ þ¬−ñ¾ þ""""êêêê        
êñîñ−íí ñ−ñë  ê óî− ’þõ’ ³îðñî³ 

 í¼¾ë8.30ëþ¼ë   
îò−¾þðô ³−ë ñ×−íëîò−¾þðô ³−ë ñ×−íëîò−¾þðô ³−ë ñ×−íëîò−¾þðô ³−ë ñ×−íë        

ìþ ’ −ïò×¾ê ñêñ®ë7ó−ñ¾îþ−   

  
öî−®ñ í−ñ¼íöî−®ñ í−ñ¼íöî−®ñ í−ñ¼íöî−®ñ í−ñ¼í¾îðší ¾îðší ¾îðší ¾îðší         

 êñîñ−íí óî−ë  í¼¾ë4.20íìê "®  
  

 îò−¾þðô −³ëô ³òèþîêô íþîëì³ îò−¾þðô −³ëô ³òèþîêô íþîëì³ îò−¾þðô −³ëô ³òèþîêô íþîëì³ îò−¾þðô −³ëô ³òèþîêô íþîëì³
¾îþ−ë¾îþ−ë¾îþ−ë¾îþ−ë ó−ñ ó−ñ ó−ñ ó−ñ í¼¾ë  í¼¾ë  í¼¾ë  í¼¾ë 4.004.004.004.00        

 þ³−ëëî þ³−ëëî þ³−ëëî þ³−ëëîìþ ìþ ìþ ìþ  ’ ’ ’ ’ šì®− ðìõ šì®− ðìõ šì®− ðìõ šì®− ðìõ6666 í¼¾ë  í¼¾ë  í¼¾ë  í¼¾ë 3.453.453.453.45        

    
      

       
     

       
     

      
        

 

      
 

     
     

      
      

 
       


     
      

      
       

   
     

 

     
 

    
       

      
        


       

     
 

      
  

   
 

     
 

    
     


 


      

    
 

    
      


       

       
       



     
 

      


      
      

 


      

 
       

 

    
     

  
        

       
        

  
 

     
 

     
 

     
      
       
     

 

   
       

      
       

      
 

    
 

      
   


       

      

 

     
      

       
      

 

     
   

       
       


 

  לעילוי נשמת
  

  'הרב החסיד המפו
  ל" זהלוי דוד שמואל שמעלקא ה"מו

   הורביץ ל" זצראובן נתן נטעה "ח מו"בהרה
  ע"בינו בעל ההילולא זימקושר לר' שהי

  

  א"ה תשרי תשע"ע כ"נלב
  

  י נכדו"הונצח ע
  ו"הי יעקב מנחם ערנטאל ח"הרה

  לעילוי נשמת
  

   ל"ז אלימלך' מתתי הילד
   ו"הי ברוךר "ט הר"ביבלח

  

  ע"א אדר תש"ע י"נלב
  

  

  י אביו"הונצח ע
: בחסות  ו"הי ברוך פריימן ח"הרה

▲ איכות ▲ שירות ▲ מחירים נוחיםהדפסות אופסט ודיגיטלי

רח’ יהודה המכבי 5, אזור התעשייה מקור ברוך, ירושלים
מיקוד 91062 ת.ד6352 טל’: 5382232 - 02 פקס: 5002916 - 02


