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הגה"ק ה'אך פרי תבואה' 
מליסקא זי"ע

פַארהייליגט  איז  "ליסקא"  נָאמען  דער 
געווָארן אין די חסידי'שע וועלט, צוליב דעם 
ווָאס אין דער שטָאט הָאט געוואוינט דער 
צבי  רבי  הגה"ק  אלקים,  איש  עליון  קדוש 
הירש מליסקא זי"ע בעל אך פרי תבואה, פון 

די מייסדי ועמודי החסידות אין אונגַארן.
רבי הערשעלע זי"ע, ווי ער איז בַאקַאנט 
געווָארן אין די חסידי'שע וועלט, איז געבוירן 
וירא אלקים רבי  זיינע עלטערן החסיד  צו 
שרה  הצדיקת  מוטער  זיין  און  זצ"ל,  אהרן 
ע"ה, וועלכע איז געווען בַאקַאנט ַאלס גרויסע 
שבדור.  צדקניות  ומנשים  מדריגה  בעלת 
נָאך איר פטירה פלעגן מענטשן ַארויסגיין 
מתפלל זיין אויף איר ציון און מען איז דָארט 
געהָאלפן געווָארן. דער אך פרי תבואה זי"ע 
איז געווען ַא תלמיד מובהק פון הגאון הקדוש 
בעל ישמח משה זי"ע מאוהעל, פון וועמען ער 
הָאט מקבל געווען דרכי התורה והחסידות. 
ער הָאט זיך בַאזעצט אין ליסקא, וואו ער 
איז געווָארן פון די ערשטע רבי'ס ממשיכי 
הָאט  ער  און  אונגַארן,  אין  הבעש"ט  דרך 
מפיץ געווען מעייני התורה והחסידות פַאר 

אלפים ורבבות חסידים, אויך איז ער געווען 
מפורסם ַאלס פועל ישועות ומופת הדור. ער 
איז נסתלק געווָארן ביום י"ד אב שנת תרל"ד, 
ומנו"כ אין ליסקא, וואוהין מען פָארט נָאך 
ולהוושע  קברו,  על  להשתטח  היום  בימינו 

בזכותו.

כ"ק הגה"ק בעל 'טל חיים' 
מליסקא זי"ע

נָאך די פטירה פון בעל אך פרי תבואה 
למלאות  געווָארן  אויפגענומען  איז  זי"ע 
מקומו, חתנו הגאון הקדוש רבי חיים מליסקא 
זי"ע, וועלכער איז בַאקַאנט געווָארן אויפ'ן 

נָאמען פון זיין ספר "טל חיים".
זיין גרויסע  ווי  דער בעל טל חיים איז, 
שווער, געווען מפורסם מיט זיין געווַאלדיגע 
גאונות, מיט זיין גרויס צדקות וקדושה, און 

ַאלס פועל ישועות.
חיים  טל  בעל  דער  איז  יָאר  דרייסיג 
והאדמורו"ת  הרבנות  כסא  אויפ'ן  געזעסן 
אין די שטָאט ליסקא, און זיין השפעה הָאט 
געגרייכט איבער די גַאנצע מדינה און ַארום. 
ביז יום ט' אייר תרס"ד ווען ער איז נסתלק 
געווָארן לישיבה של מעלה. און איז נטמן 

געווָארן בבית החיים בעיר ליסקא אין דעם 
אהל הקדוש פון אדמור"י צדיקי בית ליסקא 

זי"ע.

הגה"ק בעל שערי הישר זי"ע הי"ד

הָאט  חיים  טל  בעל  פון  פטירה  די  נָאך 
איבערגענומען בנו הגדול הגאון הקדוש רבי 
צבי הירש מליסקא זי"ע הי"ד, וועלכער איז 
געבוירן בשנת תרל"ה אין יָאר פון די פטירה 
פון דעם סבא קדישא בעל אך פרי תבואה 

זי"ע און איז גערופן געווָארן על שמו.
אויפגענומען  ער  ער  איז  תרנ"ט  שנת 
געווָארן ַאלס אבדק"ק גַאווע, און הָאט דָארט 
פינף  במשך  רמה  ביד  רבנות  זיין  געפירט 
יָאר, און הָאט דָארט אויך ָאנגעפירט מיט ַא 
ישיבה. )זיין פָאטער בעל טל חיים זי"ע הָאט 
זיך ַאמָאל אויסגעדריקט: מיין הערשל איז רב 
אין גַאווע — ָאבער גאווה הָאט ער נישט!( 
ביז שנת תרס"ד ווען ער איז נתמנה געווָארן 

למלאות מקום אביו הק' זי"ע.
מגאוני  המיוחד  אחד  געווען  איז  ער 
וצדיקי דורו, בַאקַאנט מיט זיין גדלות בתורה 
ובצדקות, אויך הָאט ער גע'שמ'ט ַאלס דרשן 

מופלג ורבים נתעוררו על ידו.
עס ווערט דערציילט איבער זיינע גרויסע 

בבית  שהופיעה  הקודש  ורוח  מדריגות 
מדרשו, ַאז איינמָאל איז אים אויסגעקומען צו 
זיין אין בערלין, דייטשלַאנד, לצורך רפואה 
פון זיין רביצין ע"ה, הָאט ער דַאן געהַאלטן 
ַא דרשה אין איינע פון די בתי מדרשים אין 
שטָאט, ובתוך דבריו הָאט ער געשטורעמט: 
איך שּפיר ַא כח הטומאה ווָאס וועט ַארויסגיין 
פון דעם ּפלַאץ ווָאס וועט נישט גוט זיין פַאר 
אידן! און דָאס איז געווען איידער דער צורר 
כל היהודים היטלער ימ"ש הָאט זיך געהויבן 

דעם קָאּפ!...
ביי די קריג יָארן איז געווען ַא מעגליכקייט 
אים צו רַאטעווען, ָאבער ער הָאט געזָאגט ַאז 
ער וויל נישט איבערלָאזן זיין קהלה און זיינע 
חסידים, און ער איז ַאוועקגעפירט געווָארן 
אין אוהעלער געטָא, וואו ער איז אין עלטער 
ה'  עקה"ש,  אומגעקומען  יָאר  זיבעציג  פון 

ינקום דמו, ז"ך אייר תש"ד.
צווייגל,  ַא  געבליבן  איז  השי"ת  בחסדי 
ענף מאילנא דחיי פון די הייליגע ליסקער 
נתחדש  איז  קריג  די  נָאך  און  דינַאסטיע, 
געווָארן אורו של חסידות ליסקא, דורך כ"ק 
זצ"ל  פריעדלַאנדער  יוזפא  רבי  האדמו"ר 
מליסקא, בנו יקירו פון בעל שערי הישר זי"ע.

כ"ק אדמו"ר הגה"ק רבי יוזפא 
פריעדלאַנדער זצוק"ל זי"ע

דער ליסקער רבי זצ"ל איז געבוירן שבת 
הגדול שנת תרע"ח, און איז נתגדל ונתחנך 
איז  ער  פָאטער.  גרויסן  זיין  דורך  געווָארן 
הגאונים  דורך  להוראה  געווָארן  נסמך 
מאוהעל  מייזליש  דוב  דוד  רבי  הצדיקים: 
זצ"ל, רבי שלום ווידער מנירעדיהַאז זצ"ל, 
מאויווַארָאש  פריעד  מיכל  יחיאל  רבי  און 
זצ"ל, ָאבער צוליב זיינע יונגן עלטער הָאבן 
זיי געווַארט ער זָאל צוערשט ווערן בן עשרים 
שנה, און טַאקע חודש אדר שנת תרצ"ח הָאט 

ער ערהַאלטן די מכתבי הורמנא.
עס איז מערקווירדיג די גרויסע לשונות 
הרבנים  גדולי  די  ווָאס  מיט  התפעלות 
דער  חכם.  תלמיד  יונגן  דעם  בַאטיטלען 
בעל בנין דוד זצ"ל שרייבט אין זיין הורמנא: 
"הבחור חמד חריף ובקי גדול בתורה יראת ה' 

 צו די 45'סטע יומא דהילולא פון 

כ"ק מרן אדמו"ר 

רבי יוזפא פריעדלַאנדער 
זצ"לאדמו"ר מליסקא

נסתלק לגנזי מרומים כ"ח שבט תשל"א

הגה"ק בעל שערי הישר זי"ע הי"דדי מציבה פונעם אך פרי תבואה זצ"ל און זיין איידעם דער טל חיים זצ"ל אין ליסקא

א
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הוא אוצרו בנן של קדושים וכו' .. וכבר נודע 
לי הב' הנ"ל לזרע ברך ה' לומד באורייתא 
תדירא ושמו ידוע לשבח... און ער שרייבט 
זיך אונטער "כה דברי הכותב לכבוד תורתינו 

הקדושה ולומדי בטהרה"!
הגאון רבי יחיאל מיכל פריעד זצ"ל אבד"ק 
שתומכו  ...וראיתי  שרייבט:  אויווַארָאש 
]רבי  וכו'  המובהק  הגאון  הרב  בהורמנא 
שלום ווידער, בעל משמיע שלום[ אבדק"י 
נירעדיהַאז שליט"א — ובחנתיו וניסיתיו ג"כ 
בח"א מיו"ד מסי' כ"ט ואילך עד סו', וראיתי 
שלשון השו"ע וש"ך וכ"פ דברי הפמ"ג ושאר 
נו"כ על לשונו שגורה — ומשנתו בהוראה 
ערוכה וסדורה — וגם בהרבה שאלות באו"ה 
שדיברתי עמו דיבר בשפה ברורה — כדת של 

תורה..."
שרייבט:  זצ"ל  רב  נירעדיהַאזער  דער 
גמירא  עד  כ"ט  מסי'  מיו"ד  בח"א  "...ואני 
בסירוגין  הן  הקצה  אל  מקצה  עמו  עברתי 
וכו', והי' רגיל על לשונו משפט ולחוץ דברי 
הש"ך וטו"ז, וכמה ענינים נחוצים המצטרך 
להוראה... והוא ידע להורות כדבעי, וראיתי 

בו בזמן לא רב לאילנא רברבי יתעבד..."
בלויז עטליכע חדשים פריער ר"ח כסלו 
גרויסע בעלת  זיין מַאמע דער  איז  תרצ"ח 
חסד הרבנית הצדיקת מרת גיטל ע"ה נפטר 
געווָארן. זי איז געווען ַא טָאכטער פון הנגיד 
פון  ז"ל  יצחק אייזיק בערגער  הגביר מו"ה 
די ראשי קהילה אין שטָאט ה' מַאד. ער איז 
געווען ַאן איידעם ביי דעם גרויסן גאון רבי 
תלמידי  מגדולי  זצ"ל  ליכטענבערג  שמעון 

החתם סופר זי"ע.
ּפונקט ווען עס איז געקומען דער צייט צו 
רעדן ערנסט פון שידוכים, איז נגזר געווָארן 
אין אונגַארן דער ביטערע גזירה פון 'מונקָא 
טַאבָאר'. שווערע און ביטערע צייטן הָאבן 
דָאס  ַארויס  איז  עס  ווען  ָאנגעפַאנגען  זיך 
געוועזענע  ַאלע  ַאז  געזעץ,  מיליטערישע 
אידישע זעלנער און ַאזוי אויך די ַאלע ווָאס 
הָאבן געַארבעט פַאר'ן מיליטער מיט'ן נָאמען 
"מונקָא סַאזָאד", דַארפן זיך קומען איינשרייבן 

צוריק ַאריינצוקומען אין מיליטער דינסט.
ביז דעמָאלט הָאט יעדער איד אין אונגַארן 
געדַארפט דינען אין מיליטער. ביי ַא געוויסן 
יָארגַאנג הָאט מען געדַארפט זיין ַא יָאר צווי 
ָאדער דריי אין מיליטער ָאבער פון דעמָאלט 
געווָארן.  פַארבָאטן  עס  איז  ָאנגעפַאנגען 
דייטשלַאנד  פַאר  ווייזן  געווָאלט  הָאבן  זיי 
זייער סימּפַאטיע, הָאבן זיי פַארבָאטן פַאר 
אידן צו גיין אין מיליטער, מיט'ן ָאפיציעלן 
אויסרייד ַאז זיי זענען נישט גענוג געטריי און 
פַארלעסליך, און מען קען זיי נישט געטרויען 
צו דינען אין די אונגַארישע ַארמיי. בַאפרייען 
הָאט מען זיי אויך נישט געווָאלט, הָאט מען 
ַאז  צווַאנגס–ַארבעט,  צו  אידן  די  געטרָאגן 
טון  דַארפן  זיי  זָאל  מיליטער  די  ַאנשטַאט 
בוי–ַארבעט ווי למשל מַאכן שָאסייען, בריקן, 
הַאקן ביימער פַאר הָאלץ ָאדער פשוט ווייל 
זיי הָאבן געדַארפט ַא ליידיגן שטח, ָאדער 
איבער  ַאנטקעגן  פרָאנט  אויפ'ן  ממש  זיין 
הָאבן  דָארט  ַארמיי(,  )רוסישע  פיינט  דער 
זיי געדַארפט גרָאבן שוץ גריבער, זוכן און 
זענען  ווָאס  די  און  מינעס,  ַארויסנעמען 
געווען אויפ'ן פרָאנט הָאבן געַארבעט ווען די 
קוילן פליען העכער זייערע קעּפ. די סָארט 

צווַאנגס–ַארבעט איז געווען אין די רַאמען 
פון די מיליטער, וויבַאלד עס הָאט פַאקטיש 
דָאס  איז  געברויך,  מיליטער  פַאר  געדינט 

געווען אונטער ַא מיליטערישע אויפזיכט.
געווָארן  אויפגעשטעלט  זענען  דערפַאר 
צווַאנגס  פון  בַאטַאליָאנען  סּפעציעלע 
"מונקָא– געהייסן  הָאט  ווָאס  ַארבייטער, 
איז  דערפון  טייטש  דער  ווָאס  סַאזָאד", 
לַאגערן  ַארבעטס  די  און  אידן".  "ַארבעטס 
וואו די צווַאנגס ַארבעט איז געטָאן געווָארן 
ווָאס  טַאבָאר",  "מונקָא  גערופן  מען  הָאט 
איז דער אונגַארישע ווָארט פַאר "ַארבעטס 

לַאגער" ָאדער קָאנצענטרַאציע לַאגער".
דַארפן  זיי  ַאז  געהייסן  הָאט  ָאנהייב  אין 
טון די זעלבע ַארבעט ווָאס דָאס מיליטער, 
אויסער זיך שלָאגן אויפ'ן פרָאנט, און נישט 
זיין אינאיינעם מיט די איבריגע סָאלדַאטן. 
ַאזוי  נישט  דָאס  זיך  הָאט  שּפעטער  ָאבער 

אויסגעַארבעט.
זיי הָאבן ַארויסגעשיקט איינרוף–צעטלעך 
וועטערַאנען  מיליטערלייט,  ַאמָאליגע  צו 
ווָאס הָאבן נָאך געדינט ביי דער עסטרייך–
אונגַארישער קריג, און זענען שוין געווען 
קומען  זיך  זָאלן  זיי  ַאז  עלטערע מענטשן, 

שטעלן צום מיליטער.
זייער פינסטערע מחשבה איז געווען, ָאדער 
בעסער געזָאגט הָאט זיך אויסגעשטעלט צו 
זיין, צווייפַאכיג. ערשטנס איז נישט געווען 
קיין אידיש הויז אשר אין שם מת ר"ל. אין יעדן 
הויז הָאט געפעלט ָאדער דער טַאטע, ָאדער 
ַא ברודער א.א.וו. אויב דער ַאריינגערופענער 
איז געווען דער ברויט–געבער, איז נעבעך די 
שטוב אינגַאנצן צעברָאכן געווָארן. צווייטנס, 
הָאבן זיי מיט דעם רוף בַאפרייט די גוי'אישע 

ביזנעסער פון זייער אידישע קָאנקורענץ.
געווען  נישט  אינגַאנצן  זענען  אידן  די 
געוואוינט צו ַאזעלכע שווערע און ביטערע 
הָאט מען  און קעלט  היצן  די  אין  ַארבעט. 
און  שָאסייען  בויען  און  שטיין  געדַארפט 
בריקן. די ַארבעט אין די רַאמען פון צווַאנגס 
ַארבעט איז געווען ממש אומדערטרעגליך.

בחורים,  איידעלע  די  פון  פנימ'ער  די 
יונגעלייט, שוחטים סופרים, וכדומה, זענען 
געווָארן,  פַארענדערט  אינגַאנצן  ּפלוצלינג 
נישט צום דערקענען. אידן ווָאס הָאבן נָאך 
הַאק  קיין  געהַאלטן  נישט  זייער לעבן  אין 
ָאדער ַא הַאמער אין די הענט, הָאבן יעצט 
שעה  פופצן  צו  קרוב  שטיין  געדַארפט 
שווערע  ביטער  די  אויספירן  און  טָאג  ַא 
רשעים.  אונגַארישע  די  אונטער  ַארבעט 

ַארויסגעוויזן  הָאבן  זיי  סַאדיזם  מער  ווָאס 
כלפי די אומבַאהָאלפענע אידן, ַאלץ צו ַא 
העכערן רַאנג זענען זיי דערהויבן געווָארן ביי 

זייערע הערן.
געדַארפט  אידן  די  הָאבן  זייט  איין  פון 
די  פון  און  ַארבעט,  שווערע  די  ַארבעטן 
ַאנדערע זייט הָאבן זיי געדַארפט צושטעלן 
ברויט מיט מילך פַאר זייער הויז–געזינד ווָאס 
זיי הָאבן נעבעך איבערגעלָאזט אינדערהיים 
ווי אויפ'ן ווַאסער, און זיי הָאבן דָאס ליידער 
נישט געקענט. עס פלעגט ַאריבערגיין ווָאכן 
נישט  הָאט  משפחה  די  און  חדשים  און 

געהערט פון זייער מַאן/קינדער.
איין מונקָא–טַאבָאר איז געווען ַאנדערש 
ווי די צווייטע מיט אירע שטרענגקייטן, און 

אויך וואו זַאכן זענען שוין געווען גרינגער 
איז דָאס געווען וויבַאלד עס הָאט גרינגער 
געמַאכט פַאר די אויפזעער, זיי הָאבן דָאך 
דָאס נישט געטָאן פַאר די גוטסקייט פון די 
נעבעכדיגע אידן. יעדער 'מונקָא טַאבָאר' איז 

געווען ַאנדערש פון ַאן ַאנדערע.
ַארעסטירט  מען  הָאט  רב  ליסקער  דעם 
מנחם  חודש  אינמיטן  ערגעץ  צייט  זומער 
מען  הָאט  ווַארשיינליך  ת"ש.  שנת  אב 
נישט  הָאט  ער  וויבַאלד  ַארעסטירט  אים 
געענטפערט די רעגירונגס פַארלַאנגען ַאז ער 
זָאל זיך צושטעלן צום מיליטער דינסט. און 
דַאן איז ער געשיקט געווָארן צום שַארָאש–

ּפָאטָאק מונקָא טַאבָאר.

די שול אין ליסקא

 ביי א שמחה. פון ר. צו ל.: כ"ק אדמו"ר מסקולען זצ"ל, חתן, אבד"ק קאפיש זצ"ל, אבד"ק וואלקאן זצ"ל, 
כ"ק אדמו"ר מליסקא זצ"ל, אבד"ק גראסווארדיין זצ"ל, אבד"ק מעדיער זצ"ל

ביי א מסיבה אין שטוב פון ליסקער רבי'ן זצ"ל
 פון ל. צו ר.: אדמו"ר מליסקא זצ"ל; אבד"ק קאפיש זצ"ל; אבד"ק יארמוט זצ"ל 

און להבחל"ח אדמו"ר מליסקא שליט"א    
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אינדרויסן פון די שַארָאש–ּפָאטָאק גרעניצן 
הָאט דָאס אונגַארישע מיליטער איבערגעבויט 
ַא קליינעם עיר–ּפָארט, און פַאר די שווערע 
בנינים  און  שטרָאזן  די  בויען  פון  ַארבעט 
אידן,  פַארּפלָאגטע  די  גענוצט  זיי  הָאבן 
עבודת  די  ַארבעטן  געמוזט  הָאבן  וועלכע 
געגַאנגען  זענען  'טַאבָאריסטן'  ַאלע  הפרך. 
ָאנגעטון מיט זייערע ציווילע קליידער ָאבער 
מיט ַאן ָארעם–בַאנד דערויף ַא מגן דוד. די 
ביטער שווערע ַארבעט הָאט מען געמוזט טון 

אונטער שווער–בַאווָאפנטע ווָאך.
די 'טַאבָאריסטן' וועלכע הָאבן געַארבעט 
מונקָא–טַאבָאר,  שַארָאש–ּפָאטָאק  דער  ביי 
הָאבן געהַאט די ברירה ַאהיימצוגיין אויף שבת 
און זונטָאג, ואחת דתו אויב מ'הָאט זיך נישט 
צוריק איינגעמָאלדן מָאנטָאג אינדערפרי זיבן 
זשָאנדַארן געלָאזט  די  ַאזייגער. עסן הָאבן 
ַאהיימלָאזן  דָאס  ברענגען.  משפחה  בני  די 
אויף שבת און ַאזוי אויך דָאס ברענגען די 
עסן, הָאבן זיי געטָאן ווייל ַאזוי הָאבן זיי זיך 
פיל  ַאזוי  צושטעלן  דַארפן  פון  געשּפָארט 
געהַאט  נישט  טַאקע  הָאט  ווָאס  דער  עסן, 
קיין מעגליכקייטן ַאז זייערע משפחות זָאל 
זיי ברענגען און זיי הָאבן זיך פַארלָאזט אויף 
די עסן פון דער 'קעמּפ' איז טַאקע געווען ַא 

גרויס רחמנות די מָאגערע ּפָארציעס.
פסח,  נָאך  תש"א,  יָאר  פון  ניסן  חודש 
הָאט מען ַאריבערגעפירט דעם ליסקער רב 
קיין אונגווַאר. דָאס הָאט נישט ָאנגעהַאלטן 
צו לַאנג ווייל קורץ דערנָאך הָאט מען אים 
געשיקט קיין ביסטריץ וואו מ'הָאט ווייטער 

געמוזט טון שווערע בוי–ַארבעט.
דערנָאך איז געקומען 942' ווען דייטש
מלחמה  בלוטיגע  ַא  געפירט  הָאט  לַאנד 
מיט רוסלַאנד, אין דער רָאסטָאוו–קרַאקוב 
געגנט, וואו יעדער צד הָאט ַאמָאל געוואונען 
און ַאמָאל פַארלוירן שטחים. ווי בַאוואוסט 
פרָאנט  קרַאקוב–רָאסטָאוו  דער  אויף  איז 
בשעת  שלַאכטן.  בַאזונדערע  דריי  געווען 
דער צווייטער קרָאקוב'ער ביטערע שלַאכט 
און אין ַאנדערע שטעט און שטעטלעך הָאט 
מען טרַאנסּפָארטירט טויזנטער צוברָאכענע 
יוזפא  רבי  רב,  ליסקער  דער  זיי  צווישן 
זצ"ל. דָא איז מען שוין געווען אונטער דער 
סָאלדַאטן,  נַאצי  פון  אויפזיכט  דירעקטער 
געווען אויך אונגַארישע ָאפיצירן ָאבער ַאלעס 

איז געפירט געווָארן דורך די נַאצי מַאכט.
דָארט איז דער רב זצ"ל בתוך שאר בני 
ישראל געווען געצוואונגען צו גָאר שווערע 
ַארבעט אונטער די דייטשע ליניעס, גרָאבן 
שוץ–בונקערס, ַאנטי–טַאנק שַאנצן, בַאגרָאבן 
שטעכל– לייגן  פעלד–מינעס,  זוכן  ָאדער 

און  אויפלָאדענען  אויך  ַאזוי  און  דרָאטן, 
ָאּפלָאדענען מוניציָאן פַאר די דייטשן.

ווען די דייטשן הָאבן געמוזט זיך צוריקציען 
אויך  צוריק  אויף  מיטגעשלעּפט  מען  הָאט 
די  אויסגעשטַאנען  זענען  זיי  און  אידן, 
געדַארפט  זיך  געפערליכסטע אומשטענדן, 
אין  טריט  אויף  המות  מלאך  מיט'ן  שלָאגן 
מיטמַאכנדיג  טָאג,  פון  שעה  יעדע  שריט, 
שווערע הונגער, ביטערע קַאלטע פרעסטן, 
קַאלטע  אייז  קליידונג,  ווינטער  שווַאכע 
שלָאף כַאטקעס, קרענק פיזיש און גייסטיש.

דער ליסקער רב איז געווען געצוואונגען 

צו הייבן שווערע ווָאג פון מוניציָאן און ווָאס 
שטרעקעס  לַאנגע  אויף  טרָאגן  זיי  נישט, 
אויפַאמָאל, ווען יעדע סעקונדע פילט מען 
ָאדער וועט ער שטַארבן פון הונגער, קעלט, 
ָאדער פון די ַארבעט זעלבסט. טייל מָאל איז 
ער געשלָאגן געווָארן דורך די נַאציס מיט 
ברוטַאלע רציחות. ווָאס יָארן שּפעטער הָאט 
דער רב זצ"ל געליטן צוליב דעם פון ָאטעם 
שוועריגקייטן, שטַארקע סיזשערס, און הַארץ 

ּפרָאבלעמען.
דער סוף צו דעם ביטערן מונקָא–טַאבָאר 
איז ענדליך געקומען חודש אלול פון שנת 
תש"ג. ווען ער איז צוריק ַאהיים קיין ליסקא 
מער  און  ביין,  און  הויט  געווען  ער  איז 

אויסגעזען ווי ַא לעבעדיגער בר–מינן.
דער רב זצ"ל הָאט דעמָאלט ּפרובירט צו 
ווערן ַא רב פון ַא שטָאט, כדי נישט צו דַארפן 
ווערן נָאכַאמָאל ַאריינגעשלעּפט צום דינסט 
פון דער אונגַארישע מיליטער. דער רב זצ"ל 
הָאט שוין געהַאט פון פריער ַאוועקגעשיקט 
ַא הערליכן בריוו מלא מליצות וחרוזים צו 
די ראשי קהילה פון סָאבָאסלוי, דַאטירט ג' 
ראה שנת תש"ב, נָאר עס איז נישט צושטַאנד 
געקומען וויבַאלד דער רב זצ"ל איז געווָארן 
רוסישן  צום  דערנָאך  קורץ  פַארשלעּפט 
פרָאנט. דער רב זצ"ל הָאט געַארבעט יעצט 
בַאקומען  צו  פרָאנטן,  ַאנדערע  צוויי  אויף 
ַא שריפט פון ַא דָאקטער ַאז ער איז נישט 
ַא  זייענדיג  ַארבעט,  שום  קיין  צו  פעאיג 
צו  אויך  ַאזוי  ּפערזָאן,  ליידנדער  גייסטיש 
ווערן אויפגענומען ַאלס רב אין דעם שטעטל 
געלונגען  אים  איז  עס  ב"ה  בַאניא.  ערדא 
ַאזוי איז ער גענצליך  צו בַאקומען ביידע, 

געווָארן בַאפרייט פון סיי וועלכע דינסט.
בַאלד נָאך די ימים טובים פון שנת תש"ד, 
הצדיקת  הרבנית  ָאנגעטרָאגן  מען  הָאט 
שידוך  דער  ולרפו"ש.  תליט"א  מליסקא 
בודַאּפעסט,  אין  פָארגעקומען  איז  שליסן 
וואו דער צוקונפטיגער שווער, הרב הצדיק 
זצ"ל  פרענקל  העשיל  יהושע  אברהם  רבי 
הי"ד אדמו"ר מהיבנוב–לובלין, ַא בן–אחר–

בן ביז צום 'חכם צבי', און ַאן אייניקל פון 
דער  זי"ע.  בעש"ט  תלמידי  גרעסטע  די 
היבנובער רבי זצ"ל איז געווען געעהרט און 
געשעצט ַאלס צדיק תמים וממיוחסי הדור. 
ער איז אויך געווען ַא מחותן מיט הרה"ק רבי 
אהרן מבעלזא זי"ע, ווייל זיין זון הגה"ק רבי 
שמואל זצ"ל הי"ד איז געווען ַאן איידעם ביים 
בעלזער רב, און ַאליינס ַא בעלזער אייניקל. 
דער היבנובער רבי זצ"ל הי"ד איז געקומען 
דַאן צו פָארן פון מונקַאטש, וואו ער הָאט 
זיך אויפגעהַאלטן זייט ער הָאט געפליכטעט 

ַאהין פון ווינא עסטרייך.
צבי  רבי  הגה"ק  פָאטער  גרויסער  דער 
הירש זי"ע הי"ד, דער 'שערי הישר' מליסקא, 
איז נישט געפָארן צום שידוך שליסן צוליב 
איז דער  סיבות. באותו פרק  ּפערזענליכע 
צום  ַאריין  זצ"ל  יוזפא  רבי  רב  ליסקער 
בעלזער רב נעמען ברכת קדשו. קודם איז ער 
ַאריין צו הגה"ק מבילגוריי זצ"ל און ַאריין מיט 
אים אין ַא תורה'דיגן שמועס. יָארן שּפעטער 
דערמַאנט דָאס דער בילגורייער רב אין ַא 
בריוו צום ליסקער רב, דַאטירט ב' פ' וירא 
כשהשעשעתי  מקדם  ימים  "זכרתי  תש"ט: 
עמו בדברי תורה בפעסט, וכ"ק חותנו הה"צ 
מחותני ש"ב היחסן מוה"ר אברהם'לע זצ"ל 
הדבר  בתארו  השידוך  לקרב  בי  אומן  נתן 
לענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל".

דערנָאך זענען זיי ַאלע ַאריין צום בעלזער 
רב, ווען מען הָאט איבערגעגעבן ָאפיציעל 
איבער דעם שידוך, הָאט זיך דער בעלזער רב 
אויפגעהויבן פון זיין בענקל, זָאגנדיג ַאז דָאס 
איז פַאר אים ַא גרויס חשיבות, וויבַאלד די 
ליסקער גזע איז נָאך נישט געווען אין דער 
הָאט  רב  בעלזער  דער  משפחה.  בעלזער 
דעמָאלס מדגיש געווען ַאז באמת הָאט ער 
ַאלץ געהַאט ַא שטַארקן רצון פוקד צו זיין 
דעם ציון הקדוש פון בעל אך פרי תבואה 
זי"ע, ווי אויך זיך טרעפן פנים אל פנים מיט'ן 
ליסקער רב, נָאר מחמת די שווערע צייטן 
וועגן לא איסתייע מילתא.  און סכנה'דיגע 
דער בעלזער רב איז דַאן געווען אין זייער 
ַאן אויפגעלייגטע שטימונג, און געשמועסט 

געמיטלעך, ַאן ערך פון צווָאנציג מינוט.
ַאן ַאנדערס מָאל ווען דער ליסקער רב, 
רבי יוזפא זצ"ל זצ"ל איז געווען ביים בעלזער 
רב, איידער'ן געזעגענען הָאט דער בעלזער 
רב ַאריינגערעדט אין אויער פון ליסקער רב. 
ווָאס ער הָאט אים דעמָאלט געזָאגט הָאט 
געווָאלט  נישט  קיינמָאל  ליסקער רב  דער 
דער  הָאט  איינע  דָאס  ָאבער  דערציילן, 
ליסקער רב ַאמָאל געזָאגט ַאז צווישן ַאנדערן 
הָאט אים דער בעלזער רב געזָאגט: "עס וועט 
זיך דרייען און דרייען און אויסדרייען צום 
גוטן". ַא צייט שּפעטער איז פַאר דער 'שערי 
הישר' אויס געקומען צו זיין אין בודַאּפעסט, 
וואו די כלה און איר פָאטער דער היבנובער 
רב )די מַאמע הָאט שוין נישט געלעבט( הָאבן 
קענען געלערנט דעם נייעם מחותן/שווער, 
ווָאס דער  דָאס איז שוין געווען נָאך דעם 
בעלזער רב הָאט געהַאט פַארלָאזט אונגַארן.

חתונה  די  ַאז  מען  הָאט  ָאּפגעשמועסט 
ווערט פָארקומען אין חודש אדר, נָאך פורים. 
ָאבער דַאן הָאט דער אומגליק ּפַאסירט, דער 
נַאצישע שטיוול הָאט ַאריינגעטרעטן מיט איר 
מערדערליכע טויט מַאשין קיין אונגַארן ח"י 

אדר תש"ד. גלייך זענען זיי ַארויסגעקומען 
מיט זייערע נייע גזירות קשות ואכזריות.

גלייך נָאך פסח איז דער ליסקער רב אויף 
די ָאנווייזונג פון זיין טַאטן ַאנטלָאפן מיט 
ַא קַאר קיין בודַאּפעסט. אינאיינעם מיט ַא 
ברכה פון זיין הייליגן פָאטער ווָאס בזכות 
די ברכה איז ער ניצל געווָארן מעמק הבכא, 
ווי ער דערציילט אין די הקדמה פון תהלים 
שערי הישר ווָאס ער הָאט מו"ל געווען בשנת 
תשי"ט: "איין טָאג איידער די רשעים ימ"ש 
הָאבן ַאוועקגעפירט די אידן אין געטָא, הָאט 
מיין פָאטער מיך ַארויסבַאגלייט פון שטוב 
זָאל  השי"ת  ַאז  געבענטשט:  מיך  הָאט  און 
ענק בַאהיטן מכל מיני מכשול" און נָאך ַאלע 
צרות ווָאס מיר זענען ַאריבער הָאט השי"ת 

אונז מציל געווען מבין שיני האריות".
ליסקער  דער  זיך  הָאט  בודַאּפעסט  אין 
רב אויפגעהַאלטן אין שטוב פון ַא נָאענטן 
קרוב, ָאבער ווען דער מצב איז געווָארן צו 
ענג הָאט ער זיך פַארשַאפט ּפַאּפירן און זיך 
ַאריבערגעצויגן צו די בַאקַאנטע 'שוץ הייזער" 
פון רָאועל ווַאלענבערג און דערנָאך די 'גלָאז 
הויז' אונטער די שוץ פון קַארל לוקס מחסידי 
כמעט  מ'הָאט  כָאטש  ווָאס  העולם,  אומות 
נישט געטשעּפעט ָאבער די אומשטענדן איז 
מ'לעבט  כָאטש  ָאבער  געפערליך.  געווען 

ַאדורך דעם טָאג.
חודש  טָאג  דער  געקומען  איז  ענדליך 
געווָארן  איז  בודַאּפעסט  ווען  תש"ה,  שבט 
בַאפרייט. דער רב זצ"ל הָאט בַאקומען די 
ידיעה ַאז זיינ'ס ַא מומע הרבנית ברכה ע"ה 
בת כ"ק הגה"ק מרן ה'טל חיים' מליסקא זי"ע 
געפינט זיך אין גרָאסווַארדיין, איז ער ַאהין 
געפָארן אולי וועט זיין פון דָארט גרינגער 
צו בַאקומען סיי וועלכע ידיעה איבער דער 

'ליסקער משפחה'.
*

זייענדיג אין גראָסוואַרדיין האָט ּפאַסירט 

אַ וואונדערליכע ּפאַסירונג, וואָס מיר וועלן 

דערמיט פאָרזעצן אין קומענדיגן נומער

דאָקומענט פונעם באַרימטן חסיד אומות 
ליסקער  דער  אַז  לוץ  קאַרל  העולם 
אינעם  אויפהאַלטן  זיך  קען  זצ"ל  רב 
"גלאָזערנעם הויז" אין בודאַּפעסט, וואו 

ער האָט זיך געראַטעוועט ביים קריג

דער ליסקער רב זצ"ל מיט בנו להבחל"ח 
שליט"א  רבי  ליסקער  היינטיגער  דער 

אַלס בחור 
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