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איינעם  פון  קדישא  הילולא  די  געפאלט  שב"ק  דעם 
אוועקגעריסן  זענען  וועלכע  ישראל  ורועי  צדיקי  די  פון 
געווארן אינעם לעצטן ביטערן חורבן, הגה"ק המפורסם 
רבי צבי הירש פריעדלאנדער זי"ע הי"ד אבדק"ק ליסקא, 

מח"ס "שערי הישר" ועוד.
דער שערי הישר איז געבוירן בשנת תרל"ה, צו זיין 
בעל  זי"ע  מליסקא  חיים  רבי  מופת  איש  הגה"ק  פאטער 
הגה"ק  אלקים  איש  של  מקומו  וממלא  חתנו  חיים,  טל 

רבי צבי הירש מליסקא זי"ע בעל אך ּפרי תבואה.
זיידע  גרויסער  דער  האט  געבוירן,  איז  ער  פאר  נאך 
זיינע  איבער  פאראויסגעזאגט  ליסקער  הערשעלע  רבי 
געווען  ער  איז  קינד  אלס  שוין  ומדריגות.  כשרונות 
שוין  איז  ער  און  מח,  שארפן  זיין  מיט  באוואוסט 

דעמאלט געווען א געוואלדיגער בעל מחדש.
תרס"ד,  אייר  ט'  חיים,  טל  פונעם  הסתלקות  נאכ'ן 
הרבנות  כתר  הישר איבערגענומען דעם  שערי  האט דער 
והאדמורו"ת בעיר האבות, און ער איז געווארן בארימט 
די  ובצדקות.  בתורה  גדלות  זיין  מיט  מדינה  די  אין 
שיקן  פלעגט  בודאּפעסט  אין  קאנצעליי  ארטאדאקסישע 
צום ליסקער רב די וואס האבן זיך געוואלט פארהערן צו 

באקומען די הורמנא.
די  געפירט  הישר  שערי  דער  האט  יאר   40 במשך 
איז  ער  ביז  הקדושה,  עדה  זיין  און  ליסקא  שטאט 
אומגעקומען על קידוש ה' אין אוישוויץ, ז"ך אייר תש"ד.

הישר  שערי  דער  האט  פריער,  חדשים  געציילטע 
כ"ק  חביבו,  בנו  מיט  טאן  צו  שידוך  א  געווען  זוכה 
קדושים,  בת  א  מיט  זצ"ל,  מליסקא  יוזפא  רבי  אדמו"ר 
יהושע  אברהם  רבי  הגה"ק  בת  ע"ה,  נחמה  הצ'  הרבנית 

העשיל פרענקל זצ"ל אדמו"ר מהיבנוב-לובלין.
כלה  און  חתן  דער  האבן  ונפלאות  ניסים  מיט 
חתונה  זיי  האבן  מלחמה  די  נאך  און  איבערגעלעבט, 
וואו  אמעריקע,  קיין  ארויסגעקומען  זענען  און  געהאט 
בית  איבערגעפלאנצט  האט  זצ"ל  רבי  ליסקער  דער 
ליסקא. דער רבי האט מייסד געווען דעם ביהמ"ד עטרת 
צבי מליסקא אין בארא ּפארק, אויף די 50'סטע גאס, וואו 

ס'איז עומד על תילה עד היום הזה.
ישיבה,  א  געווען  מייסד  אויך  האט  זצ"ל  רבי  דער 
התורה  בדרך  תלמידים  אוועקגעשטעלט  האט  ער  וואו 
נסתלק  פריצייטיג  רבי  דער  איז  ליידער  והחסידות. 
זיינע  פארזעצן  געקענט  האט  ער  פאר  נאך  געווארן, 
גרויסע ּפלענער להרמת קרן התורה והחסידות, ביום כ"ח 

שבט תשל"א לּפ"ק.
דעמאלט האט אים איבערגענומען בנו ממלא מקומו, 
וועלכער  שליט"א,  מליסקא  הירש  צבי  רבי  אדמו"ר  כ"ק 
בארימט  איז  און  ועוז,  בגאון  אבותיו  דרך  ממשיך  איז 
אויך  ס'איז  ממש.  התורה  מכמני  בכל  גדלות  זיין  מיט 
יושע  אברהם  רבי  הגה"צ  וחביב  יקיר  בן  דער  געבליבן 
העשיל פריעדלאנדער שליט"א אבד"ק היבנוב, וועלכער 

פירט זיין שיינע קהלה בדרך האבות, ורבים נהנים ממנו 
עצה ותושי'.

אין  ווערן  געּפראוועט  ווערט  יארצייט"  "שבת  דער 
חצר הקודש ליסקא אין בארא ּפארק, מיט'ן באטייליגונג 
זיי  צווישן  והרחוקים,  הקרובים  ציבור  גרויסן  א  פון 
די  פאר  פון  ליסקא  וחסידי  תלמידי  פון  אּפשטאמיגע 
שליט"א  רבי  דער  וועט  שלישית  סעודה  ביי  מלחמה. 
ברכות  מיט  באגלייט  ההילולא,  משא  דעם  זיין  משמיע 

קודש לכלל ולפרט.

קהילות הקודש:

דער שוהל-הויף אין ליסקא, וואו ס׳האט זיך געפינען ביתם נאוה קודש של צדיקי בית ליסקא

היסטאריש בילד פון שערי הישר זי״ע, אין אן אויטא

הילולת הגה״ק רבי צבי הירש 
מליסקא זי״ע בעל שערי הישר

נעקה"ש ז"ך אייר תש"ד לּפ"ק


