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)פָארזעצונג פון פָאריגע ווָאך(

יעדע מָאדע ברענגט ַא נייע קרענק
סַאטמַארער חסידים געדענקען ווי דער רבי 
זי"ע פלעגט כמה ּפעמים נָאכזָאגן פון הרה"ק 
מליסקא זי"ע: "יעדעס מָאל ווָאס ַא נייע מָאדע 
די שטרָאף  גלייך  איך  זע  ווערט פַארשּפרייט, 
און צרה ווָאס ווערט פַארשּפרייט צוזַאמען מיט 
דעם".  איינמָאל הָאט זיך ַאריינגעריסן ַא נייע 
מָאדע און דער ליסקא רב הָאט געזָאגט "דָאס 
מָאל ווייס איך נישט ווָאספַארַא צרה דָאס הָאט 
צייט  קורצע  ַא  ָאבער  זיך".  מיט  געברענגט 
שּפעטער הָאט רבי הערשעלע געזָאגט "איצט 

ווייס איך שוין".
דָאס ווערט אויך געברענגט אין ספר "דער 
ליסקא רב" )עמוד ת'(, "אין די כל נדרי דרשה 
כיּפור  יום  לעבן,  ביים  יָאר  לעצטן  זיין  פון 
פַארפירט  צדיק  ליסקא'ער  דער  הָאט  תרל"ד, 
מיט ַא קול שאגת ארי קעגן די מָאדעס און זיך 
געבעטן "די ווייבער זָאלן נישט געהן אין די נייע 
מָאדעס, דָאס יעדע נייע מָאדע ברענגט מיט זיך 

ַא נייע קרַאנקהייט".
ביי שלש סעודות תורה ּפרשת מקץ תשכ"ד 
"מטר  ספר  )אין  נָאכגעזָאגט  רבי  דער  הָאט 
השמים" פון הגה"צ רבי מאיר טודרוס זילבער 
שליט"א אבד"ק יאוואזשנא( ברענגט ער ַאז ער 
הָאט ַאמָאל דָאס זעלבע געהערט פון רבי'ן זי"ע 
ביי ַא דרשה פַאר קריאת התורה איבער עניני 
צניעות( ַא מוראדיגע זַאך פון הרה"ק מליסקא 

זלה"ה: 
די  אין  תורה  סתרי  דָא  איז  עס  ווי  "ּפונקט 
קדושה, ַאזוי איז זה לעומת זה אויך דָא ַא תורת 
איז  מָאדע  נייע  יעדע  קליּפות.  די  אין  הנסתר 
קליּפות".  די  פון  הנסתר  תורת  פונעם  טייל 
מָאדע  נייע  ַא  פַארשּפרייט  זיך  הָאט  איינמָאל 
"דערווייל  געזָאגט  הָאט  רב  ליסקא  דער  און 
די תורת הנסתר פון  וואו  נָאכנישט  ווייס איך 
די קליּפה איז בַאהַאלטן אין די מָאדע; איך כַאּפ 
נָאכנישט דעם ּפריצות ווָאס ליגט אין די מָאדע, 
ָאבער איך בין זיכער ַאז אויב איז דָאס ַא מָאדע, 
ליגט דערין ַא ּפריצות. ַא צייט שּפעטער הָאט 
דער ליסקא רבי געזָאגט "איצט איז דער תורת 
שוין  זעט  מען  געווָארן,  נתגלה  שוין  הנסתר 

קלָאר דעם גרויסן ּפריצות ווָאס ליגט דערין".

ווען מען מעג און טָאר נישט גיין איף די גַאס
הש"ס  סיום  )מדור  לבב"  "טיב  ספר  אין 

וליקוטים( ברענגט דער רבי זי"ע ווי פָאלגנד:
הירש  צבי  רבי  הרה"ק  פון  נָאך  זָאגט  מען 
דעם  צוליב  דאמת,  אליבא  ַאז  זי"ע,  מליסקא 

גרויסן ּפריצות ווָאס הערשט אין אונזערע צייטן 
אויף די גַאסן, ווָאלט געדַארפט זיין אסור פַאר 
ַא איד צו גיין אויף די גַאס, צוליב ַא חשש ַאז 
מען מען וועט נכשל ווערן ר"ל צו זען ווָאס מען 

טָאר נישט.
וואו  ּפלַאץ  ַאזַא  צו  גייט  מען  אויב  ָאבער 
מען מוז גיין, צום ביישּפיל אין בית המדרש צו 
לערנען און דַאווענען ָאדער אין מקוה, ָאדער 
מען גייט הַאנדלען במשא ומתן זיך משתדל צו 
זיין אין ּפרנסה, דעמָאלט היט מען אים ָאּפ פון 
זָאל  מען  דשמיא  סייעתא  הָאט  ער  און  אויבן 
קענען  מיר  ווייל  ווערן,  געשטרויכלט  נישט 
ַאז  אויבן,  פון  צו דעם  ַא טענה כביכול  הָאבן 
אסורות,  ראיות  פון  ָאּפהיטן  אונז  מוז  השי"ת 
וויבַאלד השי"ת איז דָאך דער ווָאס הָאט אונז 
געברענגט אין גלות צו די ערטער ווָאס זענען 
פול מיט ּפריצות, און מיר זענען נישט געקומען 
דַארף  דערפַאר  ווילן,  אייגענעם  פון  ַאהער 

השי"ת אונז היטן פון ראיות אסורות.
זיך  פון  גַאס  אויפ'ן  גייט  מען  אויב  ָאבער 
ַאליין צו ערטער ווָאס איז אומנויטיג ַאהינצוגיין, 
בפרט ווען מען גייט נָאך צו ַא מקום אסור, ווי 
מען  קען  דעמָאלט  ושלום,  חס  טעַאטער  אין 
דשמיא  סייעתא  הָאבן  צו  הָאפן  נישט  זיכער 
מען זָאל נישט נכשל ווערן אין איסור הסתכלות 
רעות, וויבַאלד ער גייט דָאך צו די ערטער פון 
ָאן רשות פון הקב"ה און  זיין אייגענעם רצון, 
ע"כ  אהינגעשיקט,  נישט  אים  הָאט  השי"ת 

דבריו הקדושים.
דעם  פון  בזה"ל:  צו  דָארט  לייגט  רבי  דער 
קען מען ַארויסנעמען ָאפענע שטרָאפרייד פַאר 
די ווָאס זיי, ָאדער זייער הויז-געזונד, גייען צו 
די "מבואות המטונפות" )שמוציגע גַאסן( ווָאס 
מען רופט "מָאוויס", ווָאס אויף דעם קען מען 
"ראה  ּפסוק  דעם  ווייטָאגליכע מליצה  ַא  זָאגן 
המו"ת  ואת  ואת הטוב  החיים  לכם את  נתתי 
ואת הרע", אז די "מוות", די "מָאוויס", דָאס איז 
דער "רע" ווָאס ברענגט ל"ע דעם מענטש צו 

"מיתת הנפש" רח"ל.
ַאמעריקע  אין מדינת  דָא  בעונותינו הרבים 
זענען די גַאסן פיל ַארגער ווי די טעַאטערן און 
שּפיל-הייזער ווָאס זענען געווען אין די צייטן 
פון הרה"ק מליסקא זלה"ה, און אויב גייט מען 
ווָאס  ערטער  ַאזעלכע  צו  ווילן  אייגענעם  פון 
קיינער צווינגט נישט ַאהינצוגיין, און מען גייט 
נָאך דורך די שמוציגע גַאסן, זענען אוודאי זייער 
גרויס און פיל די נסיונות ממש ביז'ן הימל און 
ח"ו מען קען נישט הָאפן זוכה צו זיין צו סייעתא 
דשמיא מען זָאל נישט נכשל ווערן אין איסורים 
חמורים פונעם ּפסוק "ולא תתורו אחרי לבבכם 

ואחרי עיניכם", וויבַאלד ער ברענגט זיך ַאליין 
יצר  ָאן דעם  רייצט  און  נסיון  ַאזַא שווערן  צו 

הרע אויף זיך זעלבסט, ה' ירחם.

דעם רבינ'ס דביקות אין הרה"ק מליסקא

ַא פַארלעסליך ספר
כדי מסיים צו זיין דעם מאמר בכי טוב איז 
כדאי נָאכַאמָאל ַארויסצוברענגען דעם רבינ'ס 
מליסקא  הרה"ק  אין  דביקות  געווַאלדיגן 
זייער ַאסַאך  ָאנגעזען אין  זיך  ווָאס הָאט  זי"ע, 

הינזיכטן.
כידוע  ַאז  ּפלא  דבר  ַא  געזען  הָאט  מען 
ַא שטַארקער  זייער  געווען  זי"ע  רבי  דער  איז 
קעגנער פון מעשיות ָאן מקורות און עס הָאט 
מעשיות.  צופיל  געגָאסן  נישט  רבי'ן  פון  זיך 
ָאבער ווען ס'איז געקומען צו הרה"ק מליסקא 
מעשיות  מערערע  דערציילן  ער  פלעגט  זי"ע 
און עובדות און אויך אין זיינע הייליגע ספרים 
זי"ע.  טרעפט מען סיּפורים פונעם ליסקא רב 
ווען דער רבי הָאט דערציילט ַא ליסקא מעשה 
נָאר ער  ווי  זייער פַארקָאכט;  איז ער געווָארן 
הָאט ָאנגעהויבן דערציילן פלעגט ער זָאגן די 
ווערטער "דער ליסקא רב" מיט ַא געווַאלדיגען 

דחילו ורחימו.
איז  צוריק,  יאר   110 תר"ע,  יָאר  אין  נָאך 
פון  והטוב"  הישר  "דרכי  ספר  דער  ערשינען 
הגה"צ רבי זאב וואלף גאלדבערגער זצ"ל, בן 
ּפרי  אך  בעל  חדב"נ  זצ"ל  יוזפא  רבי  הגה"צ 
תבואה זי"ע, וועלכער איז געווען ַא דָאּפלטער 
אייניקל פון רבי הערשעלע מליסקא ווייל רבי 
זיין פעטער  ביי  ַאן איידעם  געווען  איז  וואלף 
הגה"ק בעל טל חיים מליסקא זי"ע חדב"נ ומ"מ 
פונעם אך ּפרי תבואה. הָאט דערציילט הרה"ח 
ר' יוסף אשכנזי ז"ל משב"ק ַאז דער רבי זי"ע 
דרכי  אויפ'ן  אויסגעדרוקט  ַאמָאל  זיך  הָאט 
הישר והטוב "עס איז ַא פַארלעסליך ספר" און 
פון  מעשיות  נָאכדערציילן  פלעגט  רבי  דער 

דעם ספר.
)עמוד תתכ"ב(  רב"  ליסקא  "דער  ספר  אין 
אידן  סַאטמַארער  פילע  ווָאס  געברענגט  איז 
געברענגט  מען  הָאט  יָאר  איין  ַאז  געדענקען, 
שמחת  אום  הקפות  די  צו  זי"ע  רבי'ן  פַאר'ן 
תורה ַא ספר תורה ווָאס הָאט בַאלַאנגט פַאר 
דער  זי"ע.  ליסקא  פון  הערשעלע  רבי  הרה"ק 
רבי הָאט געטַאנצן דערמיט איין הקפה, )ווייל 
עס איז געווען זייער ַא גרויסע און שווערע ספר 
תורה און עס איז שווער געווען צו הַאלטן צו 
לַאנג, ווער רעדט נָאך צו טַאנצן דערמיט( און 
צוריקגעקערט  דָאס  הָאט  ער  ווָאס  נָאכדעם 

פַאר'ן בעל הבית, הָאט אים דער רבי געזָאגט 
בזה"ל: "ַא גרויסן יישר כח, עס איז מיר געווען 

ַא גרויס חשיבות".

די סגולה נפלאה פַאר תקיעת שופר
לויט ווי די משמשים בקודש פונדערהיים אין 
יָארן אין  די  די גבאים פון  ווי אויך  סַאטמַאר, 
טייל  געווען  איז  דערציילן,  פלעגן  ַאמעריקע, 
פון רבינ'ס הכנה דרבה אויף די ימים נוראים, 
די  במשך  און  השנה  ראש  פַאר  יָאר  יעדעס 
דעם  לערנען  ער  פלעגט  תשובה  ימי  עשרת 
אויף ראש  דרושים  די  והטוב"  "הישר  ספה"ק 
רבי  פון  כיּפור  יום  און  שובה  שבת  השנה, 

הערשעלע מליסקא זי"ע.
צווישן סַאטמַאר חסידים איז ידוע ומפורסם 
ַאז ראש השנה איידער תקיעת שופר הָאט דער 
גדול צו דערמַאנען דעם  ַאן ענין  רבי געהַאט 
ער  זי"ע.  ליסקער  הערשעלע  רבי  פון  נָאמען 
טעם  פַארבָארגענעם  ַא  עּפעס  געהַאט  הָאט 
איז  נָאמען  זיין  דערמַאנען  בלויז  ַאז  הכמוס 
ער  ווען  צומָאל  הדינים.  המתקת  פַאר  מסוגל 
הָאט געהַאט צייט פלעגט ער ביי "ּפָאזע" פַאר 
תקיעת שופר דערציילן ַא מעשה פונעם ליסקא 
רב און אויב ער הָאט נישט געהַאט קיין צייט 
פלעגט ער צומָאל בלויז זָאגן "רבי הערשעלע 

ליסקער איז געווען ַאן ערליכער איד". 
מער אויספירליך איז דערציילט אין קונטרס 
הָאט  עס  ווָאס  עובדות  ומשקה",  "דולה 
וויינבערגער  דוב  רבי משה  הגה"צ  דערציילט 
כידוע  הָאט  וועלכער  ּפַאיע,  אבד"ק  זצ"ל 
די  אין  בקודש  זיין משמש  צו  זכי'  די  געהַאט 
ָאנגעקומען  איז  רבי  דער  ווען  צייטן  ערשטע 
איז  אשכנזי  יוסף  ר'  )וויבַאלד  ַאמעריקע,  קיין 
איז  האבן(.  חתונה  ישראל  ארץ  אין  געבליבן 

דערציילט דָארט )דף ר'( ווי פָאלגענד:
הָאט  שטוב,  רבינ'ס  אין  מקורב  ַא  זייענדיג 
רבי'ן  ביים  בייגעוואוינט  ז"ל  רב  ּפַאיער  דער 
אום ראש השנה צוויי יָאר, ַא מערקווירדיגן ענין 
מיט ווָאס דער רבי הָאט זיך געגרייט צו תקיעת 
געהערט  דָאס  הָאט  רב  ּפַאיער  דער  שופר. 
תקיעת  פַאר  תש"ח  השנה  ראש  טעג  ביידע 
שופר און די זעלבע זַאך ביידע טעג ראש השנה 

שנת תש"ט.
המדרש  בית  אין  ַאריין  איז  רבי  דער  פַאר 
די  פַאר  געזָאגט  רבי  דער  הָאט  בלָאזן,  שופר 
מסוגל  איז  שופר  תקיעת  פַאר  ַאז  מקורבים 
זייער  ַאז  צו רעדן פון די פריערדיגע צדיקים, 
הָאט  ער  און  דינים,  די  זיין  ממתיק  זָאל  זכות 
צבי  רבי  הרה"ק  פון  שמועסן  צו  ָאנגעהויבן 

הירש מליסקא זי"ע בעמח"ס אך ּפרי תבואה.
רבי  דער  הָאט  תש"ח  שנת  השנה  ראש 
דערציילט ַא מעשה פון ליסקא רב, ַאז ער איז 
די  תמוז,  כ"ח  אוהעל  קיין  געפָארן  איינמָאל 
יָארצייט פון הייליגן ישמח משה זי"ע. ער הָאט 
זיך ַא קורצע צייט משתטח געווען אויפ'ן ציון 
נישט  ַאהיימגעפָארן,  גלייך פון דָארט  און איז 
ווי עס איז געווענליך געווען זיין שטייגער, ַאז 
זיך ָאּפרוהען אויף די אכסניא אין  ער פלעגט 
אוהעל וואו ער פלעגט געזעגענען דעם עולם 
און ערשט דערנָאך ַאהיימגעפָארן. יענעם יָאר 
הָאט דער ליסקא רב נישט געווָאלט געזעגענען 
דעם עולם, נָאר איז גלייך ַאהיים געפָארן קיין 

ליסקא.
ער  פַארווָאס  געפרעגט  אים  מ'הָאט  ווען 
ליסקא  דער  הָאט  ַאהיימצופָארן,  זיך  איילט 

Der Yid,  Friday, July 16, '21 פרייטאג פרשת דברים, ז' אב, תשפ"א |  קהילות 60   

דעם קומענדיגן פרייטאָג, ערב שבת 

י"ד אב, פאַלט אויס די 147טע  נחמו, 

נושעות,  צדיק  פונעם  קדישא  הילולא 

ּפועל ישועות בקרב הארץ, הרב הקדוש 

המפורסם רבי צבי הירש מליסקא זי"ע 

בעל אך ּפרי תבואה.

בלויז צוועלף טעג טיילט ָאּפ צווישן י"ד 
יומא  אב,  כ"ו  און  יָארצייט,  ליסקא  די  אב, 
דהילולא פון רבינו הקדוש מרן מהר"י ט"ב 
מסַאטמַאר זי"ע. לכבוד די צוויי יָארצייטן איז 
ַא דבר בעתו צו ַאנַאליזירן ַא מערקווירדיגע 
צוויי  די  פון  שייכות  דָאס  איבער  נקודה 
אויסטערלישע  דָאס  קדושים,  צדיקים 
רבינו  מרן  ווָאס  התקשרות  און  דביקות 
הקדוש מסַאטמַאר זי"ע הָאט געהַאט אינעם 
תלמיד  גרויסער  דער  זי"ע,  צדיק  ליסקא 
ישמח  דער  זיידן  הייליגן  זיין  פון  מובהק 

משה זי"ע. 
וועלט  צווייטע  די  נָאך  ַאז  ווייסט  יעדער 
זי"ע  מסַאטמַאר  הקוה"ט  מרן  איז  מלחמה 
לּפליטה  הנשאר  בדורו  יחיד  דער  געווען 
וועלכער הָאט מיט הימלישע סייעתא דשמיא 
און אומבַאגרייפבַארער מסירת נפש עצומה 
ַאמעריקע  אין  איבערצופלַאנצן  בַאוויזן 
פון  דָאס ערליכע, אויטענטישע אידישקייט 

איידער די קריג. 
דָאס איז געווען זייער ַא שווערע אויפגַאבע 
פַאר'ן הייליגן רבי'ן, ווייל פון איין זייט איז 
הָאט  וועלכער  ה'  געווען דער שר צבא  ער 

געפירט דעם מלחמת קודש קעגן ציונות און 
די  פון  ישראל.  מדינת  געגרינדעטע  ניי  די 
די  זיך  פַאר  געהַאט  ער  הָאט  זייט  ַאנדערע 
עבודה קשה אויפצוַאקערן דעם טריפה'נעם 
דור  ַא  אויפבויען  און  בָאדן  ַאמעריקַאנער 
ווָאס פירט זיך בדרך התורה והיראה ָאן קיין 

שום ּפשרות. 
ּפַארַאדָאקס,  ַא  כמעט  געווען  איז  דָאס 
ווייל זיין הייסער רוף זיך ָאּפצולָאזן פונעם 
שווער  איז  שטייגער  ַאמעריקַאניזירטער 
ַאמעריקַאנער  ביים  געווָארן  אויפגענומען 
געווען  יָארן  יענע  איז  וועלכע  אידענטום 
נייע  די  און  ציונות  פון  פַאר'כישופ'ט  ַאזוי 

"אידישע" מדינה. 
וועג  דער  ַאז  ידוע  דבר  ַא  איז  עס 
דורכצופירן  בַאוויזן  הָאט  רבי  דער  וויַאזוי 
זיין  דורך  געווען  איז  גדולה  מהּפיכה  די 
ווען  והחסד.  הצדקה  כח  אויסטערלישער 
די ציונים הָאבן געווָאלט בַאצייכענען דעם 
זיין  הָאט  ח"ו,  ישראל",  "שונא  ַאלס  רבי'ן 
צוריקגעקלַאּפט  ישראל  אהבת  ענדלָאזער 
ַאז  געוואוסט  דָאס  הָאט  יעדער  ּפנים.  אין 
אפילו ווען עס קומט ַאריין צום רבי'ן ַא איד 
וועט  קרייזן  אגודיסטישע  ווייטסטע  די  פון 
ער ָאפט "ָאּפליידיגן דעם טישטוך מיט ַאלע 

ּפדיונות" און דָאס ַאהינדערלַאנגען. 
הָאט  ציוניסט  גרעסטער  דער  אפילו 
ַאז  אמן"  יענה  כרחו  "בעל  זיין  געמוזט 
ווען ַא איד ליגט אין שּפיטָאל – נישט קיין 

זיין מצב  ווָאס  און  וועלכן קרייז  פון  חילוק 
ַא  בַאקומען  ער  וועט   – איז  אידישקייט 
ביקור  "סַאטמַאר  פון  נַאכטמָאל  ווַארעמען 

חולים". 
מיט  היינט  בַאטרַאכט  מען  ווען 
עולם  גיגַאנטישן  דעם  בַאגייסטערונג 
די  ַאמעריקע,  אין  הפילַאנטראּפיע 
הונדערטער מיליָאנען דָאלַארן ווָאס גיסן זיך 
ערליי  כל  פַאר  גברים  חרדישע  ביי  יערליך 
ביי  ּפשוט  דבר  ַא  דָאס  איז  צוועקן,  צדקה 
יעדן ַאז דָאס איז איינע פון די זריעות ווָאס 
רביה"ק מסַאטמַאר הָאט איינגעפלַאנצט אין 

ַאמעריקע. 
דער  ַאז  מען  זעט  בליק  טיפערן  ַא  מיט 
דָאזיגער כח הצדקה פון רבי'ן הָאט געהַאט 
רבי  דער  בקודש.  למעלה  שורש  טיפערן  ַא 
ביי  געווען  שואב  הקדושה  כח  דעם  הָאט 
כמה  ווָאס  זי"ע  צדיק  ליסקא  הייליגן  דעם 
עובדות והנהגות בַאשטעטיגען דָאס ווי דער 
הצדקה  כח  אינעם  געקָאכט  זיך  הָאט  רבי 
ביי  און  זי"ע,  מליסקא  הערשעלע  רבי  פון 
זיך  ער  הָאט  געלעגנהייטן  פַארשידענע 
זיך  הָאט  ער  ַאז  אויסגעדריקט  ַאליין  גָאר 
רבי  הייליגן  ביים  הצדקה  מדת  געלערנט 

הערשעלע זי"ע.
צוברענגען  מיר  וועלן  מאמר  דעם  אין 
וועלכע  והוכחות  עובדות  די  די  פון  טייל 
צייגן דעם רבינ'ס געווַאלדיגן קשר אמיץ אין 
רבי הערשעלע זי"ע, און אין זיין מדת החסד 

וצדקה בפרט.

 דער געווַאלדיגער מדת ּפזרנות 
אין צדקה

צוריקגעגעבן צווָאנציג טויזנט לעי
"זכר צדיק לברכה" פון הרה"ח  אין ספר 
ווי  ר' אברהם דוד גליק ז"ל איז דערציילט, 

פָאלגענד:
אין  געוואוינט  הָאט  זי"ע  רבי  דער  ווען 
סַאטמַאר, צום ערשטן מָאל ַאלס יונגערמַאן 
נָאך שנה ראשונה, איז ָאנגעקומען ַא ידיעה  
צו איינעם פון די עשירים פון שטָאט ַאז דער 
דער  ַאז  בַאקלָאגט  זיך  הָאט  מַאן  גרָאסערי 
אין  געלט  סכום  גרויסן  ַא  שולדיג  איז  רבי 

די גרָאסערי.
די  פון  ּפנים,  נשוא  און  עושר  ַאן  איד  ַא 
)ער  סַאטמַאר  אין  אידן  חשובע  עלטערע 
איז געווען ַא פעטער פון ר' שמואל פריינד 
ַאריבערגעקומען  איז  נירעדהַאז(  פון  ע"ה 

געגעבן  הָאט  ער  און  שטוב  אין  רבי'ן  צום 
פַאר'ן רבי'ן ַא סכום פון צווָאנציג טויזנט לעי 
נישט  איז  "עס  זָאגענדיג:  געלט(  )רומעניש 
רבי'ן  פון  קיין כבוד פַאר אבותיו הקדושים 
ַאז זייער'ס ַא קינד זָאל זיין שולדיג ַאזויפיל 

געלט אין די גרָאסערי".
ווי נָאר דער איד איז ַארויסגעגַאנגען פון 
ּפָאסט-טרעגער  דער  הָאט  שטוב  רבינ'ס 
פון  קַארטל  ַא  רבי'ן  צום  ַאריינגעברענגט 
סיגעט. דער רבי זי"ע ליינט ָאּפ דָאס קַארטל 
און זעט ַאז עס איז ַא בריוו פון ַא בַאקַאנטע 
הָאט  זי  ַאז  רבי'ן  פַאר'ן  שרייבט  זי  אלמנה. 
ַא  זי הָאט ענדליך  יָאר,   30 פון  ַא טָאכטער 
שידוך געטון מיט איר ָאבער זי נויטיגט זיך 
זי  נדן; אויב  צווָאנציג טויזנט לעי פַאר  אין 
דער  איז  געלט  דָאס  צושטעלן  נישט  קען 
שידוך אין ַא געפַאר און איר טָאכטער קען 

שטַארק פַארשעמט ווערן ל"ע.
צווָאנציג  די  גענומען  הָאט  רבי  דער 
טויזנט לעי ווָאס ער הָאט נָארווָאס בַאקומען 
פון דעם גביר צו בַאצָאלן זיין גרָאסערי חוב 
און ער הָאט גלייך ַאריבערגעשיקט מיט די 
פַאר  סיגעט  קיין  געלט  גַאנצע  דָאס  ּפָאסט 

די אלמנה.
יענעם  צום  ָאנגעקומען  ווידער  איז  עס 
ַאלץ  נָאך  איז  רבי  דער  ַאז  ידיעה  ַא  עושר 
שולדיג דעם גרויסן סכום אין גרָאסערי, איז 
ער ַאריבער צום רבי'ן און אים פָארגעהַאלטן: 
"איך הָאב אייך געגעבן ַא גרויסן סכום געלט, 
און היתכן דער גרָאסערי מַאן בַאקלָאגט זיך 
גרויס  שולדיג  אים  זענט  איר  ַאז  ַאלץ  נָאך 

געלט?"
הָאט דער רבי זי"ע אים אויסגעזָאגט דעם 
ריינעם אמת, ער הָאט אים דערציילט וועגן 
דעם בריוו ווָאס איז ָאנגעקומען פון סיגעט 
גלייך נָאכדעם ווָאס ער איז ַארויס פון הויז 
און דער רבי הָאט געזָאגט "ווי עס זעט אויס 
תיכף  ַאז  השמים  מן  געווען ממש  דָאס  איז 
נָאכדעם ווָאס איך הָאב ערהַאלטן צווָאנציג 
ַאן  ַא בריוו פון  ָאנגעקומען  טויזנט לעי איז 
דעם  אין  ממש  זיך  נויטיגט  זי  ַאז  אלמנה 

סכום".
עלטערער  ַאן  שוין  זייענדיג  איד,  דער 
איד בן שמונים, הָאט זיך געווַאגט צו רעדן 
שטרענג צום רבי'ן און ער הָאט געזָאגט מיט 
ַא שַארפן טָאן: "איך הָאב אייך געגעבן דָאס 
בַאצָאלן  זָאלט  איר  תנאי  דעם  אויף  געלט 
קיין  געהַאט  נישט  הָאט  איר  גרָאסערי,  די 
רעכט אויסצוגעבן דָאס געלט פַאר ַאנדערע 

צוועקן".
ווי דער רבי הָאט דָאס געהערט הָאט ער 
אים געענטפערט: "ַאנטשולדיגט מיר ר' איד, 
איך הָאב גענוג איין יצר הרע. הלכות צדקה 
וועט איר מיר נישט לערנען, איך בעט אייך, 
אייך  איך  וועל  מנחה  נָאך  ַאריבער  קומט 

צוריקגעבן דָאס גַאנצע געלט".
הָאט  מנחה  ביי  טָאג  יענעם  הוה,  וכך 
דָאס  רבי'ן  פון  צוריקבַאקומען  איד  יענער 

גַאנצע געלט.

פון אייער זיידן הָאב איך זיך דָאס 
געלערנט

אין ספר זכר צדיק לברכה איז געברענגט 

דער אויסטערלישער כח הצדקה
פון רביה"ק מסַאטמַאר זי"ע

פון וואו הָאט זיך דָאס גענומען?

 צו דער יומא דהילולא קדישא
פון הרה"ק בעל אך ּפרי תבואה מליסקא זי"ע
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רב זי"ע געענטפערט ַאז ער הָאט געזען ווי זיין 
רבי דער ישמח משה שטייט ביי זיין ציון מיט 
אויסגעשּפרייטע הענט און ער בענטשט ַאלע 
אידן ווָאס זענען זיך געקומען משתטח זיין ביי 
זיין ציון, דעריבער פָארט ער גלייך ַאהיים כדי 
ַאהיימצוטרָאגן די ברכה, און אויך, ער וויל נישט 
ַאז מענטשן זָאלן קומען צו אים זיך געזעגענען 
ווייל ער וויל נישט זיין ַא מורה הלכה בפני רבו. 
דער ּפַאיער רב הָאט דערציילט ַאז ער איז 
שנת  שּפעטער,  יָאר  ַא  געווָארן  ערשטוינט 
פַאר  ווידערַאמָאל  הָאט  רבי  דער  ַאז  תש"ט, 
ווָארט  ַא  ביידע טעג דערמַאנט  תקיעת שופר 
זי"ע.  רב  ליסקא  הייליגן  פון  סיּפור  ַא  ָאדער 
ַא  עּפעס  הָאט  רבי  דער  ַאז  געזען  מ'הָאט 
פון  זכות  דעם  דערמַאנען  צו  ענין  סּפעציעל  

ליסקא רב זי"ע פַאר תקיעת שופר.
זעלבע  דָאס  ַאז  מערקווירדיג  איז  עס 
די  פון  בקודש  משמשים  די  דערציילט  הָאבן 
די  פון  יָאר  לעצטן  ביז'ן  יָארן.  שּפעטערדיגע 
יָאר  יעדעס  כמעט  רבי  דער  הָאט  הסתלקות 
ַאן  רב,  ליסקא  דעם  דערמַאנט  השנה  ראש 
עובדא ָאדער ַא תורה, און צוגעלייגט ַאז פַאר 
תקיעת שופר איז מסוגל צו רעדן פון צדיקים. 
פיל מָאל הָאט ער בלויז דערמַאנט "דער ליסקא 

רב איז געווען ַאן ערליכער איד".
הרה"ח ר' עזריאל גליק ז"ל משב"ק פלעגט 
איבערזָאגן פון רבי'ן בזה הלשון: "פַאר תקיעת 
פריערדיגע  פון  רעדן  צו  סגולה  ַא  איז  שופר 
צדיקים – דער ליסקא רב איז געווען ַא צדיק 
אמת". ַאמָאל הָאט דער רבי געזָאגט דָאס לשון 
"ערליכער איד" און ַאמָאל "צדיק אמת". מער 
הָאט ער נישט געזָאגט. דָאס איז געווען איינע 
פון די וואונדערליכע ענינים ווָאס מ'הָאט געזען 
ביים רבי'ן, אין ווָאס קיינער הָאט נישט געהַאט 
לא  ועקבותיו  רבים  במים  שבילו  השגה,  קיין 

נודעו.

ביי די קברי צדיקים פון אוהעל און ליסקא
מען הָאט געזען ַא וואונדערליכע זַאך ביים 
רבי'ן, ַאז כ"ח תמוז פלעגט ער יעדעס יָאר פָארן 
אויף די יָארצייט פון זיין זיידן דער ישמח משה 
ער  פלעגט  יָארן  ַאסַאך  און  אוהעל,  קיין  זי"ע 
ליסקא  אין  ָאּפשטעלן  זיך  ַאהיים  וועג  אויפ'ן 
און דָארט מתּפלל זיין ביים ציון פון זיין זיידנ'ס 

גרויסער תלמיד. 
אין  געווען  איז  רבי  דער  ווען  פילמָאל 
אוהעל אויף די יָארצייט פון זיין הייליגן זיידן 
כ"ח תמוז, פלעגט ער  זי"ע,  ישמח משה  דער 
ַאהיימפָארן מיט די בַאן און ווען די בַאן הָאט 
ליסקא-טָאלטשָאווע  די  ביי  ָאּפגעשטעלט  זיך 
און  אויסשטייגן  רבי  דער  פלעגט  סטַאנציע, 
ַאריינפָארן אין ליסקא מתּפלל זיין ביים ציון פון 
ווָאס  נָאכדעם  זי"ע. איינמָאל  הרה"ק מליסקא 
דער רבי איז ַארויסגעקומען פון אוהל הָאט ער 
פון  ַארויס  "ווען מען קומט  אויסגעדרוקט  זיך 

דָא שּפירט זיך עס גוט!"
יָאר תרצ"ה  ַאז אין  סּפעציעל איז בַאקַאנט 
הצדיקת  הרבנית  רביצין,  ערשטע  זיין  ווען 
חוה ע"ה בת הרה"ק מּפלַאנטש זי"ע איז נישט 
געזונט געווען, איז דער רבי ַאריינגעפָארן כ"ח 
ביים  איינגעריסן  דָארט  און  ליסקא  קיין  תמוז 
ַאן  מיט  זי"ע  הערשעלע  רבי  הרה"ק  פון  ציון 
אויסטערלישן התעוררות לרפואתה ווָאס הָאט 
געוויזן אויף זיין גרויסן אמונת צדיקים אין דעם 

גדול וקדוש. 

אויפגעהַאלטן  זיך דעמָאלט  הָאט  רבי  דער 
ווי  מער  צייט,  לענגערע  ַא  ציון  ליסקא  ביים 
איינגעריסן  דָארט  הָאט  ער  און  יָאר,  יעדעס 
ווָאס  התעוררות,  און  בכיות  געווַאלדיגע  מיט 
די ַארומיגע הָאבן געזָאגט ַאז עס איז געווען ַא 
מוראדיגער מעמד, עס הָאט זיך געשּפירט ווי 

אין די ימי הרחמים והסליחות.
ר'  הישיש  הרה"ח  דערציילט  הָאט  דָאס 
זון פון הגה"צ המקובל  )ַא  ז"ל  שלום שווַארץ 
רבי אברהם שווארץ זצ"ל חדב"נ רבי צבי הירש 
געווען  ָאנוועזנד  איז  וועלכער  זי"ע(  מליסקא 
ַאז  ביי דעם מעמד. ער הָאט אויך דערציילט, 
בשעת  צעברָאכן  זיך  בַאן  די  הָאט  איינמָאל 
דעם ָאּפשטעל פון אוהעל קיין ליסקא. עס איז 
ַאז  אויסגערופן  הָאט  מען  און  געבליבן שטיין 
דער בַאן וועט נישט פָארן ביז ַא לענגערע צייט.
הָאט דער רבי שנעל אויסגענוצט די צייט און 
ַאריינגעפָארן אין שטָאט ַאריין מתּפלל זיין ביים 
ליסקא ציון און ביי יענע געלעגענהייט הָאט ער 
בעל  הגה"ק  דאתרא,  מרא  דעם  בַאזוכט  אויך 
שערי הישר מליסקא זי"ע, און פַארברענגט מיט 
אים ַא לענגערע וויילע, ביז מען איז געקומען 

רופן דעם רבי'ן ַאז דער בַאן פָארט שוין.
נָאך די צווייטע וועלט מלחמה ווען עס איז 
דורך ַא לַאנגע צייט ָאּפשניט און מען הָאט נישט 
געקענט צוקומען צו קברי צדיקים אין אונגַארן, 
איז ביי עלטערע סַאטמַארער חסידים וועלכע 
זענען געפָארן אויף אוהעל – ָאנגעהויבן פון די 
מסַאטמַאר  הצדיקת  הרבנית  ווען  יָארן  תש"ל 
ע"ה פלעגט יערליך ָארגַאניזירן ַא נסיעה צו די 
און  וסיגעט;  אוהעל  בית  צדיקי  פון  יָארצייטן 
ביז'ן היינטיגן טָאג סיי אויף די יָארצייט  כ"ח 
תמוז און סיי ַא גַאנץ יָאר – געווען ַא דבר ּפשוט 
ַאז מען "קען נישט" ַארויסלָאזן "ליסקא" פונעם 
המובן  דבר  ַא  געווען  איז  עס  הנסיעה.  סדר 
מאליו ַאז אויב פָארט מען קיין אוהעל פָארט 
שטונדע  הַאלבע  ווי  ווייניגער  דעם  אויך  מען 
פונעם  תלמיד  גרויסן  צום  ליסקא  קיין  וועג 
געווַאלדיגע  דָאס  וויסענדיג  זי"ע,  ישמח משה 
הָאט  זי"ע  רביה"ק  מרן  ווָאס  צוגעבינדענקייט 
ּפרי  אך  בעל  וקדוש  צדיק  דעם  צו  געשּפירט 

תבואה זי"ע. 

די מעשה הָאט ּפַאסירט נָאר איינמָאל
רבי  ווען  מעשה  בַאקַאנטע  די  איבער 
משה'ס  ישמח  ביים  איז  מליסקא  הערשעלע 
ציון און איז גלייך ַאהיימגעפָארן ווייל ער הָאט 
בענטשט  און  ישמח משה שטייט  דעם  געזען 
ַאלע קומען מתּפלל זיין, איז כדאי צו בַאמערקן 
ַאז אין ספר מושיען של ישראל )ח"ב עמוד ק"ל( 
חסידים  סַאטמַארער  פילע  ַאז  געברענגט  איז 
הָאט  מעשה  די  ַאז  רבי'ן  פון  געהערט  הָאבן 

ּפַאסירט נָאר איין יָאר.
אויך אינעם קונטרס "זכרונות" פון הרה"ח ר' 
מרדכי שּפיטצער ז"ל, דער בַאקַאנטער אייער-
סוחר פון וויליַאמסבורג און נָאנטער מקורב פון 
ערשינען  איז  ווָאס  זי"ע,  מסאטמאר  רביה"ק 
דורך זיין זון הרה"ח ר' אברהם יושע שּפיטצער 

הי"ו, איז דערציילט:
שּפיטצער  מרדכי  ר'  הרה"ח  פָאטער  "מיין 
שּפַאצירן  פלעגט  ער  ַאז  דערציילט  הָאט  ז"ל 
איינמָאל  הַארבער.  בעל  אין  זי"ע  רבי'ן  מיט'ן 
ביי די יָארצייט פון ישמח משה זי"ע הָאט ער 
בַאקַאנטע  די  רבי'ן  פַאר'ן  איבערדערציילט 

מעשה, ַאז ווען הרה"ק רבי הערשעלע מליסקא 
קיין  געקומען  איז  תבואה  ּפרי  אך  בעל  זי"ע 
יָארצייט,  ערשטע  משה'ס  ישמח  צום  אוהעל 
שטייט  משה  ישמח  דער  ווי  געזען  ער  הָאט 
זיינע  מיט  משתטחים  ַאלע  בענטשט  און 
הענט, און ער הָאט זיך גלייך אויסגעדרייט און 

ַאהיימגעפָארן. 
הָאט דער רבי מעיר געווען דערויף: "דָאס 
הָאט דער ליסקא רב נָאר איינמָאל געזען; עס 
איז נישט געווען יעדעס יָאר". )דער רבי הָאט 
ַאנדערע  אין  ַאז  זָאגן  צו  דערמיט  געמיינט 
יָארן הָאט ער זיך יָא לַאנג משתטח געווען און 

איינגעריסן בדבר ישועה ורחמים(.
ז"ל  טירנויער  הלוי  דוד  אלי'  ר'  הרה"ח 
הָאט דערציילט ווָאס ער הָאט ַאליין געהערט 
מער  אביסל  זי"ע  מסַאטמַאר  רביה"ק  פון 
אויספירליך, ַאז דער סדר פון הרה"ק רבי צבי 
הירש מליסקא זי"ע איז געווען, ַאז יעדעס יָאר 
יומא  די  ווען ער איז געפָארן אויף אוהעל צו 
ישמח  בעל  הגה"ק  רבי'ן  זיין  פון  דהילולא 
זיך  ַאהיים  וועג  אויפ'ן  ער  פלעגט  זי"ע,  משה 
דָארט  און  ּפָאטיק  שטָאט  די  אין  ָאּפשטעלן 
הָאט ער גענומען קוויטלעך מיט ּפדיונות און 
איבערנעכטיגן.  דָארט  ער  פלעגט  דערנָאך 
ָאּפגעשטעלט  נישט  זיך  ער  הָאט  יָאר  איין 
קיין  ַאהיימגעפָארן  גלייך  איז  נָאר  ּפָאטיק  אין 
געוואונדערט  זיך  הָאט  יעדער  און  ליסקא 
דעם  געפרעגט  אים  הָאט  מען  ווען  דערויף. 
זי"ע געענטפערט  טעם הָאט הרה"ק מליסקא 
זיין הייליגער רבי דער  ווי  געזען  ַאז ער הָאט 
ישמח משה בענטשט יעדן איינעם ביים ציון, 
הָאט ער געווָאלט ַאהיימברענגען די ברכה ביז 

צו אים אין שטוב ַאריין.

דעם רבינ'ס הערצה צו ליסקא אייניקלעך 
אינעם קונטרס זכרונות פון הרה"ח ר' מרדכי 
זיין  דורך  ערשינען  איז  ווָאס  ז"ל,  שּפיטצער 
הי"ו,  שּפיטצער  יושע  אברהם  ר'  הרה"ח  זון 
ַאז ר' מרדכי'ס פָאטער הרה"ח  איז דערציילט 
ווי  איז  סַאטמַאר  פון  ז"ל  שּפיטצער  חיים  ר' 
דערמַאנט געווען ַא דָאּפלטער אייניקל פונעם 
זי"ע און פונעם טל חיים פון  אך ּפרי תבואה 
ליסקא, זייענדיג ַאן אייניקל מצד אביו ואשתו 
יהושע  אברהם  רבי  המפורסם  החסיד  פון 
גראס ז"ל פון סַאטמַאר, וועלכער איז געווען ַאן 
איידעם ביי הגה"ק בעל טל חיים מליסקא זי"ע. 

דערציילט ר' אברהם יהושע ווי פָאלגנד:
"ַאמָאל אין די י' יָארן, ווען מיין טַאטע ז"ל 
הָאט שוין געוואוינט דָא אין ניו יָארק, הָאט זיך 
געמַאכט ביי אים אין שטוב ַא צרה ל"ע. דער 
טַאטע איז ַאריין צום רבי'ן און זייער געוויינט 
געקענט  נישט  זיך  הָאט  ער  ממש  דָארט, 
בַארואיגן. דער רבי הָאט אים געווָאלט מחזק 
ווָאס  "מרדכי,  אים:  צו  ָאן  זיך  ער  רופט  זיין, 
קומסטו צו מיר, ביזט דָאך ַא ליסקא אייניקל! 

קענסט דָאך מעורר רחמים זיין בזכות אבות".
דָאס לעצטע מָאל ווען דער ליסקא רבי פון 
ניו יארק, כ"ק אדמו"ר רבי יוזפא פריעדלענדער 
איז  זי"ע  רביה"ק  מרן  ביי  באזוכט  הָאט  זצ"ל 
רבי  דער  ווען  תש"ל,  אלול  חודש  אין  געווען 
איז שוין געווען נָאכ'ן סטרָאוק ה"י און ער הָאט 
איז  עס  הַארבער.  בעל  אין  אויפגעהַאלטן  זיך 
דער  און  דורכצוגיין  אידן  רייע  ַא  געשטַאנען 
ער  וואו  טישל  שרייב  ַא  ביי  געזעצן  איז  רבי 
רבי  דער  ווען  עולם.  דעם  אויפגענומען  הָאט 

אים  ער  הָאט  רבי'ן  ליסקא  דעם  געזען  הָאט 
זָאגט  "ווָאס  חביבות  גרויס  מיט  אויפגענומען 
איר ליסקא רבי?" און אים מכבד געווען זיך צו 
זעצן. דער ליסקא רבי הָאט זיך ַאוועקגעזעצט 
ַאביסל  "קומט  אים  זָאגט  רבי  דער  ָאבער 
ַא  זייער  פָארגעקומען  איז  דַאן  און  נענטער" 

רירנדער שמועס. 
דער רבי פרעגט דעם ליסקא רבי'ן "ליסקא 
גזע,  הייליגע  ַא  פון  דָאך  שטַאמט  איר  רב, 
דערציילט עּפעס הנהגות ווָאס איז געווען אין 
די צייטן ]חודש אלול ותשרי[ אין ליסקא, ביי 
דער  טַאטן".   אייער  ביי  און  זיידעס  אייערע 
ליסקא רבי הָאט דערציילט עּפעס פַאר'ן רבי'ן, 
ער  נָאכגעלָאזט,  נישט  הָאט  רבי  דער  ָאבער 
וויַאזוי  פַאראינטערעסירט,  ווייטער  זיך  הָאט 
דרשה  שופר  תקיעת  די  אויסגעזען  הָאט  עס 
פונעם אך ּפרי תבואה? ווען הָאט אייער טַאטע 

געזָאגט די דרשה? אא"וו. 
פַאר'ן  דערציילט  הָאט  רבי  ליסקא  דער 
רבי'ן ַאז דער זיידע רבי הערשעלע זי"ע פלעגט 
קודם זָאגן ַא דרשה אין גרויסן בית הכנסת אין 
ליסקא און דַאן הָאט ער געזָאגט נָאך ַא דרשה 
אים  הָאט  רבי  דער  בית המדרש.  אין  זיך  ביי 
וויסן  געווָאלט  און  ּפרט  יעדן  אויסגעפרעגט 
ווָאספַארַא סָארט סגנון )סטיל( די תקיעת שופר 
דרשה איז געווען, דער תוכן פון די דרשות, און 
איבער די געווַאלדיגע בכיות ביי די דרשה. ער 
געשלונגען  און  געפרעגט  און  געפרעגט  הָאט 

מיט דורשט יעדע ביסל ידיעות.
לַאנגע  ַא  פַארצויגן  זיך  הָאט  שמועס  דער 
צייט, ווען ער איז פַארטיג געווָארן הָאט דער 
רבי'ן,  סַאטמַארער  פַאר'ן  געזָאגט  רבי  ליסקא 
"איך בין געקומען נעמען ַא ברכה צום נייעם 
יָאר און איך דַארף אויך הָאבן ַא גרויסע רפואה".
געענטפערט  גָארנישט  הָאט  זי"ע  רבי  דער 
אויפ'ן מָאמענט נָאר געקוקט אויפ'ן ליסקא רב 
מיט זייער ַא דורכדרינגליכן בליק. דער ליסקא 
רבי הָאט פַארלָאזט טרערן און אויך דער רבי 
זיי  דַאן הָאבן  זייער ערנסט,  געווָארן  זי"ע איז 
מיט  ַאנדערן  אויפ'ן  איינער  געקוקט  ווייטער 
ווָארט.  ַא  ַארויסזָאגן  ָאן  ָאבער  אויגן  ערנסטע 
ביי  וואונדער  גרויסער  ַא  געווען  איז  זַאך  די 
ַאלע ַארומיגע, אפילו ביי די משמשים. נָאך ַא 
לענגערע וויילע הָאט דער רבי געגעבן ַא קוק 
אינעם קוויטל און ָאנגעוואונטשן ַאן ַאלגעמיינע 

ברכת השנה און מיט דעם זיך געזעגנט. 
אויפגעשטעלט  זיך  הָאט  רבי  ליסקא  דער 
זיך  הָאבן  רבי  ליסקא  מיט'ן  רבי  דער  און 
אויפ'ן  יָאר.  געבענטשט  גוט  ַא  ָאנגעוואונטשן 
נישט  רבי  ליסקא  דער  הָאט  ַאהיים  וועג 
גַאנצע  די  במשך  ווָארט  קיין  ַארויסגערעדט 
הָאט  ַאהיים  ָאנגעקומען  איז  ער  ווען  רייזע. 
אויסטערליש  איז  ער  ַאז  געזען  רביצין  זיין 
בַאדייט,  דעם  געפרעגט  אים  און  צעברָאכן 
הָאט ער געענטופערט: "די זַאך הָאט מיר נישט 
מבשר געווען ַא גוטע בשורה". ליידער עטליכע 
חדשים שּפעטער, כ"ח שבט תשל"א איז דער 
בליענדן  אין  געווָארן  נסתלק  רבי  ליסקא 

עלטער פון 53 יָאר.
דער   – ישראל  כל  ועל  עלינו  יגן  זכותם 
זכות פון די צוויי הייליגע בעלי הילולא, דער 
הייליגער אך ּפרי תבואה זצ"ל און רביה"ק זצ"ל 
מגין זיין אויף כלל ישראל געהָאלפן צו ווערן 
די  און מיט  ורחמים  ישועה  ובדבר  רב  בשפע 

גאולה שלימה בקרוב.


