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ַאנדראס הייזלער, הרב  , מר.  ַאנדראס ביכלער  ר’ דוד מאשקאוויטש שליט”א מראשי ק”ק סקולען, מר  ל-ר: הרב 
יחזקאל בלויא, פנחס עזרא פריעדלענדער, כ”ק אדמו”ר מהיבנוב שליט”א, כ”ק אדמו”ר מליסקא שליט”א, הרה”ג 

רבי יואל גאלדמאן שליט”א אב”ד נייּפעסט-וויליאמסבורג 

היסטָארישער דורכברוך אין אונגַארן:

בית החיים אין שטָאט ליסקא איבערגעשריבן 
אונטער בעלות פון ליסקא קהילה אין ניו יָארק

ליסקא קהילה הָאט אויך ָאּפגעקויפט נייעם שטח הַארט נעבן בית החיים - מקום מנוחתם פון הגה"ק בעל אך פרי תבואה און הגה"ק בעל טל חיים זי"ע • לַאנגיעריגע שתדלנות פון כ"ק אדמו"ר 
מהיבנוב שליט"א ברענגט געוואונטשענע ּפירות – ניי ָאּפגעקויפטער שטח וועט איינגערישט ווערן מיט ן ישועות – הרה"ג רבי יואל גָאלדמַאן שליט"א אב"ד נייּפעסט-וויליַאמסבורג האט 

אויפגעטרויטן ביי דעם מעמד "העברת ביה"ח לקהל ליסקא" מיט א סיפור נפלא שקיבל מבית אבותיו

בָארָא ּפַארק. – מיט חדותא עילאה הָאט דער 
ומעריצי  חסידי  און  בכלל  אינדעטום  חסידיש'ער 
בית ליסקא בפרט אויפגענומען די בשורה מרנינה, 
איז  שתדלנות  אינטענסיווע  יָארן  לַאנגע  נָאך  ַאז 

ַאלַאס-ליסקא,  שטָאט  די  אין  החיים  בית  דער 
אונגַארן, איבערגעשריבן געווָארן אונטערן רשות 
פון קהל עטרת צבי דליסקא אין ניו יָארק וועלכע 

אויפ'ן  סיי  פַארפיגן  ווייטער  און  יעצט  פון  וועט 
בית  צדיקי  די  פון  הקדושים  ציונים  די  מיט  אוהל 
און  החיים  בית  גַאנצן  אויפ'ן  סיי  און  זי"ע  ליסקא 

דעם בָאדן ַארום. 
ביי ַא גרַאנדיעזן מעמד ווָאס איז פָארגעקומען 
דליסקא  צבי  עטרת  קהל  דורך  ּפַארק  בָארָא  אין 
זענען  שליט"א,  מליסקא  אדמו"ר  כ"ק  בראשות 
די  פון  פָארשטייער  צוויי  געווען  ָאנוועזנד 
"פעדערַאציע פון אונגַארישע אידישע געמיינדעס" 
פון  פליען  צו  געקומען  סּפעציעל  זענען  וועלכע 
טרַאנספערירונג  די  אונטערצושרייבן  אונגַארן 
די  אונטער  שוין  ליגט  ווָאס   – החיים  בית  פונעם 

אייזענער  דער  זינט  פעדערַאציע  די  פון  הענט 
אונגַארן  אין  געפַאלן  איז  קָאמוניזם  פון  פורהַאנג 

– צו דער ליסקער קהלה אין ניו יָארק.
מקום  איז  ַאלַאס-ליסקא  שטָאט  די  אין 

תבואה,  ּפרי  אך  בעל  הייליגן  פון  קדשו  מנוחת 
הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע, וועלכער איז 
וועלכער הָאט  בשעתו געווען דער צדיק המיוחד 

מקומו  וממלא  אונגַארן,  אין  חסידות  פַארשּפרייט 
חתנו כבנו בעל טל חיים, הרה"ק רבי חיים מליסקא 
זי"ע  חתנו  הסתלקות  לאחר  הָאט  וועלכער  זי"ע, 
איז  און  דדהבא  שושילתא  דעם  געווען  ממשיך 
געווען מפורסם זיי אלס גאון הגאונים און סיי אלס 
אונגַארן  עקן  ַאלע  פון  אידן  מַאסן  וקדוש;  צדיק 
קדשו  בצל  להסתופף  פָארן  צו  געקומען  זענען 

ולפעול בדבר ישועה ורחמים. 
נָאך  און  מלחמה,  וועלט  צווייטע  די  זינט 
דער  איז  רעווָאלוציע,  אונגַארישע  די  נָאך  מער 
בית החיים ַאריינגעפַאלן אין זייער ַא נָאכגעלָאזטן 
צושטַאנד. נָאנט צו פערציג יָאר צוריק הָאט דער 

היבנובער רבי שליט"א, בן כ"ק אדמו"ר רבי יוזפא 
ענין  אינעם  ַאריינגעלייגט  זיך  זצ"ל,  מליסקא 
פון  החיים  בית  דעם  גערַאטעוועט  און  כוחו  בכל 
בַאוויזן צוריקצושטעלן  און  טָאטַאלע פַארניכטונג 
דעם כבוד המקום. מען הָאט דעמָאלט פַאררָאכטן 
עלעקטעריק,  ַאריינגעצויגן  הקדוש,  אוהל  דעם 
החיים,  בית  דעם  ַארום  צוים  דעם  פַארפעסטיגט 
באזוכער  טויזנטער  פילע  די  עדות  זענען  עס  ווי 
וועלכע שטראמען אין די לעצטע פערציג יאר צו 

דעם הייליג ָארט להפקד בדבר ישועה ורחמים.
איז  יארן  יענע  פון  אומשטענדן  די  לויט 
געווען.  שייך  איז  וואס  בעסטע  דאס  געווען  דאס 
זענען נתרבה  ווען עס  יָארן  אין די לעצטע  אבער 
געווָארן ַאזויפיל באזוכער צו די מקומות הקדושים 
אין  זיך  ציילן  ליסקא  אין  מתּפללים  צָאל  די  און 
בַאלַאגערט  היינט  איז  ציון  דער  טויזנטער,  די 
קומען  אידן  יָאר;  ַא  חדשים   12 טָאג  ַא  שעה   24
און  זומער  סיי  בָאסעס,  אויטָאס,  מיט  ָאן  כסדר 
סיי ווינטער – פַאר ַאזַא פַארנעם בלעה"ר איז דער 
אינפרַאסטרָאקטור געבליבן זייער געצוימט, ָאן די 
נויטיגע איינריכטונגען אויפצונעמען די מַאסן אידן 

ווָאס קומען כסדר. 
נָאכ'ן  ַאז  געווען  איז  ּפרָאבלעם  עיקר  דער 
רעזשים  קָאמוניסטישן  פונעם  אויפלעזונג 
לַאנד  פון  חיים  בתי  ַאלע  זענען  אונגַארן  אין 
די  פון  אייגענטום  אונטער'ן  אונטערגעפַאלן 
אונגַארישע  פון  "פעדערַאציע  דערמַאנטע 
די  אונטער  פַאקטיש  שטייט  ווָאס  געמיינדעס", 
"נעָאלָאגישע" )מַאזשיהיץ( געמיינדע אין אונגַארן. 
און  בַאמיאונגען  לַאנגע  אויסגעפעלט  הָאט  עס 
שתדלנות ביי די אונגַארישע רעגירונג, אויסצואיבן 
ַא  אויף  איינצוגיין  "פעדערַאציע"  די  אויף  דרוק  ַא 
פַארשטענדעניש מיט קהלה קדושה ליסקא אין ניו 

יָארק. 
ַאז  געווען  זוכה  ב"ה ענדליך  הָאט מען  איצט 
נָאכגעפָאלגט  הָאט  ליסקא  אין  החיים  בית  דער 
ַאוועקגעשטעלט  איז  ווָאס  ּפרעצעדענט  דעם 
געווָארן מער ווי 40 יָאר צוריק ביים בית החיים אין 
אוהעל ווָאס איז ַאריבער אונטערן בעלות פון דער 
סַאטמַארער קהלה אין ניו יָארק. דער ּפרעצעדענט 
ַאן ענגע  געווָארן דורך  ווידערהָאלט  נָאכדעם  איז 
רַאצפערט,  זיי  צווישן  החיים,  בית  ַאנדערע  צָאל 

קערעסטיר אא"וו. 
איצט איז ליסקא געווָארן די לעצטע רינגעלע 
פַארגַאנגענעם  זיצונג  ביים  און  קייט  דעם  אין 
ָאנהויב חודש אדר איז מקוים געווָארן "ויקם שדה 
שרה:  חיי  ּפרשת  אין  טייטשט  רש"י  ווי   – ליסקא" 
"תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ליד מלך". פַאר 
דעם צוועק איז געגרונדעט געווָארן דער "ועד קרן 
זיין  ווייטער  ווָאס וועט פון יעצט און  בית ליסקא" 
פולקָאם פַארַאנטווָארטליך פַאר ַאלעם אינעם בית 
החיים, דָאס ָאּפצוהיטן מיט'ן פַארדינטן כבוד, פון 
אויך  ווי  גרָאז,  די  שניידן  מצבות,  די  פַאררעכטן 
צושטעלן ַא ּפַאסיגן שומר צו שטיין צום דינסט 24 

שעה ַא טָאג. 
איינרישן  קענען  יעצט  מען  וועט  צוגָאב  אין 
יָארק  ניו  ווָאס ליסקא קהלה אין  נייעם שטח  דעם 

האָ ט ָאּפגעקויפט הַארט נעבן דעם בית החיים, און 
זיך בַאלד נעמען צו די מלאכה אויפבויען דָארט די 

נויטיגע איינריכטונגען, צושטעלן גענוג ּפַארקינג 
די  ווַאשן  ביה"כ,  פַאר  געביידע  ַא  אויך  ווי  ָארט, 

הענט, לייכטע איבערבייס אד"ג. 

גרַאנדיעזער מעמד דורך קהל עטרת צבי 
דליסקא אין בארא ּפארק

ָאנהויב  זיצונג  היסטָארישן  ביים  ָאנוועזנד 
ַא  געווען  איז  )ווָאס  העעל"ט  אדר  חודש 
איז  מיטינג  דער  ַאז  זיך  פַאר  דשמיא  סייעתא 
גלָאבַאלער  דער  איידער  געקומען  צושטַאנד 
כ"ק  געווען  זענען  אויסברוך(  "קָארָאנעוויירוס" 
אדמו"ר  כ"ק  ואחיו  שליט"א  מליסקא  אדמו"ר 
גָאלדמַאן  יואל  רבי  הרה"ג  שליט"א,  מהיבנוב 
חתן  נייּפעסט-וויליַאמסבורג,  אבד"ק  שליט"א 
אבד"ק  שליט"א  אויש  צבי  רבי  הגדול  הגאון 
תבואה  ּפרי  ואך  חיים  טל  בעל  נכד  ווָאלקַאן 
ַא צָאל זקנים  זי"ע; די ראשי ונכבדי קהל ליסקא; 

עטליכע  ַאריינגערעכנט  אונגַארן,  מדינת  יוצאי 
זענען  וועלכע  ָאּפשטַאמיגע פון די שטָאט ליסקא 
געלעבט  און  די שטָאט  אין  געווָארן  געבוירן  נָאך 

דָארט ביז די אונגַארישע רעווָאלוציע אין 956'.
געווען  ָאנוועזנד  זענען  צוגָאב  אין 
ּפרָאמינענטע עסקנים פון ניו יָארק, ַאריינגערעכנט 
נכד  מווָאלקַאן  שליט"א  אויש  יצחק  ר'  הרה"ג 
מראשי  הי"ו  אינדיג  משה  נפתלי  הרב  ליסקא, 
פון  אייניקל  ַאן   – סַאטמַאר  דק"ק  העסקנים 
אבד"ק  זצ"ל  גרינווַאלד  גרשון  מנחם  רבי  הגה"ק 
קערעסטיר וועלכער איז געווען שטַארק בידידות 
מיט'ן אך ּפרי תבואה זי"ע; הרה"ח ר' מנחם וואלנער 
הרבני  זצ"ל;  שַארמַאש  אבד"ק  הגה"צ  נכד  הי"ו 
פריעדמאן  מרדכי  ב"ר  יואל  ר'  העסקן  הנגיד 

מראשי  שליט"א  מאשקאוויטש  דוד  ר'  הרב  הי"ו, 
פריעדלענדער  ישראל  רבי  הרה"ג  סקולען,  ק"ק 
העסקן  שליט"א,  רבי'ן  היבנובער  פון  זון  שליט"א 

הרב יחזקאל בלויא ווָאס די ַאלע זענען געשטעלט 
געווָארן ַאלס חברי "ועד קרן בית ליסקא". 

צוויי  די  לכבוד  בַאגריסונג  קורצע  ַא  אין 
פָארשטייער פון די פעדערַאציע, דער ּפרעזידענט 
מר.  געהילף  זיין  און  הייזלער  ַאנדראס  מר. 
געווָארן  ַארויסגעברענגט  איז  ביכלער,  ַאנדראס 
ַאז דָא עפענט זיך ַא ניי קאּפיטל איבער דעם בית 
ַא  נישט  דאס  איז  באמת  אבער  ליסקא  אין  החיים 
וואס איז היינט צושטאנד געקומען, נאר  קאּפיטל 
פערציג  צו  נָאנט  שוין  זיך  ציט  ווָאס  געשיכטע  ַא 
זיך  הָאט  שליט"א  רבי  היבנובער  דער  ווען  יָאר, 
ָאנגעגַארטלט כגבור חלציו און אונטערגענומען ַא 
נסיעה קיין אונגַארן, ווָאס ווען נישט יענע נסיעה, 

ווָאלט מען היינט נישט ָאנגעקומען דָא.

ביי די רקידה נאכ’ן איבערשרייבן דעם בעלות פונעם בית החיים צו די ליסקא קהילה
 

מר. ַאנדראס הייזלער, כ”ק אדמו”ר מליסקא שליט”א היסטָארישער מָאמענט ביים איבערגעשריבן בעלות

דער בית החיים אין די שטאט ליסקא


