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געלָאזט  איז  טעג  די  אין   – ברוקלין. 
"וזוכר  קַאמּפיין  דער  גַאנג  אין  געווָארן 
די  געבן  וועט  ווָאס  אבות"  חסדי 
ברייטן  פַאר'ן  געלעגנהייט  זעלטענע 
צו  הוצאות  די  אין  ַאנטיילצונעמען  ציבור 
הייליגן  פונעם  ציון הקדוש  רענָאווירן דעם 
צדיק רבי צבי הירש מליסקא זי"ע בעל "אך 

ּפרי תבואה".   
ווי שוין בַאקַאנט הָאט היי-יָאר ּפַאסירט 
חסידישע  די  אין  געשעעניש  וויכטיגע  ַא 
רעגירונג  אונגַארישע  די  ווען  היסטָאריע, 
החיים  בית  דעם  איבערגעשריבן  הָאט 
ליסקא  פון  בעלות  אונטערן  ליסקא  אין 
איז  נָאכפָאלגונג  ַאלס  יָארק.  ניו  אין  קהלה 
בית  "קרן  דער  געווָארן  אויפגעשטעלט 
ליסקא" ווָאס בַאפַאסט זיך מיט איבערבויען 
דעם אוהל הקדוש און דעם גדר ַארום דעם 
בית החיים, ווי אויך אויפבויען דערנעבן ַא 
וויכטיגע  ַאנדערע  און  אורחים  הכנסת  בית 
קריטיש  זענען  וועלכע  איינריכטונגען 
און  קדוש  מקום  דעם  ּפרעזערווירן  צו 
מתּפללים  פילצָאליגע  די  פַאר  ערמעגליכן 
מכל קצוי תבל ַא גרינגען צוטריט צום ציון 
ורחמים  ישועה  בדבר  איינצורייסן  הקדוש, 

און אויס'ּפועל'ן כל טוב לכלל ולּפרט. 
איז  אבות"  חסדי  "וזוכר  קַאמּפיין  דער 
חודש  אלול,  חודש  דעם  אין  בעתו  דבר  ַא 
קינדער  אידישע  ווען  והרצון,  הרחמים 

איבער דער גָארער וועלט קוקן ַארויס בכליון 
שנת  שנת  ַא  אויף  יָאר,  גוט  ַא  אויף  עינים 
בריאות  בעניני  וישועה, בפרט  גאולה  חיים 
ורפואות, נָאך ַאזַא שווער יָאר ווען עס הָאט 
אויסגעברָאכן די קָארָאנעוויירוס מגיפה ל"ע 
זענען  מלחמה  וועלט  צווייטע  זינט  ווָאס 
פַארלוירן  אויפַאמָאל  אידן  ַאזויפיל  נישט 

געגַאנגען ה"י. 
איצט צום נייעם יָאר ווען מען דַארף זיך 
שטעלן צום יום הדין און דורכגיין דעם כסא 
הכבוד כבני מרון, איז די הרגשה ביי ַאלעמען 
אז עס פָאדערט זיך דער זכות אבות וצדיקים 
פון פריערדיגע דורות אויסצו'ּפועל'ן ַא גוט, 
צו  און  געזונט  און  נחת  יָאר,  געבענטשט 

ּפועל'ן ישועות ורפואות פַאר כלל ישראל. 
דערמַאנען  זיך  מען  וויל  צייט  ַאזַא  אין 
מדורות  צדיקים  די  טַאקע  הָאבן  וויַאזוי 
וויַאאזוי  יָאר,  גוט  ַא  גע'ּפועל'ט  הקודמים 
ראש  טוב  יום  צום  צוגעגַאנגען  זיי  זענען 
אויף  קומט  געדַאנק  אויפ'ן  און  השנה, 
הקדוש  רבינו  מרן  פון  דרבה  הכנה  די 
מסַאטמַאר זי"ע, ווָאס לויט ווי די משמשים 
אויך  ווי  אין סַאטמַאר,  פונדערהיים  בקודש 
די גבאים פון די יָארן אין ַאמעריקע, פלעגן 
דערציילן, פלעגט דער רבי יעדעס יָאר פַאר 
ראש השנה און במשך די עשרת ימי תשובה 
די  והטוב"  "הישר  ספה"ק  דעם  לערנען 
און  שובה  שבת  השנה,  ראש  אויף  דרושים 
יום כיּפור פון רבי הערשעלע מליסקא זי"ע. 

סַאטמַאר  צווישן  איז  דעם  ווי  מער 
השנה  ראש  אז  ומפורסם  ידוע  חסידים 
איידער תקיעת שופר האט דער רבי געהַאט 
נָאמען  דעם  דערמַאנען  צו  גדול  ענין  ַאן 
האט  ער  זי"ע.  ליסקער  הערשעלע  רבי  פון 
צו  הכמוס  טעם  פַארבָארגענעם  ַא  געהַאט 
זי"ע  תבואה  ּפרי  אך  פונעם  דוקא  שמועסן 
און מען הָאט געזען דעתו הגדול ַאז אפילו 
מסוגל  איז  נָאמען  זיין  דערמַאנען  בלויז 
הָאט  ער  ווען  צומָאל  הדינים.  המתקת  פַאר 
פַאר  "ּפָאזע"  ביי  ער  פלעגט  צייט  געהַאט 
פונעם  מעשה  ַא  דערציילן  שופר  תקיעת 
געהַאט  נישט  האט  ער  אויב  און  רב  ליסקא 
קיין צייט פלעגט ער צומאל בלויז זָאגן "רבי 
הערשעלע ליסקער איז געווען ַאן ערליכער 

איד". 
עובדות  ומשקה",  "דולה  קונטרס  אין 
משה  רבי  הגה"צ  דערציילט  הָאט  עס  ווָאס 
איז  ּפַאיע,  אבד"ק  זצ"ל  וויינבערגער  דוב 

איבערגעגעבן ווי פָאלגענד: 
שטוב,  רבינ'ס  אין  מקורב  ַא  זייענדיג 
בייגעוואוינט  ז"ל  רב  ּפַאיער  דער  הָאט 
ַא  השנה  ראש  אום  רבי'ן  ביים  יָאר  צוויי 
הָאט  רבי  דער  וויַאזוי  ענין  מערקווירדיגן 
זיך געגרייט צו תקיעת שופר. דער ּפַאיער רב 
ראש השנה  טעג  ביידע  געהערט  דָאס  הָאט 
זעלבע  די  און  שופר  תקיעת  פַאר  תש"ח 
תש"ט:  שנת  השנה  ראש  טעג  ביידע  זַאך 
המדרש  בית  אין  ַאריין  איז  רבי  דער  פַאר 

שופר בלָאזן, הָאט דער רבי געזָאגט פַאר די 
מקורבים ַאז פַאר תקיעת שופר איז מסוגל צו 
זייער  ַאז  צדיקים,  פריערדיגע  די  פון  רעדן 
זכות זָאל ממתיק זיין די דינים, און ער הָאט 
ָאנגעהויבן צו שמועסן פון הרה"ק רבי צבי 
הירש מליסקא זי"ע בעמח"ס אך ּפרי תבואה. 
די  דערציילט  הָאבן  זעלבע  דָאס 
שּפעטערדיגע  די  פון  בקודש  משמשים 
די הסתלקות  פון  יָאר  ביז'ן לעצטן  יָארן ַאז 
הָאט דער רבי כמעט יעדעס יָאר ראש השנה 
דערמַאנט דעם ליסקא רב, ַאן עובדא ָאדער 
ַא תורה, און צוגעלייגט ַאז פַאר תקיעת שופר 
מָאל  פיל  צדיקים.  פון  רעדן  צו  מסוגל  איז 
רב  ליסקא  "דער  דערמַאנט  בלויז  ער  הָאט 
ר'  הרה"ח  איד".  ערליכער  ַאן  געווען  איז 
עזריאל גליק ז"ל משב"ק פלעגט איבערזָאגן 
שופר  תקיעת  "פַאר  הלשון:  בזה  רבי'ן  פון 
איז ַא סגולה צו רעדן פון פריערדיגע צדיקים 
– דער ליסקא רב איז געווען ַא צדיק אמת". 
לשון  דָאס  געזָאגט  רבי  דער  הָאט  ַאמָאל 
אמת".  "צדיק  ַאמָאל  און  איד"  "ערליכער 

מער האט ער נישט געזָאגט. 
קיינער פַארשטייט נישט פַארווָאס דער 
רבי  צדיק  דעם  דוקא  דערמַאנט  הָאט  רבי 
איינע  געווען  איז  דָאס  מליסקא.  הירש  צבי 
מ'הָאט  ווָאס  ענינים  וואונדערליכע  די  פון 
הָאט  קיינער  ווָאס  אין  רבי'ן  ביים  געזען 
נישט געהַאט קיין השגה, שבילו במים רבים 
נודעו, ָאבער מען האט געזען  ועקבותיו לא 
בחוש ַאז ער הַאלט ַאז דער נָאמען איז מסוגל 

צו המתקת הדינים. 
ווייל  ּפלא,  ַאזַא  נישט  דָאס  איז  באמת 
דער הייליגער רבי צבי הירש מליסקא זי"ע 
בחיים  סיי  הישועות;  מקור  ַא  געווען  איז 
חיותו און סיי לאחר הסתלקותו איז געווען 
שמעו הולך בכל המדינה ַאלס ּפועל ישועות 
בקרב הארץ. פַאקטיש איז שוין דָא אויף דעם 
ַא מסורה פון נָאנט צו 150 יָאר פון צדיקים 
וועלכע  דורות  פריערדיגע  פון  הדור  וגדולי 
אך  פונעם  הקדוש  ציון  צום  געפָארן  זענען 

"וזוכר חסדי אבות" קַאמּפיין זעלטענע געלעגנהייט 
צו נעמען חלק אין רענָאווירן ציון הקדוש פון 
הייליגן בעל "אך ּפרי תבואה" זי"ע אין ליסקא

 סגולה נפלאה אויף המתקת הדינים פַאר ימים נוראים, ווי בַאקַאנט פון מרן רביה"ק מסַאטמַאר זי"ע
 וועלכער פלעגט דערמַאנען נָאמען פון רבי הערשעלע מליסקא זי"ע פַאר תקיעת שופר

)פארזעצונג אויף זייט 49(

די בוי פלענער פון בנין 'אהל שרה' הכנסת אורחים און נייער גרויסער פארקינג לאט הארט נעבן בית החיים אין שטאט ליסקא
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ּפרי תבואה צו ּפועל'ן ישועות ורפואות און 
ביז'ן היינטיגן טָאג זעט מען ָאפענע זַאכן ביי 
ווערן געהָאלפן  וואו אידן  זיין ציון הקדוש 
סיי  רפואה,  בעניני  סיי  דמיטב,  מילי  בכל 
און  שידוכים  מיט  קיימא,  של  זרע  מיט 

ּפרנסה וכו' וכו'. 
בחיים חיותו הָאט הרה"ק רבי צבי הירש 
קומט  איד  א  "ווען  געזָאגט:  זי"ע  מליסקא 
מיר  אויף  נעמען  צו  גרייט  איך  בין  מיר  צו 
זָאל  איד  דער  אבי  צרות,  ּפעקל  גַאנצן  זיין 
שכן  כל  דאך  איז  האבן".  נישט  דאס  דָאס 
במיתתם  צדיקים  גדולים  ס'איז  ווען  איצט 
ַאז  נָאכדערצו  ַאקוטועל,  זיכער  דָאס  איז 
דארף  רב  "ַא  זָאגן  פלעגט  הערשעלע  רבי 
רבי  ַא  הזה,  עולם  דעם  אוועקגעבן  קענען 
עולם  דעם  אויך  אוועקגעבן  קענען  דארף 
הבא!" און דָאס איז ַא זַאך ווָאס מען געזען 
זי"ע  תבואה  ּפרי  אך  ביים  בַאשיינּפערלעך 
זיין  פַאר  אויסגעדרוקט  זיך  הָאט  וועלכער 
אויפטון  איך  קען  זָאקן  די  "אין  הסתלקות 
זָאגט,  איינער  ווי  שיך",  די  אין  ווי  ּפונקט 
זיין  דָא  נישט  שוין  וועל  איך  ווען  אפילו 
וועל איך אויך זען צו העלפן ּפונקט ווי ביים 

לעבן. 
די  פון  געוואוסט  הָאבן  אידן  ליסקא 
צו  געקומען  איז  חסיד  ַא  ַאז  נורא  מעשה 
פָארן צום אך ּפרי תבואה גלייך נָאך תשעה 
שוין  ָאבער  איז  ער  תרל"ד,  יָאר  אין  באב 
נָאכ'ן  שּפעט,  צו  ליסקא  אין  ָאנגעקומען 
צדיק  ליסקער  הייליגן  פון  דרבי  דאשכבתא 
דער  אב.  י"ד  געווָארן  נסתלק  איז  וועלכער 
איד הָאט מיטגעברענגט ַא קוויטל ווָאס ער 
רבי'ן,  פַאר'ן  איבערצוגעבן  געּפלַאנט  הָאט 
דעם  פַארּפַאסט  הָאט  ער  ַאז  זעענדיג  ָאבער 
רבי'ן ביים לעבן, איז ער גלייך צוגעגַאנגען 

ַאריינגעווָארפן  דָארט  און  קבר  פרישן  צום 
דָאס קוויטל. 

צוויי טעג נָאכ'ן הסתלקות הָאט דער איד 
זיך גע'חלומ'ט ווי דער ר"ר הערשעלע זי"ע 
הָאב  "נעכטן  אים:  זָאגט  און  אים  צו  קומט 
היינט קען  זיך.  געּפָארעט מיט  נָאך  זיך  איך 
איך שוין נעמען דיין בקשה. קום נָאכַאמָאל 

צו מיין קבר וועסטו ּפועל'ן ַא ישועה". 
בַאהַאלטן  אויך  ליגט  אוהל  זעלבן  אין 
מליסקא  חיים"  "טל  בעל  הגה"ק  חתנו 
זי"ע, וועלכער איז געווען ממלא מקומו פון 
געווען  בשעתו  איז  און  שווער  גרויסן  זיין 
מפורסם מיט זיינע דָאּפלטע כוחות, סיי ַאלס 
גאון אדיר וחריף בתורה אשר כל רז לא אניס 
לי' און סיי ַאלס צדיק וקדוש וּפועל ישועות 
אים  הָאבן  דורו  צדיקי  ַאלע  בארץ.  בקרב 
זייער געשעצט און מעיד געווען אויף זיינע 
גאונות  זיין  מיט  בכפליים  כוחות  גרויסע 
צדיק  פון  כח  זיין  מיט  און  בתורה  אדירה 

גוזר והקב"ה מקיים. 
איבער די גרויסע ישועות ווָאס מען קען 
זיין ביים ציון פון די צדיקי בית ליסקא איז 
ווָאס  ּפלא  מעשה  די  נָאכצוברענגען  כדאי 
רבי  הרה"ג  דורך  געווָארן  דערציילט  איז 
נייּפעסט- אב"ד  שליט"א  גאלדמאן  יואל 

וויליאמסבורג  נכד צדיקי בית ליסקא, בשם 
אויש  יחיאל  רבי  הצדיק  הגאון  זיידן  זיין 
פָאטער  זיין  )ווָאס  ווָאלקַאן  אבד"ק  זצ"ל 
הגה"ק רבי אהרן אויש זצ"ל אבד"ק לוּפעני 
איז געווען אן איידעם ביים טל חיים זי"ע(. 

געווען  איז  רב  ווָאלקַאנער  דער 
ַאלע  ווי  דייטשן.  די  אונטער  לַאגער  אין 
און  הויט  געווען  ער  איז  העפטלינגען 
די  אין  שווער  ביטער  געארבעט  און  ביין 
צו עסן.  קוים  און געהַאט  פרָאסטיגע קעלט 
רוסישע  דורכגעגַאנגען  זענען  איינמָאל 

פַאר  פַארקויפן  צו  ָאנגעטרָאגן  און  זעלנער 
הָאבן  ּפעלץ.  ווַארעמען  ַא  לַאגער-אידן  די 
בשותפות  אידן  ּפָאר  ַא  צוזאמגענומען  זיך 
ַא  פון  ברויט  ביסן  זייער  אוועקגעגעבן  און 
טָאג און געקויפט איין ַאזַא ּפעלץ, און מען 
וועט זיך איינטיילן, יעדער וועט דָאס קענען 

ָאנטון פַאר ַא וויילע זיך צו דערווַארעמען. 
געווען  מכבד  ערשט  צום  הָאט  מען 
ּפעלץ,  דעם  ָאנצוטון  רב  ווָאלקַאנער  דעם 
פַאר'מסר'ט  איינער  הָאט  אינצווישן  ָאבער 
געקויפט  הָאט  מען  ַאז  דייטשן  די  פַאר 
זענען  דייטשן  די  ווען  אומלעגַאל.  עּפעס 
ַאריינגעקומען אין בַארַאק הָאבן זיי געכַאּפט 
אים  און  ּפעלץ  מיט'ן  רב  ווָאלקַאנער  דעם 
קלעּפ.  מיט  בַאשטרָאפן  צו  פַאראורטיילט 
יעדער ווָאס הָאט בַאקומען צוגעטיילט דעם 
די  פון  געזעגנט  פריער  זיך  הָאט  שטרָאף 
עס  אז  געוואוסט  הָאט  מען  ווייל  פַאמיליע 
איז אוממעגליך דורכצולעבן ַאזעלכע מכות 

רצח ווָאס מען געט אויף הויט און ביינער. 
רב,  ווָאלקַאנער  דער  דערציילט  הָאט 
שלָאגן  ָאנגעהויבן  אים  הָאט  מען  בשעת 
דעם  געווען  מצמצם  גענצליך  זיך  ער  הָאט 
ַארום  ַאלעם  פון  געווען  דעת  מסיח  מח, 
כאילו  מחשבה  זיין  קָאנצענטרירט  און 
צדיקים  די  פון  קבר  אויפ'ן  יעצט  איז  ער 
זיין שווער דער טל חיים און  לבית ליסקא, 
ער  זי"ע.  תבואה  ּפרי  אך  דער  זיידע  דער 
איצט  ליגט  ַאז  געטרַאכט  גָארנישט  הָאט 
איבערגעבויגן אויפ'ן טיש און כאּפט קלעּפ, 
נָאר כאילו ער איז יעצט ביים ציון אין ליסקא 

און איז מתּפלל. 
נישט געשּפירט  גדול –ער האט  ולּפלא 
ווען  הי'!  לא  כאילו  קלעּפ, ממש  קיין שום 
געפילט  ער  הָאט  דערוועקט  זיך  הָאט  ער 
איז  ער  ווען  קלַאּפ.  לעצטן  דעם  בלויז 
לַאגער  די  הָאבן  לעבעדיג  ארויסגעקומען 

אידן געמאכט די ברכה ברוך מחי' המתים. 
דער בית החיים אין ליסקא איז שוין צוויי 
כמעט  איינמָאל  געווָארן,  רענָאווירט  מָאל 
פערציג יָאר צוריק און ַא צווייטמָאל בערך 
דרייסיג יָאר צוריק, ָאבער קיינמָאל איז נישט 
געווען ַאזַא געלעגנהייט ווי ַאצינד, ווייל ביז 
היינט הָאט מען נָאר געקענט פַאררעכטן די 
ווען  איצט  ָאבער  שטרויכלונגען  מינימַאלע 
דער בית החיים איז שוין אין רשות פון קרן 
בית ליסקא אין ניו יָארק, קען מען דורכפירן 
זענען  ווָאס  רענָאווַאציעס  גרויסצוקיגע 

וויכטיג פַאר'ן אויפהַאלטונג . 
צווישן ַאנדערע ּפרָאבלעמען ווָאס ּפלָאגן 

אוממעגליכקייט  די  איז:  החיים  בית  דעם 
די  ווַאשן  ָאדער  ַארויסצוגיין  ּפַארקן,  צו 
בַאלייכטונג  געהעריגע  קיין  ָאן  הענט, 
פון  ָאנלויף  דער  אויך  ווי  ביינַאכט  אויף 
איז  ליסקא"  בית  "קרן  ציגַאנער.  לָאקַאלע 
געגרונדעט געווָארן בלויז פַאר דעם איינעם 
החיים  בית  דעם  ַאהערצושטעלן  צוועק 
מען  צב"ש,  צוגעהערן,  נויטיגע  ַאלע  מיט 
צושטעלן  קענען  צו  ַא שטח  געקויפט  הָאט 
ַא  מיט  פַארמַאכט  זיין  וועט  דָאס  ּפַארקינג. 
צוים ַאז אומגעוואונטשענע עלעמענטן זָאלן 
זיך נישט קענען ַאריינכַאּפן. אויך וועט מען 
זיין  איינריכטן לעקטערס צו קענען מתּפלל 
ביינַאכט, ווי אויך זיכערהייט קַאמערעס און 
בעיקר וועט מען אויפשטעלן ַא בית הכנסת 
אורחים פַאר די וויכטיגע צרכים און זיך צו 
קיין  נישט  בויט  מען  הַארץ.  דָאס  דערכַאּפן 
באמת  זיך  פעלן  ווָאס  זַאכן  נָאר  לוקסוס, 

אויס און דער ציבור פָאדערט. 
זיך  קען  מען  ווָאס  זכותים  די  צווישן 
החיים  בית  "שער  זענען:  איינהַאנדלען 
הכנסת  "בית  ב'",  החיים  בית  "שער  א'", 
אורחים",  הכנסת  היכל  "שער  אורחים", 
"מרכז הבית החיים" )ּפַארקינג וכו'(, "זכות 
ועל  און  הקודש"  לציון  המוביל  ּפרוזדור 
דָאס  הקדוש".  האוהל  שיּפוץ  "זכות  כולם: 
מען  ווָאס  זכותים  איינמָאליגע  זענען  ַאלעס 
קען זיך איצט איינקויפן אויף לנצח נצחים. 

איצט איידער ראש השנה ווען אידן זוכן 
סגולות אויף "המתקת הדינים" לָאמיר נישט 
דעם  דערמַאנען  "בלויז  אויב  ַאז  פַארגעסן 
איז  שופר,  תקיעת  פַאר  מסוגל  איז  נָאמען" 
דאך ַא קל וחומר אויב מען שטרענגט זיך ָאן 
לעשות נחת רוח להאי צדיקא קדישא דורך 
מתקן זיין מקום מנוחותו, איז דָאס זיכער די 
"עומד  זיין  זָאל  השי"ת  ַאז  סגולה  גרעסטע 

מכסא הדין ויושב על כסא רחמים". 
סגולה  מוראדיגע  די  ַאריינצוכַאּפן 
זיך  מען  קען  נוראים,  ימים  די  איידער 
אויף:  ליסקא"  בית  "קרן  מיט  פַארבינדן 
רופן  ָאדער   office@beisliska.org
טעלעפָאניש: 718-436-5555, און דורכדעם 
"שאדם  דברים  די  פון  איינע  צו  זיין  זוכה 
קיימת  והקרן  הזה  בעולם  ּפירותיהם  אוכל 
קויפט  בלויז  נישט  ווייל  הבא",  לעולם  לו 
מען זיך איין די גרויסע מצוה פון "חסד עם 
המתים" ווָאס איז שכרו הרבה מאוד, נָאר עס 
איז אויך ַא געלעגנהייט "איבערצולָאזן דעם 
ּפעקל צרות ביים ליסקער צדיק", עס זָאל זיין 

תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה

"וזוכר חסדי אבות" קַאמּפיין זעלטענע געלעגנהייט צו נעמען חלק אין רענָאווירן 
ציון הקדוש פון הייליגן בעל "אך ּפרי תבואה" זי"ע אין ליסקא

אוהל הק' אין ליסקא מקום מנוחתם פון רבוה"ק בעל אך פרי תבואה און טל חיים 
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