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הערליכע דירות קרית בעלזא
אין פנינת חמד ירושלים
חודש, וואך, טאג, וויקענד

• WITH FULL ROOM SERVICE• Reasonable Rate

Call: 917-662-6851
011-972-53-313-7403

שיינער ציבור באטייליגט ביי סעודת הילולא 
של כ"ק אדמו"ר רבי יוזפא מליסקא זצ"ל 

דעם פארגאגענעם מוצש"ק משפטים
אפגעראכטן געווארן אין בית המדרש ליסקא ב.פ. בראשות בנו וממלא 

מקומו כ”ק אדמו”ר מליסקא שליט”א
ציבור  גרעסערער  א   - פארק  בארא 
און  פארזאמלט  זיך  האבן  מעשה  ואנשי  חסידים 
מלוה  סעודת  געהויבענעם  דעם  ביי  באטייליגט 
וואס  הילולא  סעודת  א  מיט  אינאיינעם  דמלכה 
דעם  והדר  פאר  ברוב  געווארן  געפראוועט  איז 
די  אין  שטייענדיג  העעל"ט,  משפטים  מוצש"ק 
רבי  אדמו"ר  כ"ק  של  דהילולא  יומא  פון  וואך 
אום  אויס  געפאלט  וועלכע  זצ"ל,  יוזפא מליסקא 
כ"ח שבט. די סעודת הילולא איז פארגעקומען אין 
בית המדרש ליסקא בארא פארק, בראשות רבנים 
חשובים אין שפיץ פון בנו בכורו ממלא מקומו פאר 

מקדושים כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א.

ואלה תולדות יוס”ף:

יוזפא  רבי  הגה"ק  רבי,  ליסקער  דער 
פרידלאנדער זצ"ל, איז געבוירן אום שבת הגדול 
צו  זכי'  די  געהאט  נאך  האט  און  תרע"ח,  שנת 
גרויסן  זיין  פון  ברכו  על  ווערן  ונתחנך  נתגדל 

הי"ד,  זצוק"ל  הירש  צבי  רבי  הגה"ק  פאטער 
באקאנט אלס דער "שערי הישר", פון וועמען ער 
האט מקבל געווען רוב תורתו וצדקתו, זייענדיג א 
זון פון הגה"ק בעל טל חיים מליסקא זי"ע, ממלא 
מקומו חותנו הגדול הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא 
וספה"ק  עה"ת,  תבואה  פרי  אך  ספה"ק  בעל  זי"ע 

הישר והטוב על מועדים וסוגיות הש"ס.
דעם  איידער  הארט  בחרותו,  בימי  נאך 
האט  צווייטע מלחמה,  ביטערע  די  פון  אויסברוך 
צו  נסמך  עספייעט  נאך  זצ"ל  רבי  ליסקער  דער 
זיי  צווישן  הדור,  גדולי  די  דורך  להוראה  ווערן 
הי"ד,  מנירעדהאז  שלום  משמיע  בעל  הגה"ק 
הגה"ק  און  זי"ע,  מאוהעל  דוד  בנין  בעל  הגה"ק 
דריקן  וואס  זצ"ל.  מאויווארעש  יפה  תורת  בעל 
זיך אלע אויס אין זייערע מכתבים מיט זעלטענע 
הפלגות איבער זיין געוואלדיגע בקיאות וחריפות 
ברבנות  מסמיך בפה מלא לשמש  אים  זענען  און 

ולהורה הוראות בישראל.
מסתופף  זיך  האט  זצ"ל  רבי  ליסקער  דער 
מבעלזא  מהר"א  מרן  כ"ק  פון  קדשו  בצל  געווען 
א  באקומען  האט  ער  פעסט,  אין  זייענדיג  זי"ע 
ברכה, ער זאל געראטעוועט ווערן. "דו וועסט דיך 
דרייען און דרייען און דו וועסט דיך ארויסדרייען!" 

האט אים דער בעלזער רב זי"ע אנגעזאגט.
ביי די שווערע מלחמה יארן איז דער ליסקער 
רבי זצ"ל פאראיבער די שבעה מדורי גיהנום אין 
נס  בדרך  און  טאבור",  "מונקא  אונגארישע  די 
האט  ער  וואו  אמעריקע  קיין  אנגעקומען  ער  איז 
הקודש  עבודת  די  אין  אריינגעווארפן  זיך  באלד 
הויף  ליסקא  הייליגן  דעם  איבערפלאנצן  פון 
אויפ'ן ארגינעלן אמאליגן שטייגער. שוין איידער 
געווען  מייסד  ער  האט  תש"ח  שנת  השנה  ראש 
די  אויף  צבי מליסקא"  "עטרת  המדרש  בית  דאס 
על  שטייט  וואס  פארק,  בארא  אין  גאס  50'סטע 
מכונה וכמתכונתה עד היום הזה אלס א פנת יקרת 
איז  זצ"ל  רבי  ליסקער  דער  ותפלה.  תורה  ומקום 
רבי'ס  די ערשטע חסידי'שע  פון  געווען  פאקטיש 
חסידי'שן  דעם  אריבערגעברענגט  האבן  וועלכע 
הייליגע  די  פארגעזעצט  און  ברוקלין  קיין  גייסט 
טראדיציע לבית אבותיו הק' בגאון ועוז אויך אין 

נישט  איז  עס  ווען  יארן  בראשית  ערשטע  יענע 
געווען קיין דבר המובן מאליו.

ער האט דא אויך אויפגעשטעלט ביתו נאמן 
בישראל, אינאיינעם מיט זיין רעביצין בת קדושים, 
בת  תחי',  הישישה  הצדיקת  הרבנית  יבלחט"א 
הגה"צ שלשת היוחסין רבי אברהם יהושע העשיל 

פרענקל זצ"ל הי"ד אדמו"ר מהיבנוב. 
אין  מליסקא  אדמו"ר  אלס  משמש  זייענדיג 
דער שטאט בארא פארק האט ער שטענדיג זוכה 
געווען צו א געוואלדיגע קרבות צו די צדיקי הדור.
רבי  ליסקער  דער  וואס  ליידן  שווערע  די 
יארן  די מלחמה  אין  פאראיבער  נעבעך  איז  זצ"ל 
זיין  זייער רושם אויף  האבן אבער איבערגעלאזט 
איז  ער  ביז  וחולי,  מכאובים  געווען  איז  וואס  גוף 
שלא  חמה  ושקעה  געווארן  נסתלק  פריצייטיג 
יונגען  אין  כ"ח שבט שנת תשל"א,  ביום  בעונתה 

עלטער פון 52 יאר לדאבון הלב.
ולא נאמר בו מיתה, דער ליסקער רבי זצ"ל 
ומבורכים  ישרים  דורות  איבערגעלאזט  האט 

ובכל מלאכת עבודת  מאירים את העולם בתורה 
נמשך  ווערט  הקודש  עבודת  די  און  הבורא. 
הירש  צבי  רבי  אדמו"ר  כ"ק  בכורו  בנו  דורך 
ממלא  האט  וועלכער  שליט"א,  פרידלאנדער 
דעם  פארזעצן  ווייטער  טוט  און  געווען  מקומו 
כתר האדמורו"ת לבית ליסקא לכבוד ולתפארת, 
פשטות  אייגנארטיגע  זיין  מיט  באקאנט  זייענדיג 
וענות חן מיט א זעלטענע השלמה, ורב חילי' בג' 

עמודי העולם כמחוזקת לו מקדושת אבותיו הק'. 

אתקינו סעודתא דמהימנותא:

יאר  דאס  שוין  האט  מען  וואס  דעם  טראץ 
צונויף  זיך  איז  יארצייט,  45'טע  די  געפראוועט 
דעם  צו  נכבד  ציבור  גרעסערער  א  געקומען 
ביומא  דמלכא  מלוה  סעודת  געהויבענעם 
חשובים  רבנים  פילע  אויך  דערונטער  דהילולא, 
האבן  וועלכע  ליסקא  בית  וקרובי  נכדי  שליט"א 
באשיינט דעם אויבן- אן במשך די סעודת הילולא, 
וואס איז אפגעראכטן געווארן ברוב פאר והדר אין 
הילולא  בעל  דער  וואו  המדרש  בית  זעלבן  דעם 

האט געפראוועט זיין עבודה לפני קונו.
גרעסערע  א  קענטיג  געווען  איז  באזונדער 
מעריצי  מעשה,  ואנשי  חסידים  פון  אנוועזנהייט 
בית ליסקא, וועלכע זענען געקומען צופארן אויך 
פון אנדערע געגנטער אין ברוקלין, זיך באטייליגן 
אין שפיץ מיט  לזכר צדיק  כינוס מרומם  אזא  ביי 

בנו ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר שליט"א.
איבערגעפולט  גיך  איז  המדרש  בית  דאס 
משתתפים,  פילצאליגע  די  פון  געווארן 
געווען  איז  טישן  געדעקטע  רייך  די  ביי  און 
האט  וואס  ציבור  פילקעפיגער  א  אויסגעזעצט 
זיך געוואשן צו סעודת מלוה דמלכה און דערביי 
איבערגעשמועסט עובדות וענינים פונעם גרויסן 

בעל הילולא זצ"ל ומאבותיו הק' למעלה בקודש.

דברי זכרון פון כ”ק אדמו”ר מליסקא 
שליט”א:

און  מוצש"ק  זמירות  די  זינגען  נאכ'ן 
געהערט  מען  האט  כנהוג  הדרן  דעם  מאכן 
כ"ק אדמו"ר מליסקא  פון  וזכרון  דברי תורה 

מעמד ההתייסדות פון "ישיבה לצעירים 
אחינו" אין שטאט מודיעין עלית.

די  ווען  דערהויבן  געווען  זענען  הרגשים  די 
עדת  את  לבם  לוח  על  הנושאים  ישראל  גדולי 
ווען  בניין,  די  אין  אריינגעפארן  האבן  ישראל 
רבי  הגאון  הערצה.  מיט  קוקן  אידן  טויזנטער 
וחיים  תורה  ישיבת  ראש  בעדני שליט"א,  שמעון 
יהדות  מנהיגי  גדולי  די  פון  און  ברק  בני  אין 
ישראל  גדולי  די  פון  איינער  געווען  איז  ספרד, 
הייליגע  די  מיטהאלטן  געקומען  זענען  וואס 
מעמד ההתייסדות פון "ישיבה לצעירים אחינו" אין 

שטאט מודיעין עלית. 
תורה  הרבצת  פון  אימפעריע  א  איז  "אחינו" 
אור  די  אריין  שיינט  וואס  מוסד  א  תשובה,  און 
און  תורה  בני  ביי  ווייט,  און  נאנט  ביי  התורה 
ביז א  און  פון תורה,  ווייט  זענען  וואס  קרייזן  ביי 
קורצע צייט זענען זיי זוכה מיט סייעתא דשמיא צו 
פארוואנדלען יונגע מבקשי ה' צו ווערן בני תורה 
ישיבות  עטליכע  עלטער.  יונגע  א  אין  מובהקים 
ווי  אויס  זעען  "אחינו"  פון  תורה  בני  חשובע  מיט 
אלע אנדערע מקומות התורה ווי מען הארעוועט 
א  פאקט  אין  איז  אבער  תורה,  די  אין  רב  בעיון 
ישיבה ווי די תלמידים האבן נישט געוואוסט קיין 
רחוקים  וישמעו  צייט,  קורצע  א  ביז  תורה  ווארט 
ויבואו און זיי שטייגן גאר הויך. דאס איז גורם נחת 
רוח ביי יעדן אוהב ה' ותורתו, און איז מקדש שם 

שמים און מגדיל כבוד התורה.
די ישיבה "אחינו" איז די אייגענארטיגע מקום 
די  פאר  התורה  אור  די  געט  וואס  ותשובה  תורה 
וואס האבן נאכנישט טועם געווען טעם תורה,  און 
זיי אריין אין עולם התורה והיהדות  מען ברענגט 
דורך די אור פון תורה, מיט א פעסטע לומדישע 

ישיבה'שע סדר הלימוד. 
די  אין  פליגל  נייע  א  פון  עפענונג  די 
פרייליכע  א  איז  "אחינו"  פון  אימפעריע 
מיטן  זיך  פרייט  וואס  איד  יעדן  ביי  געשעעניש 
און  דעה"  הארץ  "ומלאה  פון  פארוויקליכונג 

ציעט אן גרויס אינטערעסע ביי די גדולי ישראל 
וועלכע באגלייטן אחינו און פרייען זיך מיט אירע 
געוואלדיגע דערגרייכונגען. און דעריבער איז די 
מעמד ההתחדשות ווי מען האט געפייערט די נייע 

ישיבה, געווען אזא פרייליכע מחזה הוד.
מערערע  באטייליגט  זיך  האבן  מעמד  ביים 
גדולי וחכמי ישראל, און הרב דוד האפשטעטער 
וועלכע  דרשו  פון  נשיא  גרויסער  דער  שליט"א, 
תורה  הרבצת  פון  ארגאנאזאציע  דאך  די  איז 
ותשובה, און אחינו איז איינס פון אירע שענסטע 

אפטיילונגען. 
זיינע  אין  האט  שליט"א  בעדני  הרב  הגאון 
רייד ארויסגעברענגט אז די ריכטיגע אור התורה 
דעריבער,  און  טהרה,  מיט  קומט  עס  ווען  איז 

אחינו, א מוסד וואס זוכט נאר תורה בטהרתה אן 
מצויינים  דווקא  נישט  זוכט  מען  חשבונות,  קיין 
ווי מער יונגע נשמות צו  זיין  נאר מען וויל מזכה 

תורה, דאס איז ריכטיגע הרבצת תורה.
פאריגע וואך'ס הנחת אבן הפינה פאר די נייע 
בניין פון ישיבת אחינו אין קרית ספר איז געווען א 
פרייליכע און פייערדיגע מעמד. ווי תלמידי וידידי 
הישיבה האבן געקוקט מיט נחת און צופרידנהייט 

אויף די הערליכע בניין וואס וועט זיין א פאסיגע 
אכסניה של תורה פאר די ישיבה. 

האבן  וואס  הישיבה  תלמידי  די  צווישן 
זיך אסאך  געלערנט דארטן במשך די יארן ציילן 
זיי  און  בישראל  ונכבדים  חכמים  חשובע תלמידי 
הרחבת  די  מיט  מיטפרייען  געקומען  זיך  זענען 

גבולי הקדושה.
פון די יסודות הישיבה איז די "מגילת היסוד" 
און  די מיסיע  לייגט אראפ  ווי מען  א דאקומענט 
מהלך פון די ישיבה, די מגילת היסוד איז געשריבן 
געווארן דורך רבנים חשובים און האבן באקומען 
א  הדור.  גדולי  זקני  פון  ברכה  און  חתימה  די 

דעלעגאציע פון חכמי ורבני הישיבה האבן באזוכט 
ביי די הייזער פון די זקני גדולי הדור שליט"א און 

זיי האבן גע'חתמט אויפן שטר.
האבן  ספר  קרית  אין  מעמד  הערליכן  ביים 
זיך באטייליגט די גדולי רבני העיר, חשובע ראשי 
רבי  הגאון  ובתוכם  תורה,  מרביצי  און  ישיבות 
שמעון גלאי, הגאון רבי חזקיהו יוסף מישקאווסקי, 
הגאון רבי ישראל רייכערמאן, און הגאון בי משה 
פון  באשטאנען  איז  און  שליט"א  קעסלער  מאיר 
הערליכע דרשות חיזוק והתעוררות און הערליכע 

ניגונים געזינגען דורך די תלמידי הישיבה.
אן  מיט  אנגעהויבן  זיך  האט  מעמד  די 
פון  ידו  בכתב  געשריבן  תפילה,  אייגענארטיגע 
שליט"א,  איידלשטיין  יעקב  רבי  הצדיק  הגאון 
ביים  זאגן  צו  און  אחינו  לכבוד  מחובר  ספעציעל 
גלאי  שמעון  רבי  הגאון  האט  צוערשט  מעמד. 
התעוררות  מיט  תהלים   פסוקי  פארגעזאגט 
פאר  בעט  מען  ווי  השל"ה  תפלת  די  דאן  און 
הרב  פון  תפלה  נייע  די  דאן  און  קינדער  גוטע 

איידלשטיין, וואס איז פארגעזאגט געווארן דורך 
הגאון הרב ראם שליט"א

רייד  זיינע  אין  האט  האפשטעטער  הרב 
וואס  הישיבות  ומנהלי  ראשי  אלע  די  באדאנקט 
זון,  זיין  ספעציעל  און  הקודש  מלאכת  יד  טוען 
זאב האפשטעטער  רבי  הגאון  הישיבה  דער ראש 
חשובן  זיין  לשבח  ארויסגעברענגט  און  שליט"א 
עבודת  די  שטיצט  און  באגלייט  וואס  שווער  

הקודש.
די  אין  ר"מ  שליט"א  בערלין  מיכאל  הרב 
געשילדערט  ווארעם  רייד  זיינע  אין  האט  ישיבה 
ווען  מעמד  אזא  ביי  זעהט  מען  וואס  שמחה  די 
אלטע תלמידים קומען און אויף זייער פנים זעהט 
תורה  בני  די  איידלקייט.  חשיבות,  זיייער  מען 
זיי  און  השם  אור  דעם  דא  אנטדעקט  האבן  וואס 
שטייגן ווייטער, דאס איז די גרעסטע חיזוק פאר 

די ווייטערדיגע הרחבת גבולי הקדושה.
כלל ישראל ווינטשט אז אחינו זאל ווייטער 
בני  ערליכע  פון  העתיד  דור  הערליכע  א  בויען 

תורה הראויים לקבל פני משיח אמן. 
*** 

שליט"א, וועלכער האט פאסיג פארטייטשט 
פרשת  על  יקרים  ופנינים  רעיונות  בליציגע 
פון  התורה  קבלת  פסוקי  די  אויף   השבוע, 
בהררי  באזירט  און  געבויעט  ונשמע,  נעשה 
לבית  הק'  הצדיקים  של  במשנתם  קודש 
ליסקא, איבער דעם גרויסן זהירות וואס עס 
ווען עס קומט צו די ענינים  זיך אויס  פעלט 
פון מדות טובות און זיך קלאמערן צו די דרכי 

הראשונים, צאו לך בעקבי הצאן.
מעלה  דאן  האט  שליט"א  רבי  דער 
זצ"ל,  אביו  הבהיר של  זכרו  הנס  על  געווען 
מערקווירדיגע  פארשידענע  דערמאנענדיג  
וואס  לחיים  צדיק  פעולות  די  פון  שטריכן 
בראשית  יענע  אין  האט  זצ"ל  פאטער  זיין 
יארן אנגעזייט על אדמת אמעריקע. ער האט 
ערווענט די גדלות בתורה און גדלות הנפש 
וואס מען האט געזען ביי אים, און די ווארימע 
זענען  וועלכע  קודש  אש  ברגש  דאווענען'ס 
אלע  די  פון  לבם  לוח  על  חקוק  פארבליבן 

אידן וועלכע האבן דאס מיטגעהאלטן.
וועלכע  מימי קדם  זכרונות  ווארימע  די 
פערלדיגע  מיט  באגלייט  געווען  זענען 
געדאנקען ורעיונות מתוקים, איז פארענדיגט 
ברכת  און  וואונטשן  ווארימע  מיט  געווארן 
טוב פאר אלע משתתפים שזכותו הגדול יגן 
מילי  בכל  להתברך  ישראל  כל  ועל  עלינו 

דמיטב וכט"ס.
דרוש  דברי  געהערט  מען  האט  דאן 
אברהם  רבי  הגה"צ  פון  זכרון  ודברי  ואגדה 
בן  היבנוב,  אבד"ק  שליט"א  העשיל  יהושע 
האט  וועלכער  זצ"ל,  ההילולא  בעל  הגה"צ 
די  איבער  חן  חכם  פי  בדברי  ארומגערעדט 
קענען  דורות  קומענדיגע  די  וואס  שייכות 
און  מרומים  בגנזי  הק'  אבותם  מיט  האבן 
ה'  זייער עבודת  אונזער פליכט צו פארזעצן 
אחריו  בניו  ואת  ביתו  את  יצוה  אשר  למען 

ושמרו דרך ה'.
דורכגיין  און  הכוס  על  בענטשן  נאכ'ן 
מיט  זיך  ציבור  דער  איז  לחיים  אמירת  פאר 
דעם  פון  צעגאנגען  געמיטער  געהויבענע 
שיינעם מעמד מרומם, מיט דעם געפיל און 

בקשה פון "קה זכות אבות יגן עלינו".
ויאמר אדם אך פרי לצדיק!

***


