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איבערּבליק
איבער די הערליכע אנטוויקלנוג פון די ק"ק

עבודת הלוי • בית ישכר בער ד'ראדאשיץ
 ביהמ"ד המפואר / ומקוה טהרה / אין דעם הערליכען נייעם

ו יארק שכונת ראדאשיץ • אפסטעיט ני

בס"ד



ב
רוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, מיט כבוד און שעצונג 
איבער  בראשור  אינהאלטסרייכן  דעם  אייך  מיר  פרעזענטירן 
די קהלה קדושה "עבודת הלוי – בית ישכר בער ד'ראדאשיץ" 
וואס שטייט לשם ולתפארת שוין איבער א יאהרצייט אין די 
נייע שכונה "שכונת ראדאשיץ", בגלילות עיר ואם בישראל 'קרית יואל' 
המעטירה. - אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה, אויף דעם טוען מיר 
עשה  אשר  הטוב  כל  על  העבר  על  בהודאה  השי"ת  לויבן  און  דאנקן 
והמשכת  עקזיסדענץ  איר  אויף   – העתיד  על  בקשה  א  מיט  און  עמנו, 

הבית הגדול והקדוש הזה.

דאס הערליכע נייע גרויסע ביהמ"ד איז ב"ה אפן 24 שעה א טאג 
די תושבי השכונה צוגלייך, ממש  צו באדינען דעם ברייטען ציבור און 
א יופי און א פראכט פון א ביהמ"ד אויף געשטעלט פאר תורה ותפלה, 
שיעורי  איטליכע  מעריב,  מנחה  לשחרית  מנינים  רעגלמעסיגע  מיט 
אוצר  תורה ברבים יעד'ן אויפדערנאכט, צוגעשטעלט מיט א הערליכע 
פאר שמחות  בית התבשיל  א  מיט  זאל  שמחה  באזונדערע  א  הספרים, 
קאוו"ע  טאג  גאנצען  א  דא  איז  אויך  ווי  טובות,  וימים  שבתים  און 
א  צייט,  יעדע  צו  איבערצובייסען  מזונות  ומיני  מיט קאלטע משקאות 
)דאס איז  יעד'ן איינציגען טאג,  מקוה  ריינע קלאהרע  ווארימע  הערליכע 
פון די איינציגע פאר מקוואת אינעם גאנצען געגענט ארום וואס איז אפען פאר'ן ברייטען ציבור 

ממש 24 שעה ווען א איד דארף א מקוה, אן קיין גרויסע שלעסער מיט ריגלען אויף די טויער'ן, 

פארקינג,  גענוג  ספעציעלע  צוגעשטעלט  בישראל(,  טהרה  להרבות  כדי  אלעס 

א הערליכע שפיל גארטען פאר די קינדער צו קענען פארברענען כדי 
נישט צו שטערן דאס דאווענען, א הערליכע פאנאראמע צו דינען דעם 

 עבודת הלוי
בית ישכר בער 
דראדאשיץ

 דבר
הקהלה 
קדושה



וואס פעלט  רבוש"ע מיט הרחבת הדעת, מיט אלעם 
זיך אויס פאר'ן חשובען ציבור. 

געווארן  איז אהערגעשטעלט  איז אלעס  דאס 
צדיק  האי  של  זקן  אותו  של  בזכותו  ספק  שום  בלי 
פקודת  עפ"י  וואס  זצוקללה"ה,  מטאהש  וקדוש 
קהלה,  הייליגע  די  אט  געווארן  נתייסד  איז  הקודש 
ממנה  דורך  העעל"ט,  תשס"ב  בשבט  עשר  חמשה 
יהודה  יחזקאל  מוה"ר  הרה"צ  הנאמן  תלמידו  זיין 
הלוי גליקמאן שליט"א, לרב ואב"ד ק"ק ראדאשיץ – 
ולראש ישיבת - ישיבה אור החיים דטאהש ניו יארק 

– וישיבת תורת אמת ד'ראדאשיץ.

מיר דאנקען השי"ת, אז מיר האבן די זכי' עוסק 
וואס  קהילה,  הייליגע  חשוב'ע  די  אט  לטובת  זיין  צו 
איר התייסדות און עקזיסטענץ איז געגאנגען בנפשו 
האט  ער  וואו  זצ"ל,  רבי'ן  טאהשע'ן  פונעם  הטהור 
זיך אויסגעדרוקט מיט מורא'דיגע לשונות איבער די 
וויכטיגקייט פון אוועקשטעלען אזא קהילה קדושה, 
ההתמנות  בעת  הקדושים  דבריו  בתוך  מ'זעהט  ווי 
תלמידו הנאמן הגה"צ מרן מראדאשיץ שליט"א: "האב 
דורכדעם  ברענגסט  דו  קיינעם,  פון  מורא  קיין  נישט 
משיח, איך וועל אייביג זיין מיט דיר"... ארויף געלייגט 
זיינע הייליגע הענט און געבענטשט, און סומך געווען 

צו פירן די עדה קדושה.

עקזיסטענץ  איר  פון  צייט  קורצע  די  אין  ב"ה 
דשמיא  סייעתא  געוואלדיגע  די  צו  עדות  מיר  זענען 
טריט  אויף  קדושה  קהילה  די  באגלייטן  טוט  וואס 
יעדן  אין  גרויס הצלחה  בעז"ה  מ'זעט  און  און שריט, 

הינזיכט. 

קדוש  מקום  אזא  זעלבסטפארשטענדליך, 
מיה  קיין  נישט  שוינט  מען  ווי  מעט  מקדש  בית  א 
היחיד  לתועלת  נוגע  איז  וואס  אלעם  פאר  פלאג  און 
והציבור, ציעט אריין אן א אויסנאם גרויסע סכומים, 
הגה"צ מרן שליט"א זיצט ליידער מיט אימגעהויערע 
בויען  פונעם  סיי  דאללער  מיליון  א  העכער  חובות, 
דאס  אויפהאלטן  פונעם  סיי  און  קדוש,  מקום  אזא 

הייליג פלאץ.

טייערע  אייך  צו  ארויס  מיר  קומען  דערפאר 
אויך  ווי  רוף,  הארציגן  א  מיט  פריינד,  גיטע  ברידער 
תלמידים  חשובע  די  צו  רוף  ווארימע  עקסטערע  א 
פונעם רבי'ן שליט"א, העלפט אונז צו מיט די הייליגע 
אין  חלק  באדייטענדעם  א  קויפט  און  נעמט  ארבעט, 
אויסגערופענע מקום תורה  אזא  פון  די אויפהאלטונג 
טהרתן  מיט  זיין  ממשיך  ווייטער  קענען  צו  ותפלה, 
אן  אייך  רופט  שכונה,  הערליכע  אזא  אין  ישראל  של 
עס  קנין,  אייביגע  א  און  זכות  א  קויפען  מיט  ווארום 
זאל רועהן אויף אייך א ברכה פון הימל לנצח נצחים.



הייליגער  דער  אז  מקובל  איז  ובפרט 
געשטרעבט  ימיו  כל  האט  זי"ע  צדיק  ראדשיצער 
אויפצושטעלן א מקום תורה ותפלה פאר זיינע 200 
אבער  האט  ער  בידו.  עלתה  לא  אבער  תלמידים, 
קיינמאל נישט מסיח דעת געווען דערפון, און האט 
מבטיח געווען אז ווער עס וועט עהם העלפען מיט 
אוועקשטעלן א מקום תורה ותפלה וועט ער אייביג 

מכיר טובה זיין. 

נחת  און  שמחה  די  איז  גרויס  ווי  דעריבער 
יאר  אזויפיל  ווען  בג"מ,  צדיק  הייליגן  פאר'ן  רוח 
פארווירקליכט  קדשו  רצון  איז  הסתלקות  זיין  נאך 
געווארן דורך זיין אייניקל הגה"צ מרן שליט"א, מיט'ן 
ונאמן  ולזכרו,  לשמו  תורה  מקום  דעם  אויפשטעלן 
הוא לקיים הבטחתו, "מכיר טובה צו זיין פאר די אלע 

וואס העלפן צו פאר דעם מקום תורה ותפלה".

וואס  זכותים  איטליכע  געבליבן  נאך  איז  עס 
זיך איצט איינקופען און און איר זענט א  איר קענט 
נר למאור לחודש, זכות  זיכערע געהאלפענער, זכות 
גרויסע  גאר  צו  מסוגל  איז  וואס  טהרה,  המקוה  שם 
געבויעט א ספעציעלע עקסטערע מקוה  )ווי מיר האבען  ישועות, 

השגחה  די  אונטער  שטייט  עס  און  שכונה,  גאנצע  די  פאר  טהרה 

ר' שלמה  מיוחדת פון הגה"צ טאהשער דיין שליט"א פון קר"י, מוה"ר 

בנין  עצם  אונעם  זכות  א  גאר  אדער  שליט"א(.  יונגער 

פרנס  השבוע,  פרנס  הבית,  בדק  זכות  הביהמ"ד, 
החודש, פרנס היום, וכיו"ב.

מיט  זייטן  קומענדיגע  די  אדורך  ליינט  ביטע 
וועט  דאס  אינטערעסע.  און  אויפמערקזאמקייט 
אז  זיכער  זענען  מיר  בליק,  נענטערן  א  געבן  אייך 
די  פון  זיין  צו  ווערן  נתעורר  שטארק  וועט  איר 
תורה  בו  שמגדלין  הזה  והקדוש  הגדול  בית  מחזיקי 
ותפלה, וזכות הצדיקים הק' וואס אויף זייער נאמען 
זכות  און  פלאץ,  הייליג  די  אט  געווארן  געבויט  איז 
די  פון  זכות  די  און  ולומדיה,  התורה  החזקת  פון 
און  זיין  מגין  אייך  אויף  זיכער  וועט  תפילות,  אלע 
זאלט  איר  ארויס,  העלפען  וואס  אלע  די  אויף 
לטובה,  לבכם  משאלות  כל  מיט  ווערן  געהאלפען 
וקימא  חיא  זרעא  דקדושה,  נחת  און  געזונט  מיט 
זוכה  אי"ה  וועלען  מיר  ביז  ועקתא,  צרה  שום  בלי 
קריב  ובזמן  בעגלא  גאולה שלימה השתא  די  צו   זיין 

בב"א.

בכבוד רב הנהלת הקהלה

נעמט א חלק ברוח נדיבה און 

אויפהאלטן דעם בית השם

דער זכות זיכוי הרבים וזכות 

הצדיקים הקדושים נ"ע וועט 

אייך זיכער באגלייטן

 שאו
 ידיכם
קודש



נעמט א חלק ברוח נדיבה און 

אויפהאלטן דעם בית השם

דער זכות זיכוי הרבים וזכות 

הצדיקים הקדושים נ"ע וועט 

אייך זיכער באגלייטן

חלק פון די אסטראנאמישע הוצאות אויפצוהאלטן דעם ביהמ"ד

 שאו
 ידיכם
קודש

Cong. Zichron Yakov D'Radashits

 

CONG. AVOIDAS H. D’RADASHITS 43 FREELAND ST. MONROE NY 10950 

Water Dist. Usage Period Billing Date 

VILLAGE OF MONROE WATER BILL (845) 782-8341 Ext 122 
Commercial Accounts 02/01/2022 to 04/30/2022 
05/01/2022 

Customer Number Bill Number 
2684 
160517 

2684 
CONG.AVOIDAS H. D'RADASHITS 
43 FREELAND STREET MONROE, NY 10950 

CONG.AVOIDAS H. D'RADASHITS 
43 FREELAND STREET MONROE, NY 10950 

*** CURRENT USAGE SECTION

Svc 

Current Previous 

Code Description 
Reading Reading 

- -
WC Commercial Water 

873693R 793025 

*** ACCOUNT SUMMARY SECTION 

PREVIOUS PAST DUE BALANCE ... : 
PENALTY ON PAST DUE BALANCE.: 

*** 
Multi-
plier 

1 

*** 
$0.00 
$0.00 

TOTAL OF CURRENT CHARGES .... : 

$526.76 

TOTAL AMOUNT DUE ............ : 

$526.76 

PAYMENT DUE DATE ............ : 
05/31/2022 

Consum-
ption 
80668 

PAYMENTS AFTER 05/31/2022 WILL BE ASSESSED AN ADDITIONAL 

PENALTY OF 10% PER MONTH All Payments must be RECEIVED or POSTMARKED by DUE DATE. 

The 2021 Water Quality Report is available at VillageofMonroe.org 

PAYMENT STUB - PLEASE RETURN WITH YOUR PAYMENT 

MAKE CHECKS PAYABLE TO: 

Amount 
Charged 
$526.76 

Village of Monroe Water Department 7 Stage Road Monroe, NY 10950 

Bill Number Customer Number Customer Name Total Amt. Due Payment Due Date 

160517 
2684 
CONG.AVOIDAS H. D'RADASHITS $526.76 
05/31/2022 11111111111111111 IIIII IIII IIII PLEASE UPDATE YOUR ACCOUNT INFO: PHONE 

EMAIL: 

-------- --------

Payments can be made online@ http://monroe.ezonlinepayments.com 

Leaks noticeable or unnoticeable are the owner's responsibility. 

..

Your next Meter

Reading will be:

Jul 06

CONG. AVOIDAS H. DRADASHITS   

43 FREELANDST MONROE, NY 10950 

OMC52F

0026532

Amount Due $9,521.29

Pay By 06/26/22

Page 1 of 4

BILLING DATE
06/03/22

BILLING SUMMARY

ACCOUNT NUMBER

42691 13013

Last Bill

$3,625.92

Payments as

of 06/03/22

.00

Balance Forward

$3,625.92

Adjustments

Instmt Lst Yrs Bal

1,050.63

Elec Heap Credit

57.16

Gas Heap Credit

36.64

Billing Charge

1.54

Service Charges

Budget

4,937.00

TOTAL

AMOUNT DUE

$9,521.29

Avg. Temp This Period

Same PeriodLast Year

65 �F

62 �F

KWH

ELECTRIC USAGE: MONTHLY

J J A S O N D J
2022

F M A M JAVG

0
2525

5050
7575

10100

CCF

GAS USAGE: MONTHLY

J J A S O N D J
2022

F M A M JAVG

0
490

980
1470

1960

ACTUAL
ESTIMATED

AVG. CUST PROFILE

ELECTRIC RESIDENTIAL

Meter Number: 701203019

Jun 3 reading(Actual)

May 5 reading(Actual)

1029
900

Meter readingdifference

Metermultiplier

129

x 40

Total Usage KWH 29 Days

5160

Delivery Charges

Basic Service Charge

$20.50

First

250 KWH @
9.175¢ each

22.94

Next

4910 KWH @
9.413¢ each

462.22

EnergyCst Adj

5160 KWH @
0.42900¢

22.14

EVMR Surcharge

5160 KWH @
0.00900¢

.46

DRS

5160 KWH @
0.17600¢

9.08

RDM Adjustment

5160 KWH @
1.01800¢

52.53

TransitionAdj Chg

5160 KWH @
0.02600¢

1.34

SBC Chg

5160 KWH @
0.56300¢

29.05

Governmentsurcharges Delivery

11.09

Total Delivery Charges

$523.61

Merchant Function Chg

5160 KWH @
0.31500¢

16.25

Governmentsurcharges Commodity

.02

Total Merchant Function Chg

$16.27

Forecast M t Sup Chg

5160 KWH @
11.18200¢

576.99

M t Supply Chg Adj

5160 KWH @
0.14300¢

7.38

Governmentsurcharges Commodity

.70

Total Price For Elec Supply

11.339¢ Avg

Total Supply Charges

$585.07

CURRENT ELECTRIC CHARGES

$1,124.95

GAS RESIDENTIAL SPACE HEATING

Meter Number: 193063477

Jun 3 reading(Actual)

May 5 reading(Actual)

10478

9712

Total Usage CCF 29 Days

766

Delivery Charges

Basic ServiceCharge

$20.00

Includes
3 CCF @

0.000¢ each

.00

Next

47 CCF @

70.264¢ each

33.02

Next

716 CCF @

68.485¢ each

490.35

MonthlyGas Adj
@

22.08424¢

169.17

RDM Adjustment
766 CCF @

1.34000¢

10.26

TOTAL AMOUNT DUE

X to enroll in ABP

PO Box 1005

Spring Valley NY 10977

Amount enclosed:

CONG. AVOIDAS H. DRADASHITS   

43 FREELAND ST MONROE, NY 10950 4180
42691 13013

NEIGHBORFUND:Add $1

and O&R Will Match
This bill is due on receipt. Detach and mail this portion with payment.

SB

$9,521.29

To avoid a late charge

pay by 06/26/2022

+ 
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UNITS 
SUB TOTAL 

TAX 
FREIGHT 

DISCOUNT 
INVOICE AMOUNT PRIOR BALANCE 

AMOUNT DUE 

 
 

 
 

 
 

 

 

SPECIAL MESSAGE 
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 זיקוקין
דנורא 

פייערדיגע 
דיבורים און 

קראנטע 
הבטחות

רביה"ק  פארן  אויסגעוויינט  אמאל  זיך  האט  שליט"א  מרן  הגה"צ  בעת 
מטאהש זצ"ל איבער די שווערע חובות לאסט – פון פירן די ישיבה, האט 
דער רבי ז"ל, זיך אויסגעדרוקט דעמאלטס מיט קלארע און אפענע דיבורים: 
"זארג נישט מיין קינד, דער וואס דארף א ישועה וועט שוין קומען, און אזוי 

וועט עטץ ביידע געהאלפען ווערן"

ביי אן אנדערע געלעגנהייט האט דער רבי זצ"ל ממש מבטיח געווען מיט 
אז  מיר  פון  כוח  האלבע  א  איבער  דיר  גיב  "איך  זאגנדיג:  מויל,  הייליג  זיין 

אידישע קינדער זאלען זעהן ישועת דורך דיר"

רביה"ק זצ"ל האט בעת התייסדות הישיבה געבעטן פון הגה"צ מרן שליט"א 
"זאלסט כסדר קומען צו מיר ר"ח מיט די בחורים, "דיינע זענען מיינע"! 
פקודתו שמרה נפשו, שוין איבער 20 יאר וואס הגה"צ מרן שליט"א פארט 
אויף ר"ח און האלט דאס אן מיט מסי"נ ממש, ולהבחל"ח ביי רבינו שליט"א 
מטאהש, איז הגה"צ מרן שליט"א ווייטער ממשיך דאס פארן יעד'ן ער"ח. 

והפליג אז בלשון קדשו בדברים נוראים ובתוך הדברים אמר "האב נישט 
קיין מורא.. איך וועל אלטץ זיין מיט דיר", ונתן עליו ידיו הקדושות ויברכו 
בברכה שלימה, וסמך את ידו הק' עליו שינהל את ישיבתו הק' ועדתו על 
מי מנוחות. – והוסיף ונתן לו איזה מטבעות קודש ואמר בזה"ל "דא האסטו 
השפעות, גיב און טייל פאר יעד'ן – קענסט זאגען אין מיין נאמען "ווער עס 
וועט האבען די מטבעות וועט האבען שמירה עליונה והצלחה בכ"ע" עכלה"ק

ככל היוצא מפיו יעשה

וואס זענען ארויס מפה קדשו 
פון הייליג'ן טאהש'ער רבי 

 זי"ע לתלמידו החביב 
הגה"צ מרן שליט"א



תוכן דברות קדשו של מ"מ כ"ק אדמו"ר מטאהש שליט"א
בעת קביעות המזוזות על שערי בית מדרשינו הק' - ביום א' בהעלותך תשפ"א העעל"ט

דברות  בתוך  האט  שליט"א  מטאהש  אדמו"ר  כ"ק 
הנהגות  איטליכע  מיט  דערביי  געוואנדן  זיך  קדשו 
רבי'ן  ראדאשיצער  פונעם  געבעטען  און  ובקשות 
בקביעות  ער  זאל  תפילה  איין  כאטש  אז  שליט"א, 
מליצה:  דרך  צולייגענדיג  עמוד,  פאר'ן  דאווענען 
אין  עבודה  די  געטון  האבן  לווים  די  הלוי',  'עבודת 
דורך  דאס  איז  איז  היינט  זינגען,  דורך  ביהמ"ק 

זענט דאך א לוי! דאווענען'. איר 

צוגעלייגט:  האט  שליט"א  רבי  טאהשער  דער 
טאטע  הייליגער  'דער  התרגשות  גרויס  מיט 
זיינע  אין  דאווענט  עס  ווער  אז  געזאגט  האט 
בתי מדרשים איז ווי מ'דאווענט מיט אים'. דאס 
אין דעם מקום קדוש,  זעלבע קען איך זאגען איז 
שמו  און  הלוי''  ''עבודת  הק'  שמו  טראגט  וואס 
הסבא קדישא, וועלן דא אוודאי די תפילות נתקבל 
ווערן ברחמים וברצון. – דאס איז א חוץ וואס די 
ראדאשיצער רבי שליט"א איז א תלמיד חביב פון 
מיין הייליג'ן טאטע'ן זי"ע, איז ער דאך א שליח 
מיוחד וואס ער האט געהאט א זעלטענע זכיה אז 

געווען  ממנה  אים  האט  זי"ע  טאטע  הייליגע  די 
)וואס מיר זענען אליינ'ס עדות ביי געוויסע ענינים וואס מיר 

האבען מיטגעהאלטען קודם אלס ראש ישיבה אין טאהשער 

ישיבה אין ניו יארק וואס איז מיט יאהרן צוריק געווען אין 

פלאן צו מאכען( צו זיין א רבי, און די הלכה איז דאך 

ששליח של אדם כמותו, ממילא ווער עס איז מחזק 
ראדאשיצער רבי דא, איז אזוי ווי ער העלפט ארויס 
מיין הייליגען טאטע'ן זי"ע, איך וויל טאקע בעטן 

ראדאשיצער  דעם  געלעגענהייט  די  ביי 
רבי'ן, זאל זיך ווייטער פירן מיט אלע 

געזעהן  האט  ער  אזוי  ווי  הנהגות 
זי"ע,  טאטע'ן  הייליגען  מיין  ביי 

צו  ארויס  שטארק  מיין  איך 
זיך  וועט  אויב  אז  ברענגען, 
א שיינער איד עפענען לעבען 
אייך א ביהמ"ד זאל דאס אייך 
נישט שטער'ן, א ביהמ"ד איז 
תוכן  ע"כ  שמים.  כבוד  פאר 

דברות קדשו.



 

 

 

 

 

 

אל מעלת כבוד אחינו בני ישראל אנשים חשובים אחים לדיעה הי
 ו"

, ד המסורה לנו מאז ומקדם"ע, וישם בליבינו להמשיך ולהגדיל תורה ולהאדירה, ששמת חלקינו ביושבי בית המדרש ברוך הוא וברוך שמו           

ובתוך אמוני עם סגולה נודה לשמו יתברך ויתעלה אשר הראה ברכה בעמלינו הטוב
חפץ ' כי ה, אלו התלמידים הנקראים בנים וגם עשה פרי, 

 .למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר
            

ופקד עלי , ה"ק מטאהש זצוקללה"ר הרה"ק מו"ט שנקרא נקראתי אל הקודש פנימה אצל כ"והנה זה זמן כביר קרוב לעשרים שנה העעל             

, לייסד ישיבה קדושה עבודת הלוילהמשיך ב
להני בחורי חמד אשר לא הצליחו כעת בשער הישיבות

או שהקשו עליהם להסתדר בישיבות , 

 ....חרון אף  ר"ששורה בעוה"' וכלשונו הק, ויש בזה הצלת נפשות ממש, אם כי המה צעירים לימים, גדולות מפאת כמה וכמה סיבות שונות

איך וועל אלטץ , האב נישט מורא פון קיינעם", ואמר לי בלשון קדשו, לקבל עלי עול הקשה הלזו, ירוהתחנן אלי הצע" והגאולה הקרובה תלו בזה

 'הק וסמך ידיו" זיין מיט דיר
 .עלי ויברכוני להמציא הדבר בעזר השם מכוח אל הפועל

            

אשר אי אפשר לפרטן כי רבים , ם והמניעות אשר עברו עליונכנסתי בזה עם כל הקשויי, פקודת הקודש שמרה רוחי כדי למלאות רצון צדיק          

ק "ז מרן רביה"ש ק"ע, זה קרוב לעשר שנים כולם שוים לטובה, ש ממש"ש זכיתי להעמיד קרן אורה זו תורה במסנ"ובעזרת האל הבורא ית, המה

 . ה"ר יצחק מראדאשיץ זצוקללה"ישכר בער ב
             

וכעת באנו להוסיף            
ד לתורה ולתפלה להני אבר"עוד נדבך בקרן התורה לייסד ולהעמיד ביהמ

כים החשובים בשכונה החדשה בגלילות עיר 

, ראדאשיץ'ד בית ישכר בער –עבודת הלוי ק "שנקראת בשם ק, ולבנות מקוה טהרה להרבות טהרתן של ישראל, ו"ואם בישראל קרית יואל יצ

ר יצחק "ד מרן ישכר בער ב"נ כבוד קדושת זקינו מופה"ולז, ה"ר מרדכי וצירל מטאהש זצוקלללה"ר מרן משולם פייש הלוי ב"ק מו"ש רביה"ע

"כמובא בדרשות הח, ה"ומרים מראדאשיץ זצוקללה
ס שצדיקים נהנה בשמי מעל אפילו לאחר הסתלקותם

כשבניהם ממשיכין בדרכיהם , 

וכל , והולכים מחיל אל חיל, דרשו לא יתבטל ויקום אחריו בניו או נכדיובית מששזכות הצדיק מגין בשאוחזין במעשיו ' כלשנו הק' ובמנהגם הק

 .הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות הכל תלו בו, ז"ונפשו היקרה מתעוררת עי, ז שפתותיו דובבות"מה שנעשה בעוה

              

אז דו וועסט מיר העלפן אויפשטעלן א מקום "שיאמר ע "זיז מראדאשיץ "כמו שמקובל מקו, ר בשמי מעל"כ בוודאי יש להם נח"אשר ע          

בראדאשיץ ' מ בנידון אוהל הק"בחו' ת אבני נזר סימן מא"קטע משווכדי להעתיק , ק"עכלה תורה ותפלה וועל איך דיר מכיר טובה זיין בזה ובבא

פי מאיש מפי איש מימרא קדישא  קבלתיכמו כן ', ד הק"עכת.. מה שמיטיבין עם נכדו... , זכות הצדיק מגין יותר עם המטיביןבוודאי "ק "וזלה

שאל  ,בותיהםרחו ם אתקומולות השונות להתנער מעפר דירות החסצלאחר השואה האיומה החלו החמיד כאשר  ,ל"צז אלזעקדוש מבההרב 

כי "ל "ק זצ"ז הרה"ענה ע ,מחדש שמתחדשיםהחדשות  ותרות החסידצעל הח קדשו דעתחוות  ל"מבעלזא זצ' יהודי אחד ממקורבי הרב הק

משיך להפיץ מדרך ש הלכל רבי ומור לסייער וולעז מתאמציםו מאוד שמחים ,בדרכםושמם בכל הצדיקים אשר יש להם ממשיכים ממעל בשמים 

 ."קדושההאת תורתם ודרכם 
                 

           
וקנה , ולהרבות טהרתן של ישראל, אנא הושיטו נא יד עזרה לבנין בית המקדש מעט, אי לזאת אל אנשי שלומינו קרובי וידידי אקרא בקול

"ב להנצל עי"ז ובעוה"לכם זכותים אדירים בעוה
ז מכל מרעין בישין כפי שמקובל מצדיקים הקודמים זצ

תעלה על ראשכם לנצח ' וברכת ה, ל"

ד "שכל מי שיבוא כאן בביהמ י"בעזהש ובטוח אני באלה, םנצחי
להתפלל בקביעות בכל עת וזמן ולקבוע את סדר הלימוד כאן בבית מדרשינו

 ,

הזמן עת כ ,בדבר ישועה ורחמיםמי שזקוק  ובוודאי, מיםוליגן עליכם להוושע בברכת על "ז' ל ובזכות אבות אבותי הק"ק ז"ר הרה"שבזכות מו

להקל ולהסיר העול הקשה  ,להרים קרן התורה ולהאדירה בכל מה דאפשרק מעט "ביהמ להחזיקתתף ולקחת חבל שלבוא ולה מסוגל בזה ביותר

ל "ל בזה"ק ז"ר הרה"שקבלתי הבטחה ממו כפי, בלי שום ספק ויראה פלאות שיוושע במהרה בזכות אבותי ורבותי ה"בטוח בעז ואניהרובץ עלי 

ותלמידי היקרים  ש"מאנז כמה "ה שמעידים ע"וב" אז אידישע קינדער זאלען זעהן ישועת דורך דירפון מיר  איך געיב דיר איבער א האלבע כוח"

ז "הן בעוה, סרזה נהנה וזה לא ח, ממש בזולזכותים יכולים לקנות הזמן מיכשור לזה ווכעת , (ראדאשיץ' גימ)" בדבר ישועה"ט "שזכה להוושע בעעל

עדי נזכה ' וכו' וכו, ב"והן בעוה
צער   מא בלי שוםיוקי' חי אזרע, בבריות גופא ונהורא מעליא, לראות בנחמת ישראל ובישועתן בקרב הימים

  .ם בטוב ובנעימים אמןיכם כל ימי חייכפואך טוב וחסד ירדו, נ"ועגמ

 

 ו"טאהש קרית יואל יצ'ד מ"אוהק "ץ דק"א דומ"שלמה יונגער שליט' ר ר"המקוה טהרה עומדת תחת השגחת ידידי היקר עוז מוה. ב.נ
 

 מרן הרה"ק מטאהש זי"ע:
"זכות הרה"ק מראדאשיץ זי"ע בוודאי יגן לכל העוזרים 

והמסייעים לדבר קדוש ונשגב זו"

 הגה"צ מרן שליט"א:
"ובוודאי מי שזקוק בדבר ישועה ורחמים... כעת הזמן מסוגל ביותר לבוא 

ולקחת חבל להרים קרן התורה ולהאדירה... ואני בטוח בעז"ה בזכות אבותי 
ורבותי שיוושע במהרה בלי שום ספק ויראה פלאות"

 מכתב קודש
של הרה"ק מטאהש זצ"ל

 מכתב קודש
מאת הגה"צ מרן שליט"א



 כ"ק אדמו"ר
מפארשעי שליט"א

 "שמבאר ההוא ישקו כל
העדרים קדושה וטהרה"

 כ"ק אדמו"ר
מבורשטין שליט"א

"ולמותר להדגיש חשיבות המצוה, 
ולהיות מתומכו בידיו"

 כ"ק אדמו"ר
מהאדאס שליט"א:

"הננו בזה לחזקו שדבר גדול עשה 
בזה להקים מקום קדוש לתורה 

 ולתפלה, ובוודאי יתענגו מזה
אבותיו ורבותיו הק' משמי מעל".

 הגה"צ אב"ד
תו"א - ק"י שליט"א

 "מצוה רבה לבוא בעזרתו ולסייע בכל 
מה דאפשר שיצא המקום קדוש מכוח 

אל הפועל"



 הרה"ק מטאהש זצ"ל 
מייסד הק"ק ראדאשיץ בארה"ב

שנת  חורף  צוריק  יאר  צוואנציג  עטליכע  צו  קרוב  מיט 
זצוקללה"ה  מטאהש  הרה"ק  אדמו"ר  מרן  כ"ק  האט  תשס"ב, 
געלאזט רופן תלמידו הנאמן והחביב, מרן הגה"צ הרב יחזקאל 
יהודה סג"ל גליקמאן שליט"א, און ער האט אים ממנה געווען 
פונעם  דורות  דורו  אייניקל  אן  זייענדיג  ראדאשיץ  ואב"ד  לרב 
פערזענליך  עהם  האט  און  זצ"ל,  מראדאשיץ  קדישא  סבא 
א  אויפצושטעלן  הק'  ימינו  ליד  שטיין  צו  באאויפטראגט 
אינגע  פאר  יארק  ניו  אפסטיעט  אין  קטנה  ישיבה  טאהשער 
דאס  איז  סיבות  אומפאראויסגעזענע  מחמת  ליידער  בחורים, 
זצ"ל  מטאהש  רביה"ק  האט  הפועל,  אל  מכוח  געקומען  נישט 
מען  נאר  אויפצוגעבען  נישט  הנאמן  תלמידו  צו  געבעטען  זיך 
חשוב'ע  פאר  ישיבה  ראדאשיצער  א  מיט  זיין  ממשיך  זאל 
בחורים שיחיו, וואו דער עיקר ציל זאל זיין, זיך אפצוגעבן מיט 
פונעם  תכלית  די  נאר  "באמת  זוכן  און  באזונדער  בחור  יעדן 

"בחור". 

זיך  זצ"ל  רבי  טאהשער  דער  האט  שמועס,  יענעם  ביי 
זיך  שליט"א,  מרן  הגה"צ  תלמיד  באליבטער  זיין  צו  געוואנדן 
בתוך  לשונות,  מורא'דיגע  אינטערעסאנטע  מיט  אויסדרוקנדיג 
דבריו: "איך רעדט שוין יארן צו יעדן... קיינער פארשטייט מיך 

נישט... דו וועסט מיך זיכער פארשטיין"!



פקודתו שמרה רוחו

יאהר'ן שפעטער נאכדעם וואס די טאהשער ישיבה 
בשעתה  קומען  געקענט  נישט  ליידער  האט  קטנה 
ווידער  זצ"ל  מטאהש  רביה"ק  האט  הפועל,  אל  מכוח 
שליט"א,  מרן  הגה"צ  הנאמן  תלמידו  רופען  געלאזט 
א  אפראטווען  ביים  געהאנדעלט  זיך  האט  עס  ווען 
נאך  מאנטריאל,  שטאט  אין  קטנה  ישיבה  קלענערע 
מרן שליט"א  הגה"צ  פון  געוויסע פערזענליכע שאלות 
זיך  זצ"ל  רבי  טאהשער  דער  האט  ישיבה,  די  בנוגע 
אויסגעדרוקט בלשון קדשו: "איך וועל אייביג זיין מיט 
צו  מיר  פון  כח  האלבע  א  איבער  דיר  גיב  "איך  דיר" 
איד'ן  והצלח,  "עלה  קינדער....  אידישע  פאר  פועל'ן 

ווארטן".... 

זצ"ל איבער געגעבן  דערביי האט די טאהשער רבי 
א זילבענעם שטעקן לאות ההתתמנות פאר הגה"צ מרן 
לענגערע  א  געבענטשט  האט  רבי  די  וואס  שליט"א, 
צייט, ווי אויך איבער געגעבן איטליכע מטבעות קודש, 
טייל   .. טובות  השפעות  האסטו  דא  דערביי,  זאגענדיג 
אין  זאגען  קענסט  העלפען,  דיר  וועט  וואס  יעד'ן  פאר 
וועט  וועט האבען די מטבעות  ווער עס  מיין נאמען.... 
ארויף  שמירה,...  געוואלדיגע  א  מיט  רב  שפע  האבען 
בדורינו,  זאך  זעלטנע  א  ויברכהו,  הק'  ידיו  לייגענדיג 

ממש א יחיד במינו, וואס אזא סארט התמנות האט מען 
נאר געזעהן בדורות הקודמים.

זעלטענע געלעגענהייט און איר 
זענט א זיכערע געהאלפענער

האט  זצ"ל  צדיק  ראדשיצער  הייליגער  דער 
אייניקלעך  און  קינדער,  פון  משפחה  א  איבערלאזנדיג 
הנהגה  די  מיט  געווען  ממשיך  האבן  וועלכע 
וועלט  צווייטע  די  צו  ביז  ראדאשיץ  בית  באדמורו"ת 
מען  וואס  עפיזאד  מורא'דיגע  א  באוויסט  מלחמה, 
ער  ווי  זי"ע,  ראדאשיצער  הייליג'ן  פונעם  נאך  זאגט 
ווייטער  זאל  מען  הסתלקותו,  לפני  געבעטען  האט 
אויסגעפירט  און  ראדאשיץ,  באדמור"ת  זיין  ממשיך 
פירן  ווייטער  וועלן  וואס  אייניקליך  און  "קינדער 
האט  אזוי  און  היינט".  רעכטע  די  צו  שטיין  ער  וועט 
קריג,  וועלט  צווייטע  די  צו  ביז  געזעהן  טאקע  מען 
דרכו  ממשיכי  אייניקליך  איר  און  אייניקליך  אלע  ווי 
האבען  ראדאשיץ  באדמור"ת  געפירט  האבען  וואס 

געפויעלט גרויסע ישועות.

פון  קודש  ממוקרבי  געזאגט  נאך  ווערט  אויך  ווי 
אנגעהויבען  זיך  האט  עס  ווען  זצ"ל,  מבעלזא  הרה"ק 
לעצטע  די  נאך  הויפען  חסידישע  די  איבערפלאנצען 



קריג, האט א איד א נאנטע מקורב געפרעגט דעם בעלז'ער 
רב ז"ל, וואס זאגט די רב צו די אלע נייע חסידות'ער? האט 
די אלע צדיקים  זיך  "אין הימל פרייען  געזאגט בלה"ק  ער 
שטייען  און  וזכרם  שמם  על  דרכם  ממשיך  איז  מען  וואס 
צו הילף פאר יעד'ן רב ומורה דרך, ער זאל קענען ווייטער 

אנגיין עכלה"ק.

ארויסהעלפן  דורך  ברכה  ריכטיגע  די  זיין  אוודאי  וועט 
שליט"א  מרן  הגה"צ  די  וואס  חוץ  א  שליט"א,  מרן  הגה"צ 
איז א אייניקל מהרה"ק מראדאשיץ זצ"ל, איז דאך הגה"צ 
זיין  דורך  געווארן  ומוסמך  ממונה  ספעציעל  מרן שליט"א 
מברכותיו  זיין  נהנה  זצ"ל,  מטאהש  הרה"ק  רבין  גרויסע 
שליט"א  רבי  די  וואס  און  הק',  אבות  זיינע  פון  כוח  דורך 
וועט  זכות  די  זצ"ל,  מטאהש  מהרה"ק  באקומען  האט 
והשפעות  לטובה  ליבכם  משאלות  לכל  זיין  מגין  אוודאי 
קדוש.  מקום  בזכות  טובים,  ושנים  ימים  לאורך  טובות 
האט  זצ"ל,  צדיק  ראדאשיציער  הייליגער  דער  ווען  בפרט 
א  אויפשטעלן  מיר  "העלפט  געזאגט  און  געווען  מבטיח 
בזה  זיין  טובה  מכיר  אייך  איך  וועל  ותפלה,  תורה  מקום 

ובבא"

 בעת הנחת אבן הפינה האבן גדולי ישראל

 געשריבן די מורא'דיגע מגילת היסוד אוועק 

צו שטעלן די יסודות פון דעם מקום קדוש



א בילד פון 
די חתיכת עץ 
פונעם הייליגן 
ראדאשיצער'ס 
טיש
 וועלכע מען האט אריינגעלייגט אין די
יסודות הבנין פון דעם מקום קדוש
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און  מאמענטן  געהויבענע   - נ.י.  מאנרוי  ראדאשיץ  החדשה  שכונת 
פריידיגע געפילן האט אן ענגער ציבור בראשות הרה"צ כ"ק אדמו"ר 
המזוזו"ת  את  בהעלותך  זונטאג  מיטגעלעבט  שליט"א  מראדאשיץ 
תשפ"א, בהאי יומא איז על שערי בנין ביהמ"ד החדש והמפואר נקבע 
מטאהש  אדמו"ר  כ"ק  גאסט  געהויבענע  דורכען  מזוזות  די  געווארן 
פון  הרגשים  אין  איינגעהילט  פארזאמעלטע  די  האט  וואס  שליט"א, 

שבח והודי' לה' אויפ'ן שהחיינו לזמן הזה. 

יבא דודי לגנו ויאכל פרי אבי"ו 

עס איז געווען אן איבערלעבונג פון 'היתה לראש פנה', דאנקענדיג אז 
מ'האלט שוין ב"ה ביי קביעת המזוזות נאך העכער א יאר פון דער בוי 
ארבעט, וואס איז אנגעגאנגען זינט'ן אבן הפינה ח"י טבת שנת תש"פ, 
אין  יאר  גאר היסטאריש שווערן  א  געווען  איז  וואס עס  טראץ דעם 

אנבליק פון דער בודזשעווענדער קאראנא פארשפרייטונג ה"י. 

 געהויבענע מאמענטן אין שכונת החדשה ראדאשיץ ביים מעמד קביעות מזוזה
על שערי בנין ביהמ"ד הגדול דורך כ"ק אדמו"ר מטאהש שליט"א

ווערט גערופן מיט הוספות השם "עבודת הלוי" דורכ'ן אורח הגדול טאהשער רבי'ן שליט"א: 'ביהמ"ד 
עבודת הלוי - בית ישכר בער דראדאשיץ' - הרה"צ רבי יחזקאל יהודה סג"ל גליקמאן כ"ק אדמו"ר 
מראדאשיץ שליט"א פירט אן לשם ולתפארת מיט'ן מקום קדוש לתורה, לתפילה ולעבודת החסידות

ניי פארענדיגטער מקדש מעט א 'כליל המעלות' מיט אלע באקוועמע צוגעהערן וואס א קהילה קדושה 
דארף האבן צו דינסט - וואונדערליכער פארווירקלעכונג פון דברי הסבא קדישא מראדאשיץ זי"ע ועכ"י.

קול נשמה בכל גבולך, הרחיבי מקום אהלך



באזונדערס האט עס ערוועקט טיפע רגשי שמחה, מיט'ן האבן אלס 
אורח המקדש מעט דעם מנהיג עדת ה' כ"ק אדמו"ר מטאהש שליט"א 
בנו ומ"מ פון זיין גרויסען הייליגער טאטע כ"ק אדמו"ר הרה"ק מטאהש 
הרה"צ  הנאמן  תלמידו  איז  בקודש  וברכתו  פקודתו  ע"פ  וואס  זי"ע, 
צוואנציג  העכער  שוין  שליט"א  גליקמאן  סג"ל  יהודה  יחזקאל  רבי 
ותפילה  תורה  בתי  פירן  און  בויען  צו  געווארן  ממונה  צוריק  יאר 
ד'ראדאשיץ, לעשות רצון צדיק הסבא קדישא זי"ע ; אז די אייניקלעך 
זאלן ממשיך זיין בהמשכת ביתו, און האט דאן געהאט מייסד געווען 
'ישיבת ראדאשיץ' וואס איז איז אצינד נמשך געווארן מיט די הרחבת 
א  מיט  ד'ראדאשיץ  הגדול  ביהמ"ד  די  עפענען  מיט'ן  הקדושה,  גבלי 
בנין מפואר איבער 3500 טויזענט סקווער פיס, ס'איז געווען א בחינה 

פון יבא דודי לגנו ויאכל פרי אבי"ו.

'שמחתי באומרים לי בית ה' נלך' 

דאס גאנצע שכונה וואס בליהט און וואקסט, האט אויפגענומען מיט 
א געהויבענעם דערמוטיגונג, אז מ'האט שוין קובע געווען די מזוזות 
לעבודת  לתפילה,  לתורה,  בנין  צענטראלן  פראכטפולן  זייער  אויף 
החסידות, ולמעשי חסד. ביי יעדן אין דארטיגן יישוב זאגט זיך אויף 
אלע  נלך'.  ה'  בית  לי  באומרים  'שמחתי  פריידיגן  א  כסדר  בנין  דעם 
איינוואוינער קוקן ארויס, טאג טעגליך צו געניסן פון דעם ראדישיצ'ן 
שול. נישט בלויז ווייל ס'איז דאס איינציגסטע אין גאנצן געגנט ארום, 
נאר ווייל ס'איז א פנת יקרת בהוד והדר, צוגעשטעלט על צד היותר 
דארפן  ביהמ"ד  באי  וואס  באקוועמליכקייטן  נויטיגע  אלע  מיט  טוב 

נאר צו האבן. 

געקומען צו נוץ דעם פארגאנגענעם שבועות 

אויסגעפלאסטערטן  אן  מען  באגעגענט  בנין  פון  אינדרויסן  שוין 
איז  שטאק  אונטערשטן  אין  דערנאך  לאט.  פארקינג  ברייטן-גרויסן 
דא א הערליכער שיינער ווארימע מקוה וואס שטייט צו דינסט מיט 
אלע בעסטע צוגעהערן ממש 24 שעה, אן קיין דריינענדיגע טויערן. 
ווייטער איז דא א קאווע שטיבל וואו ס'איז 24 שעה א טאג צוגעגרייט 
צו טרינקן און צו איבערבייסן, אז כל באי שערי' ללמוד ולהתפלל טוען 



פון דעם כסדר געניסן. אריינקומענדיג אין היכל הגדול טרעפט מען 
זיך אין א מקום רחבת ידים, גרייט פלאץ פאר הונדערטער מתפללים. 
דאס איז גוט געקומען צו נוץ דעם פארגאנגענעם שבועות ווען פילע 
תלמידים און אוהדים פון ראדישיצער רבי'ן שליט"א זענען געקומען 
פראווענען דעם יו"ט בצלו, וואס אויסער אין הייזער, האבן זיך א צאל 

קווארטירט אין אייגענע אהין געברענגטע מאויבעלס. 

א באזונדערע חן 

איז  הנרחבין  גבולין  די  פון  באקוועמקייט  און  גרויסקייט  דאס 
וואס  תורה,  מקום  רואיג  שטיל  אפגעזונדערט  אן  פאר  געאייגענט 

די  אויסער  הספרים.  אוצר  ריזיגן  א  צוגעשטעלט  דא  אויך  ס'איז 
שיעורי חברותות אדער ביחיד, איז דא טעגליך א שיעור ברבים דורכ'ן 
שול  אין  קומען  אידן  ווען  יעקב'  'עין  אין  רבי'ן שליט"א  ראדישיצער 

אריין פאר מנחה מעריב.'

שכונת ראדאשיץ

וואס אזוי האט עס קורא שם געווען כ"ק אדמו"ר הגה"ק מסאטמאר 
צו  נאענט  הארט  זיך  געפינט  הבורות,  יציקת  מעמד  ביי  שליט"א 
אלט  סט.  ספרינג  סט.  'קינג  ווי  שכונות,  אויפקומענדע  אנדערע 
קאנטרי רד, און העלף האללוי, שכונת ויואל משה און נאך. אזוי ארום 
אנטשפרעכט דאס ביהמ"ד 'עבודת הלוי - בית ישכר בער דראדאשיץ 
' צו פארוואנדלט צוווערן צו א שטארק פיבערדיגער דאווענען פלאץ 

פאר שחרית מנחה מעריב, ווי מען רופט דאס : 'א מנין פעקטער"י.

  א ביהמ"ד צוגעשטעלט 
מיט אלע מעלות ברוחניות ובגשמיות 

אולם  דער  איז  ראדאשיץ  בית  בנין  פון  מעלות  פילע  די  צווישן 
זייערע  פראווענען  קענען  שכנים  די  און  תושבים  די  וואו  השמחות 
קלענערע שמחות. מצד דעם ראדישיצער רבי'ן שליט"א ווערט אלעס 
אנגעוואנדן, אז אלעס זאל פאר אלעמען זיין צוגעשטעלט ברוחניות 
הייליגן  זיין  ביי  געלערנט  און  געזען  האט  ער  וואו  גענוי  ובגשמיות, 

רבי'ן כ"ק אדמו"ר הרה"ק בעל עבודת עבודה זי"ע. 



אלע  אינזין   – געזאגט  ווי   – האט  שליט"א  רבי  ראדאשיצער  דער 
אויך  האט  און  האבן,  צו  דארף  יישוב  אידישער  א  וואס  הצטרכות'ן 
דעם  אין  בויען  צו  אונטערנעמונג  גרעסערן  דעם  זיך  אויף  גענומען 
נייעם שכונה א ספעציעלע מקוה טהרה. ווי אלע משתתפים און נכדי 
פארגאנגענעם  דעם  געזעהן  צו  ווינדער  מיט  האבען  קדישא  סבא 
דערהויבענעם שבת ח"י סיון תשפ"א יומא דהילולא קדישא מהרה"ק 
מופה"ד סבא קדישא מראדאשיץ זצ"ל, ווי צדיקים פלעגן זאגען אויף 
געלאזט  אראפ  זיך  האט  יחסיו"ן"  כנפיך  "בצל  טאג  גרויסען  דעם 
משמי מעל א שלאקס רעגען אנגעפילט אין איין טאג אלע בורות מיט 
מי גשמים, און פון גרויס התפעלות איז מען ארויס אין א דערהויבענע 
ב"ה  איז  עס  ישראל,  אשריכם  עקיבא  רבי  אמר  זינגעדיג  רקודה 
נויטיגע  אלע  מיט  איינגעריכטעט  איז  און  פראכט  זעלטענער  א 
צוגעהערן. דער דאזיגער מקוה מהודרת שטייט אונטער'ן השגחה און 

הנהגה פון הרב הגאון דומ"ץ טאהש קרית יואל שליט"א.

וועט ער שטיין צו די רעכטער זייט

אין  געזען  דשמיא  בסייעתא  מ'האט  וואס  זאכן"  "גרויסע  די  צווישן 
און ארום דעם מקדש מעט ד'ראדאשיץ, איז קיום ברכותינו הטהורים 
והקדושים פון האי רב הדומה למלאך ה' צבקות, מופת הדורות, הסבא 
קדישא מרן רבי ישכר בער מראדאשיץ זי"ע. דער צדיק האט אמאל 
א  אויפשטעלן  העלפן  מיר  וועסט  דו  'אז  זי"ע:  הק'  לבניו  געזאגט 
ולפני  ובבא'.  בזה  זיין  טובה  מכיר  דיר  איך  וועל  ותפלה  תורה  מקום 
הסתלקותו לגנזי מרומים האט ער געזאגט און געבעטען: 'אלע קינדער 
און אייניקלעך וואס וועלן ווייטער פירן המשכת דרכו, וועט ער שטיין 

צו די רעכטער זייט'. דאס זעט מען דא באשיינפערליך ביי די נדיבי 
עם וואס שטייען לימין האי נכד הסבא קדישא, ה"ה הרה"צ אדמו"ר 
פון  ביים העלפן דערמעגליכן דעם אויפבוי  אז  מראדאשיץ שליט"א, 
דעם בית ה' על שמו הקדוש זעען אידן ישועות נפלאות! אידן וואס 
ווילן צו דעם זוכה זיין, קענען נאך קויפן פארבליבענע זכותים להוושע 

במשאלות לבם לטובה. 

בית צדיקים יעמוד!
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וזאת הברכה

בלק

 בער
ביהמ"ד עבודת הלוי - בית ישכר

ויהי רצון שזכות החזקת בית מקדש מעט יעמוד לו ולזרעו אחריו, להתברך בכל מיני ברכות
 

האמורות בתורה לאורך ימים ושנים טובים, עדי נזכה לבנין בית מקדשינו ב"ב אמן

בנשיאות מרן אדמו''ר שליט''א
מאנרא ניו יארק

גמ"חאהבת חבריםחסידותעבודהתורה

פרנס השבוע
ביהמ"ד
 בית עבודת הלוי

ישכר בער

בדק הבית
יעלה ויבא ויגיע על ראש ידידינו הנכבד, הרבני החשוב

נר למאור
יעלה ויבא ויגיע על ראש ידידינו הנכבד, הרבני החשוב

שקנה בסכום $1,800 זכות
נר למאור לחודש

יהיה נזקף לזכות הנדבן החשוב הנ"לזכותי תורה עבודה צדקה וטהרה בבית מדרשינו

בדק הבית לחודששקנה בסכום של $1,900 זכות
יהיה נזקף לזכות הנדבן החשוב הנ"לזכותי תורה עבודה צדקה וטהרה בבית מדרשינו

החזקת ביהמ"ד
יעלה ויבא ויגיע על ראש ידידינו הנכבד, הרבני החשוב

מארטגעדזש לחודששקנה בסכום $3,500 זכות
יהיה נזקף לזכות הנדבן החשוב הנ"לזכותי תורה עבודה צדקה וטהרה בבית מדרשינו

ויהי רצון שזכות החזקת בית 
מקדש מעט יעמוד לו ולזרעו 

אחריו, להתברך בכל מיני ברכות 
האמורות בתורה לאורך ימים 

ושנים טובים, עדי נזכה לבנין בית 
מקדשינו ב"ב אמן.

קב 
 ְוַיֲע

ְצָחק
ַרְך ֲאבוֵתינּו ַאְבָרָהם ִי ּבֵ ִמי ׁשֶ

ה ַהזֶּ
וׁש 
ד ָהל ַהּקָ ל ַהּקָ הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ּכָ

ניסן

אייר

סיון

תמוז

אב

אלול

תשרי

חשון

כסליו

טבת

שבט

אדר

ניסן

אייר

סיון

תמוז

אב

אלול

תשרי

חשון

כסליו

טבת

שבט

אדר

ניסן

אייר

סיון

תמוז

אב

אלול

תשרי

חשון

כסליו

טבת

שבט

אדר

ם  ּלֵ רּוְך הּוא ְיׁשַ דוׁש ּבָ ַהּקָ
ל ַמֲחָלה  שָכָרם ְוָיִסיר ֵמֶהם ּכָ
א ְלָכל ּגּוָפם ְוִיְסַלח ְלָכל  ְוִיְרּפָ
ָרָכה ְוַהְצָלָחה  ַלח ּבְ ֲעוָנם. ְוִיׁשְ
ל  ָכל ַמֲעשה ְיֵדיֶהם ִעם ּכָ ּבְ

ִישָרֵאל ֲאֵחיֶהם. ְונאַמר ָאֵמן:

מאנרא ניו יארקבנשיאות מרן אדמו''ר שליט''א

גמ"חאהבת חבריםחסידותעבודהתורה

ר בער
ביהמ"ד עבודת הלוי - בית ישכ

כותלי בית המדרש יוכיחו
אייער זכות אין דעם בית קדוש רם ונשא



שער הבימ"ד
$72.000

שני עמודי ביהמ"ד
$6,000

שלושים שלחנות
$42.000

מקוה
$360.000

פרנס השבוע
$1,900

בימה של הבימ"ד
$8,000

נר למאור לחודש
$1,800

ארון הקודש
$22,000

ארגזי ספרי ביהמ"ד
$19,000

שער מקוה טהרה
$120,000

פרנס החודש
$8,000

שם היכל עזרת נשים
$36.000

שלושים מזוזות
$8,500.00

שם אולם השמחות
$175,000

הכסאות הבימ"ד
$10,000

בית התבשיל
$38.000

קאווע שטיבעל
$18,000

בדק הבית
$1,700

שם הבנין
$360.000

שער עזרת נשים
$12,000

פרשה בספר תורה
$2,200

מקוה טהרה
$500.000

החזקת הבימ"ד
$3,500

נמכר

ולדעת כי שמך נקראנמכר

על הבית הזה
קלויבט אויס אייער

זכות והנצחה



די הייליגער ראדאשיצער 
האט צוגעזאגט פאר זיין 
הסתלקות, בזה"ל:

"עס וועט קומען 
א צייט וואס אידן 
וועלן קומען צו מיר, 
און מען וועט נישט 
הערן קיין ענטפער, 
וויסן זאלסטו אז מען 
וועט געהאלפען ווערן 
אזוי ווי איך וואלט 
געענטפערט" עכלה"ק

ציון הק' מראדאשיץ



בדידי הוי עובדא...
געשלאסן די קעיס...

פינאנציעלע  פערזענליכע  געוויסע  איבער  "אודיט"  אן  באקומען  איך  האב  צוריק  יאר   15 ארום  מיט 

אנגעלעגנהייטן, וואס אין פאל פון אנטדעקטע סתירות אדער פארלעצונגען, וואלט זיך דאס געקענט ענדיגן מיט 

אומאנגענעמע קאנסעקווענצן וד"ל.

מיך  האט  מען  וואו  אינטערוויוס,  עטליכע  אויף  גערופן  מיך  מען  האט  פעלער  אזעלכע  ביי  סדר  דער  ווי 

פארגעלייגט מערערע שווערע פראגען און גרונטליך פארהערט. 

ויהי היום, ממש פאר די לעצטע אין די סעריע אינטערוויוס, האב מיך מיין איידעם זאל זיין געזונט, די הייניטיגע 

ראדאשיצער רבי שליט"א, געזאגט אז ער ווייסט פערזענליך פון נאך אזעלכע אידן וואס האבען געהאנדלט מיט 

גרויסע געלטער, און זיי זענען זעלבסט אדורכגעגאנגען דאס זעלבע עגמת נפש און זיי זענען ב"ה ניצל געווארן אין 

זכות פון הייליגן ראדשיצער זי"ע, האט ער מיך מייעץ געווען, אויסצופרובירן די אור-אלטע הבטחה און מפריש זיין 

לצדקה א געוויסע סכום, וואס די סכום זאל זיין די נומבער "19" לע"נ הרה"ק רבי ישכר בער בן רבי יצחק מראדשיץ 

זי"ע, וואס איז א סגולה בדוקה פאר כל מיני ישועות.

כך עשית, איך האב אנגעהויבן מפריש זיין יעדן טאג דעם געוויסען סכום פאר צדקה לע"נ דעם הייליגן ראדשיצער 

זי"ע, והיה לפלא גדול, אז ביז א קורצע צייט שפעטער האב איך ערהאלטן פון זיי א שריפטליכע מעלדונג, אז זיי זעהן 

נישט קיין שום פראבלעם אין מיינע פינאנציעלע געשעפטן, און די קעיס איז ב"ה געווארן געשלאסן.

יושע וואלף ברח"ל גרינפעלד, וויליאמסבורג יצ"ו

וואונדערליכע ישועות ווערן מקוים היינטיגע צייטן 

בזכות הרה"ק הסבא קדישא זי"ע, איבערגעגעבן 

פערזענליך דורך די בעלי העובדות

"ע
 זי

צורת קדשו של הרה"ק הסבא קדישא



געהאלפן געווארן נאך 15 יאר...

לאנגע יארן האב איך ליידער נישט זוכה געווען צו זש"ק. במשך 

די יארן האב איך אויספרובירט פארשידענע מיני עצות און סגולות, 

אבער ליידער איז מיר נאכנישט באשערט געווען צו הערן דעם מזל 

טוב!

אדמו"ר מראדאשיץ  כ"ק  געזונט  זיין  זאל  שוואגער  מיך  האט 

שליט"א מייעץ געווען צו פארן מתפלל זיין ביים ציון פונעם הייליגן 

וועלן  אידן  אז  געווען,  מבטיח  האט  וועלכער  זי"ע,  ראדאשיצער 

זיין קול, מיינענדיג  ווערן אפילו מ'וועט נישט הערן  געענטפערט 

אנצודייטן אויף לאחר הסתלקותו.

פרטיות  בהשגחה  איך  האב  ראדאשיץ  אין  אנקומענדיג 

געטראפן א מנין אידן מתפלל זיין ביים ציון. האב איך מיר ערלויבט 

און געבעטן פון אלע אנוועזנדע, אז מ'זאלמיר ביטע א טובה טוען, 

און אוועקגעבן כאטש פינף מינוט, מתפלל צו זיין פאר מיין בקשה, 

האפנדיג בכוח תפילת הרבים מעורר רחמים צו זיין און אויס'פועל'ן 

א ישועה ביים צדיק.

ממש  איך  האב  אוהל,  פונעם  ארויסקומענדיג  לפלא  והיא 

א  בין  איך  און  פון הארץ  א שטיין  מיר אראפ  ס'איז  ווי  געשפירט 

איך  האב  בטחון  און  שמחה  גרויס  פון  געהאלפענער.  זיכערער 

א  שוין  בין  איך  אז  שפיר  "איך  עולם  פאר'ן  אנגערופן  אפילו  מיך 

געהאלפענער..." 

געקומען  תיכף  ב"ה  טאקע  איז  ישועה  די  אזוי.  ווירקליך  און 

בזכות הצדיק, ווען ביז א יאר דערויף האב איך ב"ה זוכה געווען צו א 

לעכטיג קינד בשעה טובה ומוצלחת.

משה צבי רובין וויליאמסבורג יצ"ו

קיין זכר פון א קעיס!

מיט א קורצע צייט צוריק האט איך פערזענליך בייגעוואוינט 

א וואונדערליכע ישועה אין זכות פונעם הייליגן סבא קדישא רבי 

ישכר בער מראדאשיץ זי"ע, ומעשה שהיה כך היה: 

פאליציאנט  א  מיר  האט  וועג  אויפ'ן  פארנדיג  אמאל 

אנטדעקט  ער האט  מען...  מ'זוכט טרעפט  אז  און  אפגעשטעלט, 

פינף  אויסגעשריבן  פלאץ  אויפ'ן  און  פארלעצונגען  עטליכע 

ערנסטע  געדראעט  מיר  ס'האט  וואס  אויף  טיקעטס,  הארבע 

קאנסעקווענצן מיט אסאך עגמת נפש!

אז  און  שפיל,  קינדער  קיין  נישט  ס'איז  אז  זעענדיג 

מיט  בלייבן  מען  קען  ענינים  די  מיט  זיך  מ'פארפאטשקעט 

און  פארבינדן  זיך  האב  יארן,  לאנגע  רעקארד  שווארצע  א 

געטאן  און  עקספערטן,  לעגאלע  מיט  קעיס  די  אויסגעשמועסט 

וואס מ'דארף צו טאן.

א  געווארן  באשטימט  איז  פעלער  אזעלכע  אין  סדר  דער  ווי 

טאג אין געריכט, וואו כ'האב געהאפט אז ס'וועט זיך מיט עפעס 

בעסער אויסלאזן, אין בעסטן אופן כאטש מיט געלטער אפצאלן 

און פוינטס וכדו'! 

בדידי הוי עובדא...



אויסער די לעגאלע השתדלות, האב איך אויך געטאן אידישע השתדלות. 

דער אייבערשטער האט מיר חונן דעת געווען, און איך האב זיך דערמאנט 

וואס איך האב אמאל געהערט אז עס שטייט אין איינע פון די ספרים הק' די 

אור-אלטע סגולה נפלאה ובדוקה, אז ווען מ'האט א משפט מיט א גוי, זאל מען 

מנדב זיין פאר צדקה א סכום וואס די מספר זאל זיין "19" לע"נ דער הייליגער 

סבא קדישא מראדאשיץ רבי ישכר בער בן רבי יצחק ז"ל, און עס איז כדי צו 

זאגן דער פסוק "כי גוי אובד עצות המה ואין בהם תבונה".

געווען  און מנדב  הייליגע סגולה  די  כך עשיתי, איך האב אויספרובירט 

צדקה לע"נ דעם הייליגן צדיק ופועל ישועות זי"ע, און מיט בטחון און אמונת 

צדיקים האב זיך געגרייט צו דעם באשטימטן טאג.

ויהי היום, דער געריכטליכער טאג איז אנגעקומען, און... ווי ערשטוינט 

בין איך געווארן זעענדיג מיט די אייגענע אויגן די מעשה פלא, ווי די חברה 

פון קיין  זכר  נישטא קיין  פון גארנישט!  נישט  ווייסן  און  נישטערן,  זוכן און 

פיילס, פון טיקעטס... און די גאנצע קעיס האט זיך אויסגעלאזט מיט ממש 

גארנישט!

הרב ל. ס. ניו יארק

חפירות אין ראדאשיצער ביה"ח!

מיט ארום 15 יאר צוריק זייענדיג אויף די מקומות הקדושים אין אייראפע, 

צו פארען קיין יאמפעלע ביה"ח, מיט מיינס א ידיד הרב לאנדא הי"ו האב איך 

ווי מ'גראבט  וועג אין א האטעל, ג'עחלומ'ט  זייענדיג אין מיטען  איין נאכט 

אינעם ביה"ח אין ראדאשיץ.

איך בין שאקירט געווארן פון אזא אינטערעסאנטער חלום. כ'האב מיך 

איבערדערציילט,  תיכף  עהם  חבר  מיין  אויפגעוועקט  אין   , אויפגעוועקט 

אבער ער האט עס אוועקגעמאכט אלס א "חלום"... אויך איך, וואס כ'האב 

בין  איך  און  קיין שום שייכות מיט ראדאשיץ  געהאט  נישט  ביז דעמאלטס 

נישט צופיל געווען אויפ'ן ביה"ח, האב שלום געמאכט מיט'ן מצב, אז ס'מיינט 

לכאורה גארנישט, און מ'זעמיר צוריקגעגאנגען שלאפן.

אויפצומארגנס איז אונז אויסגעקומען נאכאמאל צו רעדן פונעם חלום, 

זיך  האט  לוח,  אינעם  קוקנדיג  ווען  געווארן,  מיר  זענען  ערשטוינט  ווי  און 

יומא  דער  סיון",  "ח"י  אויס  געפאלט  באנאכט  היינט  אז  ארויסגעשטעלט 

דהילולא פון הייליגן ראדשיצער זי"ע!

מתרחיש.  יומא  בכל  ולאו  הוא  דבר  הלא  אז  באשלאסן,  ביידע  האמיר 

מ'האמיר ארומגעטוישט דער געפלאנטער סקעדזשול און זיך ארויסגעלאזט 

אויפ'ן וועג קיין ראדאשיץ, מתפלל צו זיין ביים ציון אין טאג פונעם יארצייט.

אנקומענדיג אינעם ביה"ח האב איך בהשגחה עליונה אנגעטראפן הרב ר' 

יוסף עקשטיין הי"ו, א בארימטער עסקן, פאר "דור ישרים" און איך האב אים 

איבערדערציילט די אינטערעסאנטע מעשה וואס האט מיך געברענגט קיין 

ראדאשיץ. 

זעענדיג ווי ס'איז שוין גארנישט סתם א חלום, און נאר אדאנק דעם האב 

איך מיך געטראפן אין ראדאשיץ אין טאג פונעם יארצייט, האבן מיר באשלאסן 

אז מ'וועלמיר ארומגיין באטראכטן דעם גאנצן שטח פונעם ביה"ח )עס איז 

זייער א גרויסע שטח( און זעהן צי אלעס איז טאקע בסדר.

און ווירקליך ניין... ס'איז גארנישט קיין חלום! ביי א פארשטיפטן ווינקל 

ביים ענק פונעם ביה"ח, וואו מ'קומט געווענליך נישט ָאן, האבן מיר געטראפן 

און  אויסגראבן  וועלנדיג  ארבעט,  די  אינמיטען  ממש  טרעקטאר,  א  שטיין 

אוועקנעמען זאמד פונעם ביה"ח, וואס איז א זעלטענע גוטע און דינע זאמד.



מיר זענען זייער שאקירט געווארן פונעם אנטדעקעניש. מיר 

זיך גלייך אריינגעלייגט אין די ארבעט און אונטערגענומען  האבן 

די נויטיגע השתדלות, אפצושטעלן די חפירות און האלטן בשמירה 

דעם ביה"ח.

זייענדיג זייער נתרגש פון די מורא'דיגע מעשה אשר בדידי הוי 

עובדא, האב איך זיך תיכף פארבינדען מיט מיינס א ידיד נאמן כ"ק 

אדמו"ר מראדאשיץ שליט"א, און דערציילט אלע דעטאלן וואס עס 

איז דא פארקומען, און אז איך האב שטארק חשק זיך מקבל צו זיין 

עפעס א דבר טוב לטובת ולז"נ דעם הייליגער ראדאשיצער זי"ע.

האט מיך די ראדאשיצער רבי שליט"א מייעץ געווען אז אזוי 

איך  זאל  דורך מיר אזא קידוש השם,  געקומען  איז ארויס  ווי עס 

וואס  ראדאשיצער,  הייליגען  פונעם  אינאמען  כולל  א  עפענען 

שטייט נאך היינט צו טאגס לשם ולתפארת "כולל ערב תורת ישכר 

בער ד'ראדאשיץ" ווי אויך אזוי ווי עס נאך דעמאלסט נישט געווען 

אזא גרויס געפארעכטס צום ציון הק' ח"י סיון, זאל איך כאטש די 

קומענדיגע פאר יאהר פארשאפן א מנין אידן וואס זאלן פארן אין 

טאג פונעם יאצ"ט קיין ראדאשיץ צום ציון הקדוש.

אינטערעסאנט איז צו באמערקן, אז ביי איינע פון די ערשטע 

באשטאנען  איז  מנין  רוב  אז  ארויסגעשטעלט,  זיך  האט  מנינים, 

וואונדערליכע  בייגעוואוינט  פערזענליך  האבן  וועלכע  אידן,  פון 

ישועות אין זכות פונעם הייליגן צדיק.

שמואל שפיטצער, קרית יואל

ַאן אויסגעבעטן קינד!

מיט עטליכע יאר צוריק האב איך מיטגעהאלטן א קעיס ביי א 

פארפאלק פון מיין משפחה, וואס האבן מיטגעמאכט פראבעלעמען 

בעניני זש"ק. זיי פלעגן שטענדיג דארפן נעמען שווערע מעדיצינען, 

און זיי האבן געהאט אסאך צער און עגמת נפש אויף צו מעמיד זיין 

דורות.

האב  מופת,  ראדשיצער  א  פון  העובדא  בעל  א  זייענדיג 

קיין  ארויספארן  זאל  ער  אז  יונגערמאן,  דעם  געווען  מייעץ  איך 

ראדאשיץ מתפלל צו זיין ביים ציון, און אפשר אין דעם זכות וועט 

ער געהאלפן ווערן.

אזוי האט ער טאקע געטאן, ער האט אונטערגענומען די רייזע, 

זיך זאכן אנגעהויבן דרייען  און בזכות פונעם הייליגן צדיק, האבן 

חוץ לדרך הטבע. ער האט זוכה געווען צו וואונדערליכע ישועות, 

געזונט  א  צו  ב"ה  געווען  זוכה  דערויף,  חדשים  עטליכע  ביז  און 

לעכטיג קינד.

שמואל שפיצער, קרית יואל

וישם דבר בפיו...

זייענדיג איינע פון די יארן אויפ'ן ציון הקדוש אין טאג פונעם 

יארצייט ח"י סיון, האב איך געהערט פון איינער פון די אנוועזנדע א 

מורא'דיגע ישועה וואס ער האט פערזענליך בייגעוואוינט אין זכות 

פונעם הייליגן ראדשיצער זי"ע.

בדידי הוי עובדא...



עס האט ביי דעם איד פאסירט, אז איינער פון זיינע קינדער האבן ל"ע 

איבערלעבעניש  און  פחד  שרעקליכע  א  צוליב  רעדן  צו  אויפגעהערט 

זייער דערשראקן  געווען  וואס דאס קינד האט בייגעוואוינט. דער איד איז 

און פארלוירן. ער האט זיך שטארק געפלאגט מיט'ן קינד און געגאנגען צו 

פארשידענע גרויסע דאקטוירים און טעראפיסטן, אבער קיינער האט נישט 

צופיל געקענט העלפן.

הערנדיג ווי נאך עד היום הזה פועל'ן אידישע קינדער געוואלדיגע ישועות 

אין זכות פונעם הייליגן צדיק הסבא קדישא הרה"ק רבי ישכר בער מראדאשיץ 

זי"ע, האט דער איד באשלאסן אז ער וועט פערזענליך פארן קיין ראדאשיץ, 

איינצורייסן און מתפלל זיין ביים ציון הקדוש אין טאג פונעם יארצייט, וואס 

כידוע קען מען אין אזא טאג גאר אסאך פועל'ן. 

דער איד האט זיך דארט אויסגעוויינט און מזכיר געווען זיין בקשה, און 

די ישועה האט ב"ה נישט געשעפעטיגט... ממש נאך זייענדיג אין ראדאשיץ, 

האט ער באקומען א פרייליכע מעלדונג פון אויסלאנד, אז זיין קינד האט ב"ה 

צוריק אנגעהויבן צו רעדן כאחד אדם.

הרוצה בעילום שמו, בארא פארק

כי מקח טוב נתתי לכם...

איך  האב  צוועקן  פריוואטע  צוליב  אז  אויסגעקומען  אמאל  מיר  ס'איז 

צוניץ  זייער  מיר  וואלט  וואס  פראפערטי,  געוויסע  א  אפצוקויפן  געזוכט 

געקומען און געווען א טובה. דער בעה"ב האט אבער נישט מסכים געווען, 

און וויפיל איך האב נאר פרובירט איז עס נישט געגאנגען, און איך האב געהאט 

דערפון גרויס עגמת נפש.

אין יענע טעג בין איך געווען אויפ'ן ציון הקדוש אין ראדאשיץ, האב איך 

פארגעלייגט מיין בקשה פאר'ן הייליגן צדיק, און מתפלל געווען אויף הצלחה 

אין דעם ענין, אז אלעס זאל זיך מיר פירן כשורה. 

והיה לפלא, ווי א קורצע צייט דערויף באקום איך א טעלעפאן קאל פון 

יענעם, אז אזוי ווי ער איז יעצט אנגעוויזן אויף א גרויסן סכום געלט, איז ער 

מסכים מיר צו פארקויפן דעם שטח אויב איך ברענג אים דאס געלט ביז א 

פונקט  אז  געהאלפן,  האט  אייבערשטער  דער  דאטום.  קורצע  געוויסע 

דעמאלטס האב איך געהאט גרייט דעם פארלאנגטן סכום. 

אינטערעסאנט איז געווען, אז צווישן די פילע טשעקס האב איך געהאט 

א טשעק פון "ישיבה תורת אמת ד'ראדאשיץ" אויפ'ן נאמען פונעם הייליגע'ן 

ראדאשיצער, אזוי אז פון אלע סימנים האב איך קלאר געזען, ווי די ישועה 

קומט בכוחו ובזכותו פונעם הייליגן צדיק רבי ישכר בער מראדאשיץ זי"ע.

ר. ה. ש., ברוקלין

ישועות! פועל  א   – ישיבה"  "ראדשיצער 

האט  ישיבה  ראדאשיצער  די  ווען  זומער,  די  אין  דאס  איז  געווען 

לרפו"ש,  שווארטץ  הרב  ביי  מאנסי  אין  מסיבה  פריוואטע  א  אפגעראכטן 

שווער פון הרב החסיד ר' נפתלי ראטענבערג הי"ו פון מאנסי לטובת הישיבה.

אין די שפעטע נאכט שעה, שוין לאנג נאך די מסיבה, עפענט זיך דער טיר 

און ס'קומט אריין א פרעמדער איד, און זעצט זיך צום טיש כאחד המסובין, 

און ער שרייבט אויס א טשעק אויף א שיינעם סכום געלט.

זיין ערשיינונג, בפרט אין אזא שפעטע שעה האט ארויסגערופן וואונדער, 



בו בזמן ווען מ'האט בכלל נישט ארויסגעהאנגען קיין מודעות ביי 

ביים  גרויס עסק  קיין  געמאכט  נישט  אפילו  און  קרייזן,  פרעמדע 

היימישן ציבור, אלזא וויאזוי האט ער געוואוסט אהערצוקומען?! 

דער  דעמאלטס  זייענדיג   - מראדאשיץ  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק 

ראש הישיבה, האט זיך גענומען דער מיה, און ער איז צוגעגאנגען 

אייך  האט  וואס  פרעגן,  איך  מעג  "אויב  פרעגנדיג:  איד  צום 

אהערגעברענגט? דווקא צו די מסיבה" 

ענטפערט דער איד: "אז איר פרעגט וועל איך אייך זייער גערן 

פארציילן".

און  געהערט  געהאט  אסאך  שוין  האב  "איך  ער:  דערציילט 

זי"ע.  מ'ראדאשיץ  בער  ישכר  רבי  צדיק  הייליגן  פונעם  געליינט 

"אבער מיט א יאר צוריק איז מיין ניס ל"ע דיאגנאזירט געווארן מיט 

די ביטערע מחלה רח"ל, און דער מצב איז געווען זייער מסוכנ'דיג, 

בין איך דירעקט געפארן מתפלל זיין אויפ'ן הייליגן ציון.

צום  גיין  צו  אנשטאט  און  אדר,  כ"א  אויסגעקומען  איז  עס 

ציון פון רבי ר' אלימלך זצ"ל, בין איך געפארן צום ציון פון הייליגן 

און  אויסגעוויינט  גוט  דארט  מיך  האב  איך  און  זי"ע,  ראדשיצער 

געבעטן אז מיין ניס א מאמע פון א שטוב מיט קינדער קע"ה זאל 

האבן א רפואה שלימה.

באקאנטן  דעם  דארט  אונטערגעזונגען  אויך  מיך  האב  איך 

ראדאשיצער התעוררות ניגון. ב"ה אז קורץ דערנאך איז דער מצב 

אסאך בעסער געווארן, און זי איז ארויס מגדר סכנה. 

יעצט  זיך  געפין  "איך  ווייטער:  איד  דער  פארציילט 

אהיים,  וועג  אויפען  קאנטרי,  די  פון  אונטערוועגנס  דא 

דאווענען  צו  מאנסי,  און  דא  אפגעשטעלט  מיך  איך  האב 

שטאט. אין  שולן  חסיד'ישע  גרויסע  די  פון  איינע  אין  מעריב 

זיך דארט אין שטוב ליידער שטארק  ווי דער מצב האט  אזוי 

גרויסע  א  דארף  זי  און  וואכן  צוויי  לעצטע  די  און  פארערגערט 

ישועה, האב איך אזוי ביי שמו"ע געטראכט און געבעטען פונעם 

הייליגן  פאר'ן  טון  עפעס  געוואלט  זייער  וואלט  איך  אז  רבוש"ע 

כאטש  ישועה  א  האבן  דורכדעם  זאל  איך  אז  זי"ע,  ראדאשציער 

נישט  זייער צובראכן,  די פאריגע מאל, און עס האט מיך  ווי  אזוי 

קענענדיג טראכטן וואס איך זאל יעצט קענען טון לכבודו אז מיין 

ניס זאל דורכדעם האבן א רפואה שלימה.

פארביי  מיר  גייט  פונקט  און  מעריב,  דאווענען  ענדיג  "איך 

האב  איך  וואס  קארטל,  א  איבער  מיר  גיט  ער  און  יונגערמאן,  א 

א  פאר  נחוצה  מסיבה  א  פאר  קומט  נאכט  היינט  אז  אפגעליינט 

ראדשיצער ישיבה... " אזא אפענער ווינק פון הימל, אויף דעם האב 

איך מיך נישט געראכטן. 

איך קען ניטאמאל די ישיבה, איך האב קיינמאל נישט געהערט 

פון זיי, אבער ס'איז זיכער א צייכן אז כ'דארף נישט צו ווייט פארן, 

איך קען דא אין געציילטע גאסן אוועק פועל'ן א ישועה בזכות דעם 

הייליגן ראדשיצער. 

געווארן  מיר  איז  עס  ווייל  געוואוסט?  דאס  איך  האב  וויאזוי 

זוך  וואס  ווייל  ערשטנס,  וואונדערליך די גאנצע געשיכטע:  זייער 

איך יעצט דא און מאנסי? איך בין דאך פון קיו גארדען היללס.

און צווייטנס, פונקט האב איך זיך מיישב געווען אז איך בלייב 

בדידי הוי עובדא...



דא דאווענען מעריב, און פונקט אין א חסיד'ישן ביהמ"ד, און פונקט האט מיך 

איינער געטראפן און געגעבן א קארטל פון די ראדאשיצער ישיבה? "האב איך 

אונטערגענומען די טירחא און צוגעפארן צו די מסיבה אפילו שפעט ביינאכט. 

דערפאר בין איך דא".

ע"כ וואס דער איד האט פארציילט ביי די מסיבה. די מעשה גייט נאך ווייטער.

מיט עטליכע חדשים דערויף תיכף נאך די ימים נוראים, איז געלונגען פאר'ן 

ראדאשיצער רבי'ן שליט"א זיך צו פארבינדן מיט דעם איד צו הערן איבער'ן מצב 

אין די משפחה, האט דער איד פארציילט מיט התרגשות, אז ממש 20 מינוט 

שפעטער שוין אויפן וועג אהיים נאך די מסיבה האט ער ערהאלטען א מודעה 

פון שטוב, אז די ניס איז אפען וועג אהיים פון שפיטאל!

ב"ה  איז  ישיבה  ראדאשיצער  פאר'ן  נדבה  זיין  אדאנק  וואונדערליך,  ממש 

דער מצב צוריק בעסער געווארן.

דער איד פירט אויס מיט התרגשות, "עס איז מיר שוין אויס געקומען זייער 

אסאך מאל צו געבן געלט פאר א מוסד וואס רופט זיך לטובת נשמת א געוויסע 

צדיק, אבער צו זעהן אזא סארט שייכות פון א צדיק צו א מוסד וואס ווערט 

געפירט לע"נ, האט ער נאך נישט אין זיין לעבן נישט געזעהן".

האט כ"ק אדמו"ר מראדאשיץ שליט"א צוגעלייגט צו די סיפור, אז די הסבר 

קען אפשר זיין, אזוי ווי די הייליגער ראדאשיצער זי"ע האט כל ימיו משתוקק 

געווען צו האבען א ישיבה, און האט אפילו מבטיח געווען אז ווער עס וועט אים 

העלפן אויפשטעלן א מקום תורה ותפלה וועט ער מכיר טובה זיין בזה ובבא, און 

ווי אויך אז די ראדאשיצער ישיבה ווערט באגלייט דורך הרה"ק מטאהש שליט"א 

]זצ"ל[ זעהט ממש אז דאס האט א געוואלדיגע גרויסע כוח. והיא לפלא.

ברוך מאסקאוויטש, פאראקוועי

8 - מינוט

פאגאנגענעם חודש ניסן, האט מיר איינער געבעטן ארויס צו שיקן אפאר 

זיין סעלפון. בין אין געגאנגען  ענוועלאפס, און איך האב געהאט געבארגט 

צום פאסט קעסטל, האב איך בטעות אריינגעלייגט די סעלפון צוזאמען מיט 

די ענוועלאפס. איז וואס זאל מען טוהן?

 קוק איך אויף די סקעדושאל צעטל אויף די פאסט קעסטל, זעה איך 

אז די טראק איז שוין דא געווען אויף די היינטיגע טאג, זעה איך אז עס גייט 

דורך א פאסט טרעגער, שטעל איך איהם אפ, און איך זאג איהם וואס עס איז 

געשעהן, האט ער זיך אנטשולדיגט אז ער קען דאס נישט טוהן, סתם אזוי 

עפענען, ווייל ער קען ווערן געפייערט פינעם דשאב.

וואס  סגולה  באקאנטע  אלטע  די  געניצט  איך  האב  פארלוירן,  זייענדיג 

און  שליט"א,  רבי  ראדאשיצער  די  ישיבה  ראש  מיין  פון  געהערט  האב  איך 

צוגעזאגט געלט א סכום פון 19, לע"נ רבי ישכר בער בן רבי יצחק זי"ע.

 גייט נישט דורך קיין 8 מינוט ממש, זעה איך ווי עס קומט אן א פאסט 

די  "נאר"  די פאסט קעסטל נעמט ארויס  צו, מאכט אוף  גייט  טרעגער, ער 

סעלפון, און אהן קיין ווארט גייט ער ווייטער.

חיים מאיר סג"ל אדלער, וויליאמסבורג יצ"ו

עירפארט קאנטראל – שנעלער וואו געראכטן

איך בין געקומען קיין אמעריקא פון לאנדאן, צוזאמען מיט מיין חבר. פאר 

איך בין ארויסגעפארן רוף איך אן מיין ברידער פון קר"י, און אפגעמאכט אז ער 



זאל מיר קומען אויפפיקן פינעם עירפארט, האט ער געזאגט אז ער 

איז זייער פארנומען און אז ער יאגט זיך, האט ער געבעטען אז ווען 

איך קום אן זאל איך עס מאכן שנעל.

איז  עס  און  פליגערס,   3 נאך  אנגעקומען  זענען  אנקומעדיג, 

געווען א לאנגע רייע מיט מענטשען ביי די עריפארט קאנטראל", 

פאר מיר, האב איך געזעהן אז איך וועל עס נישט קענען מאכן און 

צייט, און מיין ברודער וועט מוזן צוריק אהיים גיין נאך פאר איך קום 

ארויס. האב איך גערופן מיין ראש ישיבה כ"ק אדמו"ר מראדאשיץ 

שליט"א, און די רבי האט מיר געזאגט אז איך זאל מנדב זיין א סכום 

די  פאר   19 פון  סכום  א  צוגעזאגט  האב  איך  צדקה,  פאר   19 פון 

ראדאשיצער ישיבה לע"נ די הייליגער ראדאשיצער זצוקללה"ה אז 

עפעס זאל דא פאסירן. 

גייט דורך אפאר מינוט קומט צו, צו אונז א "עירפארט פאליס" 

און זאגט "דו – אין דו" )מיר און מיין חבר( קומט'ס אהער, האב איך 

זייער  אויפהאלטן  דאך  קענען  חברה  די  האבן,  מורא  אנגעהויבן 

לאנג, - נעמט ער אונז אנפאנג ליין און זאגט עפעס צו דער וואס 

סטעמפט די פאספארטן, און דער וואס סטעמפט זאגט, "איר גייט 

שוין יעצט". ויהי לפלא.

בנימין אליעזר שרייבער, אנטווערפען

ב"ה, נתקבל געווארן אין ישיבה

ס'איז געווען אנפאנג ווינטער זמן, און איך האב געזוכט א ישיבה 

פאר מיין זוהן, ווייל די ישיבה וואו ער האט געלערנט פארדעם האט 

זיך פארמאכט. זייענדיג פארלוירן – אהן א ישיבה, האב איך געזוכט 

חיות  שטארקע  א  אריין  גיבט  וואס  ישיבה  געשמאקע  קליינע  א 

אין די בחורים און בפרט אין יר"ש און מידות טובות. האב איך זיך 

אינטערגענומען אויף א יאר צייט צו צינדען א לעכט לע"נ רבי ישכר 

בער בן רבי יצחק זצוק"ל.

גייט נישט דורך מער ווי א חודש און ער איז נתקבל געווארן אין 

" ווי וואונדערליך טאקע אין די ישיבת תורת אמת ד'ראדשיץ", וואס 

איז לשמו ולזכרו. 

מרת נאס, בארא פארק

באקומען א פחד און בלינד געווארן - 
און פארמאכט די קעיס...

"אודיט" איבער  יאר צוריק האב איך באקומען אן  מיט אפאר 

געוויסע פערזענליכע פינאנציעלע געשעפטען, וואס איך פיר אין 

די שטאט מיוואקי, ווי דער סדר ביי אזעלכע פעלער האט מען מיך 

גערופן אויף עטליכע אינטערוויוס, וואו מען האט מיך פארגעלייגט 

מערערע שווערע פראגען און גרונטליך פארהערט.

ליידער  האט  מען  און  ל"ע,  מען...  טרעפט  זוכט  מען  אז  און 

מיליאן   1.2 איבער  פון  מיר  אויף  קנס  שווערע  א  געלייגט  ארויף 

דאללער. מיט א טאג ווען איך וועל זיך דארפען שטעלן צום משפט, 

וואס אויסער די געלט קען ליידער ווארטען א שווערע אויסגאנג 

פון תפיסה רח"ל.

ויהי היום, האב איך מיך אזוי אויסגערעדט צו א גוטע פריינד 

בדידי הוי עובדא...



מיינער, און ער זאגט מיר - נישט מער אין נישט ווייניגער גיי אריבער צום 

ראדאשיצער רבי'ן שליט"א, וואס ער פירט א ישיבה מיט'ן נאמען ישיבה תורת 

אמת נאכן הייליגען ראדאשיצער זי"ע, - און ער פירט אויס זאגענדיג אז ער 

ווייסט פון א סאך פעלער אז אידן זעהן ביי אים וואונדערליכע זאכן.

בין איך ארויף געגאנגען אין ישיבה איין טאג מען האט געהאלטען פאר'ן 

דאווענען מנחה, נאכן דאווענען האט מיך די ראדאשיצער רבי געבעטען אז 

איך זאל רעדן אפאר ווערטער צו די בחורים... 

איך מוז זאגען די אמת אז איך בין מורא'דיג נתרגש געווארן דעמאלטס פון 

דעם באזוך, נאך די דרשה, האב איך פארציילט פאר'ן רבי'ן די סיבה פון מיין 

ארויף קומען אין ישיבה, וכו' וכו', די רבי פרעגט מיר ביסט גרייט צו געבן א 

סכום הגון פאר די ישיבה? האב איך געזאגט די ווערטער, "אויב די רבי זאגט 

מיר צו אז איך וועל זעהן א ישועה חוץ לדרך הטבע, זאג איך צו אי"ה אז איך 

וועל געבן גאר א גרויסע סכום פאר די ישיבה.

האט מיר די רבי געזאגט אז כדי די ברכה זאל חל זיין "מוז מען שוין עפעס 

געבען און עס איז נישט גענוג נאר א הבטחה" האב איך תיכף געבען א גרויסע 

סכום מיט א מספר פון 19 לע"נ די הייליגער ראדאשיצער זי"ע. 

די רבי האט מיר זייער ווארים אנגעווינטשען און מבטיח געווען אז גאר 

אין די נאנטע טעג וועל איך זעהן א גרויסע ישועה, בתנאי אז איך זאל נישט 

רעד'ן צו קיינעם וועגען דעם.

אפאר וואכן שפעטער איז מיר אויסגעקומען צו זיין אין טאהש אויף שבת 

ביי הרה"ק מטאהש שליט"א ]זצ"ל[, מוצ"ש ווען איך בין אריין צום טאהשער 

רבי'ן אין פארציילט מיין פעקל וואס איך גיי דורך, זאגט מיר דער הייליגער רבי 

"איך האב א ישיבה אין ניו יארק, די ראדאשיצער ישיבה, איך וויל זאלסט אים 

שטיין צו די רעכטע האנט, און די אייבערשטער וועט העלפען וועסט אי"ה 

זיך ארויס דרייען פון אלעם.

האב איך געזאגט פאר'ן רבי'ן: אז די רבי זאגט מיר צו א ישועה, וועל איך 

פארבלייבן אלץ איינע פון די בעלי בתים פון די ישיבה, כדי ארויס צו העלפן 

מיט וואס נאר מעגליך, האט די רבי געזאגט אמן".

עס איז דורך געגאנגען עטליכע חדשים באקום איך פלוצים א בריוו אז 

אזוי ווי זיי האבן אלעס דורך געקוקט און זיי זעהן נישט די סיבה פארוואס 

זיי האבען ארויף געלייגט אזא גרויסע קנס אויף מיר, זיי האבן אלעס אראפ 

גענומען, און למעשה האב איך נאר געדארפט באצאלן ממש קליין געלט, כדי 

אז די קעיס זאל ווערן פארמאכט. און מעהר האב איך נישט געהערט פון זיי. 

והוא לפלא און די קעיס איז ב"ה געשלאסן געווארן.

א.י.פ , קרית יואל



 הצדיק
מגין יותר אם 
מטיבים עבור 

נכדם

זכות הצדיק מגין ...ע"י 
בניו ונכדיו - עד סוף כל 

הדורות.

ער שרייבט בזה"ל ע"ד הנידון באוהל הק' תוכן התשובה באבני נזר חו"מ סימן מא' ווי 
מראדאשיץ זצללה"ה

רחמים  לבקש  הבאים  אלו 
בוודאי  הצדיק,  בזכות 
יותר,  מגין  הצדיק  זכות 
וזה  לבניו,  "כשמפרנסין 
הנפטר,  עם  הטבה  הוא 
וזכות הצדיק מגין יותר עם 
ומטיבים  הבאים  המטיבין, 

עבור נכדו". עכלה"ק.

אריינצוגיין אינעם גורל צו באקומען די זעלטענע קמיע קודש, וואס שטאמט נאך פונעם הייליגען בעש"ט הק' זי"ע און איז געבענטש געווארען דורך דריי צדיקים 

הק' והטהורים, הרה"ק ר' ישעי'לע מקערעסטיר זצ"ל, און איז געבענטש געווארן לשמירה ולהצלחה בכ"ע ר"ח כסליו תשל"ז מהרה"ק בעל ויואל משה 

מסאטמאר זצ"ל, ור"ח כסליו תשע"ג מהרה"ק מטאהש זצ"ל, וואס האט דאס נאך געטראגען מיט זיך א וואך צייט זייענדיג און פלארידע לבריאות גופו

~ זייט אייך משתתף מיט לכה"פ $1900 דאללער ~

 "הצדיקים אין להם מנוחה בעוה"ז ולא לעוה"ב, כי גם כי יסתלק, בית מדרשו לא יתבטל ויקום אחריו )בנו או מ"מ(, ועי"ז אין להם מנוחה בעוה"ב, והולכים מחיל אל חיל, 
וכל מה שנעשה בעוה"ז שפתותיו דובבות, ונפשו היקרה מתעוררת עי"ז, הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות הכל תלו בו. עכלה"ק

זכות הגורל בקמיע קודש מהרה"ק אך פרי תבואה מליסקא 
מקובל מהבעש"ט הק' זצ"ל  - לשמירה לברכה ולהצלחה

מורא' דיגע ווערטער פונעם הייליגן חתם 
סופר - בדרשות חת"ס אויף ז' אב



 אצינד קומען מיר צו אייך אנ"ש
אחים לדיעה מיט א רוף: 

לייגט צו א האנט בסיוע שיש בו ממש אנצוהאלטען דעם מעכטיגען בנין 

עס זאל זיין א כבוד לה' ולטהרתו, דעריבער ווענדן מיר זיך צו אייך בבקשה 

מעומק הלב: אחד המרבה ואחד הממעיט, מחזק צו זיין אזא מקום קדוש, די 

זכות וועט אוודאי ביישטיין מיט א זיכערע הבטחה לכל מיני ישועות ורפואות 

והשפעות טובות אמן. 

איר קענט ארויף גיין אויף אונזער ספעציעלע וועבסייטעל

www.khalradashitz.org 
ווי נדיבי עם קען באשטייערן מיט זייערע נדבות, און זיך 

אביסעל מער אויסקענען מיט אלע איינצילהייטען פון די ק"ק 

עבודת הלוי – בית ישכר בער ראדאשיץ

בכבוד רב
בהודאה על העבר ובקשה על העתיד

הנהלת הקהלה
עבודת הלוי – בית ישכר בער 

ראדאשיץ

געדענקט!! 

זצ"ל,  צדיק  ראדאשיציער  הייליגער  דער 

איך  הסתלקתו  בעת  געווען  מבטיח  האט 

וועל שטיין צו די רעכטע האנט פאר מיינע 

קינדער און אייניקליך וואס וועלן ווייטער 

צו  ראדאשיץ  בית  בהנהגות  זיין  ממשיך 

פויעל'ן ישועות פארן אידענס וועגען. 

פלעגט  זצ"ל  מסאטמאר  הרה"ק 

צדיקים  פון  ווארט  הייליג  א  נאכזאגן 

וועלט בעוה"ז,  ווי אויף די  הקודמים, אזוי 

מאכט זיך אמאל רח"ל אז מען דארף ערגעץ 

למעלה  איז  אויך  אזוי  אנטלויפען,  ווי 

בשמים גיט מען אמאל א זכות פאר א איד 

אז ער קען אנטלויפען פון די )חיצונים(, איז 

ווי קען מען לויפען, ? האט ער אויסגעפירט 

בלש"ק "אויב האט מען מנדב געווען עפעס 

פאר א מקום תורה ותפלה, קען מען דארט 

לויפען זיך באהאלטען, און אזוי ווערט מען 

משומר מכל".
 "הצדיקים אין להם מנוחה בעוה"ז ולא לעוה"ב, כי גם כי יסתלק, בית מדרשו לא יתבטל ויקום אחריו )בנו או מ"מ(, ועי"ז אין להם מנוחה בעוה"ב, והולכים מחיל אל חיל, 

וכל מה שנעשה בעוה"ז שפתותיו דובבות, ונפשו היקרה מתעוררת עי"ז, הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות הכל תלו בו. עכלה"ק

צו מנדב זיין א גרעסערע זאך, א חדר, היכל הביהמ"ד, מקוה, וכדו' 

אדער אז איר נויטיגט זיך און א ספעציעלע ישועה, קענט איר זיך 

פארבינדען אפען צענטראלען נומבער פון די קהלה.

845-395-9511



קלויבט אויס אייער

זכות  והנצחה
אין דעם מקום קדוש 

וואס וועט אייך זיין אן אייביגער קוואל פון זכותים

און איר וועט זוכה זיין צו זען כל מילי דמיטב

שפע ברכה והצלחה!

מּו ָבה
הֹוִדיֵעִני ְבֵּאיֶזה ְזכּות ִיְתַקְיּ

בנשיאות מרן אדמו''ר שליט''א
מאנרא ניו יארק

גמ"חאהבת חבריםחסידותעבודהתורה




