
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) עס דערציילט אונזפאו' ק

à"èéìù øòâðéæòìù íé÷éìà éáø â"äðë éøééùî ìåãâä ïåàâä ïàãðàì äîøä äáéùé ùàø  

  צו די יארצייט פו� הרה"ח ר' אוריאל צימער ז"ל
צימער ע"ה, ער איז ב"ר אברהם ט' כסלו איז די יארצייט פון הרה"ח ר' אוריאל 

  זלה"ה. שאצער רבי'ןשאצער רבי'ןשאצער רבי'ןשאצער רבי'ןן לאנדאן נעבן דעם ציון פון אוועק בשנת תשכ"ב, ומנו"כ אי

ער איז געווען פון מיינע גאר נאנטע ידידים נאך פון ירושלים, מיר זענען גאר נאנט 

 רבי יוסף צבי דושינסקיא זצוק"לרבי יוסף צבי דושינסקיא זצוק"לרבי יוסף צבי דושינסקיא זצוק"לרבי יוסף צבי דושינסקיא זצוק"לגעווען. ווען איך האב געלערנט ביי מיין רבי'ן הגה"ק 

ען איך האב זיך מיט אים יאר וו 17איז ער שוין דארט געווען, איך בין אלט געווען 

באקאנט געמאכט, ער איז געווען א מח... ער האט זיך געדרייט אין די ישיבה, ער האט 

  געלערנט פאר זיך, ער האט געדענקט א וועלט.

ער האט געהאט א גרויסן קאפ, א גרויסן קאפ, כ'האב אים דערמאנט די וואך אין א 

ע שטוב. ער איז געקומען קיין ירושלים שמועס אין ישיבה, ער איז געווען פון א פשוט'

לערנען, ער האט געלערנט ביי מיין רבי'ן הרב דושינסקיא, ער האט געלערנט ממש... 

,  (לכתוב מאמרים בכל הצייטונגען של יראי ה' בירושלים עיה"ק)נאכדעם איז ער געגאנגען צום 'צייטונג' 

  .האט אים זייער ליב געהאט(מהרי"צ דושינסקיא) דער רבי 

שפעטער איז ער אנגעקומען קיין ליובאוויטש, ער האט זיי אסאך געגעבן, און ער 

אליין האט דארט געפונען אסאך חיזוק. ער איז געווען א גרויסער קנאי, מ'זעהט דאך די 

מאמרים וואס ער האט געשריבן אין יענע יארן וואס עס זענען געווען זיינע קלארע 

רבי אהרן רבי אהרן רבי אהרן רבי אהרן , און רבי'ן ז"לרבי'ן ז"לרבי'ן ז"לרבי'ן ז"לו ברענגען נענטער דעם דיעות. ער האט אפילו פרובירט צ

ז"ל קיין ליובאוויטש,  ולא עלתה בידו. דאס התנגדות צו ליובאוויטש איז  קאטלערקאטלערקאטלערקאטלער

  געווען זייער שטארק.

  ער איז נעבעך קראנק געווען נאכדעם.

איך בין געווען ביי אים אין די לעצטע מינוט, עס איז שוין געווען כמעט גסיסה, עס 

"מ'פירט מיך צום בית דין פון "מ'פירט מיך צום בית דין פון "מ'פירט מיך צום בית דין פון "מ'פירט מיך צום בית דין פון געווען זאכן וואס ער האט געזאגט פאר זיין פטירה זענען 

תלמידי חכמים, אויפן וועג פון צורבא מדרבנן... איך האב מורא... איך וויל נישט, איך תלמידי חכמים, אויפן וועג פון צורבא מדרבנן... איך האב מורא... איך וויל נישט, איך תלמידי חכמים, אויפן וועג פון צורבא מדרבנן... איך האב מורא... איך וויל נישט, איך תלמידי חכמים, אויפן וועג פון צורבא מדרבנן... איך האב מורא... איך וויל נישט, איך 

  אזוי האט ער געשריגן. וויל א פשוט'ן בית דין..."וויל א פשוט'ן בית דין..."וויל א פשוט'ן בית דין..."וויל א פשוט'ן בית דין..."

עלביגן בית דין. א פון דעם האב איך געזעהן אז נישט אלע מענטשן שטייען ביים ז

פשוט'ער מענטש גייט צו א בי"ד וואס רעכנט זיך מיט א פשוט'ן מענטש, א העכערער 

  מענטש, א תלמיד חכם, גייט דארט ווי מ'רעכנט זיך מיט א תלמיד חכם.

ווייזט אויס אז ער האט געלערנט... פארפאלן, מ'גייט צום בי"ד פון תלמידי חכמים, 

  שוט'ן בי"ד.ער האט געוואלט גיין צום פ

יעצט ראש השנה איז דאך זיכער אזוי, דער פשט איז אויב איז מען אביסל גרעסער, 

  איז אן אנדערע בית דין... ביסט קלענער איז אן אנדערע בית דין.

איך ווייס ניט אויב עס איז אזוי, אבער אזוי האב איך געהערט פון אים פאר זיין 

  פטירה.

ר וויסן, ס'איז אן אנדערע בית דין. אויב האסטו ווער עס האט אמאל געלערנט זאל ע

  געלערנט... עס איז א שטארקע מוסר דאס...

ער איז געווען א גרויסער מענטש, ער האט ליידער נישט איבערגעלאזט קיין זש"ק, 

איך זאג אלע יארן קדיש לעילו נשמתו אינעם יארצייט טאג. די זאכן איז זייער 

מיט קברים און מ'טוט פאר מתים, הערט מען די זאכן. אינטערעסאנט, אז מ'האט צוטון 

  (משיח"ק להמערכת ג' כי תבא תשפ"ב)

 עס דערציילט אונזער עלטער זיידע ) פבו' ק

à"èéìù àååàðéùî ø"åîãà ÷"ë  

  אונזערע פריערדיגע צדיקי�

זי"ע אז ווען ער וואלט ווען  רבי אלימלךרבי אלימלךרבי אלימלךרבי אלימלךצדיקים האבן געזאגט אויפן הייליגן רבי'ן 

בימי אמוראים וואלט ער ווען געווען אן אמורא, ווען ער וואלט געווען בימי  געווען

התנאים וואלט ער געווען א תנא, ווען ער וואלט געווען בימי האבות, וואלט מען ווען 

  געזאגט 'אלקי אלימלך'.

  

  

  

  

'וברוב צערי לא  -דאכט זיך אויפן רשב"א  -דער פרי מגדים זאגט אויף א פלאץ 

און הגה"ק רבי עקיבא איגער ז"ל שרייבט אויף א תוספות ריו הקדושים', זכיתי להבין דב

  "ובעוה"ר לא זכיתי להבין דבריהם".

דאס איז דער יסוד פון א איד, מ'זעהט דאך אז ביי די אומות העולם איז אלעמאל 

דא נייע טעאריעס וואס זענען מבטל אלעס וואס די פריערדיגע האבן געזאגט, ביי אידן 

זאך, אויב איז עס א רשב"א, זענען מיר בטל ומבוטל! אם הראשונים  אזא איז נישטא

  כמלאכים אנו כבני אדם...

וואס איז דער פשט פון די גמרא, יעדער איז דאך וואס ער איז? נאר אויב ווייסט 

מען אז די ראשונים זענען כמלאכים, ביסטו נאך א שטיקל מענטש, אבער אויב 'ראשונים 

   סטו שוין קיין מענטש אויך נישט"...כבני אדם', בי

  ) עס דערציילט אונזער עלטער זיידעגו' קפ

î ø"åîãà ÷"ëà"èéìù áåæéøèñ  

  געלטער דע� רבי'נס צדקה
האט געהאט חשבונות מיט זיינע צדקה  כ"ק מרן רביה"ק זלה"הכ"ק מרן רביה"ק זלה"הכ"ק מרן רביה"ק זלה"הכ"ק מרן רביה"ק זלה"העס איז ידוע אז 

ן קוויטל געלט' און דאס צוטיילן אין די מערערע טאשגעלטער, ער פלעגט נעמען זיין '

  וואס ער האט געהאט אינעם וועסטל.

דער רבי האט געהאט א חשבון אויף אלע געלטער, ער האט אמאל געהאט טענות 

  .לט"דאס גע זעהסט אז עס שטימט נישט" אשכנזי ע"ה יאסלם משב"ק הרה"ח ר' צו

ר כלל איז געווען, קוויטל געלט מיט א בקשה האט ער נישט גענוצט, דאס האט דע

ער אוועק געגעבן אינגאנצן, א קוויטל וואס האט נישט געהאט קיין בקשה האט ער 

נאר פון פאר זיך האט נישט נהנה געווען גענוצט אין שטוב ווערטשאפט. ער אליין 

דאס איז געווען די  ,מענטשןציעלע מעמדות געלט וואס ער האט באקומען פון ספע

  .מעמדות געלט וואס מ'פלעגט איבערגעבן פארן רבי'ן

האט געהאט א ליסטע, און ע"ה שלום לויפער אי צדקה הרה"ח ר' דעם רבי'נס גב

  דער רבי האט געדארפט מסכים זיין פון וועמען ער איז גרייט צו נעמען מעמדות.

פון די וואס  שלום לויפער האט מיר געזאגט אז דער רבי האט געזעהן די ליסטער' 

איך  איז נאר געווען פון די מעמדות.אייגענע הצטרכיות זיין  ם די מעמדות.געבן איה

אפאר  ביי מיר אפגעמאנט.דאס שלום האט ר' צען דאללער יעדן חודש, האב געגעבן 

  ...געגעבןאזוי הונדערט אידן האבן 

 )  עס דערציילט אונזדפו' ק

à"èéìù ùåäåáî ø"åîãà ÷"ë  

  עס איז נישט 'דע מה שתשיב'...

הגאון רבי משה שטערנבוך שליט"א דער ירושלימ'ער ראש הגאון רבי משה שטערנבוך שליט"א דער ירושלימ'ער ראש הגאון רבי משה שטערנבוך שליט"א דער ירושלימ'ער ראש הגאון רבי משה שטערנבוך שליט"א דער ירושלימ'ער ראש איך האב געהערט פון 

אז עס איז אמאל  -האט מיר רבי משה אמאל דערציילט א חידוש פון א מעשה  - בי"דבי"דבי"דבי"ד

, (דער ערשטער ציוני'סטישער רב הראשי אברהם יצחק הכהן קוק)געווען אן אסיפה אין וויען איבער קוק 

מה טיבו, עס זענען דארט געזעסן די רבנים, הגאון רבי מאיר אריק ז"ל אב"ד טארנא, 

  און נאך רבנים. -דער מחזה אברהם  -און דער בראדער רב 

גט אזוי, אנדערע האבן געזאגט אזוי. האט עס זענען געווען רבנים וואס האבן געזא

דארט איינער געזאגט אז באמת איז שווער צו וויסן מה טיבו, נאר עס איז דא א היימישער 

איד, רבי אשר שטערנבוך, וואס 'קוק' איז איינגעשטאנען ביי זיי אין שטוב, לאמיר 

ט צו זאגן אויף אריבער רופן דעם רבי אשר שטערנבוך, און מיר וועלן הערן וואס ער הא

  איהם.

בעפאר זיי זענען געגאנגען צו די אסיפה איז ער אריין צום רבי'ן, צום 

פרעגן צי (הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב ז"ל וואס האט אין יענע תקופה געוואוינט אין וויען) טשארטקובער, 

ארף ער זאל דערציילן וואס ער ווייסט צי נישט. זאגט ער "אויב עס איז אמת אוודאי ד

  מען דערציילן".

זענען זיי געקומען צו די אסיפה, רבי מאיר אריק פרעגט ר' אשר "וואס זאגסטו צו 

אים?", האט ער געזאגט אז איין זאך וואס ער קען זאגן, ער האט אים געגעבן א 

 בנשיאות כ"ק מר� אדמו"ר שליט"א

ïåéìâ 

 ס"אתש  

 

 בעזהשי"ת



באזונדערן צימער, איין נאכט האט זיך געמאכט א וויכטיגע סיבה אז ער האט עפעס 

פונעם צימער, איז ער אריין שטילערהייט און ארויסגענומען געדארפט ארויסנעמען 

וואס ער האט געדארפט, האט ער אים געטראפן ליגן אין בעט מיטן 'ברית חדשה' פונעם 

  אותו האיש רח"ל.

'קוק' האט אים באמערקט, האט ער זיך פארענטפערט אז ער דארף דאס קוקן אלס 

  'דע מה שתשיב'.

אקט "עס איז נישט מה שתשיב לאפיקורס, ער איז האט רבי מאיר אריק איבערגעה

  דער אפיקורס אליין!"...

דאס האב איך געהערט פון רבי משה שטערנבוך, וואס ער האט דאס געהערט פון 

  (מתוך שיח"ק למערכת ג' תולדות תשפ"ג)זיין טאטן, וואס ער איז דאס געווען. 

 )  עס דערציילט אונזער עלטער זיידעה' קפו

 ÷éìâ ìà÷æçé øèìà 'ø ç"äøä à"èéìùá"åù  

  געכאפט ביי� ווארט
פלעגט אויסהאלטן די  ק רבי מאטעלע טשערנאבלער זלה"ה ק רבי מאטעלע טשערנאבלער זלה"ה ק רבי מאטעלע טשערנאבלער זלה"ה ק רבי מאטעלע טשערנאבלער זלה"ה הרה"הרה"הרה"הרה"עס איז ידוע אז 

ל"ו צדיקים שבדור. ער פלעגט ארומפארן איבער די שטעט און דערפער און זיי מפרנס 

  זיין.

הרה"ק רבי דוד'ל הרה"ק רבי דוד'ל הרה"ק רבי דוד'ל הרה"ק רבי דוד'ל לאחר פטירתו איז אמאל אנגעקומען א רוסישער גביר צו זיין זון 

סומע געלט, א סכום וואס  געי, און ער האט אראפגעלייגט אויפן טיש א ריזטאלנער ז"לטאלנער ז"לטאלנער ז"לטאלנער ז"ל

  ער האט נישט געזעהן פאר די אויגן קיינמאל בעפאר.

  האט רבי דוד'ל אים געפרעגט  'מאי האי?'

האט דער גביר געזאגט "במשך לאנגע יארן בין איך געוואוינט צו ברענגען דעם 

זיין די ל"ו צו סכום געלט פאר אייער טאטן ז"ל, וואס ער האט דאס גענוצט מפרנס 

  דיקים, יעצט אז דער טאטע איז נסתלק געווארן ברענג איך דאס צו אייך".צ

  זאגט דער טאלנער רבי "איר פארגלייכט מיך צום טאטן?!".

  האט דער עושר גענומען דאס געלט און ער איז זיך אוועק געגאנגען...

  מיט די מעשה האב איך פארשטאנען א גרויסע תמיה די וואך אין די סדרה.(

א צובראכענע עקרה קומט צו איר מאן יעקב אבינו, און זי בעט זיך "הבה לי בנים,  רחל אמנו,

יעקב אבינו ענטפערט איר "התחת אלקים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן", און  ואם אין מתה אנכי".

ווי רש"י זאגט האט ער איר געענטפערט אז דער פראבלעם איז דיין אייגענע, ווייל איך האב שוין 

  ן לאה.קינדער פו

אלע ספרים וואונדערן זיך אויף דעם, קען דען זיין אז דאס איז געווען די תשובה פון יעקב 

אבינו צו זיין צובראכענע פרוי, זי קומט זיך אויסוויינען אז זי וויל האבן קינדער, ענטפערט מען 

  איר "דאס איז נישט מיין פראבלעם נאר דיין פראבלעם?!"

דאס פארשטיין, ווייל רחל אמנו האט געוואוסט אז איר ישועה  אבער לויט די מעשה קען זיך

וועט קומען נאכדעם וואס יעקב וועט נעמען איר דינסט בלהה, אבער זי האט פארשטאנען אז אויב 

יצחק אבינו האט נישט געקענט נעמען קיין שפחה ווייל ער איז געווען א עולה תמימה, איז יעקב 

  ער, און ער וועט זיכער נישט קענען נעמען קיין שפחה.אבינו, בחיר האבות, סאך הייליג

וועגן דעם איז זי געקומען בעטן "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי", זי האט פארלאנגט אז 

יעקב זאל איר געבן קינדער. יעקב אבינו, ברוב ענותנותו האט געענטפערט "התחת אלקים אנכי?", 

  כוחות פון געבן קינדער?! איך בין דען אזוי הייליג, איך האב דען די

רחל אמנו האט גלייך אנגענומען די ווערטער "אויב אזוי, דו ביסט נישט אזוי הייליג ווי דיין 

  )טאטע, הנה אמתי בלהה, קענסטו דאך יא נעמען א שפחה, ואבנה גם אנכי ממנה"...

  ) עס דערציילט אונזער זיידע וקפו' 

å"éä ñééåå øæòéìà  'ø ç"äøä 

  יחלו� ש� תעשה קישורי�" "במקו� אשר
היינטיגן ז' כסלו איז די יארצייט פון אבי מורי הרה"ח ר' משה יודא ב"ר חיים 

אליעזר ווייס ז"ל, וועלכער האט זוכה געווען בימי נעוריו צו א קירבה יתירה און משמש 

  .מנאסאד זלה"המנאסאד זלה"המנאסאד זלה"המנאסאד זלה"הרבי אברהם יהושע פריינד רבי אברהם יהושע פריינד רבי אברהם יהושע פריינד רבי אברהם יהושע פריינד הגה"ק הגה"ק הגה"ק הגה"ק זיין בקודש ביי 

רעגט דעם נאסאדער רב ז"ל איבער א שידוך, האט ער ווען ער האט אמאל אפגעפ

געהייסן טוהן דעם שידוך וואס ער זעהט אז זיי ווילן אים, דאס איז א סימן אז דאס אים 

  געשריבן א בריוו בזה"ל:איז דער באשערטער שידוך, 

שוכט"ס לכבוד אהובי ידי"נ החקוק במורשי לבבי ירו"ש המשכיל משה יודא ווייס שוכט"ס לכבוד אהובי ידי"נ החקוק במורשי לבבי ירו"ש המשכיל משה יודא ווייס שוכט"ס לכבוד אהובי ידי"נ החקוק במורשי לבבי ירו"ש המשכיל משה יודא ווייס שוכט"ס לכבוד אהובי ידי"נ החקוק במורשי לבבי ירו"ש המשכיל משה יודא ווייס 

        שליט"א.שליט"א.שליט"א.שליט"א.

להשיבך שלא תעשה באופן אחר רק שתעשה שידוך זה, וה' הטוב יעזור להשיבך שלא תעשה באופן אחר רק שתעשה שידוך זה, וה' הטוב יעזור להשיבך שלא תעשה באופן אחר רק שתעשה שידוך זה, וה' הטוב יעזור להשיבך שלא תעשה באופן אחר רק שתעשה שידוך זה, וה' הטוב יעזור     אחישאחישאחישאחיש

שהנישואין יהיה קודם עשרים שנה, ועכ"פ קבלה מצדיקי הדור שבמקום אשר יחלוך שהנישואין יהיה קודם עשרים שנה, ועכ"פ קבלה מצדיקי הדור שבמקום אשר יחלוך שהנישואין יהיה קודם עשרים שנה, ועכ"פ קבלה מצדיקי הדור שבמקום אשר יחלוך שהנישואין יהיה קודם עשרים שנה, ועכ"פ קבלה מצדיקי הדור שבמקום אשר יחלוך 

שם תעשה קישוריך, כן קבלתי מכבוד אלוף נעורי מו"ר הגה"ק רבי דוד יצחק קויפטייל. שם תעשה קישוריך, כן קבלתי מכבוד אלוף נעורי מו"ר הגה"ק רבי דוד יצחק קויפטייל. שם תעשה קישוריך, כן קבלתי מכבוד אלוף נעורי מו"ר הגה"ק רבי דוד יצחק קויפטייל. שם תעשה קישוריך, כן קבלתי מכבוד אלוף נעורי מו"ר הגה"ק רבי דוד יצחק קויפטייל. 

        ואם מה' יצא הדבר יגמור בכי טוב.ואם מה' יצא הדבר יגמור בכי טוב.ואם מה' יצא הדבר יגמור בכי טוב.ואם מה' יצא הדבר יגמור בכי טוב.

        ר רק תעשה התקשרות למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת.ר רק תעשה התקשרות למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת.ר רק תעשה התקשרות למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת.ר רק תעשה התקשרות למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת.ולא תעשה שום דבולא תעשה שום דבולא תעשה שום דבולא תעשה שום דב

        אוהבך המצפה לבשו"ט , הק' אברהם יהושע פריינדאוהבך המצפה לבשו"ט , הק' אברהם יהושע פריינדאוהבך המצפה לבשו"ט , הק' אברהם יהושע פריינדאוהבך המצפה לבשו"ט , הק' אברהם יהושע פריינד

        ואומר שוכט"ס לאביך היקר שליט"א, המצפה לבשו"ט הכ"ד אברהם יהושע.ואומר שוכט"ס לאביך היקר שליט"א, המצפה לבשו"ט הכ"ד אברהם יהושע.ואומר שוכט"ס לאביך היקר שליט"א, המצפה לבשו"ט הכ"ד אברהם יהושע.ואומר שוכט"ס לאביך היקר שליט"א, המצפה לבשו"ט הכ"ד אברהם יהושע.

   החותם בירח השמחה ומאוה לו שיגמור בכי טוב ובשטומ"צ.החותם בירח השמחה ומאוה לו שיגמור בכי טוב ובשטומ"צ.החותם בירח השמחה ומאוה לו שיגמור בכי טוב ובשטומ"צ.החותם בירח השמחה ומאוה לו שיגמור בכי טוב ובשטומ"צ.

  ) עס דערציילט אונזער זיידעזו' קפ

çîù íäøáà 'ø â"äøäà"èéìù ïàîãòéøô ïäëä ä 

  מיט קלארקייטהתמדת התורה 
ביי חבורת 'יסודי התורה' לערנט מען אין די טעג מסכת נדרים דף נ"ב, וואו עס איז 

און 'מין  דא דער לאנגער יסודות'דיגער ר"ן אין די סוגיא פון 'דבר שיש לו מתירין'

  .במינו'

קרית יואל די סוגיא פון 'דבר זומער תשנ"ה האט מען געלערנט אין די ישיבה"ק אין 

זלה"ה האט דערויף געזאגט דעם קרעפל  הברך משההברך משההברך משההברך משה    שיש לו מתירין', וואס דער רבי מרן

פשט'ל אינעם יו"ט שבועות. ווען דער רבי איז ארויסגעקומען קיין קרית יואל פאר יו"ט, 

י אזוי וו -האט ער געזאגט פאר מיין ברודער הרה"ג ר' שמואל הכהן שליט"א משב"ק 

ער איז דעמאלטס געווען פון די וואס האבן געהאט די זכי' אז דער רבי ז"ל האט מיט זיי 

די סוגיא פון דשיל"מ, לאמיר איבערגיין דעם מ'לערנט דאך " -געלערנט זיינע שיעורים 

  ר"ן".

ביז ער איז אנגעקומען ווי דער רבי האט זיך אראפגעזעצט לערנען דעם לאנגן ר"ן, 

זיין אז די ראשונים זענען מחולק מיטן רי"ף, דארט האט ער צו מברר  דער ר"ן הייבט אן

יב, און יזיך אפגעשטעלט און ער האט נאכאמאל אנגעהויבן דעם ר"ן פון אנה

  אנקומענדיג צום רי"ף האט ער דאס איבערגעלערנט דריי מאל ביזן סוף פונעם ר"ן.

, לאמיר דערין לארנאכן דריטן מאל האט דער רבי געזאגט "איך בין נאך נישט ק

   "...איבערצוגיין גיין דאווענען מנחה, נאכדעם וועלן מיר דאס זעהן נאכאמאל

  ) עס דערציילט אונזער זיידעחו' קפ

 à"èéìù õðàìâ ïäëä áåã øëùé 'ø â"äøäáåéãøàáî  

  רבי איציקל הערט מוסר ביי רבי יענקעלע'ס מעשיות

ז עס איז געווען אין די יארן א פשעווארסקער רבי שליט"אפשעווארסקער רבי שליט"אפשעווארסקער רבי שליט"אפשעווארסקער רבי שליט"אעס האט דערציילט דער 

רבי רבי רבי רבי זלה"ה, ווען חתנו הרה"ק  רבי איציקל מפשעווארסקרבי איציקל מפשעווארסקרבי איציקל מפשעווארסקרבי איציקל מפשעווארסקבחיים חיותו פון הרה"ק 

איז געזעסן אין פשעווארסקער ביהמ"ד אין אנטווערפן און ער האט דערציילט  יענקעלעיענקעלעיענקעלעיענקעלע

מעשיות פון צדיקים. און אויך רבי איציקל איז דארט געווען און ער האט זיך צוגעהערט 

  די מעשיות וואס דער איידעם רבי יענקעלע דערציילט. צו

און זי פרעגט דעם  -יענקעלע  רבידי רביצין פון  -אינמיטן קומט אריין די טאכטער 

  טאטן "פארוואס ער גייט זיך נישט לייגן, עס איז שוין אזוי שפעט ביינאכט". 

  האט רבי איציקל געענטפערט "איך וויל הערן מוסר".

נישט פארשטאנען 'ווער טרויעט זיך צו זאגן פאר איר הייליגן  די טאכטער האט

  טאטן מוסר, און אז ער וויל דאס הערן יעצט שפעט ביינאכט?!'

האט רבי איציקל געזאגט "איך הער אויס ווי דיין מאן רבי יענקעלע דערציילט 

  יעצט סיפורי צדיקים, דאס איז מיין מוסר"...

  זיידע) עס דערציילט אונזער פטקו' 

 'ø ç"äøäå"éä ìòôôà ùøòä íééç 

  אראפגעשטעלט א יסוד פאר הכנסת אורחי�
כ"ק הרה"ק בעל נועם אליעזר מסקולען כ"ק הרה"ק בעל נועם אליעזר מסקולען כ"ק הרה"ק בעל נועם אליעזר מסקולען כ"ק הרה"ק בעל נועם אליעזר מסקולען  ביי איך האב זוכה געווען לשרת בקודש

  און צוזעהן זיינע הייליגע וועגן. זלה"הזלה"הזלה"הזלה"ה

און ער האט געפרעגט  'ןרביסקולענער עס איז אמאל אריינגעקומען א בחור צום 

  .צו גיין א חתן ווערן(בעשוי)  'לראות ולראות'ווען ער גייט וואס צו רעדן 

אז ער זאל מאכן א שמועס איבער די חשיבות פון  ער סקולענער רבידזאגט אים 

נעמען נארייאזוי מ'קען אלעמאל אין א אידישע שטוב , און ווי מצות הכנסת אורחים

  .געסט

ל עויסע דירה ספעצידער איד האט היינט א הערליכע גרכהיום הזה, 

פאר הכנסת אורחים, און ער איז א געוואלדיגע מכניס אורח און נעמט אהערגעשטעלט 

שטאפל  ןץ געווען אז ביים ערשטער רבי האט אים מייעאלעס ווייל ד ,כסדר אריין געסט

  .וועגן די גרויסקייט פון די מצוה פון הכנסת אורחיםזאל ער רעדן 


