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  ידיעות פו� די ווא�

àéìâìåâã àæø ïéìéàå  
äìàå אויפ� פסוק אי� די וואכעדיגע סדרה 

íäéðôì íéùú øùà íéèôùîä  זאגט דער

דאס איז דער , ואילי� רזא דגלגוליא' זוהר הק

  .סוד פונע� גלגול

רעד� אסא� ארו� וואס  'ä íéøôñ÷ די

ר סוד הגלגול מיט פארא שייכות האט דע

  .אונזער סדרה

דאס עני� פו� גלגולי נשמות ווייס� מיר אז 

דאס מיינט אז ווע� א נשמה קומט ארוי� אויפ� 

טרעפט אז די נשמה האט 'עול� האמת או� מ

נישט אויפגעטו� אוי� די וועלט וואס עס האט 

שיקט מע� נאכאמאל אראפ , געדארפט צו טו�

י נשמה דרייט זי� או� ד, די נשמה אוי� די וועלט

  .אוי� די וועלט זוכ� איר תיקו�

קומט אפ 'אזוי אוי� מאכט זי� אז מ

פאר עבירות וואס מע� , פארשידענע עונשי�

  . האט געטו� פאריג� גלגול

א איד איז אריינגעקומע� צו� הייליג� 

áø øòååàðéù או� ער האט זי� , ע"זי

אויסגערעדט אז ער מאכט מיט אסא� צרות 

או� ער ווייסט נישט פארוואס , עלטאוי� די וו

האט . עס קומט אי� די אלע צרות או� יסורי�

äìàå אי� דער שינאווער רב געזאגט 
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áåè ùøåã  
מה ראה אוז� לירצע מכל י זאגט "רש :ורצע אדוניו את אזנו במרצע

ז אוז� זו ששמעה על הר סיני לא תגנוב והל� "אמר ריב, שאר אברי� שבגו�

  .וגנב תרצע


לא אז , יתרו' י זאגט אי
 פר"ווייל רש, לכאורה דאר� מע
 פארשטיי

פו
 די עשרת הדברות רעדט מע
 דוקא פו
 גונב נפשות או
 נישט פו
  תגנב


ד האט איינעא� פארקויפט ווייל ער "או
 דא רעדט מע
 ווע
 בי. גונב ממו

  ?עט געלט'גנב'האט גע

 שמעוני ילקוטאז אי
  ל"העשיל פו� קראקא זצ' דער רבי ר ענטפערט

הדברי� ' כל'את  קי�וידבר אלשטייט צוויי פשטי� אויפ
 פסוק  )ה"רמז רפ(

איינס אז דער אייבערשטער האט געזאגט אלע דברות , האלה לאמר


או
 א צווייטע פשט . אויפאמאל וואס א מענטשליכע אויער קע
 נישט הער

 
אז אי
 יעד
 דיבור אז געווע
 באהאלט
 אלע מצות או
 עבירות וואס האב

רומז אוי" למשל אי
 לא תרצח איז געווע
 מ. צוטו
 מיט דע� דיבור

ממילא אי
 לא , או
 אזוי ווייטער, פארשעמע
 א חבר וואס הייסט א רציחה


  .או
 דאס גלייכ
, גניבת דעת, תגנוב איז אוי" געווע
 מרומז גונב ממו

דער אויער , על הר סיני לא תגנוב' ששמעה'אוז� זו י "דאס זאגט רש


 ווי די קע
 מע
 דא" שוי
 נישט זאג, האט דא" יא געהערט לא תגנוב

מוז מע
 זאג
 ווי די , האט נישט געקענט הער
 די דברות'ערשטע פשט א מ

אוי" , צווייטע פשט אז אי
 לא תגנוב איז שוי
 געווע
 מרומז אלע מיני גניבות


וועג
 דע� דאר� מע
 אי� באר
 די אויער אויב ער האט , גניבת ממו

  .עט'גנב'גע



í¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îô        
  :ה�ואלה המשפטי� אשר תשי� לפני

האט ביי א געלעגענהייט רעדענדיג צו די קינדער  א"שליטק מר� רבינו "כ

מיט די , געטייטשט דע� פסוק על דר" רמז מוסר ,אי
 די תלמוד תורה

  :פאלגענדע מעשה

 
ק רבי ישכר דוב "בעלזער רב הגהאמאל איז אריינגעקומע
 צו� פריערדיג

וואס , געצויג
 קיי
 פעסטישער איד וואס האט זי" געהאט אריבער'א חסיד ע"זי

או
 צוליב דע� זענע
 זיינע קינדער שוי
 געווע
 , איז געווע
 א מאדערענע שטאט

ווע
 דער בעלזער רב האט , מער מאדער
 או
 זענע
 געגאנגע
 מיט קורצע פיאות

האט דער , זיי געזע
 האט ער געפרעגט פארוואס זיי האב
 אזעלכע קורצע פיאות

האט , זאגענדיג אז זיי קענע
 גוט לערנע
 גמרא תוספותאיד זי" פארענטפערט 

איז א חוצפה צו לערנע
 גמרא 'ס"זי" דער בעלזער רב צובייזערט או
 געזאגט 

  ".תוספות מיט אזעלכע פיאות

ווע
 א אידיש קינד , המשפטי� ואלה: געטייטשטא "שליט ירב האט דער

וענדט זי" דאס אסא" ו, וויל קענע
 לערנע
 גמרא תוספות או
 די משפטי תורה

ווייל אויב , ווי אזוי מע
 טוט אהערשטעל
 דאס פני� �"אשר תשי� לפניה אינע�

  . מע
 פיצט זי" דאס פני� גייט דאס נישט אינאיינע� מיט גמרא תוספות

*  

 :וכי יזיד איש על רעהו להרגו בערמה מע� מזבחי תקחנו למות

האט מקבל געווע
 פו
 אליהו  ע"משה קורדבורי זי' ק ר"מקובל הגהדער הייליגער 

ווע
 דער יצר הרע קומט , עבירההרהור ל א סגולה ניצול צו ווער
 פו
 א "הנביא ז

אז מע
 זאל זאג
 דע� , טאר נישט'טראכט
 וואס מצורעד
 א מענטש אז ער זאל 

  ."אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"פסוק 

ווע
 " וכי יזיד איש"דע� פסוק  ע"קאזניצער מגיד זיטייטשט מיט דע� דער 

וואס ביידע וויל
 פיר
 , אויפ
 יצר טוב" ועל רעה"דער יצר הרע וועט זיי
 א מזיד 


דער יצר " להרגו בערמה", דע� מענטש איינער צו� גוט
 או
 איינער צו� שלעכט

אש תמיד "פונע� פסוק  "מע� מזבחי"?, וואס איז די עצה, שלעכטע טראכטונגע
הרע וועט זי" וועל
 שטארק
 מיט 

  .ענע
 דע� יצר הרע'מיט דע� קע
 מע
 הרג למות תקחנו" תוקד על המזבח

  

íéùú øùà íéèôùîä  אמאל איז דא

ווע� דער אייבערשטער ברענגט יסורי� 

דאס איז צוליב , íäéðôì, אוי� א מענטש

א� עבירה וואס ער האט געטו� אי� א 

  .פריערדיג� גלגול

ווייס� אוי� אז די נשמות וואס  מיר

ווער� , דרייע� זי� ארו� אוי� די וועלט

מגולגל אוי� אי� בעלי חיי� או� אוי� אי� 

או� זייער תיקו� נשמה איז ווע� . געוויקס�

זיי קומע� א� צו א אידיש קינד או� מע� 

או� א , מאכט אוי� זיי ערלי� א ברכה

דאס איז , צווייטער איד ענטפערט אמ�

יקו� אוי� וואס נשמות קוק� דער ת

או� עס קע� אמאל זיי� אז א , ארויס

נשמה וואלגערט זי� הונדערטער יאר� 

אוי� די וועלט אז זי זאל זוכה זיי� 

אנצוקומע� אוי� א טיש פו� א אידיש 

  .קינד

דעריבער דאר� מע� שטארק 

אריינטראכט� דע� כח וואס מע� האט 

ווי , ווע� מע� מאכט א ברכה ערלי�

ק עס קע� ווארט� א נשמה אוי� די שטאר

או� ווי . ערליכע ברכה או� אוי� דע� אמ�

איז מזלזל 'גרויס איז די עבירה ווע� מ

  .דערי�

אזוי אוי� דאר� מע� געדענקע� ווי 

שרעקלי� עס איז די עבירה פו� בזיו� 

או� ווי עס קע� מעגלי� זיי� אז א , אוכלי�

נשמה וואס ווארט אוי� א תיקו� ווערט 

עקגעווארפ� אי� מיסט אנדע� וואס אוו

  .זי זאל קענע� קומע� צו איר תיקו�
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ë"åé úùåã÷ ìòá åðéáø ïøî ÷"éæ è"ò  
        

 èòâéñ ד"אב, ע"זי éððç 'íéåáìèééè àôéì áåè íåéק רבי "געפאלט אויס די יארצייט פו� מר� הגהקומענדיג� דאנערשטאג 

  .åé úùåã÷"èס "ובעמח

ק רבי "א זו� פו� הגה, áì áèééע דער "ק רבי יקותיאל יודא טייטלבוי� זי"איז געווע� א זו� פו� הגה åé úùåã÷"è רדע

ïñéð øæòìà ק בעל"א זו� פו� מר� הגה, ע"טייטלבוי� זי äùî çîùé א"ע ועכי"זי.  

או� ער האט לאנגע יאר� נישט , ל"לע ראפשיצער זצ'מנשה' ק ר"ר א� איידע� ביי הרה"איז געווע� בזו åé úùåã÷"è דער

ע וועלכער האט אי� איינמאל "זי íééç éøáãער האט זי� אסא� מאל מזכיר געווע� ביי� הייליג� , געהאט קיי� קינדער

ארמיט� אז עס וועט פו� איי� נישט פ, מיר האב� געזעה� מיט אונזער קוק( "'זרע בר� ה כ�כי בצפייתינו ציפינו שלא ימנע מ"געשריב� אי� א בריוו 

  .)ווער� קינדער וואס זענע� געבענטשט פו� אייבערשט�

 ø 'éæðëùà ìàåéק "די טאכטער פו� זיי� פעטער הגה, ה"ע äðçש מיט הרבנית הצדיקת "שפעטער האט ער חתונה געהאט בזו

די צוויי הייליגע זו� מר� , ט געהאט עטליכע קינדעראו� ער הא) דער שווער פונע� ייטב לב, ד טאלטשעווע"ל אב"משה דוד אשכנזי זצ' ק ר"א זו� פו� הגה(ל "זצ

íééç éöò ìòá ע או� רבינו הקדוש בעל "זיìàåé éøáã או� הרבנית , ה"אי� צוויי טעכטער איינע הרבנית הצדיקת מריינזשנוב ע, ע"זי

  .ה"הצדיקת מביקאווסק ע

דערנא� איז ער , יאר 19ירט דאס רבנות וואו ער האט געפ, ùèòèגעווע� רב אי�  åé úùåã÷"èאלס יונגערמא� איז דער 

או� עס איז געווע� מצודתו , יאר משמש ברבנות געווע� 21וואו ער האט  ,èòâéñס ארט אי� 'אויפגענומע� געוואר� אויפ� פאטער

  .או� אלע קהילות האב� זי� גערעכנט מיט זיי� ווארט, פרוסה איבער די גאנצע מדינה

גרויסער  או� א, ע"זי áèéé áìתלמיד פונע�  ל א"זצ éøäî éèå÷éì"çז געווע� א זו� פונע� וועלכער אי áåçàø'öæ áø øò"ìדער 

  :צו דערצייל� אט דע� פאלגעד� עפיזאד' בפומי' ע איז געווע� מרגלי"זי åé úùåã÷"èחסיד פונע� 

או� ער האט , רב אי� טעטש נא� זייענדיג åé úùåã÷"èע האט אמאל געלאזט רופ� זיי� זו� מר� בעל "זי áì áèééדער הייליגער 

האט נישט  åé úùåã÷"èדער , אי� געזאגט אז ער וויל אז לאחר מאה ועשרי� זאל ער ממלא זיי� דאס כסא הרבנות אי� סיגעט

או� ער האט געזאגט פאר� פאטער אז ער האט נישט קיי� חשק צו פארלאז� די שטאט טעטש ווי ער איז , געהאט צופיל חשק דערצו

  .ליבערשט זאל ער עס געב� פאר איינע� פו� די ברידער, �זייער צופריד

, האט נישט נאכגעלאזט או� ער האט דייקא פארלאנגט אז ער זאל צוזאג� אז ער וועט איבערנעמע� דאס רבנות áì áèéé דער

, גע� דע� פאסט�ט ווידער האט נישט געוואלט או� ער האט שטארק געבעט� דע� טאט� אז ער זאל אי� נישט ארויפצווינ"דער קדיו

  .האט אי� נאכגעגעב� אז ער דאר� נישט ווער� רב אי� סיגעט ער קע� פארבלייב� אי� טעטש áì áèééביז דער 

אינצוויש� קומט צו לויפ� א שליח מיוחד , לאזט זי� ארויס צו� בא� סטאנציע אהיי� צו פאר� קיי� טעטש åé úùåã÷"èדער 

אנקומענדיג , דרייט זי� צוריק צו� טאטנס שטוב ÷áåè íåé úùåãדער , וי� צוריק קומע�מיט א באפעל אז ער זאל ש áì áèééפונע� 

ווייל אי� וויל אז דאס , האב מי� מיישב געווע� אז אי� וויל יא אז דו זאלסט איבערנעמע�'כ"כהאי לישנא  áì áèééזאגט אי� דער 

  ".…נישט פו� די אנדערע קינדער זע אי�, רבנות זאל זי� ציע� עד ביאת הגואל

  .ק"לפ ë"ñøú èáù è"ã, יאר 68איז נפטר געוואר� אלט זייענדיג åé úùåã÷" èדער 

ÔÓ‡ Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ Â�ÈÏÚ Ô‚È ÏÂ„‚‰ Â˙ÂÎÊ  
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