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  ידיעות פו� די ווא�

 ïñò"èðòìàùè "ùãå÷ úáù  

ע� פירט זי� צו וואס מ" èðòìàùè"עס איז באקאנט אז דער מאכל 

האט א הייליג� מקור מדברי , עס� שבת אי� אלע ערליכע אידישע שטובער

או� איד� מיט פילע דורות צוריק האב� מקפיד געווע� צו עס� , ל"חז

" ידיעות"וועל� מיר דא לערנע� די , ווארעמס שבת מיט מסירות נפש

  .שבת" טשאלענט"איבער דע� מקור פו� עס� 

ל איז געווע� א סעקטע וואס האב� זי� גערופ� "אי� די צייט� פו� חז

"íé÷åãö" ,פו� א געוויס� צדוק �וועלכער איז , זיי זענע� געווע� תלמידי

ע ארויס "או� ער איז ל" ùéà ñåðâéèðà åëåñ"געווע� א תלמיד פו� 

או� אויפגעשטעלט א גרופע תלמידי� וועלכע האב� נאר , לתרבות רעה

  ".äøåú ìòáù äô"או� געלייקענט אי�  ,"äøåú áúëáù"געגלייבט אי� 

מערערע זאכ� זענע� געווע� וואס די צדוקי� האב� געקריגט מיט די 

�או� זיי האב� זי� אויסגעטראכט אייגענע הלכות וואס זיי , הייליגע חכמי

או� די חכמי� האב� זייער שאר� . האב� אריינגעטייטשט אי� די תורה

àéöåäì éãë "פארשידענע זאכ� נאר  או� מתק� געווע�, געקעמפט קעג� זיי
íé÷åãö ìù ïáìî "האב� געהייס� �, כדי צו טוה� פארקערט ווי די צדוקי

  .או� נא�, äîåãà äøô ,úøéö÷ øîåòä ביי ,צו� ביישפיל

איינע פו� די גרויסע מחלוקת צוויש� די הייליגע חכמי� מיט די 

àì  åøòáú"צדוקי� איז געווע� אינע� פסוק אי� די וואכענדיגע סדרה 
úáùä íåéá íëéúáùåî ìëá ùà" ,דרש'�דוקא : נע� די הייליגער חכמי

אבער או� ערב שבת מעג , או� שבת טאר מע� נישט אנצינד� קיי� פייער

  .מע� יא אנצינד� עס זאל בלייב� ברענע� או� שבת

íåéá ùà åøòáú àì "אבער די צדוקי� האב� געזאגט פארקערט אז 
úáùä "שבתמיינט אז עס טאר נ �או� מע� , ישט ברענע� א פייער או

�וועג� דע� האב� ערליכע איד� . דאר� גאנ! שבת עס� נאר קאלטע מאכלי
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áåè ùøåã  

  :ויקהל משה את כל עדת בני ישראל

שרייבט אי� זיי�  ע"הייליגער ראפשיצער רב זידער 

אז  )א"ח ע"שבת פ(די גמרא זאגט , קודש זרעק "ספה

בשעת דער באשעפער האט געגעב� די תורה 

האב� אלע  איד� , פאר די אידישע קינדער

אבער נאכדע� , קרוינע� פו� די מלאכי� באקומע�

וואס די איד� האב� געזינדיגט ביי� עגל שטייט 

אז די איד�  ,"י את עדי�"ויתנצלו בנ"אי� פסוק 

או� עס . האב� צוריק אויסגעטוה� זייערע קרוינע�

אז די אלע קרוינע� האט משה ק "פו� אריהשטייט 

או� יעד� שבת גיט ער עס צוריק , רבינו באקומע�

  .אר די אידישע קינדערפ

ויקהל משה את : דאס איז מרומז אי� פסוק

איז א לשו� פו� " עדת", בני ישראל" עדת"כל 

אז משה רבינו , דאס מיינט, )קרוינע�" (ֶעְדָי�"

האט צוזאמע� גענומע� פאר זי  אלע קרוינע� פו� 

אבער נאכדע� האט ער געלערנט מיט . די איד�

זיי געזאגט אז  או� האט, "שבת הלכות"די איד� 

אויב עט" וועטס האלט� שבת ווי עס באדאר! צו 

זיי� וועט עט" צוריק באקומע� די קרוינע� אוי! 

  . שבת



   :לא תבערו אש בכל מושבותיכ� ביו� השבת

פארוואס האט די תורה  געשטעלט נאר דע� איסור פו� 

ט מלאכות "מער ווי אלע אנדערע ל, אנצינד� א פייער אי� שבת

  ?ע� אסור צו טוה� אי� שבתוואס זענ

ווייל ביי� ערשט� , ענטפערטע "יונת� אייבשי� זי' רבי רדער 

ת "האט השי) אי� די עשרת הדברות(ציווי פו� איסור מלאכות אי� שבת 

אז מע� טאר נישט טוה� א מלאכה אי� שבת , געזאגט דע� טע�

� אלע ארבעט וואס ער האט וווייל אוי  ער האט גערוהט שבת פ

לויט דע� וואלט מע� , � או� די זעקס טעג פי� די ווא געטוה

געקענט מיינע� אז די מלאכה פו� אנצינד� א פייער וואס איז צו� 

או� איז נישט באנוצט , ערשט� מאל באנוצט געווארע� מוצאי שבת

ת האט ממילא נישט גערוהט "וואס השי( געווארע� או� די ששת ימי בראשית

דעריבער , ד� אי� שבתנל מע� מעג� אנציזא )פו� דע� או� יענע� שבת

, זאגט די תורה א� עקסטערע לאו פאר אנציד� א פייער אי� שבת

  .אז אוי  די מלאכה פו� אנצינד� א פייער טאר� מיר נישט טוה�

í¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îôí¾þõí þ½îô  

  :לא תבערו אש בכל מושבותיכ� ביו� השבת

ומט שבת דאר! מע� זייער אכטונג געב� אז זאג� אז ווע� עס ק זאגט אז דער פסוק קומט אונז ה הקדוש"שלדער 

אבער , "ר גרויס כעס ווערט ער פיל מיט היפא, מע� זאל נישט ווער� אויפגערעגט געווענטלי  ווע� א מענטש רעגט זי 

  .עס זאל נישט ווער� אנגעצינד� די פייער פו� כעס אי� שבת לא תבערו אש שבת זאגט די תורה

נישט דא  אוי  א גאנצע ווא  טאר מע� זי  נישט ? אס האט כעס מיט שבתוו חת� סופראוי! דע� פרעגט דער 

  ?אויפרעג� נאר שבת

אז א גאנצע ווא  זענע� די איד� געווע� פארנומע� צו ברענגע� נדבות פאר� משכ�  ע"חת� סופר זיענטפערט דער 

, ווע� מע� האט געברויכט צו רוע� נאר שבת קודש ,איז נישט אויסגעקומע� אז מע� זאל זי  קריג� איינער מיט� צווייט�

האט מע� זי  אנגעהויב� צו קריג� איינער מיט� , מע� האט גארנישט געקענט טו�, ארבעט� האט מע� נישט געקענט

דעריבער האט משה געזאגט ווע� עס קומט שבת לא , ט� מיט� חטא העגלייעדער האט באשולדיגט דע� צווי, צווייט�

  .או� דורכדע� קומע� צו כעס, ריג�זאל זי  נישט ק'מ, תבערו אש

מקפיד געווע� גאר שטארק צו עס� ווארעמס אי� 

צו ווייז� אז מע� , כדי להוציא מלב� של צדוקי�, שבת

�או� מע� פירט זי� נאר , טוט פארקערט ווי די צדוקי

  .יס�ל האב� געהי"ווי חז

שרייבט אי� שלח� ערו�  îø"àדער הייליגער 

 �עס איז א מצוה צו באהאלט� עס� : ìòá øåàîäבש

ווייל , כדי צו עס� ווארעמס או� שבת, או� ערב שבת

או� , עס איז א כבוד או� א עונג פאר� הייליג� שבת

 �ווער עס עסט נישט קיי� ווארעמס או� שבת דאר

, ו"קיי� אפיקורס חמע� אי� נאכקוק� צי ער איז נישט 

וואס איז נאכגעשלעפט די פאלשע מיינונגע� פו� די 

�  .צדוקי

כאטש בפשטות  "לייגט צו  éèå÷éì éøäî"çדער 

איז די כוונה פונע� בעל המאור צוליב עונג שבת 

פו� , פו� די צדוקי� )צו טוה� פארקערט(" להוציא מלב�"

דעסטוועג� מוז זיי� אז עס איז דא העכערע סודות על 

ווייל אויב , פי הקבלה צו עס� ווארעמס או� שבת

נישט וואלט דער בעל המאור נישט געשריב� אזוי 

  .הארב

מיט אסא� יאר� צוריק האב� צדיקי� איינגעפירט 

דאס , "èðòìàùè"צו עס� שבת קודש דע� מאכל 

ווי ' ח' סי" øåà òåøæ"ווערט נא� דערמאנט אי� ספר 

  ".ðìö"èשקורי�  חמי� הטמוני�"ער שרייבט וועג� די 



איש  'ויצו משה וגו' וגומרבי� הע� להביא מדי העבודה 

לכאורה איז  :ויכלא הע� מהביא' וגוואשה אל יעשו עוד מלאכה 

זאל אויפהער� די 'שווער פארוואס האט משה געהייס� אז מ

האט דא  נאר געדארפט אויפהער� צו ברענגע� נישט צו 'מ? ארבעט

  ?ארבעט�

אז דורכדע� , געזאגט ע"הייליגער אפטער רב זיאט דער ה

האב� געטוה� , וואס די צדיקי� עושי המלאכה בצלאל מיט אהליאב

האט זייער ארבייט� אריי� געברענגט א גרויס התעוררות  ,די ארבעט

, אי� אלע איד� או� זיי האב� זי  גענומע� ברענגע� מיט גרויס חשק

ס� אז די עושה המלאכה זאל� וועג� דע� האט משה רבינו געהיי

במילא האט זי  אפגעקילט זייער , אויפהער� דערווייל די ארבעט

  ) ילקוט אוהב ישראל(. התעוררות או� האב� אויפגעהערט צו ברענגע�

  

  

 ïâéãðòîå÷ êàååïåô èééöøàé éã æéà  

äøä"÷åöæ ÷ñîàãàøî äîìù éáø ÷"ì  
çîòá" äîìù úøàôú ñ - ë øèôð"ëøú øãà è"ôì å"÷  

  .äøä"öæ ÷ñîàãàøî äîìù úøàôú ìòá ÷"ìט אדר געפאלט אויס די יארצייט פו� "קומענדיג� כ

ער איז געווע� א תלמיד , דער תפארת שלמה איז שוי� געווע� פו� זיינע יונגע יאר� בארימט אלס גרויסער גאו�

ווע� חידושי� נפלאי� או� אלס בחור האט ער שוי� מחדש גע, ת בית אברה�"ס שו"פונע� פיעטרקאווער רב בעמח

  .מאד

÷ äøä ÷éãö øòâéìééä" øëùé éáøער האט נישט געוואלט אננעמע� קיי� רבנות פאסט� ביז ווע� דער   
÷åöæ õéùéãàø ïåô øòá"ì געהייס� �איינמאל איז ער געפאר� מיט אלע זיינע חלסידי� אוי� שבועות . האט אי

  .האט עולה געווע� כה�וואו ער , ע"זי éøáã íééçקיי� צאנז צו� הייליג� 

ווע� דער ראדישיצער , éæ øòöéùéãàø ïâéìééä"òאיז אמאל געווע� אי� ראדישי! ביי�  úøàôú äîìùדער 

איר וועט , גוט אז איר זענט געקומע�, ראדאמסקער רב"האט אי� געזעה� האט ער זי� אנגערופ� מיט גרויס שמחה 

  ".כ� א גרויס� קידוש הש�ווייל מיר דארפ� יעצט מא, מיר קענע� ארויסהעלפ�

ê−š−ð®ð êñîñ−í  

èðòìàùè íòðåô úåìåâñ  

ע "זי øæòìà úçðî ìòá áø øòùèà÷ðåîדער 

אז עס� טשאלנט " ש� שלמה"ברענגט פו� זיי� זייד� דער 

או� עס , ת או� אמונת חכמי�"איז מסוגל צו אמונת השי

ì÷éöéà ' דער רבי ר. איז אוי� א סגולה צו פרנסה

øòæéëùòð סגולה ע האט געזאגט אז עס איז א "זי

  . לרפואה

שרייבט אז ווער עס עסט  ìòá øåàîäדער 

  .ווארעמס או� שבת וועט זוכה זיי� לק! הימי�

íéãéñçå íé÷éãö  "  האב� געהאט א� עני� מחשיב צו

זיי� דע� טשאלנט מע� זאל עס עס� מיט א חביבות לכבוד 

  .שבת קודש

ע האט "זי ø éáø 'øéàî'øòðàìùéîòøô ìדער 

באנדל פונע� טשאלנט איז דא א  געזאגט אז אוי� יעד�

  .באזונדערער מלא�



או� יענער איז ) א מאדערנער איד פו� דייטשלאנד(האט דער ראדישיצער באפויל� צו רופ� א דייטשל 

או� יענער האט געזאגט פאר די צדיקי� , ע געווע� טויב או� שטו�"אריבערגעקומע� מיט זיי� גרויס� זו� וואס איז ל

או� זיי האב� אי� אלע געזאגט אז עס איז נישטא קיי� , וי� די וועלטאז ער איז שוי� געווע� ביי אלע דאקטורי� א

דעריבער אז ער האט געהערט אז אי� ראדישי! איז דא א רבי א בעל , האפענונג אז זיי� זו� זאל נא� קענע� הער�

זיי� או� ער האט געזאגט אז ער האט אסא� געלט או� ער איז גרייט אוועקצוגעב� . מופת איז ער אהער געקומע�

  .גאנצע עשירות אז דער צדיק זאל אויסהייל� זיי� זו�

ס ישועה ווענדט זי� אי� 'דיי� זונ, מיר דארפ� נישט דיי� געלט"האט אי� דער הייליגער ראדישיצער געזאגט 

אויב זאגסטו צו אז דו וועסט זי� לאז� וואקס� דיי� בארד או� פיאות או� דו וועסט דאס מער נישט ... איי� האר

  ".ד� דא� וועט דיי� זו� קענע� רעד�שניי

דער דייטשל איז געוואר� בלאס ווי די וואנט ווע� ער האט דאס געהערט או� ער האט זי� אנגעהויב� צו בעט� 

או� ער , ווייל אי� די שטאט ווי ער וואוינט גייט נישט קיינער מיט קיי� בארד או� פיאות, אז ער קע� דאס נישט טו�

או� , אויסער דע� מאכט זיי� שוועסטער חתונה צוויי וואכ� ארו�. ועט זי� דארט נישט קענע� באווייז� דאס פני�ו

זאל מע� כאטש אי� לאז� ווארט� ביז נא� די , ער קע� נישט גיי� צו די חתונה צוויש� גאנצ� עול� מיט א בארד

  ".או� נאכדע� וועט ער זי� אויפהער� שנייד� די בארד, חתונה

או� געזאגט אויב ער נעמט זי� תיכ� אונטער צו גיי� מיט בארד , די צדיקי� האב� אבער נישט מוותר געווע�

  !או� פיאות איז גוט או� אז נישט נישט

וואס טוט "ווע� דער דייטשל האט געזעה� אז ער האט נישט קיי� צוויי ברירות האט ער נאכגעגעב� זאגענדיג 

  ".בי� מסכי� או� אי� זאג צו אז מער וועל אי� נישט שנייד� די בארדאי� , נישט א טאטע פאר א קינד

או� ער האט גענומע� זיי� , פרייטאג צונאכטס נא� קידוש האט דער ראדישיצער צוגערופ� דע� שטומע� בחור

� או� ער האט געהייס� אז דער תפארת שלמה זאל אוי� אנכאפ, קידוש בעכער וואו עס איז נא� געווע� דערי� וויי�

  . או� ביידע צדיקי� האב� אינאיינע� אריינגעגאס� דאס וויי� אי� זיי� מויל, דע� בעכער מיט ביידע הענט

או� דער " זאג ברו�, נו"ווע� דער בעכער האט צוגערירט צו זיינע ליפ� האט דער ראדישיצער צדיק געזאגט 

בורא "י האט ער געזאגט די גאנצע ברכה אזו, "אתה"או� ער האט געזאגט , "זאג אתה", "ברו�"בחור האט געזאגט 

או� עס איז , או�  פו� דא� א� האט ער גערעדט כאחד האד�, או� דא� האט ער אי� געהייס� טרינקע�, "פרי הגפ�

�  .געווע� א גרויסער קידוש הש

ישע ספרי� וואס מע� לערנט בכל 'איז איינער פו� די שטארק בארימטע חסיד úøàôú äîìùק "דער ספה

  .דיגע ספרי חסידות ביי� כלל ישראל'או� עס איז אנגענומע� אלס איינע פו� די שטארק יסודות, ישראל תפוצות

äéáø"÷ äììæ ìàåé éøáã ìòá"ä ספה �או� דאס , ק תפארת שלמה"האט אסא� געלערנט אינע

  .נע� דערי�אוי� פלעגט דאס דער רבי צומאל מיטנעמע� אויפ� וועג צו לער. נאכגעזאגט אי� די הייליגע תורות

ïîà ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé åúåëæ  


