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  תורת אמת   
   ?פארוואס שטייט לאמר

אז פאר יעדער מצוה דארף ' ווייל עס שטייט און זוהר הק
מען מאכן א הכנה צוגרייטען די מויל צו קענען מאכן די 

דאס זאגט דער פסוק ) זאגן לשם יחוד. ש.ב.צ(מצוה 
מען דארף זאגן עפעס מען דארף טוהן עפעס פאר " לאמר"

  .מאכט א מצוה'מ
  ים חייםבאר מ

  )משה לנדאו(
  .ויקהל משה את כל עדת בני ישראל

משה רבינו האט געזעהן ברוח קדשו אז די סוף וועט זיין אז 
דער בית המקדש וועט חרוב ווערן צוליב שנאת חנם 

ן בנין בית המקדש 'דעריבער האט ער מקדים געוועהן פאר
מרמז צו זיין פאר די אידישע קינדער " ויקהל"דעם ענין פון 

  .ז מיט אחדות וועט זיך דער בית המקדשא
  חתם סופר 

  )אהרן לאנגבערג' משה בן ר(
  )י"רש( ממחרת יום הכיפורים -ויקהל משה 

וועגן דעם האט משה צוזאם גענומען די אידן און די טאג 
נאך יום כיפור ווייל דעמאלטס זענען די אידן ריין פון 

וועגן . ג.ד.עבירות אויך זייערע געלט איז ריין פון גזילה א

דעם האט משה רבינו דוקא געוואלט אז זיי זאלן ברענגן 
נאך יום כפור ווייל צו בויען א בית המקדש דארף מען 

  .האבן ריין געלט
  שארית מנחם 

  )מנחם יהודה לנדאו(
  .את כל עדת בני ישראל

דאס זאגט ") מלשון עדיים("עדת איז א לשון פון צירונג 
שראל יעדער איד איז בני י" עדת"דער פסוק את כל 

  .געוועהן א צירונג ביי משה רבינו
   ווילעדניק-שארת ישראל 

  )אהרן לאנגבערג' משה בן ר(
  .לא תבערו אש בכל מושבותיכם

ע ברעכן אויס און שבת ווייל דאן "די מערסטע מחלוקת ל
ארבעט קיינער נישט און מען האט גענוג צייט זיך צו 

תבערו אש בכל קריגען דעריבער זאגט די תורה לא 
מושבותיכם וואס אש מיינט מחלוקת און מען זאל זיך 

  ספעציעל היטן דערפון אויף שבת 
  עקידת יצחק

  )יעקב ישראל לנדאו(

  עצי תמרים
  .ויבואו האנשים על הנשים כל נדיב לב

קען דאס מסביר זיין לויט ווי עס שטייט אין גמרא אז א 'מ
יט איבער אים און קטן מעג שרייבען א גט אויב א גדול שטי

זעהט מען פון דעם אז איינער וואס ווייסט די , איז מכוון
, כוונת קען מכוון זיין אנשטאטס איינער וואס ווייסט נישט

וועגן דעם זענען געקומען די מענער צוזאמען מיט די 
  , ס די פרויען'פרויען כדי צו קענען מכוון זיין אנשטאט

  עצי חיים 
  )בערקאוויטש' אלי(

  .רות נתן בלבוולהו
טראצדעם וואס בצלאל איז געבענטשט געווארן מיט אן 
חכמה יתירה האט ער זיך געהאלטן קליין און ער האט 
אויסגענוצט זיין חכמה נאר כדי צו קענען אויסלערנען די 

אנדערע דאס איז פשט ולהורות כדי צו קענען אנווייזען 
 אין אנדערע נתן בלבו האט ער שטענדיג געטראכט ביי זיך

  .הארצן
  יטב לב

  )אהרן לאנגבערג' משה בן ר(
  .והמלאכה היתה דים והותר

פארהאן אידן וואס זענען זיך משלים אויף די וועלט און 
זענען מקיים דעם והמלאכה היתה דים און דאך והותר 
לאזט זיי דער אויבישטער איבער דא אויף די וועלט כדי 

לן זיך לערנען זייערע אייניקלעך און די שפעטערע דרות זא
  דארף דינען דעם אויבערשטן 'א ביישפיל ווי אזוי מ

  עצי חיים
 )אהרן לאנגבערג' משה בן ר(

  למען תספר
  .לא תבערו אש בכל מושבותיכם

ם האט זיך אמאל "ווערט דערציילט אז דער מלבי'ס
שבת באגעגנט מיט א געוויסן משכיל וועלכע האט מיט 

ם ציגארעטל אין  האלטנדיג דע-געלעכטער געפרעגט 

קען מתיר זיין מען זאל רויכערן שבת מיט 'מ! האנט רבי
זאלסט , האט דער רבי איהם גענטפערט יא? א שינוי

  ...לייגן דער פייער אין מויל און אזוי רויכערן
  )אהרן לאנגבערג' משה בן ר(



 

  .לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת
ן 'טאין שטאט בוטשאטש האט געוואונט א איד מי

ָנאמען רבי שמשון אגרא אין זיין שכינות האט געוואוינט  ְ ִ
ל באלד "א איד וועלכע האט אנגעהויבן מחלל שבת זיין ר

האט זיך יענער , שמשון גערופן צו דין תורה' האט אים ר
געוואונדערט מיר האבן קיינמאל נישט געהאט קיין 

אויף וואס קומט ער , געשעפטן איינער מיט די אנדערע
ד איז "אבער ווען ער איז געקומען  צום ב? דא מאנעןמיר 

אים שוין קלאר געווארן די אורזאך פארוואס מען האט 
רבי שמשון האט געוואלט אז די דיינים , ת"גערופן צו א ד

זאלען צווינגען דעם מענטש זיך צוריקצוהאלטן אדער 
האבן די ? וואס עפעס,  פארקויפן זיין הויזזאל ער

ל "ווייל די הייליגע חכמים ז, אנוועזנדע זיך געוואונדערט
קען א , האבן געזאגט אז צוליב דער זינד פון חילול שבת

און וויבאלד איך וואוין , פייער אויסברעכן אין די הייזער
  ...אין זיין געגנט איז מיין הויז אין א סכנה

אט דאס געהערט איז ער זייער ווען דער שכן ה
, ש א פון אזא איד"דערציטערט געווארן זעענדיג די יר

און ער האט זיך פארגענומען צו היטען שבת ערליך ווי 
  .עס דארף צו זיין

  )וואלווי וויינבערגער(
  .'קחו מאתכם תרומה לד

ק רבי "אן עושר האט זיך אמאל אויסגערעדט פאר הרה
ז ער איז מיד פון געבן צדקה ל א"מראזדימין ז' יעקב ארי

האט דער רבי " און פון עסן ווערסטו נישט מיד"
ווי איז מעגליך צו לעבן "ענטפערט דער עושר , געפרעגט

און ווי איז מעגליך צו לעבן אן געבן צדקה האט ? "אן עסן
  ...דער רבי אים באלד אפגענטפערט

  )מנחם לנדאו(
  .מראות הצובאות

ל האט א שידוך "זא זצק השר שלום מבעל"ווען הרה
ל האט די רביצין "יושע זצ' ק ר"געטאן מיט זיין זוהן הרה

געהאט פאראיבעל אויף איר גרויס מאן און איז 
ן היתכן צו טאן א שידוך אן זעהן די 'אריינגעגאנגען טענה

און זיך אינטערסירן אויף איר ווי עס באדארף , משודכת
איז דא א , ערטהאט דער צדיק גענטפ" אין הימל", צו זיין

וואס דארט איז " מראות הצובאות"היכל וואס הייסט 
איינגעקריצט די נעמען פון אלע ערליכע אידישע 

האב געזעהן דארט דעם נאמען 'און אזוי ווי כ, טעכטער
  .האב איך פארשטאנען אז דאס איז גוט

  )וואלווי וויינבערגער(
א ערליכע איד איז געגאנגען אויף די גאס שבת און 

זעהן ווי א געוויסע קל רייכערט אין די אינעווייניגסטע גע
דער ערליכע איד איז אריינגעלאפען מיט איין , צימער

עס איז "רופט זיך אן די קל "! שבת"אטעם און געשריגען 
נישט קיין דרך ארץ אזוי אריינצולויפען ביז די 

האט ער , "אינעוויינגסטע צימער אן קלאפען אויף די טיר
אז עס איז דא א פייער קוקט מען נישט געענטפערט 

לעשט עס 'לויפט אריין און מ'אויף די אלע זאכען מ
  "!.אויס

 )משה יודא וויינבערגער(

  יומא דהילולא
פלעגט , טשאבא לונדון'ד אוהל שלם ד"אין ביהמ

וועלכע . ה.ן נאמען ה'דאווענען א חסידישער איד מיט
ער ,  נישט מיידלעך און קיין איין אינגל5האט געהאט 

פלעגט שטענדיג באמיטשענען דער רב אז ער וויל 
אזוי איז אדורך א שיינע , געהאלפן ווערן מיט א בן זכר

ביז איין מאל ווען ער איז געגאנגען פרשת , פאר יאהר
דער טשאבא רב איז געוועהן בעל קורא אין דער , וירא

האט עולה געוועהן שלישי אין א וואכן טאג האט . ה.ה
  ".ולשרה בן",  קורא אים אויסגעלאזטדער בעל

האט אים דער ' נאכן ענדיגן די נאך ברכה אשר נתן לנו וכו
איך וועל אייך דערציילן , בעל קורא געזאגט הערט מיך צו

א מעשה וואס עס האט אמאל פאסירט ביים היילגן 
  .ע דער מונקאטשער רב"מנחת אלעזר זי

שט דער האלאסער רב רבי שלמה צוקער זצל האט ני
, ע"געהאט צוועלף יאהר נאך זיין חתונה קיין קינדער ל

, ער איז געווען א גרויסער מענטש און א גרויסער חסיד
, ע אין א ראד"ן מנחת אלעזר זי'זייענדיג אינאיינעם מיט

האט ער עולה געוועהן די פרשת וירא און דער מנחת 
און ער האט , אלעזר האט אים אויסגעלאזט ולשרה בן

און , יעצט האב איך דיר ערלעדיגט, ופן צו איםזיך אנגער
האט , יענעם יאר איז ער געהאלפן געווארן מיט א בן זכר

איך בין א , דער טשאבא רב ווייטער ממשיך געוועהן
מונקאטשער תלמיד און אין זכות פונעם הייליגן רבי 

אזוי ווי , זאלסטו אויך געהאלפן ווערן ביי דעם ולשרה בן
האט יענעם יאהר . ה.ה, וכן הוה, ל"צרבי שלמה צוקער ז

פאר זיין ערשטן און איין איינציגן , געמאכט א ברית
  .אינגל

  )מבנו הרב ברוך יודא(
  יואל זלמן שווארץ

 
  

  
  

  
  

  זאת נדבת
   א"שליטאלטר אלימלך שווארץ  הרב הגאון רבי

  ד טשאבא"אב

  שאבאד ט"לעילו נשמת שלום בן שרגא שמואל אב
  'א אדר א"ע כ"נלב

 .ה.ב.צ.נ.ת


