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אמרות טהורות
מכ"ק אדמו"ר מסטרעטין זללה"ה

mixvna izllrzd xy` z` jpa oae jpa ipf`a xtqz ornle

 'd ip` ik mzrcie ma izny xy` izz` z`e('a ,'i).d"fra l"p 

 epiehvp dpdc ,lecb ceqi df weqtn cenll yiy('g b"i onwl)jpal zcbde 

lr devn yiy ,mixvnn iz`va il 'd dyr df xeara xn`l `edd meia

 .mixvn z`ivi xetiq epal xtql a`d

mpn`,micnl ,'jpa oae' jpa ipf`a xtqz ornl o`k aizkc dnn 

a`n xqndl xyt` i`y zcgein dxeqn yi mixvn z`ivi xetiql rbepay

jxcay mbd okae ,eckpl xtqnd owf ici lr `wec xqnp zeidl jixve ,oal

xtql a`d ia` lr cgein jepig yi ok ,a`d lr zlhen jepig zevn llk

.w"ece ,mixvn z`ivi xetiq epa oal

mixvn ux` lka dlt` jyg idie minyd lr eci z` dyn hie

 mini zyly(a"k ,'i). l`xyia eidy ,jyg mdilr `iad dnle ,i"yx azk

ick dlit` ini zylya ezne ,z`vl mivex eid `le ,miryx xecd eze`a

.epenk oiwel md s` exn`ie mzltna mixvn e`xi `ly

dl`ypeid `d ,dlit`d ini zylya mxia`e ozc ezn `l dnl dl`y 

.miryx

yieerciy l`xyi ipan el` wx ezn dlit`d ini zylyay ,uxzl 

ozc zeida la` ,z`vl evx `le ,mixvn ux`n z`vl oicizr l`xyi ipay

 llk dle`bd zxeya mdl dxn`p `l ,mixenb miryx mxia`eozpei mebxz 'ir)

('b c"i zeny l`ifer oa,mixvnn z`vl evx `ly el` oia eid `ly oeik okae ,

ini zylya ezn `l ,mixvn ux`n z`vl oicizry llk erci `l ixdy

 .oade ,dlit`

 -   " 
"    

אמרות טהורות
מרבוה"ק מסטרעטין זללה"ה

mkl `ed oey`x miycg y`x mkl dfd ycegd
.dpyd iycgl

 mya]d"dllf yhipdrpiwn mdxa` iax w"dxd[

zn`ae c`n ohw epipira d`xp akek enk miakekl elynp l`xyi

miltye miphw mi`xp l`xyi ok ,`ln mler ce`n lecb `edy yi

.c`n elcb zn`ae

 l"f mxn`n zpek edfe(e"h dyxt `zwiqt)clen lr dyn dywzp 

epiid ycwe d`x dfk el xn`e rav`a d"awd el d`xde dpald

milty dk didi dpall elynpd l`xyi lr eipira el dyw didy

milecb mdy enk milecb eidi f"dera mby did epevxe f"dera

mzelty i"r wx ik ycwe d`x dfk `wec d"awd el aiyde zn`a

.zn`a miaeyge milecb zeidle r"` ycwl mileki
. "

mkl `ed oey`x miycg y`x mkl dfd ycegd
.dpyd iycgl

 mya]d"dllf yhipdrpiwn mdxa` iax w"dxd[

mipend l`xyil xyt` ji` dyn dywzpy xyt` ji` ,xg` ote`a

`le dfl dleagze dvr dfi` `evnl xwge xvnd on z`vl dpall

liren oi`y xnelk erav`a z"iyd el d`xde ,xaca dywzpe `vn

.`ed miwl` rav` wx lkd ik mc` zelerte zelczyd mey

.eny jxazi ezgbyde
. "

פרנס החודש
הגליון נתנדב במשך חודש זו ע"י משפחת כ"ץ הנכבדה שיחי'

לזכר ולעילוי נשמת זקינם הרב החסיד הישיש
מוה"ר ר' צבי בן מוה"ר ר' אברהם הכהן כ"ץ זצ"ל

שנפטר ביום כ"ב טבת תשע"ו לפ"ק
. ' יוצ"ח החשובים שיחי יושר עבור כל  זכרו ברוך ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים ויהא מליץ  יהי 

גליון זה יוצא לאור לזכר ולעילוי נשמת
הרבנית הצדקנית מרת שרה פלאם ע"ה

אשת אדמו"ר רבי דוד פלאם זצ"ל
ובת רביה"ק רבי משה מסטרעטין זללה"ה
נפטרה י"ב שבט תשל"ד לפ"ק, ת.נ.צ.ב.ה.

גליון זה יוצא לאור לזכר ולעילוי נשמת
האשה מרת טאבע רחל ע"ה

 באק ז"לשו"באשת הרב יעקב מאיר 
ובת רביה"ק

רבי יצחק אייזיק מסטרעטין-נ.י. זללה"ה
נפטרה ח' שבט תשנ"ד לפ"ק, ת.נ.צ.ב.ה.
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מבאר תורתן והליכותיהם של רבוה"ק מסטרעטין זללה"ה

תשע"ו לפ"ק ß חודש שבט ß פרשת בא ß שנה ה' ß גליון קע"ד
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degelmacheneyehuda@gmail.comלהערות וכן לקבל הגליון באי-מייל:  כל הזכויות שמורות למכון מאמר משה על שמו ולזכרו הקוה"ט  של
כ"ק מרן רביה"ק רבי משה מסטרעטין זללה"ה

בהירה נעימה
מרבותינו הקדושים מפרשי התורה זיע"א

. בפסוק כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה וגו' וסמיך ליה דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו וגו'
וקשה מה סמיכות יש זה לזה. ויש לפרש דהנה דין פועל החוזר באמצע המלאכה ידו על התחתונה ואם
הבעל הבית חוזר יד הבעל הבית על התחתונה. ואיתא בגמרא כשדנו המצריים לפני אלכסנדר מוקדון
שישיבו ישראל להם הביזה שנטלו ממצרים והשיבו ישראל שישלמו להם שכר עבודה של ששים רבוא
ששיעבדו בהם. והנה אם היה רוצה הקב"ה היה מוכרח על כרחו לשלחם אף שלא בטובתו. אך אם היו
יוצאים בעל כרחו של פרעה ועדיין לא נשלם זמן השיעבוד רק רד"ו אם כן הוו כחוזרין באמצע המלאכה
ולא היה מגיע להם הרכוש על פי הדין. אך עכשיו שפרעה גירשם מארצו והוי הבעל הבית חוזר באמצע
הזמן וידו על התחתונה. אם כן מגיע להם שפיר הרכוש מן הדין הנזכר לעיל. והשתא יובן הסמיכות

כשלחו כלה גרש וגו' אז דבר נא וישאלו וגו'.

. 

כאן הבטיח כי עבדיו אלו יחיו ולא ימות מהם אחד במכת בכורות, ואולי שהיו כולםוירדו כל עבדיך וגו' 
פשוטים ואין בכור ביניהם וידע בידיעת נביא או הגם שהיו ביניהם בכורות, אף על פי כן הוציאם מכלל
המכה, והטעם לא לצד צדקותם אלא לצד שביזהו פרעה הרשע בפניהם ודבר אליו כדבר הנבל אל תוסף
ראות וגו' כי ביום וגו', לזה צריך גם הוא להתבזות בפניהם כדין המבייש חבירו בפני רבים שצריך
לפייסו בפניהם, ותמצא שהקפיד משה על הדבר דכתיב ויצא מעם פרעה בחרי אף והנה הגם שלא אמר

משה אלא וירדו כל עבדיך נתכוון לומר גם עליו כי הוא בעצמו יקום לילה, אלא שדיבר דרך כבוד.

.  

שמרים כתיב. שעתיד הקב"ה להשקות לעכו"ם כוס של שמרים, שנאמר (ישעיה כ"ה, ו')ליל שמורים. 
ועשה ה' צבאות לכל העמים משתה שמנים משתה שמרים. בזה הלילה שתה פרעה, בזה הלילה שתה

סנחריב והמן, ואף לעתיד עתידים ללקות בליל פסח.

.   

שפתי קדושים
מספרי הבעל שם טוב זיע"א ותלמידיו

 מיותר. גם תיבתהיהצריך להבין תיבת לא ראו וכו' ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. 
 איני יודע מה מלמדינו. והנראה דמשמיענו דתיבת היה משמע שנתהווה להם אור חדשבמושבותם

ביתר שאת מהאור הטבעי, דהנה טבע הבריאה להיות בכל מקום אור, וכשנגזר להיות חשך במקום
ששם המצרים, אזי נדחה האור משם ולהיכן הלך, הלך למקום ישראל וניתוסף על האור הטבעי

אור במושבותם, מחדש ולכל בני ישראל היהשבמקומם, על כן היה להם האור ביתר שאת. וז"ש 
ר"ל עם המושבות, שמע מינה שהאור נתהוה מהמושבות, שמע מינה.

. 

 היות כשהקדוש ברוך הוא ברחמיו עושה נס לישראל פעם אחת ונוקם להםולמען תספר באזני בנך
מאויביהם אז נתעוררו הרחמים ומועיל אפילו לעתיד בכל דור כשישראל צריכין להנקם מאיזה
שונא העומד עליהם להכבידם בעול שררה או מלך אז הקדוש ברוך הוא עושה נקמה בו כיון שכבר

 וכשתספרו זאתולמען תספר כו' אשר התעללתי במצריםנתעוררו אותן הרחמים בענין כזה וזהו 
תעוררו אותם הרחמים וינקם לכם מאויביכם לבל יוכלו היצר לכם כלל והבן.

. 

כלומר בראשית כל זמן יש לכל בשם החי' הרי"מ זי"ע קדש לי כל בכור, שמעתיקדש לי כל בכור. 
ישראל לקדש ראשית הזמן בקומו משנתו.

.  

הילולא דצדיקיא
המקובל רבי שלום שרעבי זיע"א

י' שבט תקל"ז לפ"ק

milyexi oiiw ornewrbp` fi` [y"yx] iarxy mely iax oree
oe` ,ocr oiiw ,oniz oet hxrcp`eerb jif h`d xr q`ee mrck`p] w"dir
daiyi ic ev orbp`brb cl`a xr fi` ,[c`cb`a oiiw hx`c oet
xrc daiyi y`x mev orbp`brbev fi` xr ."l-` zia" dyecwd
hxrcp`ee xr f` hliivxrc oe` ,l"vf oeig 'ilcb iax laewn xrqiexb
h`d jilcpr oe` ,xrcprl oe` hrhy xrai` hiiv rxrbprl ` oiey
ornrp mi` l`f orn f` fi` dywa oiif ,milyexi oe` oiif ev 'ikf ic xr
oiiw hyip hbp`lx`t xr daiyi ic oi` (yny) xrpic`a ul`
iee oa`d xr l`f jie` oe` oqr ev oarb mi` l`f orn x`p ,bpel`v`a

.yny ul` orneprbp` mi` h`d 'ilcb iax ,ot`ly ev

hbrlt xr ,hiiax` oiif odehrb iixhrb rw`h h`d mely iax
ohkrxp` orprw ol`f iif ick ,zevg x`t daiyid inkg ic owreetie`
iif xr h`d dewn ic oet ornewixev obrlt iif oree ,"zevg oewiz"

.owpixh ev q'nix`ee hbp`lxrc

oi` xeriy mrc hpxrlrbx`t h`d daiyid y`x xrc oree
,hp`d ic oi` l'nlidz ` hin ,hiif ` oi` oqrfrb mely iax fi` dlaw
h`d l`nliih oe` ,hlrnixc xr e`ee orfrbqie` l`nliih h`d qr
ol`trbpii` hyip fi` mrpiiw xra` ,milidz hb`f xr iee orfrbqie`
oe` ,qrl` hiihyx`t xr oe` ,hx`ee qrcri qie` hxrd xr f`

.mrpii` orcri oet xrnk`p

mi` fi` hpxrlrbx῭t h`d daiyid y`x xrc oree l`npii`
,oxrthprx`t ev qr hryhenrb jif oa`d rl` ,ox`eerb xreey qrtr
oe` ,jif oryhen iif iee hxrdrb h`d mely iax ,hyip hiib qr xra`
dlbzp" e"g hyip liee xr xra` ,hyt obihkix mrc hqieerb h`d xr
xrc xr hdrf `c xra` ,"xzqp" ` oarl oiif oarl jif liee xr "oxree
orn heh q`ee ,daiyi ipa ic oe` daiyi y`x mrc oet xrv xrqiexb

.hvri

fi` xr oree hk`piia f` wp`crb rbivila ` ol`trbpii` mi` fi`
y`x mrc oet xtq oi` rlrhrv ` obiil oiix` xr l`f mixtq xcqn
h`d ief` oe` ,zrce mrh aeha `iyw ic hxrthprx`t xr iee ,daiyi
xtq oiif hprtrrb h`d dilcb iax yecw xrc oree .odehrb xr
mrc hin ,rlrhrv q`c hx`c xr htrxh ,micenil ic oiif ev jiynn
h`d qr xree xra` ,sie` harl oe` ,xrthpr orkilxrcpe`ee
oa`d daiyid inkg rl` ,hyip xrpiiw hqiiee lihrv mrc oaixyrb
elit` hl`t mrpiiw ,oaixyrb qr oa`d iif hyip f` hb`frb x`lw

.odehrb qr h`d yny xrc f` oii` hyip

h`d orn oe` ld`n rkilhr h'xfg'rbxrai` jif h`d dyrn ic
l`npii` fia ,xraiixy-lhrv xrc fi` xree ociiy`a hprwrb hyip
xrai` obrw ` hpie`eerb h`d q`ee] dilcb iax oet xrhk`h ic h`d
hbiil oe` xrhrla qrtr hyin mely iax iee hwxrn`a [daiyi ic
xr q`ee ,xrh`t xi` x`t "h'xqnx`t" mi` h`d if ,lhrv ` oiix`
,zn` mrc ob`f l`f xr odreerb xfeb oe` ,ortex hf`lrb mi` h`d
h`d dilcb iax ,odreerb dcen oe` ,h`drb hyip xr h`d dxixa oiiw
ic oi` mixeriy ob`f ,od` hvri oet fen xr f` odreerb xfeb mi` sie`
ic ohiixtyx`t l`f xr f` hiiv ic ornewrb fi` qr liiee ,daiyi

.dlawd zxez

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

. פרנס השבוע - נתנדב לזכר ולע"נ הרה"ח ר' יהודה דוב זרחיה בן הרה"ח ר' חיים דוד זצ"ל, נפטר ביום ה' שבט שנת תשע"ב לפ"ק, הונצח ע"י נכדו ידידינו הנכבד שיחי'

לקיים בנו חכמי ישראל לבריאות הגוף והנפש בשלימות בתשח"י בב"א:
מרן רבי מרדכי בן מרגליא שליט"א, מרן רבי חי יצחק בן אסתר רבקה
שליט"א, מרן רבי ישראל אברהם בן שיינא רחל שליט"א, מרן רבי מתתיהו
חיים בן עטל שליט"א, מרן רבי יוחנן בן טושנע שליט"א, מרן רבי משה בן

פריידא רבקה שליט"א.

ולעילוי נשמת כר  זה יוצא לאור לז ן  ו גלי
ר' יהודה צבי ע"ה וצדיק  נקי  נפש 

זצ"ל בן הגה"צ רבי מרדכי לאנגנער 
זללה"ה ן  נכד רביה"ק רבי משה מסטרעטי
ב.ה. נ.צ. נפטר י"ב שבט תשע"ג לפ"ק, ת.

ולעילוי נשמת כר  זה יוצא לאור לז ן  ו גלי
ז"ל מרת צפורה נחמה ב"ר יעקב מאיר באק 

זללה"ה  . י . נ ן  נכדת רביה"ק מהרי"א מסטרעטי
ב.ה. נ.צ. ן תשע"ו לפ"ק, ת. ח' מר חשו נפטרה 

ן יו"ל לרפואתו השלימה והמהירה של ו הגלי
ן זללה"ה נכד רביה"ק רבי משה מסטרעטי

ישראל שלום בן פרומעט לרפו"ש
בתוך שאר חולי ישראל אכי"ר.

עש"ק - י"ב יום ה' - י"א יום ד' - י' יום ג' - ט' יום ב' - ח' יום א' - ז' ש"ק - ו' שבט פרשת בא - בשלח

רבינו מאיר מפאדווא זצ"ל
רבי שלום שרעבי זצ"ל

רבי שלמה מלוצק - סקאהל זצ"ל
רבי יוסף יצחק מליובאוויטש זצ"ל

יום ההצלה
של האחים

הקדושים רבי אהרן
מבעלזא ואחיו רבי
מרדכי מבילגורייא

זיע"א

רבי אהרן מלעכעוויטש זצ"ל
רבי דוד מלעלוב זצ"ל

רבי מרדכי דוד
מדאמבראווא זצ"ל

רבי פנחס מזניקוב זצ"ל
רבי נתן דוד מפאריצאווע זצ"ל

רבי יצחק מקאליש זצ"ל

רבי חיים צבי מסיגעט זצ"ל

רבי דוד יצחק אייזיק
מסקאליע זצ"ל

יומא
דהילולא
דצדיקיא

 a 


