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

zif ony jil` egwie l`xyi ipa z` devz dz`e
 cinz xp zelrdl xe`nl zizk jf('k f"k).yie 

egwie aezkl el did ,'jil`' egwie aizk recn ,xirdl

 .jf zif ony

l"t`e  aizkc dn it lr(b"k 'e ilyn)dxeze devn xp ik 

epl yi dxepnd onyne ,dxezl fnxn xe`ny `vnp ,xe`

xy`k dpdc ,dxeza weqrl epilr lheny jxcd cenll

didzy epiid ,jf zif ony zgwl mikixv ,dxeza miwqer

z` zzkl mc`d jixvy ,zizk ,minbt ila diwp dxezd

,dxez ixaca wnrzdl ,eicib d"qye eixa` g"nxa envr

 .cinz xp zelrdl dkfi df ici lre

dfaeipal mdl yi ik ,'jil`' egwie aizk recn oaei 

,dxezd wqr ly dpekpd jxcd epiax dynn cenll l`xyi

.oade ,dnyl dxez cenlle mnvr zzkl mdl yiy cvike
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אמרות טהורות
מרבוה"ק מסטרעטין זללה"ה

.cinz 'd iptl oexkfl
 lv` `ay cg` ciqga dyrniav dcedi iax w"diax

oihrxhqncnel !yecwd epiax xn`e mixexnz eiptl dka 
dlern dlebq dfi` epiax il ozi gkeye cnel gkeye ip`

!ilr dhily dgky ly xy dxetl `di `ly
o`k xn`p :el xn`e iav dcedi iax el dprp d`x `ea

cinz 'd iptl oexkflzelrdl epizyxta dlrnl xn`pe 
dlrn ded dz` s` cinz xp mikixv cinz oexkfl cinz xp
dqepne dweca dlebq jl oi`e exe`l cenll cinz xp jziaa

.efn dlecb dgkyd cbp
."  []  

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה
לכבוד הרבנית מסטרעטין תליט"א

לרגל השמחה שבמעונה אצל בנה
הגה"צ רבי משה פלאם שליט"א

מסטרעטין - פלעטבוש
לרגל שמחת נישואי בנו החתן המצוין חיים יהודה שיחי'

עב"ג הכלה שתחי' בת קדושים וטהורים
בת הרב ישראל מרדכי ראבינאוויטץ שליט"א

נכד אדמו"ר הצמח דוד מסקאליע זיע"א ולמעלה בקודש
מרן הבעל שם טוב הקדוש והמגיד מזלאטשוב זיע"א ועוד שרפי מעלה

יה"ר שמשמחה זו יושפע שפע רב לכל אחד ואחד בכלל ובפרט, והזיווג יעלה יפה לבנין
עדי עד לתפארת כל המשפחה ויזכו לברכת הגפ"ן געזונט פרנסה ונחת מהצאצאים, ויזכו
המחותנים שיחיו לאך טוב וחסד ירדפוכם כל ימיכם, ולראות הרבה נחת דקדושה מכל
הצאצאים מתוך בריאות השלימות, אריכות ימים ושנים טובים בנעימים עמו"ש אכי"ר.

 -   

לקיים בנו חכמי ישראל
השתדלו והרבו תחינה ובקשה

עבור רפואתו השלימה והמהירה של זקן האדמורי"ם
הגאון הצדיק אבד"ק ערלויא שליט"א

 לרפו"שטושנא בן יוחנןמרן רבי 
ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו בתוך שאר חולי ישראל

והן א'ל כביר לא ימאס תפלת רבים
ויתקבל ברחמים וברצון תפלתינו ויתחדש כנשר נעוריו

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למעלת כבוד ידידנו הנגיד הנכבד והמפואר,

העומד תמיד הכן עבור הגליון בכל עת ועונה, כהן שדעתו יפה
מוה"ר ר' חיים יודא הכהן כ"ץ שליט"א

לרגל השמחה שבמעונו שמחת אירוסי בתו הכלה החשובה שתחי' למז"ט ובשטו"מ!
עב"ג החתן המופלג בתורה ויראת שמים יעקב הכהן כ"ץ שיחי'

בן הרה"ג רבי ירמי' הכהן כ"ץ שליט"א
ראש כולל להוראה - תפארת למשה

ומחבר ספר מקוה מים על הלכות מקואות ועוד ספרים
ג זה, יוו יה"ר שיזכו ההורים והזקנים והזקינות שליט"א מכל הצדדים לראות הרבה נחת דקדושה מז
ירדפוכם כל יזכו המחותנים לאך טוב וחסד  ו ין עדי עד לתפארת המשפחות,  יפה לבנ יעלה  ג  יוו והז

, ולראות הרבה נחת דקדושה מכל הצאצאים מתוך בריאות השלימות,ימיכם בטוב ובנעימים
אריכות ימים ושנים טובים בנעימים עמו"ש אכי"ר.
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תשע"ו לפ"ק ß חודש אדר א'ß פרשת תצוה  ß שנה ה' ß גליון קע"ט
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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

יתבאר עלאליך,  גם אמר לשון הקרבה, גם אמר תיבת ואתה, טעם אומרו ואתה הקרב אליך
דרך אומרם ז"ל (שמו"ר ג יז) כי הכהונה למשה היתה למנה, אלא לצד שמאן ללכת בדבר ה'
אחר כמה פעמים חרה ה' בו והסירו מגבירת הכהונה, באומרו הלא אהרן אחיך הלוי פירוש
שהיה לוי ועכשיו נעשה כהן ע"כ, לזה אמר לו בשעת מעשה ואתה פירוש לא לצד שאני מצוך
לבד, אלא גם אתה מצד עצמך הקרב את אהרן במקומך, ותעשה הדבר כאלו אתה חפץ בו, כי
זה לך במקום קרבן לכפרה על אשר העזת פניך לפני ה', ואומרו אליך לכפרתך, בהקריב את

אהרן ויתן לו גדולתו, אין לך קרבן גדול מזה.
.  

, שהקריב בנו יצחק והוא היה הנסיון העשירי, זהו ריח רח י', ר"חאברה"ם גימטריא לרי"ח,
גימטריא יצחק, שהיה עשירי לנסיון.

.   

 כלומר האבנים יהיו במלואותם משובצים זהב, והכתוב יצוהמשובצים זהב יהיו במלואותם.
שיהיו האבנים על הזהב והאותיות על האבנים, והיו שבעים ושתים אותיות כנגד שבעים
ושתים שמות,  ויש בכאן התעוררות גדולה על מעלת התורה כי היא יקרה מפנינים וכל
חפצים לא ישוו בה, כי מפני שהכסף והזהב חמדת בני אדם והאבנים היקרות למעלה מן
הזהב על כן בא הכתוב לעורר כי התורה עולה על כל הקנינים כולם שהרי הזהב בסיס לאבנים
היקרות והאבנים בסיס לאותיות, וכן דרך לעשות בסיס מן הנקלה לנכבד, ואם כן האותיות

עיקר הכל שבהם נברא העולם שכל הקנינים נמצאים בו.
.   

שפתי קדושים
מספרי הבעל שם טוב זיע"א ותלמידיו

 כתיתהרה"ק הר"ר משה'לי זצללה"ה מקאזניץ, אמר בשם כתית למאור. החי' הרי"מ זצ"ל
למאור ולא כתית למנחות בזה"ל מען זאל זיין ציא שטויסין ציא לאכטין נישט מען זאל

זיין ציא שטויסין ציא ליגין, והבן כי עמוק הוא.
.  

 כתית למאור ולא כתית למנחות, ואמרהרה"ק הרמ"מ מווארקע זצ"ל בשם כתית למאור.
בזה"ל אז מען וויל איינעם טשעפיען ברויך צי זיין למאור כדי להאיר לו הדרך האמת,
אבל לא כתית למנחות אבער נישט צו טשעפיען יענעם צו לייגען, והבן שזהו לימוד גדול.
.  

 למה כתב מעשה מזבח כאן הלא בפרשתהרמב"ן ז"ל מקשה ועשית מזבח מקטר קטורת.
תרומה שם מקומה. והנראה, כי כאן צוה הקדוש ברוך הוא לעשות את אהרן כהן גדול
ולעשות לו בגדי קודש בגדי כהונה ושמא חס ושלום יהיה קטרוג על זה כאשר היה בסוף
מחלוקת קרח על כהונה של אהרן לכך צוה הקדוש ברוך הוא אחר שנמשך אהרן בכהונה
לעשות מזבח מקטר קטורת ועל ידי הקטורת הוברר כי זה הצווי מהקדוש ברוך הוא

שאהרן יהיה כהן גדול כאשר היה באמת בסוף מחלוקת קרח בקטורת וקל להבין.
. 

הילולא דצדיקיא
הרה"ק רבי אברהם מפרוהובישט זיע"א

י"ז אדר תקע"ג לפ"ק

`"rif hyiaedextn `pky mely 'x w"dxdoet odef xrc ,
`"rif j`lnd mdxa` 'x w"dxdc"i ,zekeq axr ox`eerb xhtp fi` ,

h`d rxrhlr xrc ,odef iieev bicprf`l xrai` ,b"qwz x`i oi` ixyz
 oqiidrb,mdxa` 'x rh`h q'rh`h oiif oet orn`p ic sie` mdxa` 'x
j`lnd xrc oet odef xrc ,`"rif yhixfrnn cibnodreerb fi` xr ,

h`d ,odef rhiieev xrc oe` ,dxiht q'rh`h oiif iia ,hl` x`i 16
 xrc odreerb fi` q`c ,l`xyi 'x oqiidrb`"rif xrpifex xrbiliid,

ic j`p jiilb  .dxiht q'rh`h oiif iia ,x`i 6 odreerb hl` fi` xr
cibn xrc oiif l`f xr f` ,mdxa` 'x orneprbtie` orn h`d ,dxiht
fi` xr elit` ,rh`h oiif oet mewn `lnn ul` ,yhiaedext oi`

.hl` x`i 16 odreerb ovp`bpi`
xr ,dkeq ic oi` yih hxitrb xr h`d ,zekeq hk`p rhyxr ic
:hbrxtrb mdi` h`d ,rpiif rn`n ic ,jiliixt xriif odreerb fi`
rh`h oiif q`ee ,yhprn ` mzq elit` ,jiliixt ief` xr fi` q`eex`t
f` ,hyip xrkif oe` ,dxiht oiif j`p ief` hyip jif hciixt ,hax`hy
ehqprw ief` iee ,h`drb hq`d ec q`ee ,rh`h `f` h`drb h`d orn

?oriixt ief` jic
ic ,odrfrb hql`ee ic aie` :rn`n oiif x`t hxrtprrb xr h`d
.hiixtrb ief` hrkie` jif ehql`ee ,hvri hvif rh`h xrc e`ee u`lt

 oree`"rif yhiaedextn mdxa` 'x w"dxd27 odreerb fi` ,
hyip oiey oe` ,ox`eerb wp`xw wx`hy xr fi` ,hl` x`i
,hbicxr`a mdi` h`d orn oe` ,hiidwp`xw ic oet orp`hyrbtie`
xrai` hyip h`d xr ,yhiaedext h`hy oi` xrh`t oiif oarp

.xrcpiw oiiw hf`lrb
iia hpiieerb wx`hy xriif ,rpiif rn`n ic h`d ,dxiht oiif x`t
if h`d  .oxree xhtp hiib odef xdi` ief` iee bicprrf ,hra oiif
hql`f ec ,xin q`c hnew q`eex`t ,mdxa` 'x odef xdi` hbrxtrb

?j`p arl ji` oree ,oax`hy
wx`hy ief` hyip jif l`f if f` ,hxrtprrb xdi` xr h`d
aexg orw q`ee ,dtilw ` ornewrb qiex` fi` hvri liiee ,oiif xrvn
lhan q`c ji` lree ,dxiht oiin hin oe` ,hiiwyici` rvp`b ic ok`n
,oi'fex oet l`xyi 'x w"dxd ,xrcexa oiif h`d ,dxiht oiif j`p  .oiif
oe` ,mdxa` 'x xrcexa oiif oet oviarx ic x`t ,dvilg oarbrb h`d
bicpriif yhiaedext h`hy oi` ,zepax oiif orneprb xrai` h`d xr

.hl` x`i 17
dxiht rbpei ic oet ,obi`ex`a hl`eerb hyip jif h`d ,rn`n ic

 mev ox`trb if fi` ,odef xdi` oet`"rif ax `ht` rbiliidl`f xr ,
 ` hb`frb xdi` ,ax xr'`ht` xrc h`d ,ohqiixh xdi`:lyn

oqiexb miia otiew o'x`t mixgeq f` ,l`n j`q` jif hk`n qr
r'heyt ic fi` ,ok`ee qwrf oe` xit oyieev ,jif hdiv q`ee ,cixi
iif q`ee dxegq rheb ic okif ev ,hiiv rvp`b ic oa`d otx`c ,mixgeq

.b`h x`t` fia qr ok`n ,mixgeq rqiexb ic xra` ,oliee
fi` qr ,hlree ic sie` ornew q`ee ,oyhprn hin fi` ralrf ic
,hlree ic si` bp`l xriif iif hnrp q`ee ,oyhprn r'heyt ic `c
xriif iif oarl ,hlree ic sie` odehtie` otx`c iif q`ee odehevtie`
,miwicv rbiliid ic ,mixgeq rprbp`lb ic `c fi` qr xra` ,bp`l
iif oxree obicpr iif oree oe` ,lrpy xriif ok`n qr orprw iif q`ee

.xhtp

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

פרנס השבוע - לרגל שמחת הבר מצוה של חתן המצות חיים יהושע ני"ו בן ידידינו בנש"ק הרב שמואל ברוך בראנדוויין שליט"א, יזכו ההורים לגדלו לתורה, חופה ולמעש"ט אכי"ר.

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.

זה יוצא לאור לזכר ולע"נ ן  ו גלי
הרבנית הצדקנית מרת שרה ע"ה

זיע"א בת שר בית הזוהר העטרת צבי 
מזידיטשויב

נ.צ.ב.ה. נפטרה ט"ז אדר תרל"ד 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"ז יום ה' - ט"ז יום ד' - שושן פורים קטן יום ג' - פורים קטן יום ב' - י"ג יום א' - י"ב ש"ק - י"א אדר א' פרשת תצוה - כי תשא

רבי אברהם מפרוהובישט זצ"ל
רבי דוב בער מפרוהובישט זצ"ל

רבי יצחק מבאיאן זצ"ל
רבי מאיר שלמה יהודה

מביאלא - מעזריטש זצ"ל

רבי פנחס
מנחם
אלתר

מגור זצ"ל

רבי צבי הירש קיידנובער זצ"ל
רבי יעקב קאפיל מליקאווע זצ"ל

רבי אברהם שמחה מבארנוב זצ"ל
רבי יוסף מפיטסבורג זצ"ל

רבי שלום יוסף
משפיקוב - בוהוש זצ"ל

רבי משה מרדכי
מפילוב - קאצק זצ"ל

רבי יהודה
החסיד זצ"ל

רבי יצחק אייזיק
מנחם מפאדהייץ

זצ"ל

רבי פנחס האגער
מבארשא זצ"ל

רבי יהושע מבלאזוב
- ריבאטיטש זצ"ל

רבי חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל
רבי אברהם מסאכטשאב זצ"ל
רבי יוסף ראזען מדווינסק זצ"ל
רבי חנניא ליפא מסאסוב זצ"ל

רבי מנחם דוד חודרוב
מטאלנא זצ"ל

יומא דהילולא
דצדיקיא

היא"צ כאן הוא של שנה
פשוטה ואדר א' של אדר

יופיע באדר ב' בלבד ב' 

 a 


