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

mikkq dlrnl mitpk iyxt miaxkd eide
 'ebe eig` l` yi` mdipte zxetkd lr mditpka('k d"k).

 `xnba (.hv a"a),eig` l` yi` mdipt aizk o`kc ,dywn

 minid ixacae(b"i 'b ,'a)mdipte mdilbx lr micner mde ,aizk 

ly epevx oiyer l`xyiy onfa ,`xnbd uxzne .ziad l`

epevx oiyer l`xyi oi`y onfae ,eig` l` yi` mdipt ,mewn

 .zial mdipt ,mewn ly

d`xpely jxc miaexkd zcinr xcqn cenll yiy 

 l"fg exn` dpdc ,mipad jepig(:d dkeq)ax xn` ,aexk i`ne 

miaexkdy ixd .`iax `wepil oixew laaa oky ,`iaxk eda`

l`xyiy onfay ,`xnbd yxtn df lre ,micli 'a zenca eid

miclid ,eig` l` yi` mdipte f` ,irack mewn ly epevx oiyer

ly miaehd eiyrnn cenli cg` lke ,df l` df lkzqdl mileki

.exiag

la`f` ,mewn ly epevx miyer l`xyi oi` e"g xy`k 

yi ot ik ,mdixagn cenll - miclid - miaexkdl oi`

ipt zeidl mikixv f` okae ,dprle y`x dxet yxey mdixaga

epizea` mibdpzn ji` cenll ,zial miaqen miaexkd

xyt` i`y oeik ,'d zceara jxcd z` mdl exei mde ,epizeaxe

.w"ece ,mixagdn 'd zceara jxce xqen dfk onfa cenll

 -   " 
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אמרות טהורות
מרבוה"ק מסטרעטין זללה"ה

egwie l`xyi ipa l` xac xn`l dyn l` 'd xacie
.'ebe dnexz il

 mya]d"dllf yhipdrpiwn mdxa` iax w"dxd`zi` [
d"awd xn` rnype dyrp l`xyi exn`y oeik edil` iac `pza

.dnexz il egwie
 azk l"f i"yx mpn` ,dfl df zekiiy i`n oaen epi`eil egwie d"ca)

(dnexzl"f mdxa` epiax 'd yecw ly w"ctr dpeekde ,inyl il 
 aizkc `d lr oihrxhqn(hi,l mixac)dxeza mbc miiga zxgae 

mewnac gipdl dne zeyrl dn xegal yi mc` iig ody zevne
.devn zeyrl yie dxiara `ad devn l"ed `hg cepcp yiy

 y"fednexz il egwie la` dfa devn eniiwiy inyl il`wec 
 mxn`a yecw mr zpek efe z"l zxiar efi` dfa didi `lydyrp

 r"nrnype`zyde ,devnd gipp f`e dfa z"l efi` oi` m` oicpe 
 yxcnd y"`d"awd xn` rnype dyrp l`xyi exn`yk

dnexz il egwie.l"we 
. "

adf zxepn ziyre 'ebe mihy ivr ogly ziyre
.'ebe xedh

 mya izrnyl"vf oihrxhqn yxid dcedi x"xd v"dxd
oglydy d`xpk ,dxepnd iptl oglyd dxez dncw dnl dywdy

.el dlth dxepnde xwir
i"r dcearn dlrnl `id 'izye dlik` i"r 'd zceard ik xirde
hin j`q` odehtie` orn orw i`ce`" :l"dfa xn`e dltze dxez
'izye dlik` hin odehtie` orw orn q`ee q`c xep dltze dxez
oglyd `ed xwird okle "odehtie` hyip dltze dxez hin orn orw

.oglyd gkep wx `id dxepnde
."   

ברכת מזלא טבא וגגדיא יאה
לכ"ק מרן אדמו"ר מטאלנא שליט"א

נין ונכד לרביה"ק מהר"ם מסטרעטין זללה"ה
לרגל שמחת נישואי הנכד שיחי' בשטו"מ ולמזל טוב

ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל
יה"ר שהזיווג יעלה יפה לתפארת אבותינו ורבותינו הקדושים, ויזכו לראות

דורות ישרים ומבורכים ולבנין עדי עד ועם כל מילי דמיטב אכי"ר


ברכת מזל טוב חמה ולבבית
למעלת כבוד ידידנו הנכבד

מוה"ר ר' יצחק אייזיק וויינשטיין שיחי' ומשפחתו
מלמד כתה ח' בת"ת מסורת אבות - לעיקוואד יצ"ו

לרגל שמחת נישואי בתו הכלה שתחי' למזל טוב
יזכו לדורות ישרים ומבורכים ולבנין עדי עד אכי"ר.



הכונו!
לדינער השנתי לטובת
תלמוד תורה זכר יוחנן
ראחמיסטריווקא המתנוסס
לתפארת בעירנו לעיקוואד
יצ"ו ביום ד' לסדר 'לזכרון

לפני ה' תמיד' - תצוה.
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תשע"ו לפ"ק ß חודש אדר א'ß פרשת תרומה  ß שנה ה' ß גליון קע"ח

 ` 



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

. לרמוז שאף הלוים יתנו תרומה,לוי וסופי תיבות לוי ראשי תיבות דבר אל בני י'שרא'ל ו'יקח'ו ל'י.
ובא הרמז גם בראשי תיבות לומר שהם יקחו התרומה למען יחזקו בתורת ה', שהם מורי התורה
שנאמר (דברים ל"ג, י') יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ולזה סמך וזאת התרומה, ואין זאת

אלא תורה שנאמר (שם ד', מ"ד) וזאת התורה.
.   

 - יש מקדמונינו שאמרו שיעקב אבינו נטעם וישראל הוציאם ממצרים במצות משהועצי שטים
והראיה וכל אשר נמצא אתו. כמו התכלת והארגמן ויש לתמוה למה נאמר אשר נמצא אתו לצרכו
ואם אמרנו כן יש לתמוה למה הוציאו עצי שטים כי מה צורך יש להם ועוד הנה המצרים חושבים כי
לזבוח הם הולכים ואחר כך ישובו ועל כן השאילום ואיך יוציאו קרשים רבים אורך כל א' מהם עשר
אמות גם בריחים והם עברו על מצרים מקום המלוכה ומה היתה תשובה לשואליהם למה יוליכו עצי
שטים והם הולכים לזבוח דרך שלשת ימים. והנה לא ידענו אם קבלה היתה היא ביד אבותינו
שממצרים הוציאום גם אנחנו נסור אל משמעתם. ואם סברא היא יש לבקש דרך אחרת. ונאמר כי
היה סמוך אל הר סיני יער עצי שטים. ובבאם שם אמר להם ששם יתעכבו הרבה ואין עליהם ענן
כאשר פירשתי. אז עשה כל אחד סוכה והנשיאים עשו כדמות חצרות כל אחד כפי מעלתו וכרתו כל
היער כי עם רב היה ועשו סוכות ומשה לא דבר להם דבר המשכן רק אחר יוה"כ. וזה טעם וכל אשר

נמצא אתו.
.   

 צריך לדעת למה כתיב אבני שוהם ואבני מלואים, בסדר אחר כל הי"א מינים, ומןאבני שהם וגו'
הראוי היה לו לסדרם קודם זהב וכסף, כי הם מעולים מהם, ואולי כי לצד שמצינו שהנשיאים הביאו
אותם באחרונה, כשראו שהביאו ישראל כל הצורך למשכן, ותמצא שאמרו ז"ל (במד"ר יב טז)
שהקפיד ה' על זה וחסר אות אחת מהם, והנשאם כתיב, לזה סדרם ה' באחרונה, לומר כי הם למטה

מכולם, ומהטעם עצמו שהם באחרונה, והבן:
.  

שפתי קדושים
מספרי הבעל שם טוב זיע"א ותלמידיו

ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו וגו'.

או יש לומר שע"י שאתם הצדיקים תקחו מאתם היינו המוני העם. זהב וכסף גו' היינו בזה
שנהנים הצדיקים מהמוני העם שמקבלין מהם זהב וכסף ושאר דברים גשמיים הנצרכים
להם יהיה להמוני עם ג"כ עלייה והתרוממות, הגם שאין להם נדבת לב הטהור נדבה רוחנית
רק נדבה גשמית זהב וכסף וכדומה. עכ"ז ע"י שהם מייחדים ומקשרין עצמם להצדיקים
שבדור ומהנים אותם במה שיש יכולת בידם. אז גם הם יתקשרו ויתעטפו בנדבת הצדיקים
בלבם הטהור שהוא כולו רוחנית. ויתעלו ברום המעלות קודש קדשים. ויהיו דבוקים יחד

הכנסת ישראל בהש"י עם צדיקי הדור וכיה"ר אמן.
. -  

וראה ועשה בתבניתם וכו' וברש"י, מגיד שנתקשה משה במעשה המנורה עד שהראה לו
 היה פעם אחת בדייטשלאנד ונכנסהקב"ה מנורה של אש הגה"ק בעל החי' הרי"ם זי"ע

 והקשה למהשל אש הראה לולביהכנ"ס אחת ושמע פרעדיגער אחד אמר על פירש"י ז"ל 
לא הראה לו של מתכת, ואמר שעיקר יהי' נתינת "של אש" בהתלהבות, וסיפר זאת לפני

 ושאלו תורת אמת כזו, מהיכן בא זה לפיו של הפרעדיגער? והשיבורבו הקדוש מקאצק זי"ע
 מחמת שבמקומם מהדרין ומחשבין מאוד מצות הכנסת אורחים, משוםהרבי מקאצק זי"ע

זה נפל תורה זו לפיו של הפרעדיגער, והבן.
.  

הילולא דצדיקיא
הרה"ק רבי מרדכי שלמה מבאיאן זיע"א

ה' אדר תשל"א לפ"ק

דער דרך אין רוזין איז געוועהן א באהאלטענעם דרך-הצנע
לכת, די צדיקים לבית רוזין האט מען נישט געזעהן אזוי ווי ביי
אנדערע צדיקים וואס מען האט געוויסט זייער סדר היום און
לימודים. פון מאהל צו מאהל האט זיך ארויס געוויזען דעם
גרויסקייט פון די צדיקי בית רוזין אויך בתורה ועבודה א

הרה"ק רבי משה'ניו מבאיאן -קראקא הי"ד-זיע"אשטייגער ווי 
וואס די גאנצע וועלט האט גע'רעש'ט מיט זיין גדלות בתורה.

אויך ביים בעל הילולא זענען געוועהן פעלער וואס עס איז
נתגלה געווארען זיין גרויסקייט און בקיאות בכל מכמני התורה
אזוי ווי עס האט פאסירט אמאהל ביי א אסיפת הרבנים וואס
איז פארגעקומען בראשות די גדולי ישראל אין אמעריקא
בימים ההם און דער רבי איז געוועהן פון די וואס אויף זיי איז
געזאגט געווארען חבר אני לכל אשר יראוך און ער איז געוועהן

ביי דעם אסיפה.
בשעת די אסיפה האבען די רבנים גערעדט אין לערנען
אבער זיי זענען געבליגען שטיין ביי א שווערעקייט וואס קיינער
האט זיך געקענט א עצה געבען, ביז די רבי האט זיך

 די רבנים האבעןאפשר מיינט מען יענע תוספות?אהנגערופען 
פון פריש מעיין געוועהן און דעם ענין און זיי האבען געזעהן אז
אללעס שטימט, האט זיך דער רבי אהנגערופען ברוב ענותנותו

.איך האב עס פונקט לעצטנס געלערענט
נאך די אסיפה איז דער רבי ארויסגעגאנגען האט איהם

כ"ק אדמו"ר מבלאזוב זיע"א באיאנער רבי, זאג מיר דיגעפרעגט 
 האט די רביאמת ווען האסטי געלערענט די תוספות?

באמת האב איך עס שוין געלערענט לאנג צוריק,גע'ענטפערט 
אבער וואס זאל איך טוהן אז ס'איז דארט געוועהן גרויסע רבנים,

.איך האב נישט געוואלט פוגע זיין בכבודם
אזוי אויך איז באקאנט אז ווען דער רבי איז געוועהן אין

הגאון האדיר בעל חזוןארץ ישראל איז ער געגאנגען באזוכען 
 און זיי האבען גערעדט אין לערנען פאר צוואנציגאיש זיע"א

מינוט בעניני מקואות און מים שאובים, נאכען באזוך האט דער
חזון איש ארויס באגלייט דער רבי ביז צו די קאר, אויפען וועג

איי, איי דיצוריק אריין אין שטוב האט ער זיך אויסגעדריקט 
.באיאנער רבי איז דאך יסוד שביסוד

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

פרנס השבוע - נתנדב ע"י ידידנו הנכבד מוה"ר ר' יעקב גראס שיחי' לרגל שמחת לידת בנו משה מנחם ני"ו, יזכו ההורים לגדלו לתורה, חופה ולמעשים טובים 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.

לזכר עולם יהיה צדיק
לזכר ולע"נ כ"ק אדמו"ר הקוה"ט
זיע"א רבי מרדכי שלמה מבאיאן 

זיע"א בן כ"ק אדמו"ר הקוה"ט רבי יצחק 
זי"ע ועכי"א. נסתלק ה' אדר תשל"א לפ"ק, 

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' יום ה' - ט' יום ד' - ח' יום ג' - ז' יום ב' - ו' יום א' - ה' ש"ק - ד' אדר א' פרשת תרומה - תצוה

רבי יוסף
ברוך

מניישטאט
זצ"ל

רבי שלמה זלמן
מוואלאזין זצ"ל

רבי שמואל דוד אונגאר
מנייטרא זצ"ל

רבן של ישראל
משה רבינו ע"ה

רבי ישראל יצחק
רייזמאן זצ"ל

רבי יעקב ישכר בער
מנדבורנא זצ"ל

רבי חנוך צבי
הכהן לעווין

מבענדין זצ"ל

רבי זאב וואלף
מטשארני - אוסטראה זצ"ל

רבי שמואל אברהם אבא
מסלאוויטא זצ"ל

רבי ישעי' מושקאט מפראגא זצ"ל
רבי אברהם מטשעכנוב זצ"ל

רבי מרדכי שלמה מבאיאן זצ"ל

רבי אליעזר גארדאן
מטעלז זצ"ל

רבי צבי יאיר מרייוויץ זצ"ל
בעמח"ס חמודי צבי

יומא דהילולא
דצדיקיא

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

יופיע באדר ב' בלבד ב' 

 a 


