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d c e d i d p gn l b c
מבאר תורתן והליכותיהם של רבוה"ק מסטרעטין זללה"ה
 תשע"ו לפ"קß ' חודש אדר בß  שבת חזקß  פרשת פקודיß ' שנה הß גליון קפ"ב

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

אמרות טהורות
מרבוה"ק מסטרעטין זללה"ה

mield zcar dyn it lr cwt xy` zcrd okyn okynd icewt dl`
,minrt ipy okyn edn (b `p x"eny) yxcna `zi` .(`"k g"l) odkd oxd` oa xnzi` cia
.mdici lr minrt ipy okynzpy `zxn xa l`eny 'x xn`
xa inica` 'x xn` ,xdd zizgza eavizie (.gt zay) l"fg exn`y dn micwdl yie
milawn mz` m` mdl xn`e ,zibibk xdd z` mdilr d"awd dtky cnln ,`qg xa `ng
dax `rcen o`kn awri xa `g` 'x xn` ,mkzxeaw `dz my e`l m`e ,ahen dxezd
elawe eniw aizkc ,yexeyg` inia delaw xcd ok it lr s` `ax xn` ,`ziixe`l
.mdl dyrpy qpd zad`n ,yexeyg` inia i"yxit .xak elaiwy dn eniiw ,micedid
,qpd zad`n delaw xcd mixet qp ici lr `wiic recn r"if g"gen dywde
dxizid dlrnd edne ,mixet qp cre mixvn z`ivin l`xyi ipal eyrp miqp daxd `ld
.qpd zad`n dxezd z` l`xyi ipa elaw qpd eze` liaya `wecy ,mixet qpa
,rnype dyrp l`xyi ipa exn`ykc ('b ze` gp) `negpz yxcna `zi`c ,uxize
dxez qpe`n elaw f` ,zibibk xdd mdilr d"awd dtkyke ,azkay dxez mdilr elaw
dxez mb elaw dad`n dxezd elaw xy`k mixet qpay `vnp df itle .dt lray
.dt lray
,r"if oinifc`xn lcprn mgpn oxd` 'x w"dxdn rnyy dn it lr x`iae
oey`xd aeh meia ziprz xfby (.eh dlibn) l"fg eyxce ,ikcxn xearie (f"i 'c xzq`) aizkc
wicvd ikcxny xnel yie .dvn zlik` zevn lr exariy l`xyi ipal mxbe gqt ly
dilk miaiig mlek eidi `le ,zg` devn lr exariy ahen ,dil `xiaqc meyn ok dyr
(:dt `nei) l"fg exn`y jxc lre ,llka zeevnd miiwiy in x`yi `l df ici lre ,e"g
.daxd zezay eniiwzie cg` zay eilr ellgi ahen
,dxezd on devn lhal minkgd mileki dyrz l`e ayay (.v zenai) l"fg exn`e
.e"g hilte cixy l`xyi ly odi`peyn xiizyp did `l ef gk opaxdl did `lnl`e
aya dxezd on xac xewrl minkg ixacl l`xyi ipa ernyy gkay `vnpe
mixet qp zad`n xitye .qp mdl dyrpe dxifbd elha ,gqta eprzde ,dyrz l`e
.w"ckr ,dt lray dxez l`xyi ipa elaw `wiic
miaeh ik (g"i '` x"ydy) l"fg eyxc dpdc ,dyn it lr aezkd oeyl oaei dzrne
l"t` okae .azkay dxezn xzei aeh dt lray dxez dxez ly dpii ,oiin jicec
,azkay dxez gk mr wx `l epiid ,'dyn it lr' `wec okynd zepal dev d"awdc
xg`l mb l`xyi ipal cenrzy `id dt lray dxez ik ,dt lray dxez mr mb `l`
oey`xd ycwnd zia oaxeg xg`ly ,l`xyi ly mdizepera ycwnd zia okynzzy
.dt lray dxez gka ,ond zvrn lvpdl ekfi

l"fg eyxce ,'d z` drc ux`d d`ln ik ('h `"i diryi) aizk `eal cizrle
dxexa drcl dkfpe ,dxdh ly gex didi giyn `eaiyke ,dxdh ef zrc (.`l zay)
.oade ,dt lray dxez zrc ,mzrca minkgd eyre elrty dn oiap epleke
 -   " 
"    
גליון זה יוצא לאור לזכר ולעילוי נשמת
 איש האשכולות ורב פעלים לתורה ולצדקה וחסד,האי גאון וחסיד המופלג
 חסיד הדבוק ברבותיו,שריד לדור דעה מפאר הרבנים בשעתו
הגה"צ רבי צבי בן הרב חיים יהודה יאיר זצ"ל
 מסר שיעורים בישיבת אורחות חיים בראדזימין ונאשעלסק,אבד"ק בק"ק קאנסטאנטין ורייוויץ
, רב וראש ישיבה ישיבת רבינו שלמה קלוגער בנוי יארק,ובשערי תורה בווארשא
חיבר ספר חמודי צבי על התורה ומועדי השנה
.ה.ב.צ.נ. ת,נפטר ביום ד' אדר שנת תשל"ד לפ"ק

.zecrd okyn okynd icewt dl`
oihrxhqn [ipyd] iav dcedi iax w"dxd ] xn` mb
z"qe m"idl` my `ixhnib z"x okynd icewt dl` [ d"dllf

e"k zeize` md okynd icewt zeaiz rvn`e i"pc` my `ixhnib
.`ed jexa cgeind my `ixhnib
.[ ] -    

ipa eyrie cren lde` okyn zcear lk lkze
.eyr ok dyn z` 'd dev xy` lkk l`xyi
mdxa` iax] x"enc` x`iae .xzeink `ed eyr ok meiqdc
epi` okynd ziiyrc (`"hily) [d"dllf yhipdrpiwn
'd zevn meiw `edy zeiniptd `ed xwird `l` zeipevigd wx
aezky enke 'dl okyn envr mc`d dyrp dfac zexiarn xdfde
eyxce mË kËËezË aË izpkye ycwn il eyre (g,dk zeny) dnexz 'ta
lk lkze y"fe ,recik mkeza `l` xn`p `l ekeza l"fg
ipa eyrie ,zeipeviga epiid cren lde` okyn zcear
xy` zevnd lk eniiwy dyn z` 'd dev xy` lkk l`xyi
eyry enk miaehd mdiyrn i"r okynd eyr ok zeyrl 'd dev
.mnvr jeza okyn eyr ok enk d`xpd okynd
. "

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה

 אפס קצהו ידוע, לו דומי' תהלה,למעלת כבוד ידידנו הנכבד
 צהלתו בפניו ומקבל כל אחד בסבר פנים יפות,מדת הלב טוב להזולת
ועם עין טובה תמיד אהוב על המקום ועל הבריות

הרב שלמה הערצאג שליט"א
'ומשפחתו הנכבדה שיחי

לרגל שמחת נישואי בתם החשובה שתחי' למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
עב"ג החתן המופלג אליעזר נאדעל שיחי' בן הרב שלמה נאדעל שליט"א
ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל
,יה"ר שהזיווג יעלה יפה לתפארת המשפחות הנכבדים ויזכו שזיווג זו יהא בנין עדי עד
ויזכו לראות מהם ומכל יוצ"ח דורות ישרים ומבורכים מתוך אושר ועושר ואך טוב
,וחסד ירדפם כל ימיהם מתוך הרחבת הדעת וישוב הדעת ומתוך בריאות השלימות
.אריכות ימים ושנים טובים כל ימיהם עמו"ש וכטו"ס אכי"ר

  -      
גליון זה יוצא לאור לזכר ולעילוי נשמת
הרבנית הצדקנית מרת רבקה נעכא בראנדוויין ע"ה בת הרה"ח ר' יעקב קאנדיל ע"ה
בזוו"ר אשת הרה"ק רבי יחיאל מיכל בראנדוויין מטורקא זיע"א
ובזוו"ש אשת הגה"צ רבי צבי יאיר מרייוויץ זיע"א
.ה.ב.צ.נ. ת,נפטרה ביום ז' אדר ב' שנת תשמ"ו לפ"ק

`

הילולא דצדיקיא
הרה"ק רבי ברוך מגארליץ זיע"א

בהירה נעימה
מרבותינו הקדושים מפרשי התורה זיע"א

ב' דר"ח אדר תרס"ו לפ"ק

אלה פקודי בפרשה זו נמנו כל משקלי נדבת המשכן וכו' .קשה למה הוצרך להקדים
זה הלא יודע אני מה שהכתוב מספר והולך .י"ל שלפי שהכתוב מתחיל לומר אלה
פקודי דמשמע שרוצה למנות כלי המשכן ואח"כ מתחיל לומר עד איתמר וכו' ובצלאל
בן אורי עשה וכו' שהם דברים אחרים לכך פי' רש"י כן כלומר עיקר פרשה זו להודיעך
משקלי נדבת המשכן וכו' .אלא שסדר הדברים הביא לספר עבודת הלוים ביד איתמר
בן אהרן וכו' ובצלאל עשה וכו' ואתו אהליאב וכו'.
.  " 

כל הזהב העשוי וגו' צריך לדעת גזירת הכתוב איה מקומה ,ואם אומרו תשע ועשרים
ככר ,אם כן למה חזר לומר ויהי זהב וגו' ואולי כי גזירת הכתוב היא בכל מלאכת
הקודש ,וכוונת הכתוב היא לומר שכל הזהב העשוי למלאכה לא נחסר ,ולא נפשע ,ולא
נגנב ממנו דבר ,אלא הכל נכנס בכל מלאכת הקודש ,ובזה הוציא האומנים העושים
במלאכה מהחשד.
.  

עש"ה ,בגימטריא שלמ"ה  ,ולכך מוטעם רמז על המלכות .אחיסמ'ך למט'ה ד'ן ,סופי
תיבות כהן  ,לומר כיון שזכה למלאכת המשכן כאילו זכה לכהונה .ככר לאדן ,אף על פי
שעשו העגל לא דן אותם לכף חובה בזכות הככרים שהתנדבו.
.   

שפתי קדושים
מספרי הבעל שם טוב זיע"א ותלמידיו

epiax oa ,uilx`b w"ca` - l"wevf m`hyxald jexa iax yecwd oe`bd
xrc ± h"twz zpya ox`eerb oxiearb fi` r"if fp`vn miig ixacd yecwd
mrc] orciif oqiexb mrc j`p "jexa" orn`p mrc oarbrb mi` h`d ax xrfp`v
iax w"dxd - "mrh jexa" xrc execa mqxetnd oe`bd [xreey q'ax xrfp`v
xrc odreerb fi` xrvilx`b l'kexa iax .wiptiil w"ca` ,r"if lwprxt jexa
xrcpiw rhyxr ic oet xcq xrc] r"if fp`vn yecwd epiax oet odef rhtpit
l'cec iax (2 ,(ax `ee`piy) - r"if `bxy l`wfgi iax (1 ,miyecwde mipe`bd
w"dbd ly eia` ,ezeclia xhtp) - l"f ozp xi`n iax (3 ,(ax xraep`yw) - r"if
.(fp`v ± ax xrfiixw) - r"if oxd` iax (4 ,(r"if aea`an oey`xd y"xdn
gex lra rprt` o` oe` ,`lt yi` o` odreerb fi` ax xrvilx`b xrc
ytp zxiqn hin odreerb mgel h`d xr ,zn` yi` rbicl`eerb ` ,ycewd
`ocri h`d q`ee mixeaic ocrx l`nliih hbrlt xr ,ler iwxet ic obrw
odreerb fi` qr q`ee hbiivxrai` jif orn h`d xrhrty xra` ,hxrcpe`eerb
.zepeek rbiliid rpiif
` fi` xr f` oliivxrc hbrlt l"wevf aea`an y"xdn x"enec` oxn w"k
"aea`an oeiv zyecwd x"enc` oxn w"k xrh`t oiif liiee "zten xrvilx`b
oiviax ic h`d ,mixkf mipa oiiw h`drb hyip bp`l ox`i h`d - c"id l"wevf
l'xfril` mely iax w"dxd za d"r lc`xt dig zipaxd] l"f oeiv zyecw oet
y"xdn w"dbd x"enc` oxn w"k] xreey xi` oet zeyx hbrxtrb [l"wevf
if ,dreyi ` o'lretqie` ax xrvilx`b mev ox¨`t brn if ev [l"wevf oey`xd
xi` h`d ax xrvilx`b xrc oe` .ox¨`trb fi` if oe` zeyx ornew`a h`d
.[r"if aea`an y"xdn x"enc` oxn d"d] xkf oa ` hb`frbev
x`b odreerb fi` xr ,oe`b rqiexb ` odreerb jie` fi` ax xrvilx`b xrc
hxrthpr oe` ,r"if ax xrfp`v xrc ,o'rh`h orbiliid oiif iia hail`a wx`hy
`,xreey rbiliid xrqiexb oiif jie` ,miig ixac z"ey oi` ,dkldl zeaeyz mi
.wcv ipa` z"ey oi` mi` ev haiixy r"if "al ahii" xrc

או יבואר ,אלה פקודי המשכן משכן העדות ,הכלל ,יש אדם שעושה מצות הבורא יתברך
אבל עדיין אינו במדריגה שיהיה מחובר על ידי המצות להבורא יתברך בכדי שעל ידי זה יהיה
להבורא יתברך תענוג מישראל ,ובאמת האדם צריך לעבוד את הבורא יתברך בזה המדריגה.
וזהו הרמז אלה פקודי המשכן ,פקודי ,לשון התחברות מלשון חייב אדם לפקוד כו' ,האדם
צריך לעשות המצות בכדי שעל ידי זה יהיה לו התחברות אל השכינה ,כי משכן הוא לשון
שכינה משכן העדות ,עדות לשון תענוג לשון עדי עדיים )יחזקאל טז,ז( שעל ידי זה יהיה תענוג
להשכינה ממצות ישראל.
. 

או יאמר אלה פקודי המשכן משכן העדות .דהנה ענין המשכן וכליו לכל עבודתו היא דוגמת
ציור בנין האדם ותכונתו בכל איבריו כמבואר בזוה"ק .וענין איברי האדם הם רמ"ח כנגד רמ"ח
מ"ע ושס"ה גידים הם נגד שס"ה ל"ת כי כל קומת האדם הוא בנוי על יסוד המצות והתורה
כידוע .הנה כי כן גם צורת בנין המשכן שהוא בדוגמת האדם הוא בנוי על פי התורה והמצות
כולם כמבואר בזוה"ק פ' תרומה ע"ש והבן .ולכך הנה התורה והמצות הם עיקר המשכן .לכן
אמרה התורה )שמות לו ,א( ובצלאל בן אורי בן חור עשה את כל אשר צוה ה' את משה .ר"ל
אחרי אשר כי בצלאל הי' עושה המשכן הוצרך הוא לקיים את כל התורה והמצות אשר צוה ה'
את משה ואחר כך היה יכול לבנות המשכן עפ"י התורה .וזהו שאמה"כ אלה פקודי המשכן ר"ל
פקודי ה' הם עיקר המשכן עפ"י התורה .וזהו משכן העדות שנבנה עפ"י העדות והתורה אשר
פקד ה' עפ"י משה ולכך קראו משכן העדות:

h`d iif oet rpii` ,uilx`b hc`hy ic oi` mixag iixc odreerb orprf qr
odreerb hql`nrc fi` q`ee cp`lyhiic oiiw ox¨`t daiq it lr hfenrb
`oiiw ornewrbwixev fi` xr oree ,"dlkyd" rprhl`yx`t ic hin hwrhyrbp
odreerb oiey fi` xr xra` ,yi'ciqg odehrbpd` orbp`brb j`p xr fi` uilx`b
mev oiif axwn hl`eerb mi` oa`d mixag rpiif ,bipiieerpi` oet hlietx`t
xr h`d mcew ,ax mev oiibpiix` xin`l hb`frb mi` iif oa`d ,ax xrvilx`b
mikqn h`d xr oree ,hryhenrb wx`hy mi` oa`d iif xra` ,hl`eerb hyip
.hepin rkilhr oi` mew ji` ,`c xin sie` qhx`ee hb`frb iif xr h`d odreerb
xrc h`d ax xrvilx`b oet "mely" ornrp oiix` orprf iif oree
mrc x`t xra` mixag iieev ic x`t hp`d rbiliid oiif oarbrb ax xrvilx`b
,q`eex`t hqe`eerb hyip oa`d iif ,qit oiif hwrxhyrbqie` xr h`d orhixc
`xrc f` ofiiee hl`eerb wpr a`d ji` hb`frb iif h`d o`n-dxag xrc xra
ory`ee jif sx`c orn iee hx` o` oi` orbp`brb ji` oia ,qrl` hyip hqiiee ax
hl`eerb jii` a`d ji` ,hprd ic oy`eerb hyip jif a`d ji` oe` ,hprd ic
,hprd ic oarb xin hree xr ,oian oiiw hyip fi` xrvilx`b xrc f` ofiiee
`...heb x`b oiey hqiiee xr f` ofieerb xin h`d xi` xra

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

. 

פרנס השבוע  -נתנדב לזכר ולע"נ האשה מרת בריינדל לאה בת הרה"ח ר' זאב וואלף ע"ה ,נפטרה ג' אדר תשס"ד לפ"ק ,נתנדב ע"י ידידנו הנכבד הרוצה בעילום שם שיחי' ,ת.נ.צ.ב.ה.
הגליון יו"ל לרפואתו השלימה והמהירה של
נכד רביה"ק רבי משה מסטרעטין זללה"ה
ישראל שלום בן פרומעט לרפו"ש
בתוך שאר חולי ישראל אכי"ר.

פרשת פקודי  -ויקרא

יומא דהילולא

דצדיקיא

היא"צ כאן הוא של שנה
פשוטה ושל אדר ב'

גליון זה יוצא לאור לזכר ולעילוי נשמת
מרת צפורה נחמה ב"ר יעקב מאיר באק ז"ל
נכדת רביה"ק מהרי"א מסטרעטין נ.י .זללה"ה
נפטרה ח' מר חשון תשע"ו לפ"ק ,ת.נ.צ.ב.ה.

גליון זה יוצא לאור לזכר ולעילוי נשמת
האשה מרת חיה אסתר ספיוואק ע"ה
בת הגה"צ רבי מרדכי לאנגנער זצ"ל
נכדת רביה"ק רבי משה מסטרעטין זללה"ה
נפטרה ב' אדר תשל"ז לפ"ק ,ת.נ.צ.ב.ה.

ש"ק  -ב' אדר ב'

יום א'  -ג'

יום ב'  -ד'

יום ג'  -ה'

רבי ארון לייב
מפרימישלאן זצ"ל
רבי יעקב יחזקי'
מפאפא זצ"ל
הבית ישראל מגור זצ"ל

רבי שמואל זאנוויל
מסטרעטין זצ"ל
רבי מרדכי יפה  -בעל
הלבושים זצ"ל
רבי בנימין מקאצק זצ"ל

רבי לייב שרה'ס
זצ"ל
רבי צבי יאיר
מרייוויץ זצ"ל
בעל חמודי צבי

רבי זאב וואלף
מטשארני-אוסטראה זצ"ל
רבי ישעי' מושקאט
מפראגא זצ"ל
רבי מרדכי שלמה
מבאיאן  -נ.י .זצ"ל

כל הזכויות שמורות למכון מאמר משה על שמו ולזכרו הקוה"ט של
כ"ק מרן רביה"ק רבי משה מסטרעטין זללה"ה

a

לקיים בנו חכמי ישראל לבריאות הגוף והנפש בשלימות בתשח"י בב"א:
מרן רבי מרדכי בן מרגליא שליט"א ]מוויזניץ-מאנסי[ ,מרן רבי חי יצחק בן
אסתר רבקה שליט"א ]מראחמיסטריווקא[ ,מרן רבי ישראל אברהם בן שיינא
רחל שליט"א ]מסקולען[ ,מרן רבי מתתיהו חיים בן עטל שליט"א ]הרב
סולומון[ ,מרן רבי משה בן פריידא רבקה שליט"א ]הרב וואלפסאן[.

יום ד'  -ו'

יום ה'  -ז'

עש"ק  -ח'

רבן של ישראל משה רבינו ע"ה-זצ"ל
רבי שלמה אפרים מלונטשיץ זצ"ל הכלי יקר
רבי יצחק אייזיק מקאליב זצ"ל
נעקה"ש רבי אלטר יחזקאל מדזיקוב זצ"ל
רבי ישראל יצחק רייזמאן זצ"ל
רבי יעקב ישכר בער מנדבורנא זצ"ל

להערות וכן לקבל הגליון באי-מיילdegelmacheneyehuda@gmail.com :

