
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :פקודיפרשת 
 . )לח כב(יהודה למטה חור בן אורי בן ובצלאל

 שלמה תפארת הנה הדרך הנכון להדרכה והשפעה בזמנינו, מבואר בספה"ק

 הדור מצדיקי שמענו אשר הדבר זהד"ה הוי דן(, שכתב בזה הלשון:  אבות פרקי)
 ,עשית ככה מדוע לו לאמר פניו על דרכו את לאדם הוכיחו שלא ,בזמנינו שהיו

 האדם שם אשר עד ,טובים בדברים חכמה ובדרך ופיוסים ריצוי בדברי הכל רק
 האלקי האיש היהודי הרב אמר וכה. מחטאיו לשוב לבו על מעצמו

 שלא ,ע"זי מלעליב דוד' ר האלקי הצדיק הרב דברי קבל כי ,ע"זי מפרשיסעחא

 לפני שלימה בתשובה להשיבם כדי וניאוצים תוכחת בדברי אנשים עוד להוכיח
 באהבה לבבם את ולקרב ,ובנחת ריצוי בדברי עמהם להתהלך אם כי ,ה"ב י"הש

 , עכלה"ק.שמים ביראת לעוררם

 והיינ בצלאלוואפשר לרמז ענין זה כאן בפרשת בנין המשכן להשראת השכינה, 
בן שהוא לו להגיד יש אז  ,ל-בצל א ולהכניס שנתרחק אדםאם רוצים לקרב 

שנכשל ונפל  בן חורהוא אם אפילו  ,ת נפשו ונשמתו הטהורהשמאיר בכוחו אורי
להודות ולהלל  ולהטות למטה יהודהיוכלו וע"י דיבורים אלו  ,של היצר הרע בחור

 )יום ד' פקודי תשע"ו( .מתוך התעלות בעבודת ד' והכרה בגדלות הבורא 'לד

 

 איתמר ביד הלוים דתועב משה פי על פקד אשר העדת משכן המשכן פקודי אלה
 הכהן. )לח כא( אהרן בן

 האומות שהיו לפי (:החנכי משפחת ס )במדבר כו ה, ד"הפ' פנחכתב ברש"י 
 שלטו שלא הם סבורין, שבטיהם על מתיחסין אלו מה ואומרים אותם מבזין

 הטיל לפיכך, בנשותיהם וחומר קל מושלים היו בגופם אם, באמותיהם המצריים

 אני מעיד, לומר, זה מצד ד"ויו זה מצד א"ה, עליהם שמו הוא ברוך הקדוש
 שבטי( ד קכב תהלים) דוד י"ע שמפורש הוא וזהו. אבותיהם בני שהם עליהם

 החנכי כתיב בכולם לפיכך, לשבטיהם עליהם מעיד הזה השם. לישראל עדות יה

 ד"יו בו קבוע שהשם לפי, הימני משפחת לומר הוצרך לא בימנה אבל, הפלואי
 , עכלה"ק.בסוף א"וה בראש

לא  ,שכינה שרויה ביניהםזכו איש ואשה כמו כן מצינו שאמרו חז"ל )סוטה יז.(, 
 ושיכנו שמו את חלק שהרי - ביניהם שכינה)שם(  י"שזכו אש אוכלתן. ופי' ר

 שמו מסלק ה"שהקב - אוכלתן אש זכו לא, באשה י"וה באיש ד"יו ביניהן

 כל אחד לעצמו הוא אשבלי השי"ת שוהיינו  ., עכלה"קואש אש ונמצאו מביניהן
ה ביניהם, ונעשה -שתשכון י ועל ידי השראת השכינה גורם התאוה הגשמית,

 בקדושה וטהרה. שהאיש וא

ואפשר לומר שבא הכתוב לרמז כיצד זוכים איש ואשה להיות שכינה שרויה 
יהודי כדי שיהיה מקום בית שצריכים לקיים בכל  אלה פקודי המשכןביניהם, 

שכון ביניהם העדות של שימשכן העדות  באופן של להשראת השכינה משכן
 לילך בדרך ה המעידים על קדושת ישראל, הדבר הראשון הוא-אותיות שם י

 שניתנו למשה מסיני, גם יש על פי משהאשר פקד ת רה והמצווהתו

 
 

 

 

 

, וכן צריך להיזהר קב"ה בשירה ובשמחהשרים להוהמק עבודת הלוייםלעבוד 

הזה  עולםנפרד בתוך חומריות  'איברשות ' תמר-ביד אי שיהיה בתוך ביתו כמו
, על דרך הכתוב )תהלים צב יג( צדיק כתמר יפרחתמר שבתוכו פורח כמו 

 )יום א' פקודי תשע"ו( .ורודף שלוםשלום האוהב  הכהןבן אהרן  ולהיות

 

 התנופה. )לח כד( זהב ויהי
ידוע דע"י שמחה באים השפעות ברוחניות ובגשמיות, כדכתיב )מלכים ב ג טו( 
והי' כנגן המנגן ותהי עליו יד ד', וכן איתא )ברכות לא.( אין השכינה שורה לא 
מתוך עצבות וכו' אלא מתוך שמחה של מצוה, וכן בגשמיות מובא בספה"ק 

שהוא סופי תיבות חת"ך שם הפרנסה, כי אם אני  רמז בפסוק והיי'ת א'ך שמ'ח
 כאן הכל כאן.

שע"י השראת השכינה הבא ע"י שמחה, זוכה להשיג גדלות הבורא , והענין הוא
ביודעו שעיני ד' משוטטות בכל, יבין ממילא שהכל לטובה כיון שה' יתברך, ו

בין הוא טוב ומטיב, והעיקר הוא רק להתבונן שהשי"ת אתו. וזהו הבדל הניכר 
מאמין לשאינו מאמין, כי התולה הכל בעצמו בא לעצבות אם אירע לו איזה 
חולי או שאר צרה, משא"כ המאמין בהבורא ברוך הוא שהוא המנהיג והעושה 
לכל המעשים יכול להיות בשמחה, ביודעו שהכל לטובתו, וגם כשאינו רואה 

הקודם, או  הטוב יש בזה חשבון למעלה לטובתו, כדי שיתוקן מה שפגם בגלגול
 בכדי להטיב אחריתו ויתגלה אז הטוב.

ר"ת  זהב לזה הוא  העצה, ועגמת נפש אם יש לאדם צער ,לשון צער ויהיוזהו 
יהיה לו תנופה  התנופה , שישיר ויהיה בשמחה, ועי"זמרה'שירי ז'בוחר ב'ה

 )יום ה' פקודי תשע"ו( והתעלות ברוחניות ובגשמיות.

 

 :ויקהלפרשת 

 מר. )לה ד(לא ד' צוה אשר הדבר זה לאמר ישראל בני עדת כל אל משה ויאמר
איתא במדרש על הפסוק ויקהל משה, רבותינו בעלי אגדה אומרים מתחלת 
התורה ועד סופה אין בה פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת בלבד, אמר 

הלכות שבת, הקדוש ברוך הוא עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים 
 כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת.

שע"י  ע"י אורייתא, ישראל עם קודשא בריך היאחד לא גדול,הוא יסוד וענין זה 
 , עי"זשבת קודשיום הבשבני ישראל מתאחדים ללמוד תורה הקדושה 

 .רוחניות וגשמיותבכל כאן ואם אני כאן ה ,מתאחדים עם הקב"ה

רומז  - "זה" ,לאמר ישראל בני עדת כל אל משה ויאמרוזה אפשר לרמז בפסוק, 
וגם ז"ה נוטריקון ז'כור ה'שבת,  ם כמספר ז"ה,ב שבטי"ילעם ישראל שיש בהם 

הדבר אשר  , להיותששבטי ישראל צריכים לזכור להתאחד ביום השבת קודש

 ה' ויקהל תשע"ו( ). 'לאמר וללמוד מצוות ד' הכתובות בתורה הק - לאמר צוה ד'

 

 

 דברי אלקים חיים  
 

 א"פגליון 
 ותשע" פקודיר' פ

 
 



  

 
 
 

 
 

 
 

 שיחת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 בעת מסע הקודש לרגל יודה"ל ז' אדר תשס"ט לפ"ק 

לפ"ק ס"טז' אדר תש -יצ"ו בעיר קאלוב יודה"ל בסעודת 
 :ג' סיפורים ממרן הרה"ק מהרי"א מקאלוב זיעועכ"י

אין ארץ ישראל איז געווען א שטארקע חשובער איד ר' אלעזר 

בריזעל, ער איז נישט לאנג צוריק אוועק אין א הויכע עלטער, ער 

האט מיר דערציילט עטליכע אין פערציג יאר צוריק, א מעשה 

דוד וואס איז געווען א וואס ער האט געהערט פון זיין פאטער ר' 
 באקאנטער חסידישער איד.

ר' דוד'ס פאטער ר' הירש יעקב, איז געווען אמאל אין שינאווע אין 

די שבת פאר ז' אדר, און דער שינאווער רב האט געזאגט צו איהם: 

"איך, אז מען דערציילט מיר א מעשה דארף עס זיין אינגאנצן 

פונקטליך קען איך עס פונקטליך, אויב עס איז נישט אינגאנצן 

נישט פארנעמען. אויף אייער זיידע ר' יוסף נאנאשער זאגט מען 

נאך, אז ווען א איד האט נאר געוואלט עפעס דערציילן האט ער 

אויסגעהערט, צו טון א חסד, אבער נאכזאגען האט ער נישט 

געוואלט נאכזאגען נאר א זאך וואס איז שטארק מדויק. דערציילט 

האט געהערט פון אייער טאטע בשם זיין  עפעס וואס איר
 פאטער".

האט ער געזאגט: דער טאטע האט דערציילט, אז ער האט אמאל 

געהערט פון זיין טאטע ר' יוסף, אז ווען ער איז אמאל געווען אין 

ראפשיץ, האט ער געזען דארט עפעס א יונגערמאן נאך די חתונה, 

געזאגט אז דאס  האט ער געפרעגט ווער איז דאס, האט מען איהם

איז רבי אלימלך רודניקער אן אייניקל פון דער רבי ר' אלימלך, האט 

ער געטראכט אן אייניקל פון דער רבי ר' אלימלך וויל איך מהנה 

זיין, האט ער גענומען עפעס א סכום און איהם אריינגערוקט אין 
 די טאש.

ן אז ר' ר' אלימלך רודניקער האט זיך געגעבן א דריי אויס, און געזע

יוסף איז דער וואס האט אריינגעשטופט די געלט, האט ער זיך 

געגעבן א רוף אן: "אה ר' יוסף דער אונגארישער, פארוואס ווילט 

איר מיך שוין מאכן פאר א מקבל?!" האט ר' יוסף נאנאשער 

געענטפערט: "איך זע אן אייניקל פון דער רבי ר' אלימלך, וויל איך 

האב געהערט פון מיין רבי דער קאלובער רבי, איהם מהנה זיין. איך 

אז ער האט געוואלט מאכן א חיבור א פירוש אויף נועם אלימלך, 

עס זאל זיין אזוי גרויס ווי יבמות כתובות קידושין, א ש"ס גמרא, 

 האט מען מיר געוויזן אין חלום פון הימעל, וויפיל מלאכים עס 

 

 

 

ן דער רבי ר' אלימלך, זענען באשאפן געווארן פון די מצוות פו

 אזויפיל פירושים זענען דא אויף נועם אלימלך".

ווען ר' הירש יעקב האט געענדיגט דערציילן די מעשה, האט דער 

שינאווער רב זיך צוזאמגעקלאפט די הענט און געזאגט: "נו זעט 

עטץ! איך האב שוין די מעשה געהערט אסאך מאל. איינער האט 

איינער האט געזאגט ת' אלף פירושים. געזאגט פ' אלף פירושים, 

 יעצט הער איך א מעשה!"

* 

דער טאטע זכרונו לברכה האט דערציילט, אז דער קאלובער רבי 

איז אמאל געפארן אונטערוועגענס אין די דערפער, האט איהם א 

דאס איז  –איד געפרעגט "רבי איר האט קרומפיל?" -דארפס

קארטאפל אויף אונגאריש, זאגט ער "ניין". פרעגט ער ווייטער 

"איר האט זעק?" זאגט ער "ניין". רופט זיך אן דער דארפסמאן 

 "אויב אזוי וועל איך אייך געבן קרומפילן מיט זעק".

די גאנצע וועג אהיים האט ער אזוי געחזר'ט "אונז האבן מיר נישט 

נישט קיין זעק". די עולם האט זיך  קיין קרומפילן און מיר האבן

געחידוש'ט וואס ער רעדט דערפון אזויפיל, האט ער געזאגט אזוי: 

 -עס שטייט "ובעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים" 

דורך "שבטחו בך" וואס זיי האבן געהאט בטחון, דורכדעם האבן 

ו זיי זוכה געווען צו "ותלמדם". און נאכדעם שטייט "כן תחננ

ותלמדנו", נישט נאר "כן תלמדנו". פארוואס בעט מען פלוצים 

 צוויי זאכן?

נאר עס שטייט אז די אבות הקדושים האבן אויסגעארבעט אליין 

אייגענע כלים, און עס האט נישט אויסגעפעלט מער, נאר 

אריינצולייגן השפעות אין די כלים. אונז האבן נישט קיין כלים, און 

ארף מען באקומען ביידע, השפעות, מיט נישט קיין השפעות, ד

כלים וואו עס אריינצולייגן. ביי די אבות איז דורך די אייגענע כלים 

"שבטחו בך", געווען גענוג אז מען האט זיי געגעבן השפעות פון 

"ותלמדם". אבער אונז, "תחננו" גיב אונז כלים פון דעת, און 

ו". די זעק מיט די נאכדעם גיב אונז אריין די השפעות פון "תלמדינ

 קארטאפל.

* 

 

 שיחות קודש  
 כ"ק מרן רבינו שליט"א מאת
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ר' אהרן פאלאק וואס איז געווען פון זענטא, האט מיר אמאל 

דערציילט א מעשה, וואס ער האט געהערט פון זיין רבי, אן 

אלטער איד פון עטליכע אין ניינציג יאר, וואס איז געווען דער דיין 
 אין זענטא.

ז געווען א תלמיד אלס בחור איז ער געווען א יתום לא עלינו, ער אי

חכם, אבער קיינער האט זיך דעמאלס נישט אומגעקוקט אויף 

סתם א יתום איהם צו חתונה מאכן. איז ער אריבערגעפארן קיין 

קאלוב, און ער האט זיך אפגעמאכט, אז ער גייט נישט אוועקגיין 

 פונעם ציון, ווי לאנג ער וועט נישט פילן אז ער איז א געהאלפענער.

אריינגעגאנגען, ער האט זיך אוועקגעשטעלט אין ווינקעל ער איז 

אונטער די מצבה, און געזאגט און געזאגט תהילים א לאנגע צייט. 

מיטאמאל קומט אן דער רב פון זענטא מיט תלמידים, ער זאגט 

 תהילים, און פארן ארויסגיין זעט ער דעם בחור ווי ער שטייט אזוי 

 

שיקט ער צו א תלמיד ער זאל איהם  אין ווינקעל אן זיך אוועקרירן,
פרעגן וואו ער וואוינט, טאמער האט ער נישט ווי אזוי 
אהיימצופארן קען ער קומען מיט איהם, זאגט ער וואו ער וואוינט, 
אין א פלאץ נאך זענטא, האט דער רב געזאגט: "איך פאר ביז 
זענטא, ביז זענטא קען איך מיטנעמען". ער האט מסכים געווען 

מיטגעפארן, און אויפן וועג ווען ער האט געשמועסט מיט און 
איהם, האט ער געזען אז עס איז א בחור א תלמיד חכם, ער 

 געדענקט א געוואלד.

ווען מען איז אנגעקומען קיין זענטא, איז ער אריין אין שטאט צו 
נעכטיגן דארט ביז מארגן ווען ער וועט קענען פארן ווייטער. 

רב אין שטוב, פרעגט ער איהם וואס איז די  אריינקומענדיג ביים
מעשה אז ער איז געשטאנען דארט, זאגט ער: "איך בין א בחור א 
יתום, און איך האב זיך אפגעמאכט אז איך גיי נישט אוועק ביז איך 
פיהל נישט אז איך בין א געהאלפענער, ווען איר האט מיר 

ה איז צוגעשיקט פרעגן, האב איך געפילט עפעס ווי די דאג
 אראפ פון מיין הארץ, ממילא האב איך מסכים געווען".

דער רב איז תיכף ארויסגעגאנגען פון זיין צומער, ער האט 
געבעטן א איד זאל אריינגיין פרעגן דעם בחור צו ער איז 
מסכים צו נעמען זיין טאכטער. דער בחור האט גלייך 

נעמען דער רב'ס טאכטער, און אזוי איז מסכים געווען צו 
  ]המשך יבוא אי"ה[ ער געהאלפן געווארן.

 



8:45
פתיחת האולם המפואר

מוכן ברוב פאר והדר

9:00
נטילת ידים

לסעודת מלוה מלכה רבתי

9:15
זמירות למוצאי שב”ק

ע”י מקהלת חברה ’ידידים’

9:40
סיום ששה סדרי משנה

ע”י מוה”ר אליעזר קליינמאן הי”ו

10:00

10:35
פרקי חזנות

ע”י ידידינו היקר מיוצאי כוללינו 

עם מקהלת חברה ’ידידים’
מו”ה יואל פאלקאוויטש הי”ו

11:00
ברכת הקודש

של
כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א

10:20
דבר הכולל

ע”י "נזר כתר תורה” הרה”ג
 ר’ שלמה זלמן פאללאק שליט”א

10:30
נזר עבודת הקודש

לכבוד ידידינו הנכבד
מו”ה דוד שלמה גרינבערגער הי”ו

11:05
יזכור אהבתם

שהיומא דהילולא קדישא חל בשבוע זו ז' אדר

ותיכף אח”כ ברהמ”ז וסדר הגורלות

ניגוני הצה”ק מהרי”א מקאלוב זיעועכי”א

10:45
דרשת נואם הכבוד
ע”י הרב הגאון פה מפיק מרגליות
רבי יצחק ביסטריצקי שליט”א

10:15
ומלכם בראשם

הופעת כ”ק 
מרן אדמו”ר שליט”א

9:30
פתיחת המעמד

ע”י היושב ראש

9:45
דברי זכרון

ע”י הרה”ג 
ר’ אברהם מאיר ביערמאן שליט”א

ושם נשיר שיר חדש
  שיר חדש עה”פ ’עץ חיים היא
 למחזיקים בה ותומכי’ מאושר’

סדר המעמד הנהדר

כש"ת ר' אברהם מאיר ביערמאן שליט"א

 לע"נ האשה החשובה

מרת חיה רחל בת 
ר' אברהם מאיר ע"ה

 נדבת בנה ידידינו החשוב הרה"ג המפואר 

 וישמיע דברי זכרון לעילוי נשמתה

 ידידינו הרה”ח הנכבד מיקירי אנ"ש

ידידינו החשוב המופלג בתורה ובחסידות

ידידינו הנכבד ראש וראשון לכל דבר 
שבקדושה, מסור בלו”נ לבית חיינו

שינהל את המעמד בטוב טעם ודעת

מנהל כוללינו רבות בשנים

משב”ק של כ”ק מרן אדמו”ר שליט”א

מגי"ש בבית מדרשינו

מוה”ר יצחק בריסק הי”ו

הרה”ג ר’ שלמה זלמן

מוה”ר דוד שלמה

 פאללאק שליט”א

גרינבערגער הי”ו

של כ”ק מרן 
אדמו”ר שליט”א

ראש כוללינו

ימסר ע”י בנו 
הרה”צ רבי ישכר דוב שליט”א

הרב הגאון המפורסם נואם בחסד עליון

רבי יצחק 
ביסטריצקי שליט”א

מרבני חסידי באיאן ונשיא ומייסד
 מוסד הק’ מקוה יו. עס. עי.

 לרגל השלושים של האשה החשובה

 מרת מעניא בת ר' משה אהרן ע"ה
 אמו של ידידנו הנכבד, הרה”ח המפואר כש”ת

מו”ה אליעזר קליינמאן הי”ו
גבאי דקהלתינו הק’, ומסור בלו"נ

 לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

המלוה מלכה
 מוקדשת

יושב ראש

כתר תורה

נזר עבודת
הקודש

ברכת קודש

נואם הכבוד

נר זכרון
 וסיום ששה סדרי משנה

ותומכיה
מאושר
ותומכיה
מאושר
ותומכיה

מגבית

מלוה מלכה השנתית
להחזקת כוללינו

ברגשי כבוד ובקריאה של חיבה

ך ר ב ת י ם   ש ה ת   ר ז ע ב

מתכבדים אנו בזה להזמין את מע”כ שיחי’ לבוא ולהשתתף 

במסיבה נהדרה להחזקת התורה

מלוה מלכה
ומגבית ותומכיה מאושר

לטובת חיזוק וביסוס כוללינו אשר בצל כנפי’ יחסון חבורות של תלמידי
חכמים מופלגים שליט”א הממתים א”ע באהלה של תורה מתוך הדחק

ה ” י א ם  י י ק ת ת ש

מוצש”ק פרשת פקודי 

בהשתתפות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

באולם פרדס פיגא

לכבוד וליקר תהי’ לנו הופעתכם האישית
 בגוף ובממון להחזקת התורה

הנהלת הכולל

נטילת ידים בשעה 9:00    ברכת המזון בשעה 11:15

Mar. 12ב’ אדר ב’ תשע”ו הבעל”ט - ולמס’

2 4 1 K e a p S t r e e t - B r o o k l y n N Y 1 1 2 1 1

חברה "ידידים”
 ינעימו בשירה ובזמרה

בניצוחו של המנגן הנפלא
 מו”ה יואל

מחשובי יוצאי כוללינו פאלקאוויטש הי”ו
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