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ויפקד המלך פקודי"ם

תפילה מתוך ענוה  -מביאה לפקודת ישועה ורחמים
ֵא ֶּלה ְפקו ֵּדי ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן ִמ ׁ ְש ַּכן ָה ֵע ֻדת ֲא ׁ ֶשר
ית ָמר
משה ֲעב ַֹדת ַהלְ וִ ִ ּים ְ ּביַ ד ִא ָ
ּ ֻפ ַּקד ַעל ּ ִפי ׁ ֶ
ֶ ּבן ַא ֲהר ֹן ַהכּ ֵֹהן( :לח ,כא).
וכבר דקדקו חכמינו ז"ל על כפל הלשון
"המשכן משכן".

ולכן משכ"ן בגימטריא שפ"ל ,כי השפלות וענוה
זהו עיקר המשכן .א'לה פ'קודי ה'משכן מ'שכן
ה'עדות הראשי תיבות בגימטריא ענו"ה והסופי
תיבות בגימטריא תפל"ה ,משכ"ן במילואו
בגימטריא י"ח ברכו"ת ,רמז שעל ידי תפילת
י"ח בענוה נוכל לעשות תמיד משכן לד' ,ולכן
תפל"ה ענו"ה בגימטריא משכ"ן במילואו (מ"ם
שי"ן כ"ף נו"ן) ,ושני פעמים משכן נאמר בפסוק
כאן ,פקודי המשכ"ן משכ"ן העדות ,ב' פעמים
משכ"ן במילואו בגימטריא 'תפל"ה למש"ה
אי"ש האלהי"ם' (תהלים צ ,א) ,רומז לתפילה בענוה
כתפילת משה רבינו ע"ה ,כי במשה כתיב (במדבר
יב ,ג) 'והאיש משה עניו מאד' ,ועל ידי תפילה
כזו נעשה משכן להשראת השכינה ,וזה 'אשר
פקד על פי משה' ,שכח המשכן נפקד לדורות
בתפילה בענוה כתפילת פיו של משה רבינו ע"ה,
והבן" .עכלה"ק.

תפילתו של משה-
משולבת ענוה ושפלות רוח
ובהקדם דבריו הקדושים של הרה"ק ר' שרגא
יאיר מביאליבערזיג זצ"ל בנו של הרה"ק רבי נתן
דוד משידלאווצא זי"ע ,בספרו הקדוש "ארון
עדות" ,וזלה"ק:
"פקודי  -לשון פקדון ,וזה אלה פקוד"י
המשכן  -שכוחות המשכן נפקדו לדורות עולם,
שגם עתה בזמן החורבן נוכל לעשות משכן
ומקדש לה' ,כמאמרם ז"ל (מגילה כט ,א) 'ואהי להם
למקדש מעט (יחזקאל יא ,טז)  -אלו בתי כנסיות
ובתי מדרשות שבבבל' ,והיינו ,על ידי שנתפלל
בהם בשפלות וענוה ,שבזה נמשיך לתוכם
השראת שכינתו יתברך ,כמאמר הכתוב (ישעי'
נז ,טו) 'מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח',

אלה פקוד"י  -בני חיי ומזוני
ויש להוסיף על דבריו ,כי הנה לשון "פקודי"
רמז לשלשת צרכי האדם ,רמז לחיי ,כענין
א

לצבאותם ביד משה ואהרן" ,וכן כתוב
כא) "נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן".
ומה היה סוד כוחו הגדול של משה רבינו ע"ה,
אשר זכה להיות השליח הנאמן להוציא את בני
ישראל מן הגלות ,על כך אמרו ז"ל "קול דודי
הנה זה בא  -זה משה"  -בקולו  -בכח דיבורו -
שהיה מעורר בו את בני ישראל לתשובה ולתיקון
המעשים ,או אז נשבר לבבם בקרבם ,ועל ידי
הענוה ושפלות הרוח שהיתה מנת חלקם באותה
שעה זכו להיגאל ,וכדברי הרה"ק מביאליבערזיג,
שהתפילה הבאה בענוה ובלב נשבר מתקבלת
ברחמים .וזה ענין מה שאמרו בזוהר הקדוש,
שגלות מצרים היתה גלות הדיבור ,עד שבא
משה רבינו ע"ה ובכח דיבורו עורר את הלבבות
עד שנחמו על מעשיהם ,וזכו לגאולה.

הכתוב (במדבר לא ,מט) "ולא נפקד ממנו איש",
וכנוסח התפילה (בימים הנוראים) "ובריות בו יפקדו
לחיים ולמות" ,רמז לבני ,כענין הכתוב (בראשית כא,
א) "וה' פקד את שרה" ,ורמז למזוני ,כענין הכתוב
(רות א ,ו) "כי פקד ה' את עמו לתת להם לחם" ,ועל
שלש פקידות אלו רמז הכתוב שיש להתפלל
ולבקש רחמים עליהם מתוך ענוה ושפלות
רוח ,דהיינו בלב נשבר ונדכה כעני בפתח ,ואזי
הופכת התפילה לתפילת משה איש האלקים,
המתקבלת לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

(תהלים עז,

משה רבינו ע"ה עורר בני ישראל
לתשובה בלב נשבר וכך זכו לגאולה
והנה קראנו היום בתורה את פרשת החודש
 "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן בארץ מצריםלאמר ,החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון
הוא לכם לחודשי השנה" (שמות יב ,א-ב) .ובמדרש
(שיר השירים רבה ב ,כא) אמרו חז"ל" :רבי יהודה אומר
'קול דודי הנה זה בא' (שיר השירים ב ,ח) זה משה,
בשעה שבא ואמר לישראל בחדש זה אתם
נגאלין ,אמרו לו ,משה רבינו היאך אנו נגאלין
והלא אמר הקב"ה לאברהם (בראשית טו ,יג) 'ועבדום
וענו אותם ארבע מאות שנה' ,ועדיין אין בידינו
אלא מאתים ועשר שנה ,אמר להם הואיל והוא
חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונותיכם ,אלא
מדלג על ההרים אין הרים וגבעות האמורין
כאן אלא קצים ועיבורין ,מדלג על החשבונות
ועל הקצים ועיבורין ובחדש הזה אתם נגאלין
שנאמר 'החדש הזה לכם ראש חדשים".
מתוך דבריהם ז"ל נראה ,כי כל גאולת בני
ישראל ממצרים היתה בזכותו של משה רבינו
ע"ה ,אשר נשלח על ידי הקב"ה ,לגאול את
ישראל ,יחד עם אחיו אהרן הכהן ע"ה ,ועל
שמם נקראת הגאולה ,כענין הכתוב (במדבר לג ,א)
"אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים

בכח התשובה נסתם פי המקטרג
ובזה יבוארו גם דברי חז"ל
"בשעה שיצאו ישראל ממצרים עמד סמא"ל
המלאך לקטרג אותן אמר לפני הקב"ה רבש"ע
עד עכשיו היו אלו עובדים עבודת כוכבים ואתה
קורע להם את הים" ,ובילקוט שמעוני מובא
המדרש בנוסח זה" :והמים להם חומה ,שירד
סמא"ל ואמר לפניו ,רבונו של עולם ,לא עבדו
ישראל עבודה זרה במצרים ואתה עושה להם
נסים ,והיה משמיע קולו לשר של ים ונתמלא
עליהם חמה ובקש לטבען .מיד השיב לו הקב"ה,
שוטה שבעולם ,וכי לדעתם עבדוה והלא לא
עבדוה אלא מתוך שעבוד ומתוך טרוף דעת
ואתה דן שוגג כמזיד ואונס כרצון .כיון ששמע
שר של ים אותה חמה שנתמלא על ישראל
החזירה על מצרים שנאמר וישובו המים ששבו
מישראל על מצרים".
ולכאורה יש להבין ,היכן מצינו שבני ישראל
נאנסו לעבוד במצרים עבודת כוכבים ,ועוד
(מדרש רבה כא ,ז)

ב

קשה ,וכי בעבודה זרה החמורה יש הבדל בין
שוגג למזיד ,הלא בזה שניהם שווים לאיסור.
אמנם ,על פי המבואר יובן היטב ,כי בשעה
שיצאו ישראל ממצרים ,עורר אותם משה רבינו
ע"ה לתשובה ולתיקון המעשים ,עד שנשבר
לבבם בקרבם ,והתוודו את חטאתם ,או אז
השיב הקב"ה לס"מ ,כי הנה בני ישראל כבר
אינם במדרגה שוה למצריים ,כי גם אם עברו
חלילה על מצות ה' ,הרי התוודו את חטאתם אם
עדיין לא נמחק החטא לגמרי ,אולם כבר שונה
דינם של אלו מאלו.
ענין קריאת פרשת ויקרא לקראת חודש ניסן
ואולי היינו טעמא דקריאת פרשת ויקרא
שיוצא בדרך כלל לפני או בתחילת חודש ניסן,
כי הלא אמרו חז"ל (ראש השנה יא ,א) "בניסן נגאלו
בניסן עתידין להיגאל" ,והזמן גרמא לשוב
בתשובה ולהתוודות על הטאים ,ולכן קוראים
את הכתוב (ויקרא ד ,ב) "נפש כי תחטא בשגגה
מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ועשה אחת
מהנה" ,ובהמשך הכתוב מבוארים דרכי הווידוי
והתשובה ,כי על ידי הווידוי והתשובה בלב נשבר
מצמיח השי"ת גאולה וישועה.

והנה ראו זה דבר פלא ,כי "החדש הזה לכם
ראש חדשים" (עם חשבון התיבות) עולה
בגימטריא "תפלה למשה איש האלקים" ,כי
כאמור במדרש ,באומרו לישראל את מצות
החודש ,עורר את לבבם לתשובה ,מה גם שראש
חודש הוא זמן כפרה ,ועל ידי זה הגיעו לידי ענוה
ושפלות רוח ,ותפילתם הפכה ל"תפלה למשה"
כדברי הרה"ק מביאליבערזיג ,שתפילת מנשה
היתה באה בענוה ולכן נתקבלה ,כי כוחה ככח
המשכן.
וכמו בימים ההם כן בזמן הזה ,חודש ניסן הוא
זמן תשובה ומחילת עון ,חודש טובה ומבורכת
בברכת השי"ת,
יעזור השי"ת שנזכה עוד השנה לחוג את
המצות בירושלים ,ונאכל שם מן הזבחים ומן
הפסחים ,והנה אמרו חז"ל כי יש להסתיר
את הברכות מפני המקטרג שלא יבין ,ואם כן,
שכולם יגורשו מבתיהם ויצטרכו לעלות לרגל
לירושלים להקריב את קרבן הפסח בבבית
מקדשינו ותפארתינו ,כאשר נקדם פני משיח
צדקינו ,בגופים אלו ,בב"א.

להצטרפות ללימוד משניות

פרנס החודש

לסיים עד היום ההילולא

י"א אדר ב'

העלון נתרם לע"נ
מרת חיה רבקה פעריל
בת ר' מרדכי ראזינגער ע"ה

לע"נ כ"ק
אדונינו ורבינו

ר' חנניא יו"ט ליפא

נתרם ע"י

בן אדונינו ורבינו
ר' חנוך העניך זצוללה"ה

בנה הרה"ח ר' חיים מנחם ראזינגער הי"ו
ווילאמסבורג

להרשם אצל ר' יצחק ווינגרטן

052-761-03-76

ג

מעומק לבבינו מברכים אנו ברכת מזלא טבא
לאנשי שלומינו היקרים כל אחד בשמו הטוב יבורך ה"ה
הרה"ח ר' שמואל פישמאן הי"ו
בעל אכסניה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א במונטריאל
לרגל נישואי בנו החתן יקותיאל הי"ו
החתונה תתקיים אי"ה ביום א ג' אדר ב'
במאנסי נ"י

הרה"ג ר' יוסף אנגלמן הי"ו
רב ואב"ד ראשון לציון
לרגל הכנס בנו לעותומ"צ בשעטו"מ
השמחה תתקיים באולמי כתר הרימון ביום ג' ה' אדר ב'
הרה"ח ר' יעקב ישראל בר חיים הי"ו ירושלים
לרגל נישואי בנו החתן דוד ידידיה הי"ו בשעטו"מ
החתונה תתקיים אי"ה ביום ג' ה' אדר ב'
באולמי גוטניק ירושלים

הרה"ח ר' ישראל מרדכי גטר הי"ו ביתר
לרגל נישואי בתו
החתונה תתקיים אי"ה ביום ב ד' אדר ב'
באולמי פארהאנד בית שמש

הרה"ח ר' ישראל קורניק הי"ו בני ברק
לרגל הכנס בנו הבה"ח אליעזר נ"י
לעותומ"צ בשעטו"מ
השמחה תתקיים אי"ה
ביום א ג' אדר ב' באולמי שערי ציון

הרה"ג ר' דוב בעריש גולדברג הי"ו
משגיח דישיבתנו הגדולה בני ברק
לרגל נישואי בנו
החתונה תתקיים אי"ה ביום ב' ד' אדר ב'
באולמי ארמונות חן בני ברק

הרה"ג ר' משה יחיאל דוד פיקסלר הי"ו
ר"מ בבית מדרשינו בבני ברק
ולבנו הרה"ח ר' חיים יוסף פיקסלר הי"ו
לרגל הולדת נכדו-בנו בשעטו"מ

החתן ר' עמרם מנחם טויב הי"ו לונדון
לרגל נישואיו

יה"ר שיזכו לראות רוב נחת מכל יוצ"ח ולגדלם לתורה לחופה ולמעש"ט עד ביגוא"צ בב"א

חברים בהלכה-לימוד משנה ברורה היומי ע"פ תקנות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
הלכות שבת :יום שב"ק פקודי סימן שח סעיפי ד-ה | יום א' סימן שח סעיפי ו-ז |

יום ב' סימן שח סעיפי ח-ט | יום ג' סימן שח סעיפי י-יא | יום ד' סימן שח סעיפי יב-יג |
יום ה' סימן שח סעיפי יד-טו | יום ו' סימן שח סעיפי טז-יז |
הודעה חשובה

לעדכונים מהנעשה בחצר הקודש ניתן להתקשר
ל"קול סאסוב" 077-261-1104

לידיעתכם אנו משקיעים רבות בעריכת הגליון שיצא בטוב טעם ובשפה
ברורה ע"י מיטב העורכים וכדי שנוכל להמשיך בהפצת הדא"ח הנכם
מתבקשים להשתתף בהוצאת הגליון

"מכון נועם אמרים"
כל הזכויות שמורות ©
המעונינים לתרום את העלון לעי"נ יקיריהם.
או לרגל שמחה ,וכן המעונינים להצטרף כמנויים.
noamamorem@gmail.com
טל 972-527688014 :פקס972-37361653 :

זמנים לשבת פרשת פקודי
מוצ"ש – ר"ת
הדלקת נרות
ק .ישמח משה 5:24 :ק .ישמח משה6:59 :
7:02
 5:09ירושלים:
ירושלים:
ד

