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דברי תורה לפרשת ויקהל –פקודי
כאשר פרשיות תרומה תצוה מדברות על תכנון המשכן פרשיות
אלה,פרשיות השבוע ויקהל-פקודי מדברות על הקמת המשכן בצורה
מעשית .מה באמת צריך להיות הצד המעשי?
ישנו פסוק מענין בפרשת פקודי :פרק ל"ח פס' כח
"ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים ) (1775עשה ווים לעמודים
וצפה ראשיהם וחישק אותם"
על פי הפשט נאמר כי משה עשה חשבון לכל תרומות בני ישראל ,והנה
שכח היכן שם  1775שקלים שקבל? היכן נעלמו? .היה נבוך ביותר!!!
האיר הקב"ה את עיניו וראה שהם עשויים ווין לעמודים )תנחומא(.
ידוע כי שורש עם ישראל הוא  600,000 :וכנגדם יש " "600,000אותיות
בתורה וכל אחד יונק מאחת מאותיות התורה.
והנה משה סופר ומונה את עם ישראל בפרשת במדבר פרק ב' פסוק ל"ב
ומוצא כי מספר בני-ישראל הוא  .603,550זאת אומרת הרי יש יותר מ-
 ! 600,000אם כן מאין ישאבו אותו מספר עודף מאותיות התורה?יש 3550
אנשים עודפים! כל אחד שילם מחצית השקל סך הכל  1775שקלים של
ה"נותרים" !
מה איתם? מתלבט משה "איך הם נכללים בעם ישראל"? והקב"ה מגלה
לו שאין לדחות אפילו נפש אחת .כולם קשורים לאותיות התורה "עשה
ווין לעמודים" הם מחוברים )ווין( עם עמודי העולם שהם צדיקי הדור ועל
ידי זה כל אחד יש לו חלק על -פי מה שנאמר "לבל ידח ממנו נידח"
דרך אגב לימדני רבי ומורי בשיעורי הקבלה כי כל יהודי לעולם לא יאבד
עשירית מיהדותו על פי הפסוק בספר ישעיה "ועוד בה עשיריה" וגם
"יהודי מלשון "יוד" = .10אם בכל זאת נעלמות נשמות יהודיות
"נישואי תערובת וכדומה "..מה קורה לנשמות הללו ? הסביר לי מורי
ורבי הרב שבתאי סבאטו כי מכל  10יהודים כאלה מתחברת נשמה אחת
לנשמה של גר אשר באה להסתופף תחת כנפי השכינה .לכן עינינו רואות
את העוצמה הרוחנית של אלה הבאים להסתופף תחת כנפי השכינה הם
בעוצמה רוחנית פי  10מיהודי רגיל..
לפעמים עומדים אנו מהצד ו"מקנאים" בהתלהבות הקודש שבתוכם...
מהרעיון הנ"ל אנו מבינים כי לעולם בעם ישראל ישארו נשמות
מחולקות ל 600,000ולעולם לא יחסר מהעם היהודי..
הפסוק הנזכר המבטא את מספר ווי העמודים גם רומז לנו בצורה מאוד
ברורה כי מדובר כאן באותיות התורה ,משם יונק עם ישראל ,משם
החיבור אל מציאות הנצח אל הקב"ה )חיבור=וו( דרך התורה.

אכן אפשר לראות כי
ערך האותיות א' עד ט'=45
ערך האותיות י' עד צ'=450
ערך האותיות ק,ר,ש,ת =1000
ערך האותיות הסופיות כ,מ,נ,פ,צ =280
צא וחשב ערך כל אותיות התורה :בדיוק מדהים! של !1775
מסקנה מעשית:
חיבור אל אותיות התורה חיבור אל התורה מהווה בסיס אתן לנצחיות
העם היהודי ושורש נשמתו
שנזכה
אכ"יר
השבת היא גם שבת "החודש" שנזכה בס"ד להמשיך ולהתחדש ולהוסיף
לחדש והקב"ה יאיר עיננו בתורתו וישים בלבנו אהבתו ויראתו..ולעבדו
בלבב שלם.
למשפחת ברנר ומשפחת בורדוגו
אוהב אתכם תמיד
חושב עליכם
בר-עמ"י

