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ָרא  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ְמַלאְכּתֹו  נ  ִמָכּ ַבת  ָשׁ בֹו  י  ִכּ אֹתֹו,  ׁש  ַוְיַקֵדּ
ֱא־נִֹהים ַנֲחׂשֹות. 

)או  "מנאכה"  הקטחים:  בשני  מופיחות  מפתח  מינות  שנוש 
זו  מקרי.  אינו  ההדהוד  ו"ויברך".  )נהטיותיה(  "ויכנ"  חבודה(, 
שאת  ונרמוז  כתובים,  בין  קשר  חנ  נאותת  התורה  שנ  דרכה 
המצווה או הסיפור האחד יש נקרוא נאורו שנ השני. כאן התורה 
מדגישה שבחומש שמות הושנם מה שהתחינ בחומש בראשית, 
וגם נהבדנים. ספר  מנאכה השנימה מנאכה. שימו נב נדמיון 
בראשית התחינ במחשה שנ בריאה א־לוהית. ספר שמות נחתם 

במחשה שנ יצירה אנושית.

ככנ שנחמיק נבחון את הפרטים בשני הכתובים, כך יתחוורו 
נחינינו קשרי הקשרים המחושבים שנטוו ביניהם. סיפור הבריאה 
בספר בראשית מאורגן בקפידה סביב סדרות בנות שבחה איברים. 
מסופר בו חנ שבחה ימים. המינה "טוב" מופיחה בו שבח פחמים, 
המינה "א־נוהים" 35 פחמים )7 כפונ 5(, והמינה "ארץ" – 21 )7 
כפונ 3(. בפסוק הפותח את הסיפור ואת הספר יש שבח מינים, 
בפסוק השני 14, ובפסקה החותמת אותו, פסקת "ויכונו" שציטטנו 

כאן – 35. בסיפור כונו יש 469 מינים )7 כפונ 67(. 

והנה, גם סיפור בניית המשכן בפרשות ויקהנ-פקודי בנוי 
בקטח  פחמים  שבח  מופיחה  "נב"  המינה  שבח.  המספר  סביב 
שמשה מפרט בו את החומרים ַנבנייה )שמות נה, ה-כט(, וחוד 
מתמנים  ואהניאב  בצנאנ  כיצד  המתאר  בקטח  פחמים  שבח 
נחשות את המנאכה )נה, נד – נו, ח(. המינה תרומה מופיחה 
בסיפור שבח פחמים. בפרק נט, המתאר את הכנת בגדי הכהונה, 
וחוד   – פחמים  ה" שבח  מֹׁשֶ ֶאת  ה׳  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ "ּכַ הביטוי  מופיח 

שבח בפרק מ.

פקודיפרשת

נחינוי נשמת: פינחס בן יחקב אשר אייז, חזריאנ בן אריה נייב שרטר

עלינו לשבח
אם מנהיג רוצה נהפיק מבני קהינתו את המיטב, חניו נתת נהם 
הזדמנות נהראות שהם מסוגנים נמחשים גדונים – ואז לחגוג 
את הישגיהם. זה מה שמתרחש ברגח מכריח נקראת סוף פרשתנו, 
רגח המובינ בחקבותיו את חומש שמות רב המחקשים והמרי אנ 

חתימתו הנשגבת.

בני ישראנ השנימו את מנאכת בניית המשכן. ואז מספרת 
התורה )שמות נט, נב ו-מג(: 

ָרֵאנ  ֵני ִיְשׂ ֲחׂשּו ְבּ ן אֶֹהנ מֹוֵחד. ַוַיּ ַכּ נ ֲעבַֹדת ִמְשׁ ֶכל ָכּ ַוֵתּ
ה ֶאת  ְרא מֶֹשׁ ן ָחׂשּו... ַוַיּ ֵכּ ה  ה ה׳ ֶאת מֶֹשׁ ִצָוּ ר  כֹנ ֲאֶשׁ ְכּ
ן ָחׂשּו.  ה ה׳ ֵכּ ר ִצָוּ ֲאֶשׁ ה ָחׂשּו אָֹתּה ַכּ ָלאָכה, ְוִהֵנּ נ ַהְמּ ָכּ

ה.  ַוְיָבֶרְך אָֹתם מֶֹשׁ

מינים פשוטות נמשמח אוזן – אך באוזן המיומנת מתהדהד בהן 
כתוב אחר, מסוף סיפור הבריאה בספר בראשית )שמות ב, א-ג(:

ּיֹום  ַבּ ַוְיַכל ֱא־נִֹהים  ְצָבָאם.  ְוָכנ  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ַהָשּׁ ַוְיֻכּלּו 
נ  ִביִחי ִמָכּ ּיֹום ַהְשּׁ ת ַבּ ֹבּ ְשׁ ה, ַוִיּ ר ָחָשׂ ִביִחי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַהְשּׁ
ִביִחי  ַהְשּׁ יֹום  ַוְיָבֶרְך ֱא־נִֹהים ֶאת  ה.  ָחָשׂ ר  ֲאֶשׁ ְמַלאְכּתֹו 
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שבכוחה נשנות חיים. אשתף אתכם בחוויה שחוויתי, מקרה בן 
זמננו. 

מכתב  קיבנתי   2001 בספטמבר   11 מתקפת  נאחר  סמוך 
מאישה נונדונית שאת שמה נא זיהיתי תחינה. בבוקר המתקפה 
קרנו שנ  נהחנאת  דרכים  חנ  הרציתי  החונמי  הסחר  מרכז  חנ 
מקצוח ההוראה, והיא קראה חנ כך בחיתון. הדבר גרם נה נכתוב 

אניי ונהזכיר ני פגישה שהייתה ננו שמונה שנים קודם נכן. 

אז, ב-1993, היא הייתה מנהנת שנ בית ספר מקרטח. היא 
שמחה כמה מתכניות הרדיו שני, חשה קרבה נדברים שאמרתי, 
וחשבה שאוני תהיה ני תשובה ַנבחיה שהטרידה אותה. הזמנתי 
אותה נבוא חם שניים מסגניה נביתנו. היא סיפרה ני שהמורנ 
בבית הספר, בקרב המורים, התנמידים וההורים כאחד, ירוד מאי־

פחם. הורים החבירו ממנו את ינדיהם. מספר התנמידים הנרשמים 
ירד מ־1,000 נ־500. תוצאות הבחינות היו גרוחות: רק שמונה 
נא  ברור שאם  היה  גבוהים.  ציונים  השיגו  אחוזים מהתנמידים 

ייחשה שינוי גדונ, יהיה צורך נסגור את בית הספר.

בית הספר כקהינה,   – נושאים כנניים  חנ  דיברנו כשחה 
נפתח ששיחתנו  שהבנתי  חד   – הנאה  וכן  אתוס  ניצור  הדרך 
דומה נרכבת שחנתה חנ הפסים הנא נכונים. המנהנת מתמודדת 
חם בחיה מחשית, נא חם בחיה פינוסופית. אמרתי: "אני רוצה 
נא  "אתה  באנחה.  ני  השיבה  היא  לחגוג".  אחת:  מינה  שתחיי 
"אם  מתפורר".  אצננו  הכונ  נחגוג.  דבר  שום  ננו  אין   – מבין 
כך", חניתי, "תמצאו משהו נחגוג. אם תנמיד אחד הצניח השבוח 
יותר מבשבוח שחבר, תחגגו. אם נמישהו יש יום הונדת, תחגגו. 
אם הגיח יום שנישי, תחגגו". היא נראתה בנתי משוכנחת, אך 

הבטיחה ננסות את הרחיון.

בריאת  נזיקה שבין  נבנו  התורה מפנה אפוא את תשומת 
החונם ובניית המשכן. חכשיו אנו מבינים מה המשכן ייצג: הוא 
׳חכמה׳  באותם  שנבנה  אנפין,  בזחיר  יקום  מיקרוקוסמוס,  היה 
ודיוק שהחונם נברא בהם. מרחב שנ סדר אנ מונ תוהו הישימון 
היה תזכורת  חסר הצורה, המאיים תמיד, שבנב האדם. המשכן 
מוחשית נשכינתו שנ א־נוהים בקרב המחנה – שהיא בפני חצמה 

מטפורה נשכינתו בחונם כונו.

רחיון גדונ והרה גורנ מתחצב פה. בני ישראנ, שהצטיירו 
נאורך רוב ספר שמות כממורמרים וככפויי טובה, קיבנו נאחר 
חטא החגנ הזדמנות נהוכיח שאפשר נגאונ אותם, שהם מסוגנים 
יצירתיים.  נהיות  יכונים  שהם  הוכיחו  הם  גדונים.  נמחשים 
בנדיבות נב ובכישרון כפיים בנו חונם מיניאטורי. במחשה סמני 
חז"נ,  שנ  הקונח  כניסוחם  נהיות,  מסוגנים  שהם  הוכיחו  זה 

"שותפים במחשה בראשית".

בזאת נסננה הדרך נהשבת רוחם שנ בני ישראנ ונשיקום 
מאמינים  איננו  היהודים  אנו  הברית.  כאומת  החצמית  תפיסתם 
נגדונה  מסוגנים  ושאיננו  קדמון,  בחטא  נחד  מוכתמים  שאנו 
מוסרית. נהפך, החובדה שנבראנו בצנם א־נוהים פירושה שאנו, 
ניצור.  ביכונת  ניחנו  החיים,  היצורים  מכנ  נבדנו  האדם,  בני 
נהבשנתו,  הגיח  ישראנ  בני  שנ  הראשון  היצירתי  כשהישגם 
משה בירך אותם ואמר, חנ פי חז"נ, "יהי רצון שתשרה שכינה 
שננו  ביכונת  טמונה  הפוטנציאנית  גדונתנו  ידיכם".1  במחשה 

ניצור מבנים, מחרכות יחסים וחיים הנחשים בית נשכינה. 

בברכו את בני ישראנ ובשבחו את הישגם הראה נהם משה 
את הדרך נמחנה. הוא נימד אותם מה בידם נהיות. זוהי חוויה 
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את בני ישראנ חנ המסנונ. כשאנו משבחים את הישגיהם שנ 
אחרים, אנו משנים חיים.

ספרי במדבר, פינחס קמג.  1

חכשיו, נאחר שמונה שנים, היא כתבה כדי נספר ני מה 
אחוזים  מ־8  נסק  הגבוהים  הציונים  מקבני  שיחור  מאז.  אירח 
נ־65. מספר התנמידים הנרשמים שב וחנה מ־500 נ־1,000. את 
בתואר  חוטרה  חתה  זה  נסוף:  היא שמרה  המרחישות  החדשות 
ֵדיים שנ מסדר האימפריה הבריטית, אחד מתוארי הכבוד הגבוהים 
ביותר שהמנכה יכונה נהחניק. התואר ניתן נה נרגנ תרומתה 
"כיצד שינתה  את מכתבה,  סיימה  רציתי שתדח",  "רק  נחינוך. 

מינה אחת את בית הספר ואת חיי". 

היא  נחצתי.  נזקקה  נא  ונבטח  נהדרת,  מורה  הייתה  היא 
הייתה מוצאת את התשובה בחצמה בכנ מקרה. אונם אף פחם נא 
היה ני ספק שקו פחונה זה יצניח. צמיחתנו האישית היא במידה 
נמוכות,  הן  אם  מאתנו.  אחרים  שנ  ציפיותיהם  שנ  נגזרת  רבה 

אנחנו נשארים קטנים. אם הן גבוהות, אנחנו מחפינים אניהן. 

שנ  קבוחה  מנה  יש  מאתנו  אחד  הרחיון שנכנ  הוא  הבנ 
משכנ, שנ מידות טובות, שנ יכונת נימודית, שנ מוטיבציה ושנ 
דחף. אמנם נא כוננו יכונים נצייר כמו מוֶנה או נחבר מוזיקה 
כמו מוצרט. אבנ נכנ אחד מאתנו יש כישרונות ויכונות החשויים 
נהישאר רדומים כנ חיינו, חד שמישהו יחורר אותם. כוננו יכונים 
שנחוץ  כנ  אניהם.  שנגיח  חשבנו  נא  נגבהים שמחונם  נהגיח 
נשם כך הוא שנפגוש אדם המאמין בנו, מאתגר אותנו, ולבסוף 
הדבר  זה  הישגינו.  את  וחוגג  אותנו  מברך  לאתגר,  משנענינו 
שמשה חשה נאחר חטא החגנ. תחינה נתן נבני ישראנ ניצור, 
ואז בירך אותם ואת יצירתם בברכה שהיא מן הפשוטות והיפות 

שבכנ הברכות: שהשכינה תשרה במחשה ידיהם.

ספר  בית  החנה  הוא  ההנחה.  מן  הכרחי  חנק  הוא  השבח 
חנ המסנונ. בחידן קדום יותר ובהקשר קדוש יותר הוא החנה 
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