המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

פרשת פקודי  -תשס"ג

שרון ברקת

פרשת "פקודי" מסיימת את ספר שמות .בתחילת הפרשה אנו מקבלי תזכורת
חוזרת לשמות העושי במלאכה .יש בכ לא רק משו מת קרדיט ראוי ,אלא ג
ְמה ֵאת
ָאל ַה ָ ִאי ִמ ְצ ָרי ָ
ְאֶה ְמת ְ נֵי י ְִר ֵ
חזרה לפסוק שנת לספר כולו את שמו" :ו ֵ
בית ָ א" )שמות א ,א( .בי כל הגבורות ,הנסי והדרמות הגדולות ,חשוב
ַי ֲעקֹב ִאי ֵ
לזכור ולהזכיר שמדובר באנשי ,ויותר מכ – בבני אד ייחודיי ,כל אחד בעל ש
משלו.
פרשת "פקודי" היא ג הראשונה בחודש אדר ב' ,ועכשיו באמת אפשר להרבות
בשמחה .בשנה מעוברת אנחנו נזקקי לארבע הפרשיות המקופלות ומזווגות בשנה
רגילה ע אחיותיה )תמיד תהיתי מאיפה הגיע הש המופלא "תזריע"מצורע".(...
השנה ,לא רק לכל איש יש ש ,ג לכל פרשה יש שבת...
ֲר !" ַ ד ַעל ִ"י
קדי ַה ִִ #$ָ ְ %מ ְ ַָ #$ה ֵעד!ת א ֶ
הפרשה נפתחת בדו"ח חשבונאיֵ " :אֶה ְפ ֵ
מה) "...שמות לח ,כא( .המילה 'פקודי' משמעותה כא חשבו או מני ,וסביר להניח
ֶ
שכיו היינו מכני זאת 'דו"ח מבקר המשכ' ,הבודק מה נעשה בכל הכס $והזהב
שנאס $על ידי הע .בהקשר זה ראוי לציי שתי נקודות )וההקשרי האקטואליי,
כרגיל ,על אחריות הקורא( :ראשית ,על א $שהמשאבי להקמת המשכ נתרמו על
ידי הע )כלומר ניתנו מרצו ואינ משמשי השקעה או הלוואה שאחריה עוקבי
לראות מהי התשואה או הריבית( ,לא רק שזה לא פוטר את משה מלתת די וחשבו
יתי
– זה אפילו מחייב אותו יותר .שנית ,משה ,שמונה כנאמ על ידי אלוהיָ ְ " :כל ֵ ִ
ֱמ #הא"
ֶנא ָ

)במדבר יב,

ז( ,הוא צרי לתת די וחשבו לבני האד? פרשת "פקודי"

מלמדת שכ :נכו שכאשר הנאמנות אינה קיימת ,שו די וחשבו לא יחפה על כ,
אבל הנאמנות כלפי אלוהי אינה מספיקה ,והאד צרי להיות נאמ ג בעיני עמו,
חבריו וקהילתו ,בדומה לצדק ,שלא די שייעשה ,הוא חייב ג להיראות.
הפרשה ,וספר שמות כולו ,מסתיימת בהכנסתו של המשכ לשימושַ " :וי ְַכס ֶה ָענֶָ #את
כבד ְיהֹוָה ָמ ֵלא ֶאת ַה ִ"#$ָ ְ %
מעד ְ
א ֶֹהל ֵ

)שמות מ,

לד( .המושג "כבוד ה'" הממלא את

המשכ מקשה ומעורר שאלות תיאולוגיות רבות ,שכ מילוי חלל הינה פעולה
גשמית .ההסברי והפרשנויות למושג זה הינ רבי ,ואת ההסבר האישי יוכל כל
אחד מאתנו לתת בעת שאנו מזמרי את הפיוט 'לכה דודי' ,בשורה " ְ$בד ְיהֹוָה ָע ַלי ְִ+
נ ְִג ָלה".
וזה הזמ לפנות אל המקורות שמלווי את מחשבותי על פרשת השבוע:
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בבתי אחרי כל אחד מאיתנו חי סיפור אחר:
בוקר ע קול טיפות של גש ,
אחר צהריי ע צלצול חלונות ברוח ;
בלי לדעת שסופ אחד.
א< שישנתי בלילה שבו לא ישנת,
ימי +שנעלמו ממני
נקבעו במתוה ענני השקיעה שראיתי.
שונטרו טניקאוה )משורר ב #זמננו הנחשב היו למשורר הלאומי של יפ(#
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