פרשת פקודי :חינוך בנחת
 .1להחיות את החינוך :עבודת האריה
ְמ ֵּטה יְהּודָה:
ְׁשם ְּב ַצ ְל ֵאל ּבֶן אּורִי ֶבן חּור ל ַ
ִׂש ָר ֵאל רְאּו ָקרָא ה' ּב ֵ
מׁשה ֶאל ְּבנֵי י ְ
ּיֹאמר ֶ
וַ ֶ
ָן) :שמות כה ,ל ולד(
ְמ ֵּטה ד
יס ָמ ְך ל ַ
ְ#הלִי#ב ּבֶן ֲא ִח ָ
ָתן ְּבלִּבֹו הּוא ו ֳ
ּ ...ולְהֹורֹת נ ַ
ָה )בראשית מט ,ט(
ְ .ריֵה יְהּוד

ּגּור
ָׁשן )דברים לג ,כב(
#מר ּדָן ּגּור ְ .ריֵה יְַזּנֵק ִמן ַהּב ָ
ּו ְלדָן ַ

 .2להתחבר אל האמצעים
ֲׁשר ַזרְעֹו בֹו עַל
ְמינֹו א ֶ
עֹׂשה ְּפרִי ל ִ
ֵׂשב ַמְזרִי ַע ֶזרַע עֵץ ְּפרִי ֶ
ֶׁשא ע ֶ
ְׁשא ָה#רֶץ ּד ֶ
לֹהים ַּתד ֵ
ּיֹאמר ֱא ִ
וַ ֶ
ְהי כֵן:
ָה#רֶץ וַי ִ
לֹהים
ְמינֵהּו וַּיַרְא ֱא ִ
ׁשר ַזרְעֹו בֹו ל ִ
עֹׂשה ְּפרִי ֲא ֶ
ְמינֵהּו וְעֵץ ֶ
ֵׂשב ַמְזרִי ַע ֶזרַע ל ִ
ֶׁשא ע ֶ
וַּתֹוצֵא ָה#רֶץ ּד ֶ
ּכִי טֹוב) :בראשית א ,יא-יב(
עץ פרי  -שיהא טעם העץ כטעם הפרי והיא לא עשתה כן אלא ותוצא הארץ וגו' ועץ עושה
פרי ולא העץ פרי לפיכך כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא על עונה ונתקללה )רש"י שם(

 .3ללא ציפיות ועם חזון :יצירת כלים
מדת הנטיה מן השמאל אל הימין ,מאוצר רוח חכמה שבאדם אל רוח אלוהים ,היתה
בבצלאל ,מדת הנטיה מן הימין אל השמאל ,משפעת הקודש אל התבונה הקצובה ,המאירה
באדם ,ברוחו ושכלו ,בציוריו ובכוח יצירתו ,הייתה אהליאב ,ועל פי שניהם יחדיו נתכוננו כל
כלי המשכן ומעשיהם) .אורות הקודש א' ,הראי"ה קוק ,עמ' סט'(

 .4אור ישר ואור חוזרTHEORY OF MIND :
מׁשה ְלעֵינֵי
ָׂשה ֶ
ׁשר ע ָ
ָקה ּולְכֹל ַהּמֹורָא ַהּגָדֹול ֲא ֶ
ּולְכֹל ַהּיָד ַה ֲחז ָ

אל )דברים לד ,יב(
ִׂש ָר ֵ
ּכָל י ְ

לעיני כל ישראל  -שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם שנאמר ואשברם לעיניכם והסכימה
דעת הקב"ה לדעתו שנאמר אשר שברת יישר כחך ששברת )רש"י שם(

 .5חיי קדושה :חיבור אל העומק של המציאות בדיעבד
והעניין הוא שכאשר נשלם בחי' הכלי הזה ונעשה כלי ע"י הסתלקות האור אז כאשר יחזור האור
להתפשט בו אז ישאר בחי' אורות וכלים .אמנם כאשר נתפשט האור בכלי זה פעם ב' אינו מתפשט
כסדר הא' אך נגלה ונעלם וז"ש בזוהר מטי ולא מטי ואלו הב' בחי' נקראו התפשטות )עץ חיים ,ארי ז"ל,
מטי ולא מטי(

 .6תחיית המת שבנו
ָסיר ֵמעַל ּכָל ָה#רֶץ ּכִי ה'
ְח ְרּפַת עַּמֹו י ִ
ִמעָה ֵמעַל ּכָל ָּפנִים ו ֶ
ּומ ָחה ֲאדֹנָי ה' ּד ְ
ִּבּלַע ַה ָּמוֶת ָלֶנצַח ָ
ּדבר )ישעיה כה ,ח(
ִ

לסיכום :אם נצליח לחנך ללא ציפיות ,לחיות כל רגע עם הילד מהמקום בו הוא נמצא ,אז נהייה
בהרפיה של אמת ,לדעת לשאת שברים ,בלי להתפעל מהרע ,להכניס ריח של תכלית באמצעים ,וזהו
חיי קדושה ונחת בחינוך :ללמוד לחיות בדיעבד.

