
 
 

 בעשייהברכה ה –  פקודי פרשת

 .והקמתו המשכן מלאכת סיום על מסופר השבוע בפרשת

 . ניסן חודש בראש תהיהי והקמתו ,וכסלו  חשוון ,תשרי ,חודשים שלושה ארכה המשכן תיבני

 הקב״ה  אמר  המשכן  חנוכת  את  הפסיד  כסלו  שחודש  ווןימכ  :רבותינו  דרשו  שמעוני  בילקוט

 ידי   על  שחולל  המקדש  את  מחדש  חנכו  שבו  חנוכה  חג  ?הפיצוי  היה  ומה,  אותו  לפצות  ועליש

 . היוונים

 ואת  האהל  את  משה  אל  המשכן  את  ״ויביאו  :בפרשה  נאמר  המשכן  מלאכת  כל  את  מויסי  כאשר

 (.לג לט) כליו״ כל

 ?משה אל המשכן את הביאו ומדוע

 ,כובדו בגלל  אותו להקים יכלו לא המשכן את שבנו שהאומנים תנחומא במדרש כך על תרצו

  את  להעמיד  לבד  יכול  הוא  איך  קב״האת ה  משה  שאל.  משה  אל  והיריעות  הקרשים  את  והביאו

 נאמר  לכן  .מעליו  יקום  נס   בדרך  אזו  אותו  להקים  לנסות   תחילשי  הקב״ה  לו  אמר  ?המשכן

 שהוקם  -  (יז  מ)  המשכן״  הוקם  לחודש  באחד  השנית   בשנה   הראשון  בחודש  ״ויהי  :בפרשה

 .מאליו

  עשייתו   בזמן  מדוע  ,המשכן  את  להקים  היה  אפשר  אי  אם  :המפרשים  שאלו  המדרש  דברי  על

  כדאי  אולי  ולכן  אותו   להעמיד  אפשר  שאי  מבנה  בונים   שהם  לו   להגיד  למשה  האומנים  באו  לא

 ?הבנייה את להפסיק

 ולדאוג  לשאול  בלי  לעשות  מצווים   הםש  מה   את  ועששהם י  אמרו  שהאומנים  חיים  החפץ  רץית

 . המשכן את להעמיד וצליח י כיצד

 הוא  אם  גם  ,יכולתו  כל' כה  מצוות  את  לקיים   צריך  אדם  ,השם  בעבודת  גדול  יסוד  מכאן  עולה

 . לסיומו יגיע הדבר איך יודע לא

 . דוד  אצל מצאנו הזה הדבר את

  כל את עשהא  אני ,לבנות עלי שנאסר למרות :דוד אמר, המקדש בית את לבנות נאסר דוד על

  שהיו   החומרים  כל  את  הכין  שדוד  הימים  דברי  בספר  ומסופר  .לעשות  יכול  ואני  לי  שמותר  מה

 שהוא   למרות  המקדש  בחנוכת  שמו  שיוזכר  דוד   זכה  תויעשי  בגלל  .המקדש  תילבני  נצרכים

 . לדוד״ הבית חנוכת שיר ״מזמור :דזמרה בפסוקי יום בכל אומרים אנחנו וכך,  כן לפני נפטר



 
 

 .המשכן עבודת בסיום משה של ברכתו את להסביר אפשר זה פי על

  ויברך ,  עשו  כן  ה׳  הוציו  כאשר  אותה  עשו  והנה  המלאכה  כל  את  משה   ״וירא  :בפרשה  נאמר

 (. מג לט) משה״ אותם

 ?משה של ברכתו תהיהי ומה

 . ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי  -להם אמר :רש״י פירש

 לא  אדם ,  עשייה  על  חלה  השם  שברכת  למדנו  משה  מברכת:  שפר  אמרי   בספר  כך  על  כתבנ

  .נס  לו יעשה שהקב״ה ולהתפלל ם יידי בחיבוק לשבת יכול

  ידינו   ומעשה,  עלינו  כוננה  ידינו  ומעשה,  עלינו  אלקינו  ה׳  נעם  ״ויהי  :בתהלים  נאמר  כך  ועל

 (.יז צ) כוננהו״

  יהיה   ידינו  ושלמעשה,  עלינו  וטובתו  ברכתו  שתהיה  מהקב״ה  מבקשים  אנחנו  :הפסוק  פירוש

 . והמשכיות קיום

  שלא   למרות,  הגאולה  נייעני  בכל  שביכולתנו  מה  כל  את  לעשות  צריכים  אנחנו  שגם  מכאן  העולה

 מעשה  בכל  השם   ברכת   שתהיה  ונזכה  ,גמר  לידי  היהעשי  את  להביא  אפשר  כיצד  ברור  תמיד

 . ידינו

 

 

 

 


