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 נערך ע"י תלמידיםסוכם ו –הרב מרדכי אלון 

 פקודישל פרשת  'רביעי'ל – לראות שכינה במעשה ידינו
 

 ברכות לסיום

פרשת פקודי הוא למעשה קו הסיום של מלאכת המשכן רביעי של 

ו. את סיום המלאכה מתארת ומכאן ואילך נעבור לעיסוק בהקמת

  התורה כך:

ה' את משה כן עשו בני ישראל את כל העבודה  "ככל אשר ציוה

וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציוה ה' כן עשו 

 )לט, מב(ויברך אותם משה" 

 ובמה מברך אותם משה לרגל הסיום?

 )רש"י שם( "אמר להם: יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם"

הזה  מברך אותנו במעמד המיוחד אינונו ברכה נפלאה! משה רב

במשהו אחר  אלא לא בברכות ברוחניות, רכות בגשמיות ואףבב

הוא מברך אותנו שבמעשה ידינו תשרה ברכה, כלומר  -לגמרי 

שהפעולות שלנו לא תהיינה והוא מברך אותנו שנמשיך לעשות 

  סתמיות אלא שתשרה בהם שכינה.

 וממשיך משה לברך:

עלינו ומעשה ינו עלינו ומעשה ידינו כוננה לה-"ויהי נועם ה' א

 " )רש"י שם(. ידינו כוננהו

שהרי  רש"י מביא את הפסוק הזה לא כחותם של דרשה טובה,

רוצה להזכיר  רש"י .ליישב פשוטו של מקרא הוא אינו בא אלא

 לנו עניין חשוב ומדהים.

תפילה למשה איש "ב ר תהילים יש רק פרק אחד שפותחספכל ב

)תהילים צ'( ורש"י רוצה לומר לנו שהתפילה למשה  הים"ל-הא

הזו נאמרה בדיוק פה, בסיום מלאכת המשכן כשעומד משה 

לפי אותו מזמור  ומברך את עם ישראל. ומה אמר להם משה

 ?תהילים

אה כעת, וכשאני הולך ור – "אדני מעון אתה היית לנו בדוד ודור"

אני  - ךאת כל פרטי המעון שבנינו ל ,בסיום מלאכת המשכן

ים. התפילה הזו מתארת את לה-מתפלל תפילה למשה איש הא

"בטרם הרים יולדו  -ביותר של הבריאה  הנפלאההקב"ה בעוצמה 

 ותחולל ארץ ותבל ומעולם ועד עולם אתה אל"

תשב אנוש עד " האדם הקטן:עומד  -ומול העוצמה האדירה הזו

 .דכא ותאמר שובו בני אדם"

 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור"אלף כי " - יםלה-אתה הא

ימי " - מה אנחנו לעומתך?! .בבוקר כחציר יחלוף"" - ואנחנו

שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה ורהבם עמל 

 פה".וואוון כי גז חיש ונע

"מי יודע עז אפך  - ואחרי  שנעלם מפה וכבר לא נהיה בזה העולם

 וכיראתך עברתך".

 חיינו?!מה אנחנו?! מה 

אך אז , אפשר לצאת מתפילה כזו מדוכא ומתוסכללכאורה, 

 שבענו נחם על עבדיך"שובה ה' עד מתי וה :מסיים משה ואומר

בכלל לא משנה אם נחיה פה שבעים או שמונים  - קר חסדך"בב

"נרננה -העיקר הוא שעד מאה ועשרים, שנה או אפילו רגע אחד, 

 ונשמחה בכל ימינו".

יהי רצון שתשרה  - פועלך והדרך על בניהם""יראה על עבדיך 

 ברכה במעשה ידיכם!

ינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה לה-"ויהי נועם ה' א

 ? פסוק סיום זהמה פירוש . "ידינו כוננהו

, עם תום תפילת העמידה את השבועלנו אגב, זהו הפסוק שפותח 

להמשיך של מוצאי השבת. כתוב בספרים שמטרת הפסוק הוא 

 את קדושת השבת לכל ימות השבוע.

 להיות בעל מלאכה

משה נחזור לרגע  ו זו שלבכדי להבין את סיומה של תפילת

 לפסוקים החותמים את מלאכת המשכן בהם פתחנו.

 העבודהככל אשר ציוה ה' את משה כן עשו בני ישראל את כל "

והנה עשו אותה כאשר ציוה ה' כן עשו  המלאכהוירא משה את כל 

 מג(-)לט, מב .אותה ויברך אותם משה"

אך מה רואה הצדיק?  ,עם ישראל מסיים להביא את כל העבודה

 .מלאכה כי אם עבודההוא לא רואה  -מה רואה משה רבנו? 

 מה ההבדל?

שאפשר לברך אותי היא שהפעולות שלי ביותר הברכה הגדולה 

הברכה  '.על ניוטרל'סתמיות, שהעבודה שלי לא תהיה  תהיינהלא 

 הגדולה ביותר היא שבעבודה שלי תשרה שכינה.

עבודה מתארת אוסף של פעולות, הלכתי לשם, החילוק הוא ש

בתכל'ס לא קרה אך יכול להיות ש -חזרתי לכאן, הבאתי, הוצאתי 

 כלום.

 להיות בעל מלאכה זה כבר משהו אחר.

 מה למעלה  
 תשע"ו פקודילחיות עם הזמן בשבת קודש פרשת 



 
כולנו מכירים את הכינוי 'בעל מלאכה' המתאר את הקשר המיוחד 

 האמן, היוצר ובין היצירה שיצר.שבין 

 יפה שולחן, יצירה, אמנות -כשאנו רואים תוצר של בעל מלאכה 

, יהיה זה פוגע ומעליב לסכם את מאמציו של בעל המלאכה  -

את כל נשמתו  רק בסך השעות אותם הוא השקיע ביצירה. היוצר,

 הוא הכניס במלאכתו!

בוודאי  כשנבוא לבעל המלאכה ונשאל אותו מה מלאכתו הוא

 יראה לנו את תוצרתו ויתגאה בה.

 המילה מלאכה היא צורת הנקבה של המילה מלאך.

כשם שהמלאך הוא השליח שלי, הוא הדבר שנברא כתוצאה 

ממעשיי, כך המלאכה היא השליח שלי שמבטא את המהות, את 

 , את השכינה שרציתי להשרות כאן.הפנימיות

אחרי מאה ועשרים, כאשר אני כבר  -ר בעל המלאכה בעצם אומ

לא אהיה כאן, התוצרים שלי ימשיכו להיות כאן, הם בעצם 

 ., שליחותימלאכתי

 לעסוק במלאכה –ללכת לעבודה 

עם ישראל מביא למשה את כל העבודה כדי שמשה הצדיק יראה 

לנו בעבודה הזו של קרשים וקרסים של חוטים ופשתן את כל 

 שרה שכינה.ואז במעשה ידינו ת -המלאכה 

 – עלך""יראה על עבדיך פ –כעת מובנת היטב תפילתו של משה 

ראה הפועל שלך וכך התוצרים שלנו יתן לנו שבמעשה ידינו, י

 ."והדרך על בניהם" –ימשיכו לייצג אותנו אחרי מאה ועשרים 

ייראה על עבדיך  "שובה ה'...בספרי המקובלים מופיע שאמירת 

נקבעה לתפילת מוצאי שבת על מנת  עלך והדרך על בניהם"פ

 להמשיך את קדושת השבת על ששת ימי המעשה.

רגע לפני שאנחנו נשאבים לימי העבודה אנו מבקשים שנצליח 

 לגלות את פועלו של הקב"ה בכל מעשה ממעשה ידינו.

 לפעול עם אל

  :השיא בתפילתו של משה רבנו מגיע בסופה

 נו עלינו"לוה-"ויהי נעם ה' א

  :יופיע נעם ה' עלינו? על ידיאך כיצד 

  "ומעשה ידינו כוננה עלינו"

אנחנו נעשה את מעשה ידינו  -לכן בזה פותחים את שבוע המעשה 

 והקב"ה כוננה עלינו, הוא יכונן את כוחו עלינו.

את מי מעשה ידינו  .ומעשה ידינו כוננהו"" –ועכשיו העיקר 

 מכוננים?

, פתחו של שבוע חדשמכח תפילתו של משה רבנו, אנו עומדים ב

ומתפללים שמעשה ידינו יהיו מלווים בידיעה שהקב"ה  כל שבוע,

מכח מה  ,מכונן עלינו את הכל. אנחנו בונים את המשכן מלמטה

מלמעלה את הכח שלנו לבנות  מכונן והוא ית'שהיה שם למעלה, 

ומעשה ידינו " אך לא פחות מכך, אנחנו מכוננים אותו. -מלמטה 

 .כוננהו"

הבאנו את העבודה אל משה כי הוא ראה כשהיה בהר את אנחנו 

רק משה, תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו בצורתו השמיימית. 

 הופכת בעצםשלי  העבודהיכול להגיד לי איך כל הצדיק, 

 דרכי.בעולם היא פועלו של הקב"ה המתגלה ומתברר ו, מלאכהל

 יהי רצון שתשרה ברכה במעשה ידינו. –ויברך אותנו משה 

 

 


