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   היבטים לאחדות עם ישראל-גמר מלאכת המשכן  
 

פרשה זו החותמת את ספר שמות ומציינת את גמר מלאכת המשכן טומנת בחּובה רעיונות       
 : גמר מלאכת המשכן מופיע בפרשתנו שלוש פעמים. בסיסיים לאחדות עם ישראל

" כן עשו את משה 'ככל אשר ִצוה השו בני ישראל ַוֵתֶּכל כל עבֹדת משכן אֹהל מועד ויע" .1
 ).לב, לט(
 ).מב, שם" ( בני ישראל את כל העבֹדהכן עשו את משה' ככל אשר ִצוה ה" .2
 ).מג" ( כן עשו ויברך אתם משה'כאשר ִצוה ה עשו אֹתהוירא משה את כל המלאכה והנה " .3

ישנה , ק כפי שציווה משהי ישראל בדיו"      לחזרה משולשת על כך שהעבודה נעשתה ע
ל -באמצוי יסוד האמונה הצרּופה ,  אופייה ואופן עשייתהעל פיבמלאכת המשכן . משמעות רבה

בלשון רבים כדי לציין " ועשו: " נאמר.)ח, כה' שמ" (ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם": שציווה
 1.שכינה אחדות עם ישראל תשרה העל ידישעל כל העם ליטול חלק במלאכת קודש זו ורק 

וירא משה את כל : "ראוי לברכהשהיה את העם משה רבנו רך יב זוהמטרה ושגה המשה, ואכן
' ר?  ומהי הברכה שבירך,"תם משהכן עשו ויברך אֹ' תה כאשר צוה הוהנה עשו אֹהמלאכה 

יהי רצון שתשרה שכינה ): "תנחומא פקודי יא(אומר ) גדול התנאים בדור הרביעי(מאיר 
 סדר ("אין השכינה שורה אלא בהקהל: "שהרי. ברכה והצלחה, היינו קדושהד, "במעשה ידיכם

2:הרב יחזקאל ליבשיטץזאת  מבאר וכך). עולם רבא טו
  

 

, שאין השכינה שורה אלא בהקהל, ללמדך, )א, א ח"מ" (אז יקהל שלמה"ל "זוהי כונתם ז
תור מכבודו הוא כעין וי) של המשכן(שמכיון שכל עצם צמצום השכינה אל תוך היריעה 

פ "מהראוי איפוא עכ', השלום'שאחת מהן הוא , בשביל הסגולות המנויות למעלה, יתברך
באגודה אחת ובלב , הקהל'שיהיו ישראל בעת ההיא באמת ב, שתהיה התכלית משתמרת

 .אחד
 

שהרי לתכלית זו ,  אם תשרה עליהם שכינהו" מדגיש כי משה לא נסתפק ח      הרב ליבשיטץ
 , שיהיו ראויים להשראת השכינה, אלא שברכם בברכה מיוחדת, המשכן וכליועל '  ההוציו

 .המעולה שבברכות' ברכת שלום' שהיא' הקהל'ב ברכם
 

ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר ): "א, ה(ברכה זו היא המוזכרת במשנה במסכת תמיד 
מאי ברכה ): "א"ע, יב(ועל כך שואלת הגמרא בברכות )". המסיים עבודתו במקדש(היוצא 
משמר ): "יליד בבל שעלה לארץ ישראל, אמורא מהדור השלישי(חלבו '  ומשיב ר3"?אחת

                                                           
מק וללמוד ערכי חינוך מעבודות ל להתע"לימדונו חז, העוסקת בבניית המשכן ובהקמתו', תרומה'בפרשת   1

 דף שבועי, " הרהורים לערכי חינוך ומידות-ועשו ארון עצי שטים ": ראו על כך מאמרי. אלו שבפשט הכתוב
 .ב"תשס, פרשת תרומה, 463' מס

, פלאצק וקאליש שבפולניה, בויסק, רב ודרשן בקהילות יורבארג', כ-ט" היבמפנה המאות, בן הלל אריה לייב  2
, חלק הדרושים, ט"פיעטרקוב תרפ,  לפרשתנוהמדרש והמעשהבספרו . רב בגליל שבארץ ישראל - ולבסוף

 .244' עמ
 לא ֵשם ולא ההואיל ולית ב, תימא קצת מאי היא"', ה ברכה אחת למשמר היוצא וכו"ד, שם'   כבר העירו התוס 3

-ח"גדולי רבני גרמניה במאות הימ(ישראל ליפשיץ בן גדליה ' ר? כיצד נוסח זה נקרא ברכה: דהיינו, "מלכות



 2

                                                                                                                                                                     

מי שִשכן את שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם אהבה ואחוה : היוצא אומר למשמר הנכנס
הנים בחילופי המשמרות לברכה ומפני מה זקוקים הכ, ויש לכאורה לשאול. "ושלום וריעות

 :  בחידושי אגדות שם4א"ומסביר המהרש? ת שלום ביניהםמיוחדת זו של השכנ
 

ין לידי אואפשר שזו הברכה נתקנה קודם שנתקן הפייס במקדש דאנשי משמר שהיו ב
ם ימעשה שהיו שנ) א"ע, יומא כב(' בראשונה'קטטה ומריבה ולידי סכנה כדתנן בריש פרק 

שאחד מהם הרג  )א"ע, כג(ודחף אחד מהן את חברו ונשברה רגלו ובברייתא שם ' רצין וכו
 .'אהבה ואחוה ושלום וכו: את חבירו ולכך היו צריכים לברכה זו

  
נתקנה מפני העבודות במקדש שהיו כרוכות , ברכה מיוחדת זו למשמר הנכנסשיוצא אפוא 

רכו אותם י על כן ב. גרמה לתוצאות קשותוקרה שתחרות זו, הניםולעתים בתחרות בין הכ
 . רעות ושלום, והו ביניהם אחישררוש

כפי , )טו, יט' קוי" (בצדק תשפוט עמיתך: " לשופט המצווהיסודהשכנת השלום היא גם ב
   5):ה"מצוה רל(שמציין ספר החינוך 

 יהיה סיבה, שהוא בכלל המצוה, גם במה שאמרנו שכל אדם חייב לדון חבירו לכף זכות
ונמצא שעיקר כל כוונות המצוה להועיל ביישוב בני אדם , להיות בין אנשים שלום ורעות

 .ולתת ביניהם שלום עם סילוק החשד איש באיש, עם יושר הדין
  

 אשר : הברכה האחרונה משבע ברכות הנישואיןמלמדת גםהשלום על חשיבות האחווה ו
שבהן ) נוסח ספרד(ברכות השחר  בןוכ ,וה ושלום ורעותואהבה ואח .....ברא ששון ושמחה

הם בכלל הדברים שאדם אוכל " ובין איש לאשתוהבאת שלום בין אדם לחברו "נאמר כי 
מסכת ב המקור לכך הוא המשנה הראשונה .פרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא

נוסח י באשר לשינו. ונוסח אשכנז נאמן למקור זה, "בין איש לאשתו "כתובלא שם אולם , פאה
 לציין זאת מקוםראו המתקינים , ספרד יש להניח שכאשר רבו קטטות ומריבות בין בני זוג

על אף , א לעיל"ר המהרשב הסעל פיכתקנת הברכה בחילופי המשמרות במקדש , במפורש
  ."בין אדם לחברו"ניתן היה ללמוד זאת מהכתוב ש

למן התא , ו של עם ישראלוהאחדות נוגעת ליסודות קיומנמצאנו למדים שברכת השלום 
ורק בהתגשמותה יכול עם ישראל להקים את המשכן ולזכות , המשפחתי הבודד ועד לעם כולו

 .שהשכינה תשרה בתוכו
 

 ר אברהם גוטליב"ד
 המרכז ללימודי יסוד ביהדות

 "הכתר"ומפעל מקראות גדולות 

 
ואפשר שכללוה בברכת : "'מיישב בהסברו למעשה את קושיית התוס" תפארת ישראל"בפירושו למשנה ) ט"י

 ".כהנים שהזכיר התנא מקודם
 .ז"י-ז"מגדולי מפרשי התלמוד בפולין במאות הט, ס'שמואל אליעזר בן יהודה הלוי ֵאיֶדל' ר   4
, מאת הרב דוד מצגר,  החינוך ומחברועל ספר.  שנז'עמ, ב"ירושלים תשנ,  ירושליםמהדורת מכון,   חלק ראשון5

 .20 -7' עמ, ראו שם


	ד ף  ש ב ו ע י
	מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                           פרשת פ
	
	
	
	ע"ש הלנה ופאול שולמן                                          




	גמר מלאכת המשכן  -  היבטים לאחדות עם ישראל

