
ב"ה

אברהם אבינו נוטע ארזים בבאר שבע, יעקב אבינו מוריד אותם למצרים, 
ובני ישראל לוקחים אותם במסעם במדבר. מדוע נודד העם היהודי עם 
עצי ארז ענקיים במשך ארבע מאות שנה? איך זה קשור למשפט "אני 

יהודי בלב"?

הכוח שבהמחשה
>>

ב"ה

 פרשת תרומה

חוברת למרצה
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בשיעור זה נלמד פעם ראשונה בסדרה זו ״רש״י שיחה״. זו תהיה הזדמנות לתת למשתתפים רקע 

נוסף מההתוועדויות של הרבי, כאשר בשנת תשכ"ה, לאחר הסתלקות אמו – הרבנית  פן  על 

חנה, בחר הרבי בכל שבת פסוק עם רש״י מפרשת השבוע, ולמד אותו עם הקהל. 

זו הזדמנות לדבר על דרכו של הרבי בלימוד רש״י: שום דבר לא כתוב סתם, ולכל מילה יש סיבה. 

שאמר  החכם  מיהו  לנו  לספר  החליט  רש״י  אם  סיבה.  לזה  יש  מהמדרש,  פירוש  בחר  רש״י  אם 

פירוש זה, יש בזה רמז בשבילנו. 

דבר זה משקף גם את דרכו הכללית של הרבי בלימוד התורה ובהשקפה על העולם: שום דבר 

בעולם אינו מיותר. שום דבר בתורה לא נאמר או נכתב ללא סיבה. 

פרשת    - מפרשתינו  אחת  שיחה  נקודה.  אותה  את  שמבטאות  שיחות  שתי  נלמד  זה  בשיעור 

תרומה, בה הרבי מסביר שיעקב שתל ארזים במצרים וציווה לבניו לקחתם ביציאתם משם כדי 

לבנות את המשכן. בכדי שהעצים יהוו חיזוק ועידוד במשך הגלות הקשה. השיחה השנייה היא 

מיד  לקברו  ביקש  ולא  במצרים  להיקבר  בחר  שיוסף  מסביר  הרבי  בה  בראשית,  ספר  סיום  על 

חיזוק  שנותן  דבר  שוב,  במצרים,  גלותם  בזמן  ישראל  בני  עם  להיות  רצה  יוסף  ישראל.  בארץ 

ועידוד לבני ישראל בזמן הגלות. 

אינם  לבד  דיבורים   – מקומות  וכמה  בכמה  הרבי  דברי  ע״פ  הוא  בשיעור,  שלומדים  ה"בכן" 

מספיקים, ורגשות יהודיים בלבד לא יכולים להחזיק מעמד יותר משלושה דורות. כדי שהיהדות 

תמשיך לדורות הבאים, חייבים להנחיל לילדים דברים ממשיים ומצוות מעשיות.

הקדמה
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תוכן השיעור:

א. מה מפריע לרשי?...........................................................................................................................5
הקב״ה מצווה על משה לפתוח במסע גיוס תרומות לבניית המשכן. אחד הדברים הנצרכים הוא 

עצי שיטים. רש״י מביא את פירוש מדרש תנחומא, שיעקב שתל ארזים במצרים וציווה לבניו 

לקחתם למדבר. עם אותם ארזים בנו את המשכן.

הרבי שואל בשיחה, מדוע רש״י מביא פירוש שנראה רחוק מהפשט? בפשטות הם יכלו לקנות 

ארזים מסוחרים בסביבה! כמו כן, מדוע רש״י מספר לנו שפירוש זה הוא ממדרש תנחומא? ]לפני 

שנמשיך להסבר הרבי, נלמד שני קטעים מ"כללי רש"י" שמסבירים את הבסיס לשאלות הנ״ל.[ 

הרבי מסביר שמלשון המקרא משמע, שגיוס התרומות נערך מדברים שהיו תחת ידי בני ישראל, 

ולכן רש״י מביא את פירוש המדרש שמבהיר שהארזים היו תחת ידיהם.

ב. מדוע לסחוב עצים במשך 210 שנים?..........................................................................................10

מדוע יעקב אכן הביא שתילי ארזים למצרים והטריח את בניו לקחת את הארזים איתם למדבר? 

מה היה לא טוב בארזים מהסוחרים במדבר? הרבי מסביר שהתשובה מונחת בשם החכם שאמר 

פירוש זה – תנחומא, שם שרומז על ניחומים. יעקב עשה זאת משום שידע שבניו יסבלו בגלות 

ואת  הגאולה  את  להם  יזכירו  עיניהם  לנגד  שיהיו  שהארזים  ורצה  רבות,  שנים  במשך  מצרים 

ייתן להם  יבנו את המשכן מאותם ארזים. המראה המוחשי של ארזים  יציאת ממצרים, ושהם 

עידוד ונחמה בשנות הגלות הקשות. 

]כדי להבין זאת טוב יותר, אנו מביאים ציטוט מ"כללי רש"י" שמסביר, שבכל פעם שרש"י מציין 

שם של פרשן, זה כדי להוסיף הבנה בהבנת הכתובים. הלימוד ממשמעות שם החכם, מבוסס על 

סיפור מרתק על רבי מאיר.[

ג. מה מעודד בכך שיוסף נקבר במצרים?.....................................................................…..................13

ויקברו אותו מיד בארץ ישראל. אולם כשיוסף עמד  דווי, ביקש שיעלו  כשיעקב היה על ערש 

יקחו את  ובבוא היום, כשיצאו ממצרים לארץ ישראל,  למות, ציווה את בניו לקוברו במצרים, 

עצמותיו עמם. מדוע? 

התשובה דומה לשיחה הקודמת: יוסף רצה לחזק את צאצאיו בגלות הקשה שמצפה להם, ונתן 

להם את התחושה שהוא נשאר איתם, ורק כשהם יעלו ממצרים הוא יעלה לארץ ישראל.
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חמשת  את  לומד  יהודי  ילד  כל  הפרשנים.  פרשן  הוא  רש״י  אז  הספרים,  ספר  היא  התורה  באם 

חומשי התורה, וכמעט בכל חומש אפשר למצוא את פירוש רש״י. 

רש"י – רבי שלמה יצחקי, חי לפני כאלף שנה בצרפת, והיה הראשון שכתב פירוש על התורה 

שיעזור לכל ילד להבין את ספר הספרים. הפירוש הפופולרי התפרסם בכל תפוצות ישראל ורש״י 

הפך ל"מלמד" של כל ילד שלומד חומש.

יוזמות  וייסד  בו' בתשרי תשכ״ה הסתלקה הרבנית חנה – אמו של הרבי. הרבי הקים מוסדות 

לזכרה. אחת היוזמות הייתה: תובנה ודרך חדשה בלימוד רש״י. בשנים שלאחר מכן, לימד הרבי 

שכל מילה ברש״י מדויקת, וכל פרשנות ודוגמה שהוא מביא מכוונת. בדיוק כמו שבפיזיקה לכל 

וכל משפט מדויקים  חוק יש סיבה ושום דבר הוא לא סתם כך, כך גם בפירוש רש״י, כל מילה 

ומכוונים. 

מאז הסתלקות אמו, הקדיש הרבי שיחה בכל התוועדות ללימוד פירוש רש״י על פרשת השבוע. 

הרבי היה בוחר אחד מפירושי רש״י על הפרשה, ומנתח אותו לפרטים ופרטי פרטים. הרבי היה 

מלמד ומנחה את החסידים לראות ולהבין את הדיוק הרב בפירושו של רש״י, ואיך גם בדברים 

שנראים פעוטים, טמונים מסרים חשובים ועמוקים.

בשיעור זה, נלמד שיחה שנקראה בפי החסידים ״רש״י שיחה״.

פתיחה
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א. מה מפריע לרש"י?

מיד לאחר מתן תורה בהר סיני, הקב״ה מורה למשה רבינו להתחיל בבניית המשכן – 

הבית בו ישרה הקב״ה את שכינתו בעם ישראל. כמו בבניית בית כנסת, הצעד הראשון 

הוא גיוס כספים. הקב״ה מפרט מהם הדברים שאותם מתבקשים בני ישראל לתרום. 

מקור 1  חומש שמות, פרק כה, פסוקים א-ח

רּוָמה  ָרֵאל ְוִיְקחּו־ִלי תְּ ֵני ִישְׂ ר ֶאל־בְּ בֵּ אמֹר׃  דַּ ה לֵּ ר ְיהָוה ֶאל־מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ

רּוָמה  רּוָמִתי׃  ְוזֹאת ַהתְּ ְקחּו ֶאת־תְּ ֶבּנּו ִלּבוֹ תִּ ר ִידְּ ל־ִאיׁש ֲאשֶׁ ֵמֵאת כָּ

ִני  ָמן ְותוַֹלַעת שָׁ ת׃  ּוְתֵכֶלת ְוַאְרגָּ ם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹשֶׁ ְקחּו ֵמִאתָּ ר תִּ ֲאשֶׁ

ֶמן  ים׃  שֶׁ טִּ ים ַוֲעֵצי שִׁ ָחשִׁ ִמים ְועֹרֹת תְּ ים׃  ְועֹרֹת ֵאיִלם ְמָאדָּ ׁש ְוִעזִּ ְושֵׁ

ים׃  ַאְבֵני־ׁשַֹהם ְוַאְבֵני  מִּ ָחה ְוִלְקטֶֹרת ַהסַּ שְׁ ֶמן ַהמִּ ִמים ְלשֶׁ שָׂ אֹר בְּ ַלמָּ

תוָֹכם׃ י בְּ ַכְנתִּ ׁש ְושָׁ ן׃  ְוָעשּׂו ִלי ִמְקדָּ ִמלִֻּאים ָלֵאפֹד ְוַלחֹשֶׁ

 רש"י:

ַיֲעקֹב  ְנחּוָמא:  תַּ י  ַרבִּ ֵרׁש  פֵּ ר?  ְדבָּ מִּ בַּ ָלֶהם  ָהיּו  ּוֵמַאִין  שטים  ועצי 

ר,  ְדבָּ מִּ בַּ ן  כָּ ִמשְׁ ִלְבנוֹת  ָרֵאל  ִישְׂ ֲעִתיִדין  שֶׁ ַהּקֶֹדׁש  רּוַח  בְּ ָצָפה  ָאִבינּו 

יְֵּצאּו  שֶׁ כְּ ֶהם  ִעמָּ ָלם  ִלטְּ ְלָבָניו  ְוִצוָּה  ּוְנָטָעם,  ְלִמְצַרִים  ֲאָרִזים  ְוֵהִביא 

ְצַרִים: ִממִּ

שיטים  עצי  להם  היו  מהיכן  רש״י:  שואל  שיטים.  עצי  היה  ברשימה  מהדברים  אחד 

במדבר? ומביא את מדרש תנחומא שמספר שכשיעקב אבינו ירד למצרים, הביא אתו 

ארזים ונטע אותם במצרים, וציווה לבניו, שכשיצאו ממצרים ייקחו את הארזים אתם 

כדי לבנות את המשכן.

במדרש רבה מסופר שהסיפור עם הארזים התחיל שני דורות קודם לכן:

מקור 2  בראשית רבה צד, ד

ַבע ְלֵהיָכן ָהַלְך? ָאַמר ַרב  ֵאָרה שָׁ ַויָּבֹא בְּ ר לוֹ  ָרֵאל ְוָכל ֲאשֶׁ ע ִישְׂ סַּ ַויִּ

ַבע. ְבֵאר שָׁ נַָּטע ַאְבָרָהם ְזֵקנוֹ בִּ ָהַלְך ָלקֹץ ֲאָרִזים שֶׁ ַנְחָמן שֶׁ
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התורה מספרת שבדרך למצרים, נסע יעקב לבאר שבע. שואל המדרש: מדוע היה צריך לעבור 

ולהביאם  שבע  בבאר  נטע  סבו  שאברהם  הארזים  את  לקחת  שהלך  ומתרץ,  שבע?  בבאר 

למצרים. 

<< הרבי  

מדוע מעדיף רש״י דרוש על פשט?

מדוע מביא רש״י פירוש מעולם הדרוש, הרי הלומד יכול להבין בפשטות שהם יכלו לקנות את 

זה במדינה סמוכה? ומדוע חשוב לרש״י לספר לנו שרבי תנחומא היה זה שאמר פירוש זה?

וזאת   - למשכן  לנדב  שנצטוו  הדברים  נימנו  הפרשה  בתחילת 

ושש  שני  ותולעת  וארגמן  ותכלת  גו'  מאתם  תקחו  אשר  התרומה 

ועזים ועורות אלים מאדמים ועורות תחשים ועצי שטים וגו'1.

ּוֵמַאִין היו להם במדבר, פירש רבי   - "ועצי שטים  ומפרש רש״י... 

לבנות  ישראל  שעתידין  הקודש  ברוח  צפה  אבינו  יעקב  תנחומא, 

ליְטָלם  לבניו  וצוה  ּונָטָעם,  למצרים  ארזים  והביא  במדבר,  משכן 

עמהם כשיצאו ממצרים".

וצריך להבין:

1( פירוש זה – שכבר בירידתו למצרים הביא יעקב עמו ארזים כו' 

לצורך המשכן שעתידין לעשות לאחרי מאתיים ועשר שנים – הוא 

ַהְדַרש )"פירש רבי תנחומא"(, ולכאורה, מהו ההכרח לכך  על דרך 

בפשוטו של מקרא, הרי יכולים לפרש בפשטות שלקחו עצי שטים 

ָגֵרי אומות העולם )שהיו בקרבת מקום חנייתם(, וכיוצא בזה?! ִמתַּ

ידוע הכלל שבדרך כלל לא מזכיר רש״י את שם בעל המאמר,   )2

מלבד במקומות אחדים שבהם ישנו קושי מסוים המתבאר על ידי 

והסבר  ביאור  דרוש  זה,  פי  ועל  המאמר.  בעל  מיהו  שיודעים  זה 

בנידון דידן, מדוע מזכיר רש״י שם בעל המאמר ״רבי תנחומא״? 

1( שמות כה, ג-ה. י.
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התורה,  על  בפירושו  מאוד  מדייק  שרש״י  הייתה,  רש״י  בלימוד  הרבי  של  החדשה  שיטתו 

ובעיקר, נצמד למטרתו ״אני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא״. רש"י מפרש את הפירוש 

הפשוט ואינו מציין מדרשים, פלפולים ושמות פרשנים ללא סיבה מיוחדת. כדלהלן:

מקור 3  ספר כללי רש״י עמוד 77, 154

פירושו הוא רק לפי דרך הפשט בלבד 

פשוטם,  לפי  ורק  אך  הכתובים  את  לפרש  הוא  רש"י  של  ענינו 

של  לפשוטו  אלא  באתי  לא  ״ואני  כלשונו:  הפשט,  בדרך  כלומר 

מקרא״. 

רש"י אינו מביא דברים בציון שם אומרם 

דרכו של רש"י ברובם המוחלט של פירושיו שלא להביא דברים 

מוזכר שמו של  זאת על אף שבמקור הדברים  בציון שם אומרם 

אלא  באתי  לא  "אני  הוא  רש"י  של  שענינו  משום  המאמר,  בעל 

לפשוטו של מקרא", ובלימוד לפי דרך הפשט הרי כיוון שהפשט 

מכריח לפרש כך אין כל צורך בידיעת שמו של בעל המאמר.

<< הרבי 
גיוס תרומות ממה שיש

מלשון הכתובים משמע שרשימת המוצרים שבני ישראל התבקשו לתרום הייתה ממוצרים 

שהיו תחת ידם.

...הביאור בפירוש רש"י: 

מפשטות לשון הכתוב "ויקחו לי תרומה . . תקחו את תרומתי . . 

התרומה אשר תקחו מאתם", משמע, שכל שלושה עשר הדברים 

)ולא  לכן  מקודם  ישראל  בני  של  בידם  כבר  היו  בכתוב  שנימנו 
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היתה  לא  ובמילא,  כו'(,  ולהשיג  ולחפש  ֵליֵלך  עכשיו  שהוצרכו 

חסרה אלא פעולת ַהִקיָחה בלבד.

כי אם תמצי לומר שחלק מהדברים לא היה בידם, אלא הוצרכו 

לחפש ולהשיג )לקנות מתגרי אומות העולם וכיוצא בזה( – ַהֵוי ליה 

למימר ציווי זה בלשון כללי, נתינה או ַהָבָאה, וכיוצא בזה.

בידם  כבר  היו  בכתוב  שנימנו  הדברים  שכל  לומר,  צריך  כן  ועל 

ותוכן הציווי  ולא הוצרכה אלא פעולת הקיחה בלבד,  וברשותם, 

– שמכל  וזאת התרומה אשר תקחו מאתם"   .  . לי תרומה  "ויקחו 

הדברים שבידם וברשותם תקחו רק את הדברים המנויים בכתוב.

שהדברים   – כאן  ולבאר  להסביר  צריך  שרש"י  מהדברים  ולכן, 

היו  ולא  ישראל,  בני  של  וברשותם  בידם  אכן  היו  כאן  המנויים 

צריכים לחפש ולהביא ממקום אחר...

הבנה זו בפשוטו של מקרא הביאה את רש״י לשאול: מאין היו להם עצי שיטים? לכן הביא 

ציווה עליהם לקחת את עצי השיטים אתם ביציאתם  את פירוש מדרש תנחומא, שיעקב 

ממצרים. 

]חשוב להדגיש שההכרח בלשון הכתוב לא גרם לרש״י או למדרש תנחומא להמציא סיפור 

על יעקב אבינו. סיפור זה על ציוויו של יעקב עבר מדור לדור בעם ישראל ותועד במדרש 

תנחומא. 

אם הפירוש הפשוט של הפסוק לא היה מוקשה, רש״י לא היה מביא את פירוש המדרש, משום 

שדרכו להסביר את הכתובים בצורה פשוטה המובנת לילד בן חמש שלומד את התנ״ך. רש"י 

לא מביא את כל הפירושים או המסורות השייכים לאותו פסוק. רק בגלל שלשון הכתוב 

מרמזת שמדובר בדברים שהיו תחת ידם, דבר שמעורר את התמיהה , "מאין היו להם עצי 

שיטים?" מוצא רש״י לנכון לציין את פירוש המדרש שהארזים הגיעו עמם ממצרים.[

ארזים  והביא  הקודש..  ברוח  צפה  אבינו  ש״יעקב   - זה  פירוש 

למצרים וכו׳״ - הוא לכאורה על דרך הדרש, שכן, על דרך הפשט 

לא מסתבר לומר שמאתיים ועשר שנים לפני שנצטוו על עשיית 

ארזים  שהביא  זה  ידי  על  לכך,  בהכנות  יעקב  התחיל  המשכן, 

למצרים ונטעם, כדי שיצמחו מהם עצים גדולים, שיוכלו לעשות 
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מהם קרשים שארכו של כל א׳ עשר אמות; על דרך הפשט מסתבר 

יותר לומר שקנו עצי שטים מתגרי אומות העולם.

ולכן מדגיש רש״י את השאלה ״מאין היו להם במדבר״ - שהרי כל 

הדברים שנימנו בכתוב צריכים להיות כבר בידם וברשותם של 

בני ישראל, כך, שאין צורך לחפש ולהשיג, לקנות מתגרי אומות 

.. אלא קיחה בלבד )כנ״ל(, ואם כן, נשאלת  העולם וכיוצא בזה, 

השאלה והתמיהה: ״עצי שטים״ - "מאין היו להם במדבר״?!

אלא ודאי על כרחך צריך לומר שפירוש הכתוב הוא - ש״יעקב 

אבינו צפה ברוח הקודש שעתידין ישראל לבנות משכן במדבר, 

והביא ארזים למצרים ונטעם וצוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו 

בידם  שיהיו  מוכנים  קרשים  עמהם  ליטול  כלומר,  ממצרים", 

לצורך עשיית המשכן...
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כחלק משיטתו החדשה בלימוד רש״י, מסביר הרבי שאמנם מטרתו העיקרית של רש״י היא 

הסברת המקרא בצורתו הפשוטה ביותר באופן שתובן גם ל׳בן חמש למקרא׳, אך יחד עם 

הרבי  שבתורה.  ה"סוד"  לחלק  השייכים  יותר  עמוקים  לענינים  רש״י  רומז  לעיתים  זאת, 

קרא לכך: ״יינה של תורה שבפירוש רש״י״. )ה"יין" בקבלה מרמז על סודות חבויים כמו היין 

שחבוי בענבים.( במקרה זה, רש״י כתב את שם הפרשן – תנחומא, כדי לרמז על מסר עמוק 

הנוגע להמשכיות עם ישראל. 

<< הרבי 
לעודד ולנחם את עם ישראל

עצי השיטים שנשתלו במצרים, הזכירו לעם ישראל את הנבואה על הגאולה הממשמשת 

ובאה, והעניקו להם עידוד ונחמה בזמן הגלות. 

אמנם, עדיין נשאלת השאלה אצל ״תלמיד ממולח״: 

מהו אמנם גודל ַהֵהְכַרח בפעולתו של יעקב אבינו בהבאת ונטיעת 

ארזים במצרים לצורך עשיית המשכן מאתיים ועשר שנים לפני 

הציווי דעשיית המשכן?!

והביאור בזה - מרמז רש"י )ב"יינה של תורה"2( בהזכירו את שמו 

של בעל המאמר, "רבי תנחומא": "תנחומא" הוא מלשון תנחומין. 

ולכן, "פירש רבי תנחומא" ש"יעקב אבינו צפה ברוח הקודש וכו', 

מכיון שענין זה ֶמַהֶוה ֶנַחָמָתן של ישראל.

כאשר בני ישראל נמצאים בגלות מצרים, במצב דקושי השעבוד, 

עד לגזירת "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו"3, וכו' וכו' – הרי, 

עידוד  הם  שואבים  ָעלֹה"4,  גם  ַאַעְלָך  ד"ואנכי  ההבטחה  מלבד 

יעקב  שהביא  הארזים  עצי  את  ממש  בעיניהם  בראותם  ונחמה 

ונטע במצרים, מכיון ש"צפה ברוח הקודש שעתידין לבנות משכן 

במדבר", "וצוה לבניו )ובניו לבניהם אחריהם, וכן הלאה( ליטלם 

עמהם כשיצאו ממצרים"! 

ב.  מדוע לסחוב עצים במשך 210 שנים?

2( ראה "היום יום" כט שבט.
3( שמות א, כב.

4( בראשית מו, ד.
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כלומר: עצי שטים לצורך עשיית המשכן גופא – היו יכולים אמנם 

להשיג גם באופן אחר, אבל, כדי שתהיה נחמתן של ישראל )ענינו 

ולנטעם  ארזים  להביא  אבינו  יעקב  הוצרך   – תנחומא(  רבי  של 

כדי,  ממצרים,  כשיצאו  עמהם  שיטלו  לבניו  ולצוות  במצרים, 

עצי  עיניהם  לנגד  יהיו  מצרים  ושעבוד  גלות  זמן  כל  שבמשך 

ממצרים,  כשיצאו  שיטלום  מנת  על  אבינו  יעקב  שנטע  הארזים 

של  גאולתן  את  וממחישין  מסמלים  אלה  ארזים  שעצי  היינו, 

ישראל.

האחרון:  זה  לגלותנו  בנוגע  גם  נחמה  של  לענין  באים  ומכאן 

כשנמצאים בחשכת הגלות, "כל הגלויות נקראו על שם מצרים"5, 

כפול  חושך  גו'"7,  וצמאון  ועקרב  שרף  נחש  העמים"6,  ב"מדבר 

ומכופל דעקבות משיחא – אומר רבי תנחומא, מנחמם של ישראל, 

שאין להתפעל מחשכת הגלות, מכיון שיודעים שהתכלית והמטרה 

ה"מדבר"  ממציאות  לעשות  היינו,  במדבר",  משכן  "לבנות  היא 

לקיום  עד  יתברך בתחתונים,  לו  דירה  יתברך,  לו  ומקדש  משכן 

בבית המקדש השלישי, שבו  לי מקדש" כפשוטו,  "ועשו  הציווי 

יתגלה גם המשכן שעשה משה, משכן המדבר.

 משיחת ש"פ תרומה, ו' אדר, רשימת השומעים בלתי מוגה.
תו"מ ה'תשמ"ז ח"ב ע' 535  

הסברו זה של הרבי מבוסס על הכלל שכשרש״י מציין את שם הפרשן, זה כאשר שמו 

יכול להעניק אלומת אור שתעזור בהבנת הפירוש. 

מקור 4  כללי רש״י עמוד 155

כאשר רש"י חורג מדרכו ומביא מאמר חז"ל בשם אומרו הרי זה 

מצד טעם מיוחד: כדי שעל־ידי הידיעה מיהו בעל המאמר תתווסף 

הסברה, ביאור והבנה הנוגעים לפירושו במקרא.

5( ב"ר פט"ז ה.
6( יחזקל ב, לה.

7(  דברים ח, טו.
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כלל זה, ששם הפרשן מוסיף הבנה בפירוש שמובא בשמו, מיוסד על סיפור הגמרא: 

רבי מאיר היה סבור שלשם האדם יש משמעות, ולכן כשפגש אנשים עם שם בעל 

משמעות לא-טובה, ידע להישמר מהם. 

מקור 5  מסכת יומא, דף פ"ג עמוד ב׳ )עם ביאור שטיינזלץ(

ותו ]ועוד[ מסופר: ר' מאיר ור' יהודה ור' יוסי הוו קא אזלי 

באורחא ]היו הולכים בדרך יחד[, ר' מאיר הוה דייק בשמא 

ר'  טבעו,  על  אדם  של  משמו  בשמות[ ולומד  מדייק  ]היה 

יהודה ור' יוסי לא הוו דייקו בשמא ]היו מדייקים בשמות[. 

וכי מטו לההוא דוכתא בעו אושפיזא יהבו לה ]כשבאו למ־

לו לבעל  אמרו  להם[.  ונתנו  ללון  מקום  ביקשו  אחד  קום 

האכסניה: מה שמך? אמר להו ]להם[: "כידור" שמי. אמר ר' 

מאיר בלבו: שמע מינה ]למד מכאן[ אדם רשע הוא, שנאמר: 

)דברים לב, כ(. כיון שהיה זה בערב  "כי דור תהפכת המה" 

שבת, ר' יהודה ור' יוסי אשלימו ליה כיסייהו ]הפקידו בידו 

ר' מאיר לא אשלים ליה  את כיסיהם, שבהם מונח כספם[. 

בי  אותביה  אלא אזל  כיס הכסף שלו[,  את  לו  כיסיה ]נתן 

אביו[ של  של  קברו  ליד  אותו  והניח  דאבוה ]הלך  קיבריה 

בעל האכסניה.

האכסניה בח־ בעל  של  לו אביו  בחלמי ]נראה  ליה  האתחזי 

דההוא  ארישא  דמנח  כיסא  שקיל  תא  לו:  לומו[ ואמר 

גברא ]בוא וקח כיס כסף שמונח על ראשו של אותו אדם[. 

למחר אמר להו ]להם לחכמים[: הכי אתחזי לי בחלמאי ]כן 

חלמא דבי שמשי  אמרי ליה ]אמרו לו[:  נראה לי בחלומי[. 

לית בהו ממשא ]חלומות של ליל שבת אין בהם ממש[ ואין 

לסמוך עליהם, ומכל מקום אזל ]הלך[ ר' מאיר ונטריה כולי 

יומא ואייתיה ]ושמר את כספו כל יום השבת והביאו[.

למחר אמרו לו חכמים לבעל הבית: הב לן כיסן ]תן לנו את 

כיסנו[ אמר להו ]להם[ לא היו דברים מעולם ולא הפקדתם 

בידי דבר. אמר להו ]אמר להם[ ר' מאיר: אמאי לא דייקיתו 

בשמא ]מדוע לא דייקתם בשם[ ללמוד שאדם רשע הוא?

לגבי  גם  למדים  מכאן  רבה.  משמעות  יש  אדם  של  שלשמו  למדים  זה  מסיפור 

פירושים של חכמים בתורה, ששם החכם יכול לתת לנו רקע והסבר עמוק יותר על 

הפירוש שהוא מציע. 
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אנו מוצאים נקודה דומה בשיחה נוספת, על אודות מקום קבורת יוסף. הרבי מציין שספר 

בראשית מסתיים במילים, "ויישם בארון במצרים", שמדגישות את העובדה שיוסף נקבר 

במצרים, בשונה מיעקב אביו שנקבר בארץ ישראל. הרבי מדגיש שהעובדה שהתורה בחרה 

לסיים את חומש בראשית עם המילים הללו, מלמדת שטמון בהן מסר חשוב לבני ישראל. 

מסביר הרבי, שהחומש הבא – חומש שמות, מתחיל עם תקופת העבדות של בני ישראל 

במצרים, ובשביל תקופה קשה זו צריכים היהודים חיזוק ותמיכה. העובדה שיוסף הצדיק 

בחר להיקבר במצרים ולהישאר עם בני ישראל בגלות, מהווה עידוד וחיזוק לבני ישראל. 

 

לפני פטירת יעקב אבינו הוא מבקש מיוסף בנו שלא לקברו במצרים אלא בארץ ישראל.

מקור 6  חומש בראשית, פרק מ״ז פסוקים כ״ט-ל

ִאם־ָנא  לוֹ  ַוּיֹאֶמר  ְליוֵֹסף  ִלְבנוֹ  ְקָרא  ַויִּ ָלמּות  ָרֵאל  ְיֵמי־ִישְׂ ְקְרבּו  ַויִּ

ִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  יָת ִעמָּ ַחת ְיֵרִכי ְוָעשִׂ ים־ָנא ָיְדָך תַּ ֵעיֶניָך שִׂ ָמָצאִתי ֵחן בְּ

ְצַרִים  ִממִּ אַתִני  ּוְנשָׂ ִעם־ֲאבַֹתי  י  ַכְבתִּ ְושָׁ ִמְצָרִים׃  בְּ ֵרִני  ִתְקבְּ ַאל־ָנא 

ה ִכְדָבֶרָך׃ ְקֻבָרָתם ַוּיֹאַמר ָאנִֹכי ֶאֱעשֶׂ ִני בִּ ּוְקַבְרתַּ

לפני פטירת יוסף הוא אומר לבני ישראל שכשיעלו ממצרים ייקחו את עצמותיו עמם. 

עד אז הוא ייקבר במצרים.

מקור 7  חומש בראשית, פרק נ, פסוקים כ״ד-כ״ו

קֹד ִיְפקֹד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעָלה  ַוּיֹאֶמר יוֵֹסף ֶאל־ֶאָחיו ָאנִֹכי ֵמת ֵואלִֹהים פָּ

ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ע  בַּ ִנשְׁ ר  ֲאשֶׁ ֶאל־ָהָאֶרץ  ַהּזֹאת  ִמן־ָהָאֶרץ  ֶאְתֶכם 

ֱאלִֹהים  ִיְפקֹד  קֹד  פָּ ֵלאמֹר  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  ֶאת־בְּ יוֵֹסף  ע  בַּ ַויַּשְׁ ּוְלַיֲעקֹב׃ 

ִנים  ר שָׁ ן־ֵמָאה ָוֶעשֶׂ ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת־ַעְצמַֹתי ִמזֶּה׃ ַויָָּמת יוֵֹסף בֶּ

ִמְצָרִים׃ ָארוֹן בְּ ם בָּ ישֶׂ ַויַַּחְנטּו אֹתוֹ ַויִּ

ג. מה מעודד בכך שיוסף נקבר במצרים?
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<< הרבי 

מדוע יוסף נקבר במצרים?

מדוע התורה מדגישה שאת יוסף קברו במצרים, ואיזה חיזוק יכולים היהודים לקבל מכך?

סיום ספר בראשית הוא - "וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו 

אותו ויישם בארון במצרים".

ולכאורה, נשאלת שאלה הכי פשוטה גם אצל בן חמש למקרא:

"אל  ליוסף  יעקב  של  בקשתו  אודות  מסופר  הפרשה  בהתחלת 

בקבורתם",  וקברתני   . אבותי.  עם  ושכבתי  במצרים  נא תקברני 

אשר  "במערה  בקבורתם",  ד"וקברתני  העילוי  מצד  הן  כלומר, 

גו', והן  . את יצחק   . . שמה קברו את אברהם   . בשדה המכפלה 

מצד החסרון דארץ מצרים, "ערות הארץ", תכלית הירידה.

"ויישם  והספר  הפרשה  בסיום  מדגישים   - ליוסף  בנוגע  ואילו 

בארון במצרים", היינו, לא זו בלבד שלא נקבר במערת המכפלה, 

וגם לא בארץ ישראל בכלל, אלא עוד זאת, בחוץ לארץ גופא - 

"במצרים" דוקא, ובזה גופא - "ויחנטו אותו ויישם בארון", פעולה 

המדגישה את ענין הקביעות.

לומדים  ונתחזק"(  חזק  )"חזק  חיזוק  איזה   - השאלה  ...ונשאלת 

ומקבלים מסיום הספר "ויישם בארון במצרים"?!

יוסף נשאר יחד עם היהודים 

הידיעה שיוסף נשאר איתם בגלות תיתן להם עידוד וחיזוק.

זה קשור, כאמור, עם התחלת  ויש לומר הביאור בזה - שחיזוק 

פרשת שמות, "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה גו'":

בפרשת שמות מתחיל עיקר הענין דגלות מצרים, קושי השעבוד 

כו', כי, אף שהירידה למצרים היתה כבר לפני זה, בפרשת ויגש, 

ישראל  בשלוה(  )ישיבה  "וישב  נאמר  ההיא  לתקופה  בנוגע  הרי, 

בארץ מצרים בארץ גושן )"במיטב הארץ"( ויאחזו בה )לשון אחוזה( 
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ויפרו וירבו מאד", ורק בפ׳ שמות, לאחרי ש״וימת יוסף וכל אחיו 

וכל הדור ההוא", אזי, התחיל )עיקר( ענין הגלות, קושי השעבוד 

כו׳ )שהרי "כל זמן שאחד מן השבטים קיים לא הי׳ שעבוד"(, החל 

מהענין ד״הבה נתחכמה לו גו'".

יש  השעבוד,  וקושי  הגלות  התחלת  שלפני  מובן  זה  פי  ועל 

צורך בנתינת־כח וחיזוק מיוחד - שזה הוא ענין ד"ויישם בארון 

במצרים":

יוסף, המפרנס ומכלכל את ישראל - נמצא יחד עם בני ישראל, 

)לא  בשלימות  היא  שמציאותו  ובאופן  במצרים",  בארון  "ויישם 

רק העצמות, אלא גם הבשר וכו׳( גם על פי טבע, "ויחנטו אותו 

בני  ליציאת  )עד  קביעות  של  באופן  שם  ונמצא  בארון",  ויישם 

ישראל מגלות מצרים(.

במצרים",  בארון  ויישם  אותו  "ויחנטו  שמסיימים  לאחרי  ולכן, 

מכריזים "חזק חזק ונתחזק" - שזהו החיזוק לההמשך ד"הבאים 

שלא  מכיון  והשעבוד,  הגלות  מקושי  להתפעל  שלא  מצרימה", 

נמצאים בגלות לבד, אלא ביחד עם יוסף.

)מלכות  מצרים"  ארץ  בכל  ה"מושל  גם  הוא  ש"יוסף"   - ובפרט 

שהיתה מושלת בכיפה(, עד ש״בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת 

רגלו בכל ארץ מצרים", שמזה מובן, שאף אחד אינו יכול להפריע, 

ח״ו, לבני ישראל גם בהיותם בגלות כו'.

למדנו שלבני ישראל היו שני חיזוקים בהיותם בגלות מצרים. האחד, הארזים שיעקב הביא 

השני,  לה'.  משכן  ויבנו  ממצרים  שיצאו  היום  ואת  הגאולה,  נבואת  את  להם  הזכירו  אתו 

עצמותיו של יוסף הצדיק, שביקש שלא להיקבר בארץ ישראל, אלא להישאר אתם בגלות 

עד שיעלו ממצרים.
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ה"בכן":

יעקב אבינו ויוסף בנו ידעו שילדיהם יהיו במצרים כמה דורות. הם סיפרו לילדים על 

המסורת המשפחתית: את הסיפורים על סבא אברהם שגילה לעולם את המונותאיזם – 

האמונה בה' אחד, את הסיפור על יצחק שנימול בן שמונה ימים ועל הכנסת האורחים 

ולהעבירה  המסורת  את  לשמר  שמשימתם  להם,  אמרו  הם  בה.  הצטיינה  שהמשפחה 

לדורות הבאים.

אך הם גם ידעו, שמסורת וסיפורים לא יספיקו. הם חששו שלאחר מספר דורות במצרים, 

נטע  היהודי,  והרגש  הסיפורים  מלבד  ולכן,  ישראל.  בני  על  תשפיע  המצרית  התרבות 

יעקב אבינו ארזים כדי שיהיה להם משהו מוחשי להסתכל עליו, דבר שיזכיר להם מי 

הם ומהי משימתם, וייתן להם נחמה ועידוד שהגאולה בא תבוא. 

יוסף החליט להישאר במצרים מאותה סיבה, כדי שליהודים יהיה עידוד מוחשי שיזכיר 

להם שהם יהודים.

השושלת  את  להמשיך  טובים,  יהודים  להיות  ילדינו  את  מחנכים  כשאנו  אנחנו,  גם 

אנחנו  יספיקו.  לא  ורגשות  שסיפורים  לזכור,  צריכים  הבא,  לדור  האור  את  ולהעביר 

יום:  מדי  מעשית  בצורה  מקיימים  שאנו  מצוות   – מוחשי  משהו  להם  לתת  חייבים 

הנחת תפילין, נתינת צדקה, הדלקת נרות שבת, וכן הלאה. רק כאשר נוריש להם דברים 

הם  מי  להם  יזכירו  האלו  שהמעשים  בטוחים  להיות  נוכל  מעשיות,  ומצוות  מוחשיים 

ויעניקו להם רגש יהודי, וכך יוכלו הם להמשיך את השושלת היהודית בעוז ובגאון.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 16


