
ב"ה

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

יהודי בלב"?

הכוח שבהמחשה

>>>>

 פרשת תרומה
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א. מה מפריע לרשי?

מקור 1  חומש שמות, פרק כה, פסוקים א-ח

ָרֵאל ְוִיְקחּו־ִלי  ֵני ִישְׂ ר ֶאל־בְּ בֵּ אמֹר׃  דַּ ה לֵּ ר ְיהָוה ֶאל־מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ
רּוָמִתי׃   ְקחּו ֶאת־תְּ ֶבּנּו ִלּבוֹ תִּ ר ִידְּ ל־ִאיׁש ֲאשֶׁ רּוָמה ֵמֵאת כָּ תְּ
ת׃   ּוְנחֹשֶׁ ָוֶכֶסף  ָזָהב  ם  ֵמִאתָּ ְקחּו  תִּ ר  ֲאשֶׁ רּוָמה  ַהתְּ ְוזֹאת 
ֵאיִלם  ְועֹרֹת  ים׃   ְוִעזִּ ׁש  ְושֵׁ ִני  שָׁ ְותוַֹלַעת  ָמן  ְוַאְרגָּ ּוְתֵכֶלת 
ִמים  שָׂ אֹר בְּ ֶמן ַלמָּ ים׃  שֶׁ טִּ ַוֲעֵצי שִׁ ים  ָחשִׁ ְועֹרֹת תְּ ִמים  ְמָאדָּ
ים׃  ַאְבֵני־ׁשַֹהם ְוַאְבֵני ִמלִֻּאים  מִּ ָחה ְוִלְקטֶֹרת ַהסַּ שְׁ ֶמן ַהמִּ ְלשֶׁ

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

רש"י:

ְנחּוָמא:  י תַּ ֵרׁש ַרבִּ ר? פֵּ ְדבָּ מִּ ועצי שטים ּוֵמַאִין ָהיּו ָלֶהם בַּ
ָרֵאל ִלְבנוֹת  ֲעִתיִדין ִישְׂ רּוַח ַהּקֶֹדׁש שֶׁ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָצָפה בְּ
ְוִצוָּה  ּוְנָטָעם,  ְלִמְצַרִים  ֲאָרִזים  ְוֵהִביא  ר,  ְדבָּ מִּ בַּ ן  כָּ ִמשְׁ

ְצַרִים: יְֵּצאּו ִממִּ שֶׁ ֶהם כְּ ָלם ִעמָּ ְלָבָניו ִלטְּ

מקור 2  בראשית רבה צד, ד

ַבע.  ְלֵהיָכן ָהַלְך?  ֵאָרה שָׁ ר לוֹ ַויָּבֹא בְּ ָרֵאל ְוָכל ֲאשֶׁ ע ִישְׂ סַּ ַויִּ
ְבֵאר  נַָּטע ַאְבָרָהם ְזֵקנוֹ בִּ ָהַלְך ָלקֹץ ֲאָרִזים שֶׁ ָאַמר ַרב ַנְחָמן שֶׁ

ַבע. שָׁ
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<< הרבי 

מדוע מעדיף רש״י דרוש על פשט?

בתחילת הפרשה נימנו הדברים שנצטוו לנדב למשכן - וזאת התרומה אשר 
אלים  ועורות  ועזים  ושש  שני  ותולעת  וארגמן  ותכלת  גו'  מאתם  תקחו 

מאדמים ועורות תחשים ועצי שטים וגו'1.

ומפרש רש״י... "ועצי שטים - ּוֵמַאִין היו להם במדבר, פירש רבי תנחומא, 
במדבר,  משכן  לבנות  ישראל  שעתידין  הקודש  ברוח  צפה  אבינו  יעקב 
והביא ארזים למצרים ּונָטָעם, וצוה לבניו ליְטָלם 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 על דרך ַהְדַרש 
)"פירש רבי תנחומא"(, ולכאורה, מהו ההכרח לכך בפשוטו של מקרא, הרי 
)שהיו  העולם  אומות  ָגֵרי  ִמתַּ שטים  עצי  שלקחו  בפשטות  לפרש  יכולים 

בקרבת מקום חנייתם(, וכיוצא בזה?!

ידוע הכלל שבדרך כלל לא מזכיר רש״י את שם בעל המאמר, מלבד   )2
במקומות אחדים שבהם ישנו קושי מסוים המתבאר על ידי זה שיודעים 
מיהו בעל המאמר. ועל פי זה, דרוש ביאור והסבר בנידון דידן, מדוע מזכיר 

רש״י שם בעל המאמר ״רבי תנחומא״? 

1( שמות כה, ג-ה. י.
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מקור 3  ספר כללי רש״י עמוד 77, 154

פירושו הוא רק לפי דרך הפשט בלבד 

לפי  ורק  אך  הכתובים  את  לפרש  הוא  רש"י  של  ענינו 
פשוטם, כלומר בדרך הפשט, כלשונו: ״ואני לא באתי אלא 

לפשוטו של מקרא״. 

רש"י אינו מביא דברים בציון שם אומרם 

דרכו של רש"י ברובם המוחלט של פירושיו שלא להביא 
הדברים  שבמקור  אף  על  זאת  אומרם  שם  בציון  דברים 
מוזכר שמו של בעל המאמר, משום שענינו של רש"י הוא 
"אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא", ובלימוד לפי דרך 
הפשט הרי כיוון שהפשט מכריח לפרש כך אין כל צורך 

בידיעת שמו של בעל המאמר.
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<< הרבי 
גיוס תרומות ממה שיש

...הביאור בפירוש רש"י: 

מפשטות לשון הכתוב "ויקחו לי תרומה . . תקחו את תרומתי . . התרומה 
אשר תקחו מאתם", משמע, שכל שלושה עשר הדברים שנימנו בכתוב היו 
כבר בידם של בני ישראל מקודם לכן )ולא שהוצרכו עכשיו ֵליֵלך ולחפש 

ולהשיג כו'(, ובמילא, לא היתה חסרה אלא פעולת ַהִקיָחה בלבד.

בידם, אלא הוצרכו לחפש  כי אם תמצי לומר שחלק מהדברים לא היה 
ולהשיג )לקנות מתגרי אומות העולם וכיוצא בזה( – ַהֵוי ליה למימר ציווי 

זה בלשון כללי, נתינה או ַהָבָאה, וכיוצא בזה.

ועל כן צריך לומר, שכל הדברים שנימנו בכתוב היו כבר בידם וברשותם, 
ולא הוצרכה אלא פעולת הקיחה בלבד, ותוכן הציווי "ויקחו לי תרומה . 
וברשותם  – שמכל הדברים שבידם  וזאת התרומה אשר תקחו מאתם"   .

תקחו רק את הדברים המנויים בכתוב.

ולכן, מהדברים שרש"י צריך להסביר ולבאר כאן – שהדברים המנויים כאן 
היו אכן בידם וברשותם של בני ישראל, ולא היו צריכים לחפש ולהביא 

ממקום אחר...

למצרים  ארזים  והביא  הקודש..  ברוח  צפה  אבינו  ש״יעקב   - זה  פירוש 
וכו׳״ - הוא לכאורה על דרך הדרש, שכן, על דרך הפשט לא מסתבר לומר 
יעקב  התחיל  המשכן,  עשיית  על  שנצטוו  לפני  שנים  ועשר  שמאתיים 
בהכנות לכך, על ידי זה שהביא ארזים למצרים ונטעם, כדי שיצמחו מהם 
עצים גדולים, שיוכלו לעשות 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 
כך,  ישראל,  בני  וברשותם של  בידם  כבר  להיות  צריכים  בכתוב  שנימנו 
 .. בזה,  וכיוצא  העולם  אומות  מתגרי  לקנות  ולהשיג,  לחפש  צורך  שאין 

1( שמות כה, ג-ה. י.
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אלא קיחה בלבד )כנ״ל(, ואם כן, נשאלת 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 
עמהם  ליטול  כלומר,  ממצרים",  כשיצאו  עמהם  ליטלם  לבניו  וצוה  ונטעם 

קרשים מוכנים שיהיו בידם לצורך עשיית המשכן...
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<< הרבי  
לעודד ולנחם את עם ישראל

אומנם, 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 
ֶמַהֶוה  זה  שענין  מכיון  וכו',  הקודש  ברוח  צפה  אבינו  ש"יעקב  תנחומא" 

ֶנַחָמָתן של ישראל.

השעבוד,  דקושי  במצב  מצרים,  בגלות  נמצאים  ישראל  בני  כאשר 
מלבד  הרי,   – וכו'  וכו'  תשליכוהו"3,  היאורה  הילוד  הבן  "כל  לגזירת  עד 
בראותם  ונחמה  עידוד  הם  שואבים  ָעלֹה"4,  גם  ַאַעְלָך  ד"ואנכי  ההבטחה 
בעיניהם ממש את עצי הארזים שהביא יעקב ונטע במצרים, מכיון ש"צפה 
ברוח הקודש שעתידין לבנות משכן במדבר", "וצוה לבניו )ובניו לבניהם 

אחריהם, וכן הלאה( ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים"! 

כלומר: עצי שטים לצורך עשיית המשכן גופא – היו יכולים אמנם להשיג גם 
באופן אחר, אבל, כדי שתהיה נחמתן של ישראל )ענינו של רבי תנחומא( 
– הוצרך יעקב אבינו להביא ארזים ולנטעם במצרים, ולצוות לבניו שיטלו 
עמהם כשיצאו ממצרים, כדי, שבמשך כל זמן גלות ושעבוד מצרים יהיו 
כשיצאו  שיטלום  מנת  על  אבינו  יעקב  שנטע  הארזים  עצי  עיניהם  לנגד 
של  גאולתן  את  וממחישין  מסמלים  אלה  ארזים  שעצי  היינו,  ממצרים, 

ישראל.

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

4( בראשית מו, ד.

ב.  מדוע לסחוב עצים במשך 210 שנים?



9 8

ומכאן באים לענין של נחמה גם בנוגע לגלותנו זה האחרון: כשנמצאים 
בחשכת הגלות, "כל הגלויות נקראו על שם מצרים"5, ב"מדבר העמים"6, 
נחש שרף ועקרב וצמאון גו'"7, חושך כפול ומכופל דעקבות משיחא – אומר 
רבי תנחומא, מנחמם של ישראל, שאין להתפעל מחשכת הגלות, מכיון 
שיודעים שהתכלית והמטרה היא "לבנות משכן במדבר", היינו, לעשות 
ממציאות ה"מדבר" משכן ומקדש לו יתברך, דירה לו יתברך בתחתונים, 
עד לקיום הציווי "ועשו לי מקדש" כפשוטו, בבית המקדש השלישי, שבו 

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  

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.

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

קא  הוו  יוסי  ור’  יהודה  ור’  מאיר  ר’  מסופר:  ותו ]ועוד[ 
אזלי באורחא ]היו הולכים בדרך יחד[, ר’ מאיר הוה דייק 
על  אדם  של  משמו  בשמות[ ולומד  מדייק  ]היה  בשמא 

5( ב"ר פט"ז ה.
6( יחזקל ב, לה.

7(  דברים ח, טו.
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ר’ יהודה ור’ יוסי לא הוו דייקו בשמא ]היו מדייקים  טבעו, 
כי מטו לההוא דוכתא בעו אושפיזא יהבו להו ]כש־  בשמות[.
באו למקום אחד ביקשו מקום ללון ונתנו להם[. אמרו לו לבעל 
האכסניה: מה שמך? אמר להו ]להם[: “כידור” שמי. אמר ר' 
מאיר בלבו: שמע מינה ]למד מכאן[ אדם רשע הוא, שנאמר: 
זה בערב  כיון שהיה  כ(.  )דברים לב,  “כי דור תהפכת המה” 
שבת, ר’ יהודה ור’ יוסי אשלימו ליה כיסייהו ]הפקידו בידו 
ליה  ר’ מאיר לא אשלים  מונח כספם[.  כיסיהם, שבהם  את 
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?
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ג. מה מעודד בכך שיוסף נקבר במצרים?

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

ְקָרא ִלְבנוֹ ְליוֵֹסף ַוּיֹאֶמר לוֹ ִאם־ ָרֵאל ָלמּות ַויִּ ְקְרבּו ְיֵמי־ִישְׂ ַויִּ
ִדי  יָת ִעמָּ ַחת ְיֵרִכי ְוָעשִׂ ים־ָנא ָיְדָך תַּ ֵעיֶניָך שִׂ ָנא ָמָצאִתי ֵחן בְּ
ִעם־ֲאבַֹתי  י  ַכְבתִּ ְושָׁ ִמְצָרִים׃  בְּ ֵרִני  ִתְקבְּ ַאל־ָנא  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד 
ה  ָאנִֹכי ֶאֱעשֶׂ ַוּיֹאַמר  ְקֻבָרָתם  ִני בִּ ּוְקַבְרתַּ ְצַרִים  אַתִני ִממִּ ּוְנשָׂ

ִכְדָבֶרָך׃

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

קֹד ִיְפקֹד ֶאְתֶכם  ַוּיֹאֶמר יוֵֹסף ֶאל־ֶאָחיו ָאנִֹכי ֵמת ֵואלִֹהים פָּ
ע  בַּ ִנשְׁ ר  ֲאשֶׁ ֶאל־ָהָאֶרץ  ַהּזֹאת  ִמן־ָהָאֶרץ  ֶאְתֶכם  ְוֶהֱעָלה 
ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  ֶאת־בְּ יוֵֹסף  ע  בַּ ַויַּשְׁ ּוְלַיֲעקֹב׃  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם 
קֹד ִיְפקֹד ֱאלִֹהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת־ַעְצמַֹתי ִמזֶּה׃  ֵלאמֹר פָּ
ָארוֹן  ם בָּ ישֶׂ ִנים ַויַַּחְנטּו אֹתוֹ ַויִּ ר שָׁ ן־ֵמָאה ָוֶעשֶׂ ַויָָּמת יוֵֹסף בֶּ

ִמְצָרִים׃ בְּ
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<< הרבי  

מדוע יוסף נקבר במצרים?

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:

בהתחלת הפרשה מסופר אודות בקשתו של יעקב ליוסף "אל נא תקברני 
במצרים ושכבתי עם אבותי. . וקברתני בקבורתם", כלומר, הן מצד העילוי 
ד"וקברתני בקבורתם", "במערה אשר בשדה המכפלה . . שמה קברו את 
אברהם . . את יצחק גו', והן מצד החסרון דארץ מצרים, "ערות הארץ", 

תכלית הירידה.

בארון  "ויישם  והספר  הפרשה  בסיום  מדגישים   - ליוסף  בנוגע  ואילו 
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.

...ונשאלת השאלה - איזה חיזוק )"חזק חזק ונתחזק"( לומדים ומקבלים 
מסיום הספר "ויישם בארון במצרים"?!

יוסף נשאר יחד עם היהודים 

דויש לומר הביאור בזה - שחיזוק זה קשור, כאמור, עם התחלת פרשת 
שמות, "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה גו'":

כו',  השעבוד  קושי  מצרים,  דגלות  הענין  עיקר  מתחיל  שמות  בפרשת 
כי, אף שהירידה למצרים היתה כבר לפני זה, בפרשת ויגש, הרי, בנוגע 
לתקופה ההיא נאמר "וישב )ישיבה בשלוה( ישראל בארץ מצרים בארץ 
גושן )"במיטב הארץ"( ויאחזו בה )לשון אחוזה( 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'".
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ועל פי זה מובן שלפני התחלת הגלות וקושי השעבוד, יש צורך בנתינת־
כח וחיזוק מיוחד - שזה הוא ענין ד"ויישם בארון במצרים":

יוסף, המפרנס ומכלכל את ישראל - נמצא יחד עם בני ישראל, "ויישם 
בארון במצרים", ובאופן שמציאותו היא בשלימות )לא רק העצמות, אלא 
ויישם בארון", ונמצא שם  וכו׳( גם על פי טבע, "ויחנטו אותו  גם הבשר 

באופן של קביעות )עד ליציאת בני ישראל מגלות מצרים(.

מכריזים  בארון במצרים",  ויישם  אותו  "ויחנטו  לאחרי שמסיימים  ולכן, 
ד"הבאים מצרימה", שלא  החיזוק לההמשך  - שזהו  ונתחזק"  חזק  "חזק 
להתפעל מקושי הגלות והשעבוד, מכיון שלא נמצאים בגלות לבד, אלא 

ביחד עם יוסף.

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

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

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 12


