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 שבתוכי עצי שיטים
 אבל למה? -אגדה נפלאה 

בקריאת 'ראשון' ו'שני' של הפרשה, עוסקת התורה בשני 

הכלים המרכזיים של המשכן. הראשון הוא הארון העשוי עצי 

הכפורת העשויה זהב טהור והכרובים  -שיטים וכל הנלווה עליו 

גם הוא שולחן עצי  -המסוככים מלמעלה, והשני הוא השולחן 

, קערות, כפות -שיטים וגם בו מדובר עליו ועל הנלווה עליו 

 מנקיות וכו'. 

שני הכלים הללו ובעצם כמעט כל הכלים ואף המשכן עצמו 

'תוך' של כל אחד -עשויים כולם עצי שיטים. זה מה שיש ב

 -ואחד מהם, על אף שהעץ לא נראה לעין, אלא הם מצופים 

בזהב או ביריעות עיזים. רש"י בתחילת הפרשה, מבאר מה 

ם שנצטוו ישראל להביא עניינו ותוכנו של כל אחד מהחומרי

תכלת )צמר צבוע בדם חילזון(, זהב, ארגמן  -כתרומה למשכן 

)עור/צמר צבוע( עיזים )נוצות של עזים( וכו'. כאשר כאשר הוא 

  -מגיע לעצי השיטים הוא מביא את האגדה המפורסמת 

ועצי שטים. ומאין היו להם במדבר? פירש רבי תנחומא 

ח הקדש שעתידין ישראל )תרומה ט'( יעקב אבינו צפה ברו

לבנות משכן במדבר, והביא ארזים למצרים ונטעם, וצוה 

 )רש"י, שמות כ"ה, ה'(לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים. 

מה בעצם מאלץ את רש"י, שבא כידוע 'ליישב  -והשאלה היא 

פשוטו של מקרא', להביא את האגדה הנפלאה הזו בתוך 

ה הגיעו אותם עצי פירוש פשט הפסוקים? מה זה משנה מאיפ

שיטים לתרומת המשכן? ואם הם קנו אותם מהעמים 

שהרי היה להם הרבה כסף. מה  3שהסתובבו במדבר סביבם?

 זה משנה, ולמה זה חשוב לרש"י להדגיש את זה?

 האוצר נמצא אצלי

נדמה שיש כאן דבר שקודם אפילו לתוכנם של עצי השיטים 

רש סתם לדברי והוא קשור למהות בניית המשכן. רש"י לא נד

אגדה, מופלאים ככל שיהיו, אלא אם כן פשוטו של מקרא דורש 

את זה. רש"י שם לב בעצם לכך שכל הדברים המנויים פה 

מתאפיינים בכך שהם מצויים אצל בני ישראל באופן טבעי. 

לכל בני ישראל שיצאו ממצרים היה זהב, כסף, נחושת, הרבה 

ת איילים, שמן, וממילא יש להם צמר כבשים, עורו -מקנה 

אבנים וכו'. מה שהתורה בעצם מנסה לומר לנו הוא שכאשר 

אתה בונה משכן, כל אחד מאיתנו, אין לך צורך לנסוע לקצה 

העולם כדי לחפש שם את העושר או האושר, ולהביא ממנו 

הנה. לא אחת אנחנו מחפשים את האור ואת האושר בכל מיני 
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 -יק במדינה ההיא מקומות מרוחקים. 'אם אשא לאיזה קבר צד

אוהו! שם אצליח למצות את היכולות שלי, שם אצלי להתעלות 

'כל המרכיבים מהם תעשו  -רוחנית!', והנה אומרת לנו התורה 

הכל נמצא  -לי מקדש ותאפשרו לשכינה לשרות בתוככם 

 אצלכם, בבית. לשווא אתה מחפש את זה בחוץ'.

השיטים שאין רגע, יש כאן חריג אחד, עצי  -ולכן שואל רש"י 

זה לא מסתדר עם הרעיון הגדול  -להם לישראל. לכן הוא מבאר 

שהם קנו את העצים הללו מבחוץ, מאחרים. זה לא מסתדר 

עם הרעיון שכל המרכיבים שמהם בונים מקדש קיימים אצלי, 

ולכן מבאר רש"י שהעצים הללו שיהיו החומר הפנימי של 

עקב אבינו ואת זה את זה צפה כבר י -המשכן כולו ורוב כליו  

הוא חקק בכולנו כדי שזה יהיה לנו מוכן וזמין. יש לנו בתוכנו 

את כל הכוח להשרות שכינה. קיבלנו אותו מאבותינו ומאבות 

אבותינו והוא מצוי בידינו. לא צריך לנסוע אל הגשר בפראג כדי 

 4הוא נמצא פה אצלנו, מתחת לתנור. –למצוא את האוצר 

 בתוכיממה שיש  -בונים משכן 

זה גם יסביר לנו את התמיהה שקיימת בתחילת הפרשה. 

'דבר אל בני ישראל ועשו  -במקום שהפרשה תפתח במילים 

זהב,  -לי מקדש, ולצורך המקדש תביאו את החומרים הבאים 

  -עורות איילים וכו'...', התורה פותחת הפוך 

֙ר ֶאל ּבֵ ל ְוִיְקחוּ  ּדַ ֵאִּ֔ ר  י ִיׂשְ ֵנֵ֣ ָּ֑ה ּבְ רּומ  י ּתְ ל ִלִ֖ ת ּכ  ֵ֣ר  ֵמֵאֵ֤ ִאיׁש֙ ֲאׁשֶ

ּו ֶאת ְקחִ֖ ֹו ּתִ ּנּו ִלּבִּ֔ ֶבֵ֣ תִָֽׁי ִיּדְ ּומ  רָֽׁ  )שם, כ"ה, ב'( .ּתְ

אך בלי לדעת את מהות התרומה! באופן  -ואז בא פירוט ארוך 

הגיוני, אנשים לא עורכים סעודת התרמה ורק בסופה אומרים 

'עכשיו נספר לכם מה המטרה, מה נעשה עם הכסף'. הסדר  -

'אנחנו רוצים להקים מוסד מסויים ולכן  -י לכאורה הוא ההגיונ

 -תביאו לנו את כל החומרים הבאים'. ואילו בתורה זה הפוך 

'דבר אל בני ישראל וממה שיש להם, ממה שמצוי אצלם, ממה 

 שהם מרימים לגבוה, מזה יעשה מקדש.

דבר אל בני ישראל והם ירימו את כל המתנות שישנן אצלם, 

רים שאנחנו לא תמיד מבחינים בהם כמתנה גם המתנות והדב

ונחשוב איך את זה, את הגשמיות  -כל כך גדולה ומוצלחת' 

שאני חי בה, את החי הצומח והדומם שבי, איך אני הופך את 

 זה למקדש. 

 בלי לחפש את זה בחוץ. הכל הכל בתוכם. -"ושכנתי בתוכם" 
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