לפרשת תרומה ()2

א .לא רק חוקים ומשפטים בתורה הניתנת מסיני ,גם הוראות מפורטות לבניית המשכן.

ב( .א) ַויְדַ בֵּ ר ה' אֶ ל מֹ שֶ ה לֵּאמֹ ר( :ב) דַ בֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִשְ רָ אֵּ ל וְ י ְִקחּו לִ י תְ רּומָ ה מֵּ אֵּ ת כָל אִ יש אֲשֶ ר י ְִדבֶ ּנּו לִ ב ֹו תִ ְקחּו אֶ ת
ַארגָמָ ן וְ ת ֹולַעַ ת שָ נִי וְ שֵּ ש וְ עִ זִ ים:
תְ רּומָ תִ י( :ג) וְ זֹאת הַ תְ רּומָ ה אֲשֶ ר תִ ְקחּו מֵּ אִ תָ ם זָהָ ב ָוכֶסֶ ף ּונְחֹ שֶ ת( :ד) ּותְ ֵּכלֶת וְ ְ
(ה) וְ עֹ רֹת אֵּ ילִ ם מְ אָ דָ מִ ים וְ עֹ רֹת תְ חָ שִ ים ַועֲצֵּ י שִ טִ ים( :ו) שֶ מֶ ן לַמָ אֹ ר בְ שָ ִמים לְ שֶ מֶ ן הַ ִמ ְשחָ ה וְ לִ ְק ֹט ֶרת הַ סַ ִמים( :ז)
ַאבְ נֵּי שֹהַ ם וְ ַאבְ נֵּי מִ לֻּאִ ים לָאֵּ פֹ ד וְ לַחֹ שֶ ן( :ח) וְ עָ שּו לִ י מִ ְקדָ ש וְ שָ ַכנְתִ י בְ ת ֹוכָם[ :שמות כה]7 - 1 ,

ג .בסבך הפרטים המדוייקים ,בין העורות והזהב ,בין הנחושת והעץ ,כל כך קל לאבד את המשמעות,
את התכלית ,את השכינה האלהית שבתוכנו.

ד .על הרצון לדייק  /נתן זך
ואז היתה הגזמה גדולה במנין הגְ וִיֹות:

בדברים ממין זה אסור להתפס להגזמות

היו שמנו כמאה והיו שמנו כמאות

ויש להבחין ולהזהרַּ :ה ְמדֻ בָּ ר בדיני נפשות

וזה אמר ספרתי  36נשים שרופות

שהרי עלולים חלילה לטעות בדוחות

וחברו אמר לא צדקת ,כי רק אחת-עשרה

וכבר היו ,ידידי הַּ ְמלֻמָּ ד ,דברים מעולם.

והמשגה מ ֻכוָּן הוא ופוליטי ,לא יד המקרה

ותהי שם מחלוקת רבה כל אותו היום

ואם כבר פתחתי ,אמר גם זה

ולולא הסרחון הנורא שעלה במקום

שרק שמונה נשים נשחטו ,כי שתים נורו

היו מגיעים לדיוק גמור -או למכות

ויש אחת מ ֻפקפֶּ ֶּקת ולא ברור

שהרי הרצון לדייק אנושי לא פחות

אם נשחטה ,נאנסה או רק שֻ ְספָּ ה בַּ טַּ בור

ולאַּ בֵ ד מן העולם
מן הרצון לַּ הֲ רֹג ,לֶּ אֱ נֹסְ ,לרֹוצץ ֵ ְ

וגם בענין הילדים עוד לא נאמרה המלה האחרונה

את אויבך ,יריבך ,שכנך שממול ,את הזר החשוד ,או כך סתם

הכל מודים כי ִש ָּשה נצלבו ואחד ֻענָּה

כל גבר ,אשה וילד אשר בעולם.

לפני שראשו רֻ צַּ ץ אבל מי לידינו יתקע
בֹותם
כי כל אלה שנעלמו ואין יודע את ִע ְק ָּ
אמנם הֻ ְש ְלכו כֻלָּ ם או חלקם אל הים
שאם כך ,כיצד נסביר את כתמי הדם?

