המדרשה באורנים

מרכז חינוכי להתחדשות החיים היהודיים בישראל

פרשת תרומה  -תשס"ד

ביני תלמי

רמה ֵמ ֵאת ָל ִאי ֲא ֶ ר י ְִ ֶב! ִל
ָאל ְוי ְִקח ִלי ְ ָ
" ַוי ְַד ֵר ְיהֹוָה ֶאל מ ֶ ה ֵאמֹרֵ ַ :ר ֶאל ְנֵי י ְִר ֵ
רמ ִתי ...ו ְָע ִלי ִמ ְק ָ ְו ָ ַכנ ְִי ְת ָכ) "$שמות ,כה.(1 8 ,
ִ ְקח ֶאת ְ ָ
מדי פע בפע אנחנו תוהי במי הכתוב מדבר .הא מישהו מתכוו ג אלינו ,או
שמא רק בבני ישראל הה ש התועי במדבר?
המדרש מביא את המשל הבא:
משל למל( שהיה לו בת יחידה ,בא אחד ונטלה .ביקש )החת( ליל( לו לארצו וליטול לאשתו.
אמר לו )המל( :בתי שנתתי ל( יחידית היא .לפרוש ממנה איני יכול ,לומר ל( 'אל תטלנה' איני
יכול לפי שהיא אשת( .אלא טובה עשה לי ,שכל מקו $שאתה הול(  .קיטו /אחד עשה לי
שאדור אצלכ ...$שנאמר "ו ְָע ִלי ִמ ְק ָ ".
)שמות רבה ,לג ,א(

ובמקו אחר:
רמה"  .בשעה שאמר הקב"ה למשה על עסקי המשכ ,/אמר לו :רבונו של עול,$
" ְוי ְִקח ִלי ְ ָ
יכולי /ה $ישראל לעשותו? אמר לו הקב"ה :אפילו אחד מישראל יכול לעשותו.
)שמות רבה לג ,ח(

ובמקו אחר:
"ו ְָע אֲר  . "/אמר לו הקב"ה :יבואו הכל ויעסקו בארו ,/כדי שיזכו כול $לתורה.
)שמות רבה לד ,ב(

ואנחנו א עד כה לא ידענו א ראויי אנו לעסוק בענייני משכ ושירותיו ,בא
המדרש ומלמדנו מפי הגבורה ,שאפילו אחד מישראל יכול לעשותו ,ואנחנו לא אחד
ולא שניי ,וישראל ודאי אנחנו ,וא אי לנו משכ לשמו הרי לפחות ב"ענייני
משכ" ראויי אנו לעסוק.
ואנחנו א היינו אומרי שאותה בת שבת היא ,שאנחנו מבקשי ליטול לעצמנו
– הרי רשאי אנחנו; א נאמר שאנחנו רוצי לקחת אותה אתנו למקומות שלנו,
למקומות שמתאימי לנו – הרי שרשאי אנחנו .אלא שנשאיר לו לחותננו קיטו
אחד ,שיוכל לבוא להיות עמה ואיתנו ,שנאמר "וְ ָעִ +,לי ִמ ְק ָ(&".

