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  שרון ברקת                                                                                ג"תשס - פרשת תרומה 
  

ע� הפסקת ביניי� לסיפור פרשת (ועד סו� ספר שמות " תרומה"מתחילת פרשת 

רובה ככולה של הפרשה הוא שילוב של כתב . עוסקת התורה במלאכת המשכ�) העגל

עצי , קרס נחושת, המדקדקי�  דיוק רב בכל בדל של לולאה, טכני חומרי� ומפרט

, בתו  כל נצנוצי הזהב הטהור ומשק כנפי הכרובי�. שיטי� ועורות אילי� מאדמי�

מבנה שאינו אלא עשרי� קרשי� , קשה להאמי� שמדובר בס  הכל במעי� צרי� ע!

וכיסויו , לו גג שאיננו אפילו בגדר בית שהרי אי�, לאורכו ושמונה קרשי� לרוחבו

משהו שאפילו הומלס ב� . בדומה לאוהל, אינו אלא יריעות עשויות עורות עיזי�

  ...שלא לדבר על משפחת עולי� חדשי�, זמננו היה מהסס א� לקבלו כבית

בעוד שכל סיפור , פסוקי� 450מקדישה התורה , שאינו אלא שלד, למבנה זה, והנה

הלא היא , כולל נזר הבריאה, )ות האד�לרב(שמי� ואר! וכל צבא� , בריאת העול�

פוסקי� ופרשני� רבי� ניצלו יחס זה . פסוקי� בלבד 34&כל זה מקופל ב –השבת 

אלא שחשיבותו , כדי לציי� לא רק את היותו של המשכ� ָשק)ל כנגד עול� ומלואו

  .שלא לדבר על אפסותו של האד� במעמד זה, גדולה לעי� ערו  מ� הקוסמוס כולו

את , בעיקר כאלו המשמשי� את חכמי תורת הסוד, רי� מקורות שוני�מתא, מנגד

החל בהשוואת הקרשי� , המשכ� כעשוי ה� בתבנית גופו של אד� וה� בדומה לעול�

דר  ציו� הארו� שבמשכ� ובו התורה , במשכ� לצלעות בגו� האד� ולהרי� שבעול�

, ה ימות חמה"ה גידי� ובעול� שס"ובגו� האד� שס, מצוות עשה) 365(ה "שבה שס

המהווי� סמל ומשל לאברי הגו� , וגמור בתיאור כל אחד ואחד מכלי המשכ�

  .האנושי מחד ולתופעות טבע קוסמיות מאיד 

נאמר , שדווקא לפני הכניסה להוראות הייצור המפורטות, לכ�, חשוב לשי� לב

הִמקדש אינו הארכיטקטורה , כלומר. )'ח, שמות כה( "ְוָע�� ִלי ִמְקָ�� ְוָ�ַכְנִ�י ְ�ת�ָכ�"

  .ה� משכנו האמיתי של אלוהי�&ה�, בני האד�, הע�  &המשמשת מעו� לשכינה 

....
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  ?ְ�ָעֶריהָ  ִ�ְבָעת ַעל ֶ�ֶ�ס ֶאת ָ�ָנה ִמי

  .ְמָלִכי� ֶ�ל ֵ�מ�ת ְ!ת�ִבי� ַ�ְ ָפִרי�
  ?ַהֶ ַלע)'�ֵ�י ֶאת ְלָ�� ֶ�ָ ֲחב� ֵה� ַהְ$ָלִכי� ַהִא�
   ) ַר��ת ְ*ָעִמי� ֶ�ֶ(ֶהְרָסה �ָבֶבל
  ָ�ִ�י� ְ�ֵאיל�? ֵמֲהִריס�ֶתיהָ  ַר��ת ְ*ָעִמי� א�ָת+ ֵהִקי� ִמי

�ַ  ְ�ִליָמא   ?ַהַ�ָ(ִאי� ָ'ִרי� ַהַ.ְרַנִי�)תְזה,
  ָהְלכ� ְל12, ַהִ יִנית ַהח�ָמה ֶאת ִסְ/מ� �� ָ�ֶעֶרב
  ַהְ'ד�ָלה ר�ָמא? ַהח�ָמה ��ֵני

  ִמי ַעל? ֵא5ֶה ֶאת ֵהִקי� ִמי. ִנ4ָח�1 ַ�ֲעֵרי ָמְל2ה
5ֶֶלת ַהְ�ִביַזְנ6? ַהִ(4ָח�1 ְ�ר�ע�ת ָהי�   7ִיִרי��ַ  ַהְ$ה,
  ָה8ָ'ִדית 8�ְְטַלאְנִטיס ֲאִפ�5? ְלת�ָ�ֶביהָ  8ְרמ�נ�ת ַרק ָהי�

  ָ�ֲאג�, א�ָת� ָ�ַלע ַהָ/� �� 5ַ�ְַיָלה
  .ְלַעְבֵדיֶה� ַהִ(ְטָ�ִעי�

  
  .ה�ד� ֶאת ָ!ַב� ַה4ִָעיר ֲאֶלְ!ַסְנֶ�ר

  ?ְלַב�� ה�א
  .ַהַ'אִלי� ֶאת ִהָ!ה ֵקיָסר

  ?ִא�� ַטָ�ח ְלָפח�ת ָהָיה לֹא ִא�הַ 
  ֳאִנ/�ָתיו ְ!4ִ�ֶי ָ�ָכה ִמְ ָפַרד ִפיִלי*
  ?ָ�ָכה לֹא ז�ָלת� ִאי� ַהִא�. 2ַבד

  ִמי. ַה7ִָני� ֶ�ַבע ְ�ִמְלֶחֶמת ִנ4ַח ַה7ִֵני ְפִריְדִרי=ְ 
  ?ִמְלַב�� ִנ4ַח
  

  .ִנ4ָח�1 ַ�< ְ�ָכל
  ?ַלְ$ַנ4ְִחי� ַהֵ!ָרה ֶאת 7ֵ�ִל ִמי
  .ָ'ד�ל 2ָד� ָ�ִני� ֶעֶ�ר ָ!ל
  ?ַהֶח1���ְ ֶאת �5ֵ�ִ ִמי
  
  .ַמֲעִ�י�)ִ���ֵחי ַהְרֵ�ה ָ!=ְ )ָ!ל
  . ְ�ֵאל�ת ַהְרֵ�ה ָ!=ְ )ָ!ל
  

  ברטולד ברכט                                
  "גלות המשוררי�"מתו                           

וכ= תקדי� ; מדוע, ובכ1 אגיד לכ�: "המלט
ומרחשי , פיכ�)השערתי לבוא לפני פתחו1

שתשמרו למל= ולמלכה לבלתי גלות , האמוני�
א<  ), בעת האחרונה. לא תיפול שערה ארצה, סוד�

משכתי , אבדה ממני שמחת נפשי ), לא אדע מדוע
, כ= נעכר עלי רוחי)ואמנ� כל; את ידי מכל הרגלי

ישימו1 היא )כסלע, תבנית ההדורהזו ה, שהאר6
זה הרקיע , ראו נא, האוויר, ואפיריו1 נפלא זה; בעיני
המעול< , הרוממות)זה הגג גדל, הנטוי סביב, הנאדר

כל זה נדמה עלי כחשרת אדי� , פז)רשפי להבת
מחשבת הוא )איזו מלאכת. נאלחי� וממאירי�

)מה עצו� עד אי1! מה אציל הוא בתבונתו! האד�
! מה חטוב ונפלא –בתארו ותנועותיו ! ק6 בכשרונו

מה  –בחכמתו ! מה ידמה למלאכי עליו1 –במעשיו 
! תפארת הברואי�! זיוו של עול�! ישווה לאלוהי�

)א= בעיני במה נחשבת היא תמצית זו של עפר
א< כי ; ג� לא אישה, לא; לא יענגני עוד איש? ואפר
  ".שספק הוא בלבכ�, שחוקכ� ניכר)מבת

  ויליא� שקספיר
  " נסי  דנמרק, המלט"מתו                                
  בתרגו� אברה� שלונסקי                              

ביקש השומר , אחרי שעות של המתנה, לבסו<
. מה שראה בפני� הדהי� אותו. מהנער להיכנס

בלב , מעול� לא תיאר לעצמו בדמיונו שכא1
תה מכוסה האדמה הי. קיי� אוהל כמו זה, המדבר

, בשטיחי� היפי� ביותר שדר= עליה� מימיו
ולמעלה היו תלויות מנורות של מתכת צהובה 

השייחי� . ובכל אחת נר דולק, מלאכת מחשבת
נתמכי� בכריות , ישבו בחצי גור1 בירכתי האוהל
, משרתי� באו והלכו. משי מרוקמות רקמה עשירה

נושאי� טסי כס< עמוסי תה ותמרי� וכל מיני 
אחדי� מה� תפקיד� היה להוסי< כל . מטעמי�

ריח ר= של עש1 מילא את . הזמ1 גחלי� לנרגילות
  .חלל האוהל

אבל הנער ראה מייד מי , שמונה שייחי� היו ש�
, ערבי לבוש בלב1 וזהב: מה� הוא החשוב ביותר
על ידו ישב הערבי הצעיר . שישב במרכז חצי הגור1
  .שהנער דיבר אתו קוד�
מי הוא הזר הזה . "בנער אחד השייחי� נע6 מבט

  .שאל" המדבר על אותות
  .והוא סיפר לה� מה שראה. ענה הנער, "זה אני"
כשהוא , מדוע יגלה המדבר דברי� כאלה לאד� זר"

  .אמר שיי= אחר" ?יודע שאנחנו נמצאי� כא1 דורות
אמר , "כי לעיניי� שלי המדבר הוא עוד חדש"

אני יכול לראות דברי� שעיניי� שכבר . "הנער
  ."התרגלו למדבר אולי לא יראו

  פאולו קואלו
  "האלכימאי"מתו           

  ,עול� קט1 –האד� 
  .אד� גדול –העול� 

  
  )י"האר(יצחק לוריא ' ר


