
 

 "פאדר תש            בס"ד

 

  תצוה שבת זכור פרשת השבוע פרשת גיעות מנ

 

ַצוֶּה את פרשת השבועקרא נכאשר בספר הראשון  שני ספרי תורה)שוב (  ציאנוהשבת  ובשני  תְּ

לאורך הדורות עמלק תזכורת למעשי מספר דברים פרק כה' "  ָזכֹורת " פרשהמכונה קטע  קראנ

י וממשיך נאמן למסורתו ובע"ה שכפי עמלק צאצאובמיוחד לקראת פורים שבו נתלה המן הרשע 

 ישראל שסוכלה מזימתו יסוכלו כל מזימות שונאי

 

ַצוֶּהת בפרש      .לפרטי פרטיםמדויקות ודרישות מידות  .המשכןפרויקט על ם נוספים טיפר תְּ

רמזים בפרשה א ניתן למצו. םהכוהניהעבודה במשכן ותפקידי  ,, בגדי הכהונהו של המשכןנתוכ

  .ותוצאותיה ע מערכת הבחירותקעל ר נבחרי ישראללהתנהלות ראויה ורצויה של מנהיגי ו

 

צַ "  ַאָתה תְּ תוְּ ָרֵאלבְּ -וֶּה אֶּ אַ יש הדגשה " שבפסוק )כז' כ' ( חז"ל העירו  " ֵני ִישְּ " זאת ללמד ָתה וְּ

מכל הבחינות ורק אחרי ללא דופי  תהיה, לפני שאתה מצווה קהל תשתדל שאתה בעצמך דרך ארץ

תכן "  ַצוֶּה אֶּ ָרֵאל-תְּ ֵני ִישְּ חו  "  נאמרהמשך הפסוק ב. מה לעשות תוכל להורות לאחרים , " בְּ ִיקְּ וְּ

ן ַזִית ָזְך ָכִתית מֶּ יָך שֶּ צריך שאדם חז"ל מדמים זאת ל , וטהורזך משמן נקי  האור יוצא " ַלָמאֹור ֵאלֶּ

ושלא יתפתה  עבורו ועבור אחריםאת היצר הרע בכדי שיוכל להיות מסוגל להאיר  לכתוש

   ... למעשים לא ראויים ואפילו לא למרעית עין

 

תקדים במשכן וביצירת  םלכוהניחירת אהרון ובניו ותב שהפרשה פותחת בבפרופ' אמנון שפירא כ

 ובל ולא מק א היה מוכרל עתיקהבעולם  .ש ומהפכניסדר חדממש  –בלתי מוכר בעולם העתיק 

ג , ימנה ,הנושאים כלבולך היה הרשות היחידה והבלעדית הפך , המלעניין "הפרדת הרשויות " 

יגי הה רשויות והגבילה את מנהפרידהיא הראשונה ש . התורהומדינית איתצבמכות דתית ס ,ריבון

         .א ניתן לערעורהיא ספר החוקים שלהתורה  –. ה' הוא המחוקק לישראל לתורת ישרא

לא פעם נוצרו . נביאים אשר מביאים את דבר ה'ול לתורהלה' ג היהודי כפוף יהמנה /המלך 

וד דוגמאות אל כדוגמת שמואל כנגד שאול , נתן כנגד דוד ועמנהיגי ישרן הנביאים לעימותים בי

וכפופים לו  שמסביבוכהן גדול  -נוספת נה סמכות ה' יש נביא המביא את דברל בנוסף .בותר

מהכהונה בצעד של הפרדת  ישראל הופרדונביאי  אפילו משה גדול מנהיגי. םהכוהניקבוצת 

  הקיים ביןתח העצום ע המקרכמה אקטואלית הפרשה על , להבדיל. ההנהגה לכהונהבין רשויות 

  .השופטתצועית המקות לבין הרש המחוקקת רשות המנהיגותית הפוליטיתה

 

. זהו החג היחיד שההלכה שונה מכל החגיםשהוא חג פורים  על כותב הרב יעקב ישראל לוגאסי

    מראשית החודש " משנכנס אדר מרבין בשמחה" .במיוחד וקובעת שיש להרבות בו בשמחה 

            .שמחה יתרה בפורים מדובר על ."ושמחת בחגיך " בחג עצמו בכל החגים יש לשמוח 

וזאת  )פור( " מזל גדולו מקריםפי רוציהמלא ב " " טבעי "סיפור פרת מסו ייחודיתמגילת אסתר 

סיים מתוך יאירועים נ על לומדיםאנו  כבדרך אגב .לדוגמא בניגוד לניסים הגלויים של פסח 

התחפשות  -לכן התחפושות  סתר פניםמדובר בה .מגילההקב"ה אינו מוזכר ב הנסתר והגלוי.

       .חיצוניות כמו שהטבע מסתיר את גדולת בורא עולםהסתרה , הסתרת הפנימיות ושינוי המורה על 

 של תשותחפ ,בלבד בעוד זו הטעיהשלנו הישג אישי הישגים שלנו ובם בהצלחה עיתים אנו רואיל

שקרו יסים הגלויים והמפורסמים הרמב"ן מבאר שמטרת הנ .אחיזת עיניים , תהאמיתיהמציאות 

לקב"ה נסתרים ומהם ללמוד להעריך להבין ולהודות ניסים תמידי של  על קיוםשנלמד  יאהבעבר 

                                                                                                  .שאין מקריות ללא תכנון אלוקי תובנה אמונה ול טבעיות החיים וע

                                                

 ופורים שמח . שבת שלום

 שלר איתן
 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. 


