
 פ"אתש אדר                     ס"ד  ב

 שבת זכור תרומה פרשת השבוע נגיעות מ

 

ועם בצל המגפה ארוכה וקשה לאחר תקופה (  )תענית, פ"ד, משנה ו"משנכנס אדר מרבין בשמחה " 

החיסונים   תהצלח לירידת התחלואה ו בנוגעלשמוע בשורות טובות  ב"ה אנו מתחילים הכניסה לחודש אדר 

   .בכל התחומים ושמחה מלאה לשגרה במהרה ובע"ה נחזור 

וכל תכולה ה םהכוהניבגדי  ,כליות במלאכת המשכן ועוסקהפותחת סידרה של פרשות פרשת תרומה 

 .הקשור במשכן 

יֶהם ַעל"  ְכִכים ְבַכְנפֵׂ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה, סֹּ ְרשֵׂ ֶרת, ּוְפנֵׂיֶהם, ִאיׁש ֶאל-ְוָהיּו ַהְכֻרִבים פֹּ ֶרת-ָאִחיו; ֶאל-ַהַכפֹּ ִיְהיּו,  ַהַכפֹּ

תוך קודש שמוקמו בלב ליבו של המשכן בהכרובים פרשנויות רבות יש על  " )כ"ה כ'( ְכֻרִביםְפנֵׂי הַ 

ין ְׁשנֵׂי ַהְכֻרִבים "ועליהם נאמר הקודשים,  ֶרת ִמבֵׂ ַעל ַהַכפֹּ ֲארֹון  -ֲאֶׁשר ַעל ,ְונֹוַעְדִתי ְלָך, ָׁשם, ְוִדַבְרִתי ִאְתָך מֵׂ

ֻדת ת ָכל ָהעֵׂ ל-ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹוְתָך, ֶאל-אֵׂ משה נועד עם ה' בקודש הקודשים כאשר ה' כ"ב(, )"  ְבנֵׂי ִיְשָראֵׂ

   .ביםובין שני הכרמ  ומנחה אותו מצווהאליו  מדבר 

-ּוְפנֵׂיֶהם, ִאיׁש ֶאל " –פניהם התייחסות רבה לכיוון  נהיש .פני תינוק וחז"ל כידוע אומרים שלכרובים הי

ֶרת-ֶאל מאידך נאמר "כי סתירה יש לכאורה ומצד שני פנים אל פנים . "ָאִחיו            " ְכֻרִביםִיְהיּו, ְפנֵׂי הַ  ַהַכפֹּ

 ? שיהיו פניהם גם איש אל אחיו, וגם אל הכפורת שלרגליהםמסתדר איך 

י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה" הכרובים מ יםלומד חז"ל  ְרשֵׂ מאת ה'  ,לחיות מתוך הכרה שהכל משמיים ,ראשית " פֹּ

 לשאוף להתפתח ו את חייויר את דרכולשפעל כל אדם לשאוף תמיד לעלות ולהתעלות  -שנית יתברך 

 .מטהלעלול ליפול דם ללא שאיפות לעלות ולהתקדם .אברוחניות ובגשמיות 

חייב להיות גם חיבור  להתעלות למעלה הכרובים באה התורה ללמדנו שיחד עם השאיפה  בנושא

ִאיׁש  אבל הפנים צריכים להיות "מיעד ליעד  למעלה "כנפיים"להיות עם  חייו. אדם צריך כל מציאותל

פן לא  ום אומתוך יושר ודאגה לזולת ובש  לזולת בעיניים ד מסוגל להביטולהיות תמי להביט " ָאִחיו-ֶאל

 .ביט על אחיו מלמעלהלה

אחיו  מעל  ככל שיתעלה במעשיו אין זה מקנה לו להיותלזכור ש יחד עם זאתוש שאיפה לגדול ולהתעלות י

ו אל הכפורת שלרגליו שתחתיה  צריך שיהיו פנישים עם כל ההתקדמות והמע .אחיולהוא כשווה אלא 

ובדרך התורה לאור תוך הליכה וק של התורה בסיס מוצ מתוך מעלהל אוףלשהלוחות וספר התורה, 

 . הצדק והמוסר  היושרהתורה אסור שתבוא על חשבון  להתקדמותהשאיפה .  התורה הישר והמוסר

תינוק, ללמדנו שעלינו להרגיש עצמנו תמיד כתינוק שהחיים עדיין לפניו, ומגמתו  ככרובים ה שפנייתכן 

ע רבות בהתבוננות התנסות התקדמות עליות ק משקיהתינו. כל הזמןפור ישו התקדמותתוך  אל עתידו

 שיכפרו על הכישלונות.   הצלחותיהיו יותר אך בשאיפה  אכזבותיהיו . ונפילות

מעל  מחייתוואת האופי שהוא מסמל ואת המצווה ל לדורותיו עמלק ר את ינזכ הבש שבת זכור השבת היא 

  .להקדים זכירה לעשיהכוונה חז"ל קבעו לקרוא את הקטע של זכור בשבת לפני פורים מתוך  פני האדמה.

נשתתף פורים בעוברים לעשיה כאשר ור כזמזכירים את עמלק הא .תוך תפילה לה'מכוונים למטרה 

 . ת פוריםאיש לחברו ועריכת סעודמשלוח מנות ביונים ,מתנות לאקריאת מגילה ב

 

 . טוב לבבשמחה מתוך  ההרבו לוםששבת   

 שלר איתן

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


