
  
  אדר תשע"ח                      בס"ד

  
   תצוה שבת זכור פרשת השבוע פרשת גיעות מנ

  
, מידות מדויקות פרטים נוספים ובה  ְּתַצֶּוהאת פרשת השבוע  בע"ה נקרא ,שבת זכור, השבת

העבודה , בעיקר תוכו של המשכן , בגדי הכהונה ,המשכן פרוייקטבנושא ודרישות לפרטי פרטים 
נוציא  מידי שבת שלפני פורים כהרגלינו. השבת המשכן ונאמני  מפעיליהכהנים במשכן ותפקידי 

  ימח"ש.ר את אשר עשה לנו עמלק נזכירא ונוסף נק תורה ספר
  

יים , איפה צריכים ס, איך צריכות להיות המכנודיוקים,פרטי פרטים  מלאה בפרטים ְּתַצֶּוהפרשת 
ישנם הנחיות ומידות מדויקות שאסור לסטות  ועוד.צורת האפוד  ,להיות הפעמונים על המעיל

ואולי   תוה"חעפר " הישראלי ה"סמוך "הבערך  בניגוד לתרבותדיוק רב  .כהוא זהאפילו מהם 
 , והבלתי נסבלהקשה חיי האדם אבדן , שנגרמות מידי יוםי התאונות הקשות אירוע ... בצל הבגלל

וקריסתו מנוף בבניית השבוע בעקבות רשלנות שראוי להעביר . ות סיון רהב מאיר מעלה נקוד
וזאת אך ברחבי הארץ  בנייההעוד אחת מבין עשרות הרוגים שבאתרי . נהרגה נטע רוטמן ז"ל 

 . יהיה בסדר " " – שלימה ב אמונהו ""חפיףעבודה חסרת אחריות בחסות עבודת בשל ורק 
 עברשלא להאמין רשלן ערבי ע"י נהג חיילי גולני ז"ל  הו שלושבתאונת דרכים אחרת נהרג

סמ"ר אשטו טספו ערך יומן בו , רוגים האחד ה. (שבהם נתפס )  הרשעות תנועה 115 לפחות 
את עצמו  לקחת יוזמה ומנהיגות ולא לעצור, תת כמה שיותר מעצמו לתרום ול התחייב לעצמו

נאבק על חייו אותה תאונה מ .ות תמיד יותר חזק מהתירוץ שלי "להי " בתירוצים שונים וכדבריו
נקרא בפרשת זכור  תשהשבשהוא שם לב חברו ציין  .ז"ל שילה סימן טובהחייל רבות עד שנפטר 

-, ַוְיַזֵּנב ְּב ָּכלַּבֶּדֶרֲאֶׁשר ָקְר   ִים, ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָר ַּבֶּדֶרָעָׂשה ְל ֲעָמֵלק,  ָזכֹור, ֵאת ֲאֶׁשר" 
תוקף עמלק  .בקטע הקצר הזה יםימופיעה פעמ ַּבֶּדֶרהמילה  " ְוַאָּתה, ָעֵיף ְוָיֵגעַ  ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶרי

אדם עייף  .שוכחים את קדושת חיי האדם ,ערנייםולא  לא מרוכזיםאותנו בדרך כשאנחנו עייפים 
לא לעצמו לנהוג מעל המהירות המותרת ומרשה ויגע חייב להבין שהוא מסכן חיי אדם כאשר הוא 

אינן כאשר הן  אף הן אשמותרשויות ומוסדות המדינה ים ותמרורים מצילי חיים . ית לרמזורלצי
  ?). ם ַהֶּזהַהּדָ -ֶאת ָׁשְפכּו ָיֵדינּו, לֹא( יוכלו לומר "  את הסיכוי להרוג כזהג נהל על הסף  פוסלות

  
אל בכל , גדול מנהיגי ישרזצ"ל יום פטירתו של משה רבנוציינו את ז' אדר , ביום חמישיהשבוע 

האיש שהיה כבד פה וכבד לשון ובכל זאת  -תיאר אותו הרב יוני לביא . עה הנאמןוהרהדורות ,
בחר בחיים קשים לצד  אבל, האיש שהיה יכול להיות נסיך בארמון  לימד אותנו כל כך הרבה

נמסרה לו על מגש של כסף , האיש שדרש ממלך אכזר שניסה להתרחק ממנהיגות ש, האיש אחיו
לא פחד ולא היסס לשבור את , ה אל הר סיני להביא את התורה שלח את עמי , האיש שעל

בכדי לזעזע את העם לתשובה ,האיש שסבל את כל הקיטורים שנמסרו לו מבורא עולם הלוחות 
 נשאר צנועאך להתגאות על מה  מצח כלפיו ונפרד מהם בברכה ,האיש שהיה לו כל הרבהוהעזות 

ֹוְרִרים, ְוַחְבֵרי ָׂשַרִי ס" אנו שומעים על עלילות מנהיגינו שאנו חוזרים לימינו ווכ .כל אדםמ
כנגד בכיר במפלגת השלטון וקריאות גנאי קשות ע"י ח"כ ..." ַחד, ְוֹרֵדף ַׁשְלֹמִניםֹאֵהב ׁשֹ ...ָּנִביםּגַ 

כנסת בישראל  חבר נים לא תהי תקווה ...ימלשל -א תאמן שלקריאה בודיווח על אי סדרים גילוי ו
 ולפגוע במי ...בין מחוקקיועצמו לאזרחים לא לכבד את החוק שהוא פונה מעל במת הכנסת 

   ...חוק  ועוברי דווח על פורעישמנסה ל
למעשה נושי שמבדיל פרשת תצווה עוסקת בעבודת הפנים במשכן ,סדרי העבודה של הגורם הא

רבנו זצ"ל דאגתו  שאופיו של משה לא נותר לנו אלא לבקש.  קדוש למשכןסתם  וקירות בין מבנה
  . כולנוי לנגד עינ תהיהוהאדם  ושקדושת החיים ולנו היגינויהיו נר למנלטובת הכלל עשיו ומ
  

 ופורים שמח .  שבת שלום                                                  

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


