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 וצר הנפש
 השעהוצר 

בתקופה האחרונה נמצאת בכותרות סוגית קדושת המחנה. יש גורמים 
ם בעקביות ובהתמדה להכנסת בנות ליותר ויותר תפקידים בצבא, הפועלי

להגברת העירוב בין המינים בכל המסגרות השונות ולכפית העירוב ככל 
-שעולים בדרגות הצבא )כך שגם מי ששרת כחיל פשוט במסגרת שמורה

יחסית יאלץ להגיע לפגיעה בצניעות, איסורי יחוד וכו' אם ירצה לטפס בסולם 
שמשפיע כמובן על אופי שדרת הפיקוד של הצבא( ולאידך  מה –הדרגות 

להגברת אחוזי הגיוס בין בנות שומרות תורה ומצוות )תוך הגברת הלחץ 
 האישי על הבנות וקמפיין מתוזמר בנידון(. 

זה הזמן להביא כמה התייחסויות מן העבר לנידון האקטואלי, שמתברר 
ת המשכן שקוראים כקשור מאד גם לשבת זכור, לחג הפורים ולפרשיו

 בתקופה זו:

 מדינה יהודית וצבא יהודי

מדברים כל הזמן על מדינה יהודית. צריך להדגיש מאד שלמדינה היהודית יש 
צבא יהודי. כלומר, מפלגה החרדית שרוצה להביא למדינה יהודית צריכה 
לקחת על עצמה קודם כל את האחריות של הצבא. עם כל השאלה של בחורי 

תיק הבטחון הוא  –שצריכים להגדיר נכון על פי תורה  –בצבא ישיבה ושירות 
זה צריך  –עלינו. לא רק שדואגים לדיור וכיוצא בזה, אלא דואגים לבטחון 

להיות החידוש, שיש מפלגה חרדית שבראש המצע שלה דואגת לבטחון. 
וכמו שמדברים על  –צבא לשון צביון  –ממילא היא דואגת לצביון הצבא 

 צריכים לדבר הרבה על צבא יהודי.  מדינה יהודית

מהו צבא יהודי? לא מדברים על כשרות ושמירת שבת, כי הם פשיטא. גם 
בתורה, כשמדברים על צבא יהודי לא מדברים על אכילת כשר ושמירת שבת, 

 אלא "והיה מחניך קדוש". 

קדוש שם הוא לענין נקיון המחנה, אבל לעניננו אומר בפשט מקום בלי 
ום בלי פגם הברית. דבר שני, שדי מובן מעצמו, אבל היום מק –פריצות 

מה שאנחנו נוהגים לקרוא מוסר הלחימה היהודי על  –במדינה לא מובן כלל 
פי תורה. לכן, כשאני אומר צבא יהודי אני מתכוון ללא פריצות ועם מוסר 

 לחימה על פי תורה.

 "שנים כֻרבים"

מדינה יהודית וצבא  –לעצמו  עת יש לנו שני מושגים, שכל אחד קובע ברכהכ
חייבת צבא יהודי, אבל צבא יהודי הוא דבר כל  לכאורהיהודי. מדינה יהודית 

כך חשוב ועיקרי במדינה היהודית שהוא קובע ברכה לעצמו. זה היה הווארט, 
)ודאי כבר עשינו  יהודית מדינהואחרי כזה ווארט נחמד צריכים לחשב אותו: 

 יהודי צבאו –מדינה יהודית היא לב טוב  – בטופעמים  לב, 544פעם( שוה 
שוה  יהודית מדינה". נראה כמה מכוון: כרבים שנים, "672. יחד 128שוה 

הוא המחבר  – יהודי צבאהוא  כרבים-ל שנים". ההפרש בין כרביםפעמיים "
 אותם. 

הם סמל  –יכול לצייר זאת...  תינוקרק  כנראהשני תינוקות,  –שני הכרבים 
 דית וצבא יהודי. כידוע, היחס בין הכרובים משקף גם את מצב למדינה יהו

 

 

 

ראל, וה' שוכן בין הכרובים ומדבר משם עם היחס בין הקב"ה וכנסת יש
ובאופן נכון  עמו ישראל. ככל שהצבא היהודי ממלא את תפקידו בקדושה

יכול להתממש החזון של מדינה יהודית, ככל שהמדינה שואפת להיות 
יהודית יותר אפשר לתקן את תפקוד הצבא וככל ששני הדברים האלה 

צו ומנהיג אותו. לאידך, מתקדמים כאחד ה' שורה בתוך עם ישראל באר
בתורה ההופעה הראשונה של הכרובים היא לאחר הגירוש מגן עדן, כאשר 

אם המדינה  –ה' שם את הכרובים כמלאכי חבלה לשמור על עץ החיים 
היהודית והצבא היהודי לא ממלאים את תפקידם הם הופכים ל'שומרים' 

בארץ  המונעים מאתנו להגיע לגן העדן המקווה שאפשר להקים כאן
 ישראל, "ארץ החיים".

. כלומר, הממוצע בין פורים-פורים" בגימטריא כרבים שניםורמז נוסף: "
, לפחות בפורים יש סיכוי להגיע לזה... פוריםהוא  צבא יהודיל מדינה יהודית

כנראה שפורים הוא הזמן לחלום על מדינה יהודית  –וקצת יותר ברצינות 
 הוא" בענין.וצבא יהודי ולחולל מהפכת "ונהפוך 

 הדרך למקדש –קדושת המחנה 

מצות "והיה מחניך קדוש" מופיעה בדיוק באמצע פרשת כי תצא, בין "כי 
תצא למלחמה על אויביך" לבין מצות זכירת ומחית עמלק. זה משהו מאד 
יפה בפרשה, שאוהבים לדרוש הרבה שנים, שאם בודקים מנין פסוקי 

ב"תמחה את זכר עמלק  מתחיל מ"כי תצא למלחמה" ונגמר –הפרשה 
רואים שהפרשה של "כי תצא מחנה" היא  –מתחת השמים לא תשכח" 

בדיוק באמצע, מספר הפסוקים מתחלת הפרשה עד לתחלת פרשת "כי 
(. לא 52( זהה למספר הפסוקים מסיומה עד סוף הפרשה )52תצא מחנה" )

מוכרת לי תופעה דומה, של פרשיה שמשום מה ממוקמת בדיוק באמצע 
כי תצא למלחמה, כי  –סוף -תוך-. צריך לומר שיש כאן תופעת ראשפרשה

 תצא מחנה, מלחמת עמלק. 

עמלק עומד בין  –כידוע, מצות מחית עמלק היא מצות הצבור השניה 
העמדת מלך לבנין המקדש, וכדי להגיע לבנין המקדש יש למחותו. כנראה 

ן שלב ב' בזכות "והיה מחניך קדוש" נזכה לבית המקדש. כל המלחמות ה
של תפקידו של המלך, שקודם מחזיר עם ישראל בתשובה, אחר כך לוחם 

סוף של פרשת כי תצא -תוך-מלחמות, ובסוף בונה את המקדש. מהראש
אפשר להבין שהדרך להפוך מלחמות 'סתם', השייכות לכל מלכות, 
למלחמת עמלק המוחה את הרע בעולם ומאפשרת לבנות את המקדש, 

ת המחנה. בזכות "והיה מחניך קדוש" זוכים בסוף היא השמירה על קדוש
 של הקדושה. שהא-דוקלבית המקדש, י

 הכל" לשלמות של מקדש לי ועשו" מצטרף ל"קדוש מחניך והיהורמז: "
 –' )עם כל הסודות והרמזים של המספר הזה, כמבואר במ"א( הויפעמים 

י קדושת המחנה מאפשרת את השראת השכינה, "ועשו לי מקדש", והגילו
איך כל "חללה של רשות", ההיקף הגדול של כל חיי החול במדינה ובצבא, 

, מספר התבות בפרשת אנכי' בגימטריא הוי הכלמגלים את שם הוי' ב"ה )
 "והיה מחניך קדוש"(.

 (ט' אלול ס"ז וה' אדר ע"ה שיעורים )ע"פ

 

 "והיה מחניך קדוש"

תערך התוועדות פורים בישיבת חב"ד ברמת אביב, רח' טאגור  ,, ליל פוריםבמוצאי שבת עדכוני שיעורים:
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 וצר הסיפור

 וצר הרמז

 שמן וקטרת ישמח לב
כלל נקוט בידי חכמי הרמז שבכל פרשה ישנו ביטוי אחד מרכזי 

 –והכל כך משמעותית  –, המילה הראשונה בראשיתששוה למילה 
של התורה. בפרשתנו הביטוי הזה הוא לא אחר מאשר שתי המלים 

. לא זו בלבד אלא בראשית" = ואתה תצוה" –הראשונות שלה 
 ואתה = בית, תצוה = אשר –מלים היא כך שהחלוקה הפנימית בתוך ה

או  אשר בית – בראשית, צמד מילים המרכיבות את המילה ראשאו 
)כמו שנדרש בספר תיקוני זוהר( ללמדנו שההתקשרות  בית ראש

 לראש היא המקור לאושר בחיים.
למילה בראשית מתקשר הפסוק "מגיד מראשית אחרית", שמתחלה 

קשר הדוק בין ההתחלה לסוף.  הקב"ה מודיע מה יהיה בסוף, יש
לדוגמא, כפי שאמרנו שהמילה הראשונה בתורה היא בראשית, הרי 

, אם נחבר את הסוף להתחלה, את ישראלשהמילה האחרונה בה היא 
, האחראי על לבהל' של ישראל לב' של בראשית נקבל את המלה 

 מחזור הדם, דופק החיים.
ריתה. הפרשה גם בפרשתנו אפשר למצוא קשר בין ראשיתה לאח

מתחילה בדבור ה' למשה "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך 
שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד", שמן למנורה. סיום 
הפרשה הוא בציווי "ועשית מזבח מקטר קטרת", מזבח הזהב. אם כן 
תחלת הפרשה בשמן וסופה בקטרת, והרמז הוא בפסוק במשלי "שמן 

ח לב מ ַֹ בו  –", שניהם גורמים לשמחה. מתאים לחדש אדר וקטרת ְיש ַֹ
 "משנכנס אדר מרבין בשמחה". –תמיד קוראים פרשה זו 

מה כל זה אומר לנו בעבודת ה'? שמן מסמל את לימוד פנימיות 
התורה וקליטתו בשכל שלנו, כמו השמן שספוג בתוך כל המאכלים 
 כך החסידות מחדירה חיות בתורה ובעבודה. ואילו קטרת מסמלת

זו תפלה', "תכון תפלתי קטרת לפניך". קטרת  –את 'עבודה שבלב 
היא גם מלשון קשר בארמית, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי "בחד 
קטירא אתקטרנא", והוא הקשר החי בין היהודי לקב"ה. אם כן, תחלה 
מתעסקים בשמן, 'משמנים' את המנוע בלימוד החסידות, ואז 

 את הקשר שלנו עם הקב"ה.מתחילים להקטיר בתפלה ולגלות 
הפועל יוצא והתכלית של לימוד החסידות ועבודת התפלה הוא 
"אתהפכא", להפוך את הרע שבנו ושבעולם לטוב. אך בזה יש הבדל 
משמעותי בין עבודת השמן לעבודת הקטרת, בעוד שהשמן, שהוא 

"אהפכא חשוכא לנהורא",  –פנימיות התורה, הופך את החשך לאור 
שמאיר את חשך העולם, הרי שהקטרת, התפלה כאור המנורה 

"טעמין מרירו  –הקושרת אותנו עם ה', הופכת את המר למתוק 
למתקא". הדבר בא לידי ביטוי בסגולה לקרוא את פרשת הקטרת 
בעת צרה, בכחה להמתיק את הדינים. המעלה בהמתקה של הקטרת 
על הארת השמן את החשך, היא שבכח הקטרת להגיע יותר רחוק 

אול אפילו את ניצוץ הקדושה החבוי בתוך שלש הקליפות ולג
הטמאות ולהכליל אותו בקדושת האלקות, ואילו אור שמן המנורה 

 מאיר ומתקן את קליפת נגה הפחות מקולקלת.
שנזכה להיות שמן זית זך בלימוד החסידות וקטרת זכה בקשר עז לה' 

 "שמן וקטרת ישמח לב"! –יתברך ולשמוח בכל לב 

 ר ב' אדר ראשון ע"א()ע"פ שיעו

 

 חכמה ועשירות בו זמנית
בעיירה מעזריטש היה יהודי תלמיד חכם שלא נמנה על מחנה החסידים אשר 
היה גם עשיר. אשתו החזיקה את חנותו והוא היה בא כל יום במשך שעתיים 

 לפקח על החנות. שאר היום היה יושב על התורה ועל העבודה. 
הגיעו קבוצה של חסידי המגיד שבאו לרבי,  פעם אחת בבית הכנסת בו התפלל

וכשהוא ראה אותם ותפלתם מצאה חן בעיניו, שאל אותם מי הם. הם אמרו 
שבאו לרבי, למגיד.  אף על פי שהיה קפדן לא להפסיד את לימודו, אמר לעצמו 
שאולי מותר לי לקחת חצי שעה מהשעתיים של החנות כדי לתהות על קנקנו 

 של המגיד. 
, הגיע לשם ושמע איזה ווארט של המגיד שמאד מצא חן בעיניו. הוא עשה כך

הוא חזר עוד פעם בשעות של החנות, ושוב כל כך מצא חן בעיניו. כך לאט לאט 
הוא התקרב, ואפילו לקח זמן מהלימוד שלו, והדבר נמשך עד שנעשה חסיד 

 גמור של המגיד. ואז, לאט לאט ירד מנכסיו, עד שלא נשאר לו שום דבר. 
סיד בא ושאל את המגיד "למה דווקא כאשר אני מתקרב עלי להפסיד את כל הח

ן, י  הכסף?!" המגיד ענה לו, "אם האדם רוצה את שניהם הוא צריך להגיע למדת אַֹ 
 ואז הוא יכול להיות בשני מקומות באותו זמן". 

 
זה קצת דומה לתופעה בפיזיקה ששני בוזונים יכולים להיות באותו מקום בו 

כי הם לא תופסים מקום. היום בפיזיקה יודעים שכל חלקיק במדה זמנית, 
מסוימת נמצא בשני מקומות לפני שנמדד. כשאני מודד משהו אני עושה אותו 

 -ן )בלתי נמדד( כל חלקיק י  יש, ואז הוא נמצא רק במקום אחד. כל זמן שהוא אַֹ 
התפללו אל כן יכול להיות בשני מקומות בו זמנית. על דרך "ו -לא רק בוזונים 

שם הכוונה בתוך המקום הפיזי  -המקום הזה", "מקום ארון אינו מן המדה" 
ומחוצה לו בו זמנית, וכאן הכוונה לשני מקומות פיזיים בו זמנית. )נמצא שזה 
יותר פשוט, שחלקיק אחד יהיה בשני מקומות בו זמנית מאשר ששני חלקיקים 

לתפוס מקום כלל, מצריכה יותר יהיו באותו מקום בו זמנית. המדרגה השניה, לא 
בטול, בחינה עליונה יותר של אין, מאשר המדרגה הראשונה, לתפוס שני 

 מקומות כאחת(. 
"מי שרוצה גם את זה וגם את זה )גם חכמה  -כאמור, המגיד אמר לאותו אחד 

ן". רבי לויק אומר על "הרוצה להעשיר יצפין והרוצה י  וגם עשירות( צריך להיות אַֹ 
לא אוטומטי  -דרים", יש דרום ויש דרום. מי שהגיע רק לדרום הפשוט להחכים י

שמחכמה זו יתעשר, "לא לחכמים לחם". אבל מי שזוכה לשרש הדרום, שם יש 
 והאין כולל גם את הצפון, ואז "מתוך שמתחכם מתעשר".  –ן י  אַֹ 

 
אותו חסיד שמע את הווארט ולקח אותו ללב, זה עשה לו הזזה עצמית, והוא 

בפנימיות, לא רק במקיף, וכעבור תקופה העושר  -לנהוג בשפלות יתרה  החל
 חזר אליו.                    

 מוצאי ג' חשון ע"ב(משיעור )  

 

 תיקון הכסיל
יש פתגם "טוב לסבול שוטה מחצי שוטה". אם אתה שוטה, כסיל, תהיה 
כסיל עד הסוף. מי שהוא חצי כסיל זה עוד יותר בעייתי. בכל אופן, מי 

 כסילשהוא כסיל, יש סיכוי שמשה רבינו החכם יתקן אותו. משה רבינו חי 
 לתקן את כל הכסילים.                                                                                  -שנים 

 ע"ג( ז' אדרמשיעור ) 
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 וצר הפרשה

 "כתית למאור"
"ואתה תצוה...  ד"ה "ואתה תצוה" מסביר הרבי את אמירת ה' למשהבמאמר 

שזו אמירה שמתקשרת למדרגה ואומר  ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור"
צמות )שאינה האור מודע, ה"מאור" שבנשמה, בחינת הע-העליונה של הלא

 "כתית למאור".   -אלא מקור האור(, וכדי להגיע אליה האדם צריך שבירה 
גם בזמן בית המקדש צריך להיות שבור, אפילו במצב הכי טוב שיכול להיות, 

 . המשיח האמיתי )וכך נקודת המשיח שבנו( שבור מכך -אם זה עדיין לא זה 
שערי בינה, וחסר לך רק  מטלך  אם יש - מטעולה  חולההרבי הרבה להזכיר, ש

, שחסר 1או  0שער החמישים, זה עושה אותך חולה. חולה הוא לא מושג של 
לך הכל, אלא כאשר אתה הכי קרוב לדבר ולא מצליח לעשות את הצעד 

 האחרון כדי להגיע, זה הכאב הכי גדול.
 (ס"ח ר ראשוןי' אדמשיעור ) 

 

 וצר קצר


