
  

  פרשת פנחס תשע"ד) - התוודעות ליב' תמוז. (מגדל

  איך רואים את ה' דרך הקשיים? 

  התוועדות יב' תמוז

ובג' בתמוז הוא התבשר שהמירו פך החיים". "ה  -או כלשון הרבי –כבר היה נידון למוות  הרבי הריי"צ

בפועל הייתה רק ביב' בתמוז הוא צריך לצאת מן המאסר, אבל היציאה העונש הסופי בגלות. לו את 

  יום חג ואמר: קבע את היום כ בי הריי"צביג'. לאחר היציאה הר

לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב בתמוז, כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הקדושה, 

  .שומרי מצווה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה

י שזה נראה שגם מי שהשם ישראל לא ממש מתאים למידותיו כפ –היה תמיד אומר (האחרון) הרבי 

  בפועל, ואפשר רק לכנות אותו כך, גם  הוא מקבל כוחות מיב' יג' בתמוז. 

  בין הצתה לבעירה: 

 –יג' הוא מעניין. בדף היומי בתענית יש סיפור מעניין על המשנה ויב'  - שני הימים המושג של

שחמישה דברים אירעו את אבותינו בתשעה באב. לאחר שהגמרא דנה בחטא המרגלים, הגמרא 

  אומרת:

 שנת היא לחדש בשבעה החמישי ובחדש ה)"כ' ב (מלכים דכתיב -  בראשונה הבית חרב

 בבל מלך עבד טבחים רב נבוזראדן בא בבל מלך נבכדנאצר למלך] שנה[ עשרה תשע

 שנת היא לחדש בעשור החמישי ובחדש ב)"נ (ירמיהו וכתיב', וגו' ה בית את וישרף ירושלם

 בבל מלך לפני עמד טבחים רב נבוזראדן בא בבל מלך נבוכדנאצר למלך] שנה[ עשרה תשע

 לומר אפשר ואי, בעשור נאמר כבר שהרי -  בשבעה לומר אפשר אי: ותניא'. וגו בירושלם

 בו וקלקלו ואכלו, להיכל נכרים נכנסו בשבעה? כיצד הא. בשבעה נאמר כבר שהרי -  בעשור

, כולו היום כל והולך דולק והיה, האור את בו הציתו לחשיכה סמוך ותשיעי, שמיני שביעי

 אלמלי: יוחנן רבי דאמר והיינו. ערב צללי ינטו כי היום פנה כי לנו אוי )'ו (ירמיהו שנאמר

: ורבנן. נשרף בו היכל של שרובו מפני, בעשירי אלא קבעתיו לא - הדור באותו הייתי

              .עדיפא דפורענותא אתחלתא

  ) א עמוד כט דף תענית מסכת בבלי תלמוד(      

הגמרא דנה כיצד קבעו דווקא את יום ט' באב. הרי יש פסוקים המתארים את ז' באב, ויש פסוקים 

אכלו  –שמתארים את י' באב, אבל למה ט'? אלא הגמרא עונה שבשבעה נכנסו להיכל, ושביעי שמיני 

  ויום י' באב.   –וקלקלו בו, ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו, והוא נשרף ליל י' באב 

לכן רבי יוחנן מגיע ואומר שאם הוא היה באותו דור הוא היה קובע את היום בי' באב. מה פירוש 

אז  –דבריו? שהוא חולק על דברי החכמים שקבעו בט' באב? מה גם שמצד שני נראה שהוא צודק 

  ו עדיין בט'? הגמרא עונה "אתחלתא דפורענותא עדיפא". מה פירוש הדברים. מדוע רבנן קבע

באמת ההצתה הייתה בתשעה באב. אבל רבי יוחנן אומר שאם הוא היה באותו דור הוא לא היה כול 

לאבחן את רגע ההצתה. אבל הרגע האמיתי שעושה את כל הבעירה הוא ההצתה, ולא השריפה . כי 

אז הוא היה קובע  –וזה ירידת הדורות  –ילו הוא היה באותו הדור השריפה זה מאוחר מדי. א

  שקבעו בט' הם קבעו כך בגלל אתחלתא דפורענות.  –בעשרה. אבל לרבנן 

  כמו שהגמרא אומרת:



: ה"הקב אמר - הבערה את המבעיר ישלם שלם, מעצמה תצא -  קוצים ומצאה אש תצא כי

 בציון אש ויצת )'ד (איכה: שנאמר, בציון אש הציתי אני, שהבערתי הבערה את לשלם עלי

 אש חומת... לה אהיה ואני )'ב (זכריה: שנאמר ,באש לבנותה עתיד ואני, יסודותיה ותאכל

              בתוכה. אהיה ולכבוד סביב

  ב') עמוד ס' דף קמא בבא מסכת (בבלי          

להחריב,.  –ההקבלה בין ההצתה לבין הבניה היא קשה. כי בעברית לבנות יכול להיות מקביל למילה 

אז מה פירוש המדרש? אלא כמו שהדגש של החורבן היה בהצתה, כך הדגש והעיקר של הגאולה 

 –יהיה דווקא בהצתה. הגדולה היא לדעת לזהות את ההצתה הזאת. כי דווקא מתוך חבלי המשיח 

בוא. כמו שכבר יהיה מאוחר מדי לזהות את הפורענות לאחר ההצתה, כך יהיה מאוחר מדי הגאולה ת

  . לזהות את הגאולה לאחר ההצתה שלה. 

וביג'. יש את רגע ההצתה ויש את השריפה של הגאולה. המלחמה שלנו כל רגע היא על  - כך גם ביב'

  ל הגאולה. ביב' זה ההצתה של הגאולה, וביג' זה כבר הבניין שעצם הגאולה. 

  "ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי":

הכוונה ה' יהיה  –ה' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי. לפי פשט הפסוק הוא מאד משונה. כי ה' לי בעוזרי 

בעוזרי. כלומר יש לי עוד הרבה עוזרים והקב"ה ביניהם, וזה קשה! כי הרי רק הקב"ה צריך להיות 

  את מה תראה בשונאך?  –"אני אראה בשונאי" מה פירוש  -העוזר שלי. והגם הסיפא

אדם צריך עזרה והוא נמצא במצב קשה. (רפואית, כלכלית, משפטית) , הוא  –מסביר הרבי הריי"צ 

עושה השתדלות אבל צריך עזרה. ולבסוף למי הוא צריך להודות? לא רק להקב"ה, אלא גם 

ודות על כל מה שיש. אבל המדריגה זה וודאי שצריכים לה –ל"נפלאותיו לבני אדם". ואומר הרבי 

 –שה' לי בעוזרי  –היא לקלוט  –היותר גבוהה אותה מתאר הרבי הריי"צ בעבודת הייסורים שלו 

ה' הוא כל עוזרי. אני מבין עכשיו שהקב"ה הוא "לי  (וגם העוזרים באים בשם ה') והכול זה הקב"ה.

אי. כלומר הנשוא של המשפט הוא ה'. כי בעוזרי". ואז אדם מגיע למדרגה של ואני אראה את ה' בשונ

אז גם  - של ביטול וייחוד ה' –ה' הוא לי בעוזרי, כי עזורי זה גם הוא. ואם אני מגיע למדרגה כזו 

  אני רואה את ה' גם שם. אני רואה את ה' גם מתוך הייסורים האלה.  –בדברים שעושים לי הכי רע 

הוא אמר שהוא היה נותן את כל הונו שבעולם כדי לא להיות שם  –שאלו את הרבי הריי"צ על המאסר 

אם מישהו יבקש ממנו  –עוד שניה אחת, אבל הוא לא יהיה מוכן לתת את כל ההון שבעולם שבעתיים 

  למכור את מה שהוא קיבל משם. מה הוא קיבל משם? 

 –ת, יתר על המידה יסוד כל היסודות ותבחנו את זה על עצמכם היא שבכל מקום שבו הייתה השתדלו

  'אכלת אותה'. 

 - יש שתי הלכות בתפילה. "אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש". ולומדים זאת מתפילת חנה

הכנעה. אבל יש ברייתא אח"כ שאין עומדים  –"והיא מרת נפש". מה זה כובד ראש? אומר רש"י 

הרבה פירושים. אבל  להתפלל אלא מתוך שמחה, איזה שמחה? של מצווה. אפשר להסביר כאן

של הכנעה. כי שמחה יכולה  100%אין בכלל אפשרות של שמחה שלא מגיעה מתוך  –שמעמיקים 

  וזאת הכנעה.  –לבוא אך ורק ממציאות שאתה תופס את אפסיות העולם ואת אפסיותך קודם כל 

רצה סיפור על אחד גנב. והוא התגבר ועבד על המידות והצליח לא לגנוב. אבל יום אחד הוא 

לבדוק האם הוא באמת לא גונב. הוא נכנס יום אחד לבית והתחיל לארוז חפצים, והוא 

אז הוא ברח כל עוד נשמתו  –התלבט מה לעשות. פתאום הוא שמע שהידית התחילה לזוז 

אז הוא חזר לראות מי בידית. ואז הוא ראה שליד הידית עומדת  –באפו. אבל גנב הוא גנב 

) איזה 2) חבל יכולתי לקחת. 1ז יש שלוש אפשרויות תגובה: חתולה שמשחקת בידית. וא

עד שהקב"ה צריך להתחפש בחתול כדי  –איזה אפס אני ) 3עמדתי במבחן.  –מזל לא גנבתי 

  להוציא אותי מהטפשות שלי. 



הם בשביל טובה. כל  –זה עצם השמחה. כי אתה מבין שכל הייסורים והמבחנים שהקב"ה מביא עליך 

  היא "ואנחנו נעבור חלוצים לפני ה'" . עבודת העולם  

 החכמה היא להגיע אל המדרגה השלישית. שאתה מבין שהכול זה בשבילך. 

  בתענית ציבור לא סתם אנו קוראים: 

  1ל ַח.ִלסְ  יְַרֶ+ה ִ!י ֱא(ֵהינ' וְֶאל וִיַרֲחֵמה' יְקֹוָק ֶאל וְיָ�ֹב ַמְחְ�בָֹתיו &וֶן וְִאי� ַ#ְר!  ָרָ�ע יֲַעזֹב 

העולם מבין וישוב אל ה' והוא ירחם עליו. אבל אנחנו מבינים שהאדם צריך  –ואומר בעל התניא 

  לחזור אל הנפש האלוקית שלו ולרחם עליה. 

כשהוא יעזוב את המחשבה הזו  –מה זה איש און? פועלי האון חושבים שיש להם כוח, אבל איש און 

  אז הוא ישוב אל ה'. –שיש לו איזה גרם כוח 

  זה "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה בשמחה".

                                                           
1
  ישעיהו פרק נ"ה פסוק ז'.  


