
ב"הב"ה

תובנות לחיים
ראש חודש מנחם-אב

געגוע - טוב או רע? 
לעתים אנו נתקפים בגעגועים לאירועים 
מהעבר או בצימאון רגשי למצבים מסוימים. 
האם הרגשות הללו הם גחמה של התרפקות 
נוסטלגית, לעיתים מדומיינת, שיש להדחיק? 
או שמא הגעגוע והצימאון הינם מרכיב שמרווה 
ומנחם?
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מקור 1  משנה תורה, הלכות תעניות, פרק ה׳, הלכות ג׳, ו'-ז', י'-י״א
ְנסּו  ִיכָּ א  לֹּ ר שֶׁ ְדבָּ מִּ ִנְגַזר ַעל ִישְָׂרֵאל בַּ ּבוֹ.  ֵאְרעּו  ָבִרים  ה דְּ ָאב ֲחִמשָּׁ ָעה בְּ ְוִתשְׁ
ָמּה ְוָהיּו  דוָֹלה ּוֵביָתר שְׁ ָדה ִעיר גְּ ה. ְוִנְלכְּ ִניָּ ִראׁשוָֹנה ּוַבשְּׁ ִית בָּ ָלָאֶרץ. ְוָחַרב ַהבַּ
ּוְגדוֵֹלי  ִישְָׂרֵאל  ל  ְוִדּמּו כָּ דוֹל  גָּ ֶמֶלְך  ָלֶהם  ְוָהָיה  שְָׂרֵאל  ִמיִּ ּוְרָבבוֹת  ֲאָלִפים  ּה  בָּ
ם ְוָהְיָתה ָצָרה  לָּ ים ְוֶנֶהְרגּו כֻּ ַיד ָהרוִֹמיִּ יַח. ְוָנַפל בְּ שִׁ ֶלְך ַהמָּ הּוא ַהמֶּ ַהֲחָכִמים שֶׁ
ּיוֹם ַהּמּוָכן ְלֻפְרָענּות ָחַרׁש טּוְרנּוְסרּופּוס  ׁש. ּובוֹ בַּ ְקדָּ ית ַהמִּ ן בֵּ מוֹ ֻחְרבַּ דוָֹלה כְּ גְּ
ֱאַמר)ירמיה כו יח( )מיכה ג יב(  נֶּ ם ַמה שֶּׁ ע ֶאת ַהֵהיָכל ְוֶאת ְסִביָביו ְלַקיֵּ ָהָרשָׁ

"ִצּיוֹן שֶָׂדה ֵתָחֵרׁש".

ת  בָּ שַׁ שָׂר בְּ א ֶלֱאכל בָּ לֹּ שְִׂמָחה... ּוְכָבר ָנֲהגּו ִישְָׂרֵאל שֶׁ ֵנס ָאב ְמַמֲעִטין בְּ כָּ יִּ וִמשֶּׁ
ֲעִנית.  ֲעבֹר ַהתַּ יַּ ְרָחץ ַעד שֶׁ ְנסּו ַלמֶּ זוֹ ְולֹא ִיכָּ

ָמׁשוֹת  עוֹד יוֹם. ּוֵבין ַהשְּׁ א ִמבְּ ָבר. ְוֵאין אוְֹכִלין ֶאלָּ יוֹמוֹ ְלָכל דָּ ָאב ֵלילוֹ כְּ ָעה בְּ שְׁ תִּ
ּפּוִרים. יוֹם ַהכִּ ּלוֹ ָאסּור כְּ שֶׁ

ְוָאסּור  ַמִים.  בְּ עוֹ  ֶאְצבָּ יט  ְלהוֹשִׁ ַוֲאִפּלּו  צוֵֹנן  בְּ ין  בֵּ ין  ַחמִּ בְּ ין  בֵּ ְרִחיָצה  בִּ ְוָאסּור 
ּפּוִרים. ּוָמקוֹם  יוֹם ַהכִּ ה כְּ טָּ ִמיׁש ַהמִּ ל ּוְבַתשְׁ ְנדָּ ֲענּוג ּוִבְנִעיַלת ַהסַּ ל תַּ ִסיָכה שֶׁ בְּ
עוִֹשׂין.  ֵאין  ַלֲעשׂוֹת  א  לֹּ שֶׁ ֲהגּו  נָּ שֶׁ ּוָמקוֹם  עוִֹשׂין.  ְמָלאָכה  ּבוֹ  ַלֲעשׂוֹת  ֲהגּו  נָּ שֶׁ
ָהעוֹשֶׂה ּבוֹ ְמָלאָכה ֵאינוֹ  ֵטִלין. ְוָאְמרּו ֲחָכִמים שֶׁ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים בְּ ּוְבָכל ָמקוֹם תַּ

ָרָכה ְלעוָֹלם. רוֶֹאה ִסיַמן בְּ

ִוים  ִבים דָּ א יוֹשְׁ ָאב. ֶאלָּ ָעה בְּ ִתשְׁ לוֹם בְּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵאין נוְֹתִנין ֶזה ָלֶזה שָׁ תַּ
ֲאֵבִלים.  ְוֶנֱאָנִחים כַּ

 מקור 2  ירמיהו פרק ב׳, פסוק כ״ד 

יָה  ה, כל־ְמַבְקשֶׁ יֶבנָּ ֲאָנָתּה ִמי ְישִׁ ֲאָפה רּוַח, תַּ ּה שָׁ ת ַנְפשָׁ ַאוַּ ר, בְּ ד ִמְדבָּ ֶרה ִלמֻּ פֶּ
ּה ִיְמָצאּוְנָה׃ חְדשָׁ לֹא ִייָעפּו, בְּ

רש״י  

ִהיא  ְוָאז  ַהחֶֹדׁש  ל  כָּ ָנה  ְישֵׁ ִהיא  שֶׁ ָנה  שָׁ בַּ ֵיׁש  ֶאָחד  חֶֹדׁש  ִיְמָצאּוְנָה:  ּה  ָחְדשָׁ בְּ
ִלים,  ַרגְּ ַהמְּ מוֹת  ִמיְּ ָבר  כְּ ָלֶכם  הּוַכן  ָאב(  )הּוא  ֶאָחד  חֶֹדׁש  ם,  ַאתֶּ ַאף  ֶדת.  ִנְלכֶּ

ֵאָנָתּה. ְכדּו תְּ לָּ ִכיַּת ִחנָּם, ּבוֹ תִּ ְבעּו ֲאבוֵֹתיֶכם בְּ קָּ שֶׁ

א. שם מבלבל
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<< הרבי 
מה בדיוק מנחם בחודש אב? 

שמו של החודש המתברך בשבת מברכים זה - בנוגע לדיני כתיבת שטרות על פי 
תורה, וכפי שאומרים גם בנוסח ברכת החודש - הוא: "מנחם אב"1. ועד שיש דעות 

ששמו של החודש הוא "מנחם" )בלבד(2.

פי  על  שנקרא  שם  זה  )שהרי  ויהדות  תורה  ישראל,  לבני  ששייך  ענין  שזהו   וכיון 
מנהג ישראל ש"תורה היא"3, ונוגע לשטרות של בני ישראל שנעשים על פי תורה( - 
הרי מובן שכן היא המציאות, שבחודש אב נוגע בעיקר וישנו הענין ד"מנחם", ענין 

הנחמה.

בה   - הנחמה  ענין  ישנו  דוקא  זה  שבחודש  לומר  אפשר  איך  מובן:  אינו   ולכאורה 
בשעה שלכאורה הרי זה להיפך, כלשון הכתוב4: "בחדשה ימצאונה" )חודש אחד יש 
בשנה וכו'(, שלכן הרי זה חודש של היפך השמחה, כמאמר רבותינו ז"ל5 "משנכנס 
אב ממעטין בשמחה", ולכן יש כמה עניני שמחה שאסור לעשותם בחודש זה, אלא 
יש צורך להמתין לחודש אלול; ואף על פי כן אומרים "יחדשהו כו' לשמחה", ועד 

שהחל משבת מברכים  ישנו כבר ענין השמחה?!

כילה חמתו בעצים ובאבנים

לכאורה היה אפשר לבאר זאת על פי מה שנתבאר לעיל6 בפירוש רש"י על הפסוק7 
 . . "משכנותיך ישראל", "אף כשהן חרבין, לפי שהם משכון עליהן, וחורבנן כפרה 
שנאמר8 כלה ה' את חמתו, ובמה כילה, ויצת אש בציון", והיינו, שחורבן בית המקדש 
)בחודש אב( הוא בדוגמת ענין המשכון שעל ידי זה נשארת מציאותם של בני ישראל 
באופן שהם נצבים לעד, ונמצא, שהחורבן עצמו הוא ענין של נחמה, כיון שעל ידי זה 
נעשה הקיום של בני ישראל; זוהי אמנם רפואה מרה, אבל סוף כל סוף הרי זה ענין 
של רפואה. אבל, ביאור זה שייך לומר רק בנוגע לענין החורבן בפעם הראשונה, מה 

שאין כן בשנים שלאחרי זה כו'.

מקור 3 במדבר, פרק כ״ד, פסוק ה׳
ָרֵאל. נֶֹתיָך ִישְׂ כְּ ַמה־ּטֹבּו אָֹהֶליָך ַיֲעקֹב ִמשְׁ

ֶהן  ְקִריִבין בָּ מַּ ּוָבן, שֶׁ ִישּׁ ּוֵבית עוָֹלִמים בְּ ילֹה  ּטֹבּו אֶֹהל שִׁ ַמה־ּטֹבּו אָֹהֶליָך: ַמה 
ר ֲעֵליֶכם: נוֹת ְלַכפֵּ ָקְרבָּ

ַעל  ָרה  פָּ כַּ ָנן  ְוֻחְרבָּ ֲעֵליֶכם,  ּכוֹן  ַמשְׁ ֵהן  שֶׁ ְלִפי  ֲחֵרִבין,  ֵהן  שֶׁ כְּ ַאף  נֶֹתיָך:  כְּ ִמשְׁ
ת ֵאׁש  ה? )שם( "ַויַּצֶּ ה ִכלָּ ה ה' ֶאת ֲחָמתוֹ" )איכה ד'(, ּוַבמֶּ לָּ נֱֶּאַמר "כִּ ָפׁשוֹת, שֶׁ ַהנְּ

ִצּיוֹן" )תנחומא משפטים(: בְּ

1 גט פשוט אה"ע סקכ"ו סקל"ה. הובא בפתחי תשובה שם סקי"ב. ובערוך 
השולחן שם סט"ז.

2 גט פשוט שם. וראה גם תו"מ ח"מ ע' 292. וש"נ. 
3 ראה תוד"ה נפסל - מנחות כ, ב. מהרי"ל - הובא ברמ"א יו"ד סשע"ו ס"ד. 

מנהגים ישנים מדורא ע' 153. שו"ע אדה"ז או"ח סוסק"פ. סתל"ב סי"א. 
סתנ"ב ס"ד. סתצ"ד סט"ז. ועוד. 

4 ירמי' ב, כד )ובפרש"י( - הפטרת יום הש"ק זה.
5 תענית כט, סע"א.
6 שיחת ש"פ בלק.

7 בלק כד, ה.
8 איכה ד, יא. 
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<< הרבי 
לא מפסיקים להתגעגע 

ויש לומר הביאור בזה: ישנו דין ששלש שנים הוי חזקה9. וכיון שבני ישראל נמצאים 
כבר בגלות הרבה יותר משלש שנים מזמן החורבן, היו צריכים כבר להתרגל לגלות.

 ואף על פי כן רואים לפועל שבמשך כל הזמן יש אצל בני ישראל רגש של געגועים 
ותשוקה לצאת מהגלות )אפילו אצל אלו שנמצאים בארצות הרווחה, ששם יכולים 
לקיים תורה ומצוות כו'(, ולא רק במחשבה, אלא גם בדיבור - כפי שאומרים בתפלת 
שמונה-עשרה שלושה פעמים בכל יום: "את צמח דוד עבדך כו'", "ותחזינה עינינו 
מישראל,  עשרה  מתאספים  וכאשר  לציון",  שכינתו  "המחזיר  עד  לציון",  בשובך 
שזהו ענין של פרהסיא, אזי מכריז זאת השליח ציבור בגלוי, ובודאי אומרים זאת 
)ובלשון  הוא השוטה  מי  הרי  ללבב"10,  יראה  דכיון ש"ה'  רגש הלב,  בתפלה מתוך 

הידוע11: "אטו בשופטני עסקינן"( שיאמר זאת ללא רגש הלב?!...

 ולכאורה: כיון שאמרו רבותינו ז"ל12 "גלו לאדום שכינה עמהם", והיינו, שבזמן הזה 
נמצאת עיקר השכינה בגלות13, הרי יש מעלה בחוץ לארץ לגבי ארץ ישראל, ואם 

כן, מהי סיבת הגעגועים?

 וגם: מהי התועלת בענין הגעגועים - וכדברי כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר14: לא 
מרצוננו גלינו כו' ולא בכחותינו נשוב לארץ ישראל, כך, שיש להמתין עד שיבוא זמן 

הגאולה, כמו שכתוב15 "אני ה' בעתה אחישנה"?!

 הגעגועים עצמם מנחמים

אך הענין הוא - שעצם ענין הגעגועים הוא ענין של נחמה: כאשר נזכרים שנמצאים 
אלף ותשע מאות שנה בגלות )שלכן ישנו ענין הגעגועים(, הרי זה פועל ענין של 
"פכים  לסיים  רק  שנשאר  כשיודעים  ובפרט  העבודה,  את  שמסיימים   - נחמה 
קטנים"16, וכשמסיימים את כל הבירורים )באופן שלא נשאר שום ניצוץ בגלות(, אזי 

יוצאים מהגלות.

 ובפרט כאשר ענין הגעגועים בא לידי ביטוי גם בדיבור, כנזכר לעיל, שעל ידי זה 
נפעל ענין זה גם אצל נפש הבהמית ... ועד שמתבטא גם באכילה ושתיה, שענינם 

ב. עוצמת הגעגועים

9. ישעי' ו, ב.
10. שם, א.

11. ראה לקו"ת אמור לב, ב. האזינו עד, ד. תו"מ סה"מ ניסן ס"ע קס. וש"נ.
12. ישעי' שם, ג. וראה חולין צא, סע"ב ואילך, ובתוד"ה ברוך שם.

13. אגדה הובאה בר"ן סוף פסחים. וראה חינוך מצוה שו. הנסמן בלקו"ש 

חכ"ב ע' 114 הערה 2.
14. תהלים סג, ב-ג.

15. ראה כתר שם טוב בהוספות סס"ד. וש"נ.
16. זח"ג צד, ב. 
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לפעול חיבור הנשמה עם הגוף, לקשר גשמיות עם רוחניות ורוחניות עם גשמיות, 
ועל ידי זה פועלים בני ישראל שענין זה יומשך גם בעולם.

 ולכן: בבוא חודש אב, ובני ישראל מכריזים שנמצאים בגלות ובית המקדש חרב כו' 
- הרי זה גופא פועל את ענין הנחמה, "מנחם אב", ובאופן ש"הפכתי אבלם לששון"17 
)והיינו, שלא זו בלבד שהאבל מתבטל ממציאותו, אלא אדרבה, שנהפך לששון(, על 
ידי הקב"ה, "הוי' מלכנו"18, ש"אוחז בידיו ממש איש איש  ממקומו, כענין שנאמר19 
ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל"20 )שלכן אין להתיירא מאף אחד שיהיה צורך 
להתגונן מפניו(, ומוליך אותו אל הגאולה האמיתית והשלימה, ובאופן ד"פרזות תשב 

וגו'"21, בקרוב ממש.

  משיחת שבת פרשת מטות-מסעי, מברכים החודש מנחם-אב, ה׳תשל"א

  רשימת השומעים בלתי מוגה 

תורת מנחם חלק ס״א, עמוד 201

17 ירמי' לא, יב. 
18 ישעי' לג, כב.

19 שם כז, יב. 

20 פרש"י נצבים ל, ג. 
21 זכרי' ב, ח.
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מקור 4  תהלים, פרק ס״ג, פסוקים א-ג
ר ְיהּוָדה׃ ִמְדבַּ ְהיוֹתוֹ בְּ ִמְזמוֹר ְלָדִוד בִּ

ה ְוָעֵיף  ֶאֶרץ־ִציָּ ַמּה ְלָך ְבשִָׂרי, בְּ י, כָּ , ָצְמָאה ְלָך  ַנְפשִׁ ֲחֶרךָּ ה ֲאשַׁ ֱאלִֹהים  ֵאִלי ַאתָּ
ִלי־ָמִים׃ בְּ

ָך ּוְכבוֶֹדָך׃ ֶדׁש ֲחִזיִתָך, ִלְראוֹת ֻעזְּ קֹּ ן בַּ כֵּ

<< הרבי 
הצימאון עצמו מרווה 

ואם כן נשאלת שוב השאלה – מצד איזה ענין תהי' השמחה?

והעצה לזה היא – ענין הצמאון:

כאשר ישנו צמאון לגילוי אלקות – הרי צמאון זה גופא מרוה במקצת, כיון שהצמאון 
מרומם את האדם לאותה מדריגה שאלי' הוא צמא, וכמאמר הבעל שם טוב22 "במקום 

שרצונו של אדם שם הוא נמצא".

זה  שמטעם  תורה,  למתן  הצמאון  הוא  שענינם  הספירה,  בימי  מודגש  זה  …וענין 
סופרים את הימים עד שיהי' מתן תורֿה23.

בקדש  כן  גו'  בשרי  לך  כמה  נפשי  לך  "צמאה  המלך24  דוד  שאמר  מה  כן  גם  וזהו 
חזיתיך", ופירש אדמו"ר הזקן בשם מורנו הבעל שם טוב נ"ע25: "כן בקדש חזיתיך" 
– "הלואי בקדש חזיתיך". והיינו, שאף שנמצא במדריגה תחתונה ביותר, "בארץ צי' 
ועיף בלי מים", מכל מקום הרי הוא מתברך "הלואי בקדש חזיתיך" – "בקדש" דייקא, 

"קדש מלה בגרמי'"26 שלמעלה גם מ"קדוש".

והטעם לזה – מצד גודל מעלת הצימאון )כנ"ל(, שעל ידי הצימאון גופא יכול להתעלות 
למדריגה שאלי' הוא הצמאון, גם כאשר נמצא במדריגה תחתונה ביותר.

  משיחת שבת פרשת קדושים, ה׳תשי״ֿד, רשימת השומעים בלתי מוגה 

תורת מנחם חלק י״א, עמוד 243

ג. שירו של דוד המלך

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 6

22. ראה כתר שם טוב בהוספות סמ"ח. וש"נ.
23. אגדה הובאה בר"ן סוף פסחים. וראה חינוך מצוה שו. הנסמן בלקו"ש 

חכ"ב ע' 114 הערה 2.
24. תהלים סג, ב-ג.

25. ראה כתר שם טוב בהוספות סס"ד. וש"נ.
26. זח"ג צד, ב. 


