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 לחודש מנחם אב שיחה
 

אודות )פ לדבר"או עכ(שבכול זמן צריכים ללמוד-וכך צריך להיות אצל החסידים"
 ".י זה ממשיכים ומגלים הדבר למטה"שע,המעלה המיוחדת דזמן זה

 
     

*   *   * 
 

א לחודש זה ומכל מקום מנהג ישראל הוא לקר, אב נקרא חודש זה בשם בתורה
להודיע קבל עם ועולם .  השם מנחם באה לרמז על נחמת הגאולההוספת. מנחם אבבשם 

התהליך .. התחלת תהליך הגאולה, ה ממנה'התחלת העלי , כי עצם הירידה לגלות היא היא
ורוח ",מתחיל מלפני בריאת העולם. המוביל אל התגלות מלך המשיח וכל הקשור בו

אכן הבטוי  . " המשיחזו רוחו של מלך:" ל" כמאמר רז"אלוקים מרחפת על פני המים
 ).גם עניני קדושה(ינים יהמקור לכל הענ,שורש ומקור לכל בלשון הקודש משמעו אב 

 
', כווין הרחמים יהרומז על ענ, קאודו" אב"וזה גם מה שחודש אב נקרא בשם "
תכליתה ומטרתה , ון שכללות הירידה והחורבן דחודש אבומכי - "כרחם אב על בנים"

 .)1876' ע' ג התווע"ו באב  מ"ט( "לתכלית העילוי שאין למעלה ממנולהביא את בני ישראל 
 

עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל " וכמאמר המדרש .  אריהמזלו של החודש הוא
 ..").והפכתי אבלם לששון( " במזל אריה ויבנה אריאל )ה"זה הקב ( כדי שיבוא  אריה  ).בית המקדש(
 

ונרמז  .ה-י-ו-ה-:ה של חודש מנחם אב הוא'ף שם הויצירו , החי–ל "פ כתבי האריז"ע
  הוא ה"אהי וצירוף שם -."  אלוקיך' יום הזה נהית לעם ל דהשראל ישמע וסכת ה:"....בפסוק
 ".ויה במקנךהי -נ-ד-אד ינה ה" :ונרמז בפסוק  ,ה "היא
      

 הרוחניות חינותבגם מה ,המרכזי, האמצעי, אב הוא האמצעי משלשת חודשי הקיץ-חודש מנחם
של התנהגות ,   לעתידשאגה ,קורת על העבר ופניה נמרצתייש בו שאגה לב"  אריה שאג מי לא יירא",

 .להתקדם )  שהיא גם תביעה מאחרים–ה ' וכדוגמא חי–איש מעצמו בעיקר (ותביעה  . טובה יותר
 

בתנועה , כאחת,  והשלמות-מן הקצה אל הקצה-הקוטביות: מתגלים, בחדש זה, י האמור לעיל"עפ
, ובמשיחו דאז' מרידה ב ה. מחד הירידה הכי גדולה כפי שמתגלה בחטא המרגלים.  הנצחית, האלוקית 
, ידועה מראש, גזירת מיתה על דור המדבר אשר באה לידי ביטוי במיתה המונית: ובענשו. משה רבינו

ביום זה ,  אשר בואותו תאריך נורא.  שנות הליכה במדבר40וכל זה במהלך )באב ' ט( בתאריך קבוע
ערובה לחזרת ישראל , וגם השני, בית המקדש הראשון)משכן לשון משכון(, נלקחו כמשכון, נחרבו 
, עליה נצחית". מצרים ותחלואיה : "הכה נמוך, מהמעמד ההתחלתי. ובעליה למעלה מעלה, בתשובה

חל גם יום לידתו של הבאה לידי בטוי בכך שבחדש הזה באותו יום . שהננו מצפים לה, בגאולה הנצחית
נושא החודש את הטוב  ,וכן. על כל המשמעויות של מושג זה, לידה" מושיען של ישראל" ,מלך המשיח
יום נתינת הלוחות  .... (וכיום הכפורים" לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב : " המיוחד שב

 המהפכת -איתערותא דלתתא-כדי להדגיש את מעלת התשובה, ו ליום הכפורים"ובהקדמת ט) השניים 
 .מדת הדין לחסד עולם ולרב חסד



הסכת ושמע ישראל היום הזה נעשית .   "החי-ל"י האריז"מה נאה הרמז בצירופי החודש עפ
.   ת בחייםובחר....הטוב והחיים ,בנתינה של התורה, ה בחסד'שם הוי. בקבלת עול התורה והמצוות...."לעם

הפוגעת , מדת הדין-מכות מצרים".  י הויה במקניך-נ-ד-הנה יד א)  "מצריים' בחי(אך לשונאי ישראל
כי החשבת אותם לחשובים . קניתשאותם ,  ערכים-הדברים)=של פרעה מלך מצרים ועמו  (במקנך

י "מתנפץ ואובד ע ,הקנין החומרי לסוגיו, שאותו החיל,אכן מכות מצרים מלמדות אותנו. לראויים לקניה
 .לא חומרי ולא לשם החומר, העולם נברא גשמי .מדת הדין

 
אשר לו , )מעשה אבות סימן לבנים' בבחי( ליעקב אבינו ,מחזיר אותנו, העיון בנקודה האמורה

לי  אותיות ישראלעד ל "עקב"מן ה, המתפשטת מלמטה, נקודת היהדות – עקב' י–לעצמו של יעקב 
."   ג מצוות שמרתי "ותרי"...."ג ר ת י)  רמאי–אתיות -הארמי( עם לבן  "...:לעושר הרוחני של .ראש

בנין  (עשה ס ו כ ו ת,   למקנהו אולם.  ב י תבנה יעקב אבינו " זה"לכל ) ג "גרתי אתיות  ת ר י(
 .)ארעי

 
עבור לתקופת ההחלמה מתחלואי ). ניסן(ביציאת מצרים , מלידת עם ישראל. צעד אחר צעד, כך

כריתת הברית הנצחית (, דרך מתן תורה ,המשך). ר"איי(רופאך ' א נ י  ה:: בספירה הזדככות ה,הגלות
הפיכת  ,בעולם' להחלת דבר ה, )תורה ומצוות מן השמים(שימוש בכוחות והכלים החדשים). סיון(' עם ה

רבן  מחו.אשר בו מעמיקה ההפיכה, מנחם אבהגענו לחודש )ת מ ו ז (חמימות העולם לחום של קדושה 
, ומהלך זה עצמו מוביל  למעלה יותר. למעלה עד אין סוף ,לגאולה האמיתית והשלימה ,)תכלית המטה(

 -חודש הרחמים והסליחות-אשר הוא עצמו..... אני לדודי-בחודש א ל ו ל, "קרבת אלוקים"לחיפוש ה
חודש אשר .  ותבמצו)לשון שובע(לחודש השביעי המשובע , מהוה הכנה ליום ההמלכה  ר א ש   ה ש נ ה

 .ענקית'  מבטא התחלה מחדש של עלי, בו עצמו, מאז בריאת העולם
 

 א:ראשי  תיבות: ה " ר י  א".)שאג מי לא ירא) סימנו של חודש מנחם אב–מזלו  (ה"ארי" 
בטוב הגאולה , כולם ברחמים. ו ש ע נ ה   רבה   ה, ו ם  ה כ פ ו רים י,  א ש  ה ש נ הר,      ל ו ל

 .השלימההאמיתית ו
         

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 
 


