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י שמכיר את המקור אולי יכעס מ
בגמרא  הרי  שלנו.  הכותרת  על 
ממעטין  אב  "משנכנס  נאמר 
אב  חודש  מתחיל  כאשר   – בשמחה" 
צריך למעט בדברים שמחים, כמו שכתוב 
ובמתן  במשא  "ממעטים  ערוך  בשולחן 
ובבנין של שמחה, ואין נושאים נשים ואין 

עושין סעודת אירוסין". 
אומרת  ההלכה 
בתחילתו  אב  שחודש 
קשה,  זמן  באמת  הוא 
לחגיגות  מתאים  לא 
מומלץ  ולא  ואירועים 
להתחלות חדשות. חכו 
עד אחרי תשעה באב. 

זה נכון. עד שייבנה המקדש, במהרה 
בימינו, יש הלכות שעוטפות אותנו באווירה 
רצינית ו'כבדה' יותר. אבל... זה לא פשוט. 
את  "עבדו  לשמוח?  צריכים  לא  האם 
"השמחה  כותב  והרמב"ם  בשמחה",  ה' 
ובאהבת  המצוה  בעשיית  אדם  שישמח 
ועוד  האל שצוה בהן עבודה גדולה היא", 
כותב הרמב"ם שבתיקון המידות על האדם 
פנים  בסבר  בנחת  ימיו  כל  "שמח  להיות 
שצריך  דבר  היא  העצבות  ואילו  יפות". 
להתרחק ולברוח ממנו. כן, גם בחודש אב 

צריך לשמוח, אפילו בתשעה באב!
להסתכל  חייבים  כאן?  קורה  מה  אז 
פנימה. מאחורי כל הלכה 'יבשה' יש רובד 
נסתר, הסוד שמאחורי הפשט. הסוד של 
את  לבטל  לא  הוא  בשמחה"  "ממעטים 

השמחה ולהגיע לעצבות, חס ושלום, אלא 
להסתיר אותה, להמעיט את גילוי השמחה 
הלבוש  והופעות,  חגיגות  אין  חוץ.  כלפי 
הלב,  בתוך  בפנים,  החיצוני מאופק, אבל 
גם  קשים,  הכי  בזמנים  גם  כי  שמחה.  יש 
לא  הקב"ה  המקדש,  בית  שנחרב  בשעה 
הולך  בעצמו  הוא  בגלות  גם  אותנו,  עוזב 
אתנו כמו שהוא מבטיח 

"עמו אנכי בצרה".
אחרות,  במלים 
את  ממעטים  באב 
השמחה,  של  הכמות 
האיכות.  את  לא  אבל 
קורה  מה  אדרבה, 
את  לוקחים  כאשר 
השמחה וממעטים אותה? כאילו דוחפים 
ודוחסים אותה עמוק, והיא נעשית מרוכזת 
מאד, תמצית פנימית איכותית של שמחה. 
בסוף  אבל  נסתרת,  הזו  השמחה  עכשיו 
באב  תשעה  בחוץ.  ותתגלה  תתפרץ  היא 
ָאַמר  "ֹּכה  שמח,  הכי  ליום  יהפוך  בעצמו 
ה'... צֹום ַהֲחִמיִׁשי ]תשעה באב[ ִיְהֶיה ְלֵבית 

ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים".
יעקב  אחד מגדולי החסידות היה רבי 
שיום  מלובלין",  "החוזה  המכונה  יצחק 
פטירתו חל בתשעה באב. וכך אמר החוזה 
מלובלין: "משנכנס אב ממעטים בשמחה" 
– ממעטים את כל הדברים הלא-רצויים על 
המרוכזת  הפנימית,  השמחה  שמחה!  ידי 
כעת בתוך הלב, היא זו שתבטל לבסוף את 

כל הצרות, ואז נוכל לשמוח עד בלי די.

גם בחודש אב 
צריך לשמוח, 

שמחה פנימית 
שתביא גאולה

משנכנס אב בשמחה

באהבה | החורבן נגרם בגלל שנאת חנם, ובחודש אב יש להרבות באהבת חנם. 
זה מתחיל בראש חודש, שהרי אב הן האותיות העיקריות בשרש אהב. בראש חודש אב 
מת אהרן הכהן, אוהב ישראל המברך את העם באהבה. התאריך החשוב הבא בחודש 
הוא ה' אב – יום פטירת האר"י הקדוש – אותיות אהב. והשיא הוא בחמשה-עשר באב, 

יום של אהבת ישראל: טו אב בגימטריא האהבה.
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סודות החודש

טוב ח מה  תשאלו,  טוב!  ודש 
נחרב  שבו  הזה,  בחודש 
טוב  היא:  התשובה  המקדש? 
מאד! בואו נתחיל מהאות של החודש לפי 
שהמלה טוב  רק  לא  האות ט.  הקבלה, 
ההופעה  שזו  אלא  באות ט,  פותחת 
הראשונה של ט בתורה: "וירא אלהים את 
שבעשרת  מסבירים  חז"ל  כי טוב".  האור 
הדברות מופיעות כל האותיות מלבד ט – 
)בחודש  לבסוף  נשברו  שהלוחות  כיון 
השניים,  בלוחות  זאת,  לעומת  תמוז!(. 
לך"  ייטב  "למען  נאמר  נשברו,  שלא 

–ט טובה ומתקיימת.

הריון ולידה
הטובה  האות  מתאימה  באמת  איך  אז 
בספרי  נאמר  זה  על  החורבן?  לחודש 
גנוז  – הטוב  בגוויה"  גניז  "טוביה  הקבלה 
ה-ט,  צורת  של  המשמעות  זו  בתוכו. 
מקופלת בתוך עצמה ומצביעה על נקודה 
דומה  בפנים  הגנוז  הטוב  בפנים.  נסתרת 
לעובר בבטן אמו, שם הוא מתפתח בסתר 
במשך תשעה חודשים – הגימטריא של ט 
ויוצא לאויר העולם. כלומר,  – עד שנולד 
שאפשר  ונחמד  טוב  משהו  גלוי,  טוב  יש 
לטוב  להגיע  כדי  אבל  ולהנות,  לראות 
קשה  דרך  לעבור  לפעמים  צריך  אמיתי 
– הטוב הזה נסתר מעינינו, 'מתבשל' אי-

נכון  יוצא ומתגלה.  שם בפנים, עד שהוא 
שהחזות החיצונית של תחילת חודש היא 
הזו  החזות  אבל  החורבן,  אבלות  קשה, 
מסתירה את הטוב הפנימי הכי גדול. ומתי 
במקום  הפעם,  הלידה?  תבוא  סוף-סוף 
ימים:  תשעה  רק  נמתין  חודשים  תשעה 
בראש  מתחיל  הטוב  הדבר  של  ההריון 
באב,  בתשעה  היא  והלידה  אב,  חודש 
נולד  שהרי חז"ל אומרים שבתשעה באב 

המשיח. מזל טוב ליום ההולדת!

שמעון, מה נשמע?
אתם ודאי זוכרים שהחוש של חודש תמוז 
)לשון  ראובן  הוא  והשבט  הראיה,  הוא 
אב  חודש  בן-הזוג,  מגיע  עכשיו  ראיה(. 

האריה הטוב
השמיעה  הוא  שלו  שהחוש 
בדרך  שמעון.  הוא  והשבט 
חיצוני  חוש  היא  הראיה  כלל, 

את  רק  רואים   – יחסית 
השטח.  פני  שמעל  מה 
חוש  היא  השמיעה  ואילו 
פנימי, גלי-הקול לא נראים 
בתוכנו.  נקלטים  אלא 
גם  פירושו  "לשמוע"  לכן 
להבין, כמו "שמע ישראל" 

– דע והבן! 
הראיה  הלוחות,  נשברו  תמוז  בחודש 
נכנסים  אב,  בחודש  עכשיו,  נשברה. 
אל תסתכלו  לחוש השמיעה.  יותר,  עמוק 
הפנימי  לקול  הקשיבו  הגלוי,  החורבן  על 
את  המבשר  הקול  החרבות,  מבין  הקורא 
בשבת  ההפטרה  כמו  והבניין,  הנחמה 
שאחרי תשעה באב "נחמו נחמו עמי", ולכן 

רגילים לקרוא לחודש הזה "מנחם אב".
כל-כך  נראה  לא  שמעון  שבט  גם 
"שמעון  נוזף  אביו  יעקב  בתורה.  מוצלח 
ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם... אחלקם 
חזר  לוי  שבט  בישראל".  ואפיצם  ביעקב 
וקיבל מעמד חשוב מאד, אבל שמעון נותר 
בצד ומשה רבינו בברכותיו פשוט מתעלם 
השותפים  היו  שמעון  שבני  )לאחר  ממנו 
זאת,  ובכל  פעור(!  בעל  בחטא  העיקריים 
הטוב של שמעון גנוז בתוכו, ומי שמעמיק 
שמגלה  מי  לחנם,  לא  אותו.  לשמוע  יכול 
את הסוד הגנוז בתורה הוא רבי שמעון בר 

יוחאי, ובזכות גילוי ספר הזוהר 
שלו תבוא הגאולה בקרוב..

אריה עולה
הוא  החודש  של  המזל 
חז"ל:  אמרו  כך  על  אריה. 
אריה  במזל  אריה  "עלה 
מנת  על  אריאל.  והחריב 
אריה  במזל  אריה  שיבוא 
נבוכדנצר  אריאל".  ויבנה 
אריה,  נקרא  בבל  מלך 
והוא עלה בחודש אב, והחריב את המקדש 
שנקרא אריאל )כינוי לאריה(. אבל לבסוף 
ִמי  ָׁשָאג  "ַאְרֵיה  – הוא הקב"ה,  יבוא אריה 
בחודש  המקדש  את  ויבנה   – ִייָרא"  ֹלא 
אב, חודש האבל והיגון יהפך לחודש ששון 
"על  ושמחה. הכל מובן, אבל מה הפירוש 
המקדש  חורבן  האם  אריה"?  שיבוא  מנת 
כן! הרי  הוא זה שגורם את בנין המקדש? 
למה באמת הקב"ה החריב את המקדש? 
והאבנים?  העצים  על  כועס  כל-כך  הוא 
הסיבה העמוקה לחורבן היא כדי לאפשר 
והבית  הראשון  הבית  החדש.  הבניין  את 
שלנו  הקשר  טובים,  מספיק  היו  לא  השני 
היה  לכן  מושלם.  היה  לא  אז  הקב"ה  עם 
צריך להחריב את הקיים כדי לבנות משהו 
יחרב  שלא  השלישי  הבית  את  יותר,  טוב 
עוד. זו תהיה הנחמה האמיתית, כי אז נבין 
שהיה כדאי לעבור את כל הדרך כדי להגיע 

לגאולה האמיתית והשלמה.

ט
בתוך הקושי 
של אב גנוז 

הטוב שהופך 
למנחם אב

התחדשות
אב תשע"ז 2



סבלנות
משהו שאצלך כל-כך ברור, כך צריך להתנהג וזה יש 

הכי קל פשוט. אבל מה לעשות, אצל השני זה לא 
עובד ככה, הוא בקושי מתקדם לכיוון, וכמה שאני 

מעיר לו נראה ששום דבר לא עוזר. ממש מרגיז.
זוגית  ליצור מערכת  כדי  סבלנות בבקשה! 
על  סבלנות.  בהרבה  צורך  יש  ושמחה,  טובה 
אנחנו  וגם  אפים"  "ארך  שהוא  נאמר  הקב"ה 
מצווים ללכת בדרכיו ולנהוג במדה זו. להאריך 
אף פירושו להיות סבלן, לא לדחוק. להיות עם 

"פנים ארוכות", מכילות וגמישות, ולא קצרות.
בחיים,  להתקדם  צריך  דרישות?  לך  יש 
להשתפר, לתקן? הכל נכון, אבל את זה עליך להפנות קודם כל 
ובעיקר כלפי עצמך, "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים". האם 

חייך  בכל  ותצליח  הלוואי  שלא.  ודאי  עצמך?  את  לתקן  סיימת 
לתקן במשהו את המדות שלך. בכל הנוגע לבן-הזוג שלך, העיקר 
הוא סבלנות, ושוב סבלנות. מה שצריך להגיע יגיע בעתו ובזמנו, 

ואתה הזהר מאד לא ללחוץ ולשבור.
הוא  המפתח  עצמה?  הסבלנות  מדת  את  קונים  איך  אבל 
מדת הענוה. על משה רבינו נאמר שהיה "ענו מאד מכל האדם 
כל  וסבלן".  שפל   – "ענו  מפרש  ורש"י  האדמה",  פני  על  אשר 
לא  העסק  למה  ורוגז,  לקוצר-רוח  מביאה  גאוה  של  טיפה 
מתקדם כמו שאני רוצה? אבל הענו מפנה מקום לאחרים. הוא 
למי  שלהם.  בקצב  להתנהל  לדברים  ונותן  עצמו  את  משפיל 
שיודע לנהוג במדת "ארך אפים", יש חיים מתוקים ונעימים, וגם 
הטובים  החיים  ודבש,  חלב  בגימטריא  אפים  ארך  מתוק:  רמז 

בארץ זבת חלב ודבש.

את הדרישות 
תפנה לעצמך. 

לשני - 
סבלנות

חודשי זוגי

מדינת היהודים

מי יבנה את המקדש
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את ש יבנה  מי  היא,  ידועה  אלה 
יש  השלישי?  המקדש  בית 
שהבית  חז"ל  בדברי  מקורות 
נעשה  אלא  אנושי  בניין  אינו  השלישי 
מן  באש  יורד  הקב"ה,  בידי  ניסית  בדרך 
מקורות  יש  שני,  מצד  וכדומה.  השמים 
שאומרים שהבית השלישי הוא מעשה ידי 
למלך  במיוחד  מיוחס  ובניינו  אדם ממש, 
מבחינת  וגם  בשר-ודם(,  )איש  המשיח 
מצוה,  הוא  ההלכה ברור שבניין המקדש 

מעשה המוטל עלינו.
ונראה.  נחיה  בסוף,  יהיה  בדיוק  מה 
אבל אולי כדאי לשאול: מה אנחנו רוצים? 
ומה  ואמיתי,  נכון  יותר  נראה  'ציור'  איזה 
יבטיח שהבית השלישי יהיה הבית השלם 
אפשר  צדדים:  שני  יש  כאן  גם  והנצחי? 
מוגבל  הוא  אדם  מעשה  כל  הרי  לומר, 
עדיף  לכן  עצמו...  האדם  כמו  וזמני, 
את  אלינו  יוריד  יכול,  הכל  שהקב"ה, 
שני  מצד  אבל  ונצחי.  מושלם  המקדש, 
אינו  מלמעלה  שבא  הנס  לטעון:  אפשר 

שבא  מה  עצמו.  והעולם  האדם  תיקון 
אבל  ומרשים,  יפה  מאד  הוא  מלמעלה 
גם הניסים הגדולים שהיו ביציאת מצרים 
ישראל לתיקון הגמור,  בני  לא הביאו את 
לא  ה'  בכלל,  נופלים...  ושוב  מתפעלים 
עושה במקומנו, הוא נותן לנו את הבחירה 
מתקדמים  עצמנו  אנו  וכך  והמעשה, 

ומתעלים.
ויש חסרון.  בקיצור, בכל צד יש יתרון 
אז מה כן? יש דרך שלישית שמאחדת את 
שני הצדדים, גם מעשה אדם וגם מעשה 
ה'! כך אומרים חז"ל על הפסוק "מקדש ה' 
צדיקים  ידי  "מקדש מעשה   – ידיך"  כוננו 
הוא". כלומר, מה שעושים הצדיקים הוא-

עצמו "כוננו ידיך", מעשה ה'. איך זה יכול 
להיות? מפני שהתודעה של הצדיק מכילה 
את שני הדברים. הוא אדם שעושה ופועל 
בכוח עצמו, לא מותיר שום דבר בידי ה'. 
היא  שלו  שהנשמה  יודע  הוא  שני,  ומצד 
"חלק אלוה ממעל ממש", הוא בטל כלפי 

ה' ומרגיש שה' פועל דרכו ומתוכו.

כדי להתקדם לקראת המקדש, עלינו 
הצדיקים.  של  הזו  התודעה  את  לרכוש 
ואחת  אחד  כל   – צדיקים"  כולם  "ועמך 
אישיות  להבין שהוא  וצריך  יכול  מישראל 
עצמאית, צריך לבחור בטוב ולמאוס ברע, 

ופועל  עושה  שהוא  מה  כל  שני  ומצד 
את  ה'  בעזרת  נבנה  כך  ה'.  מעשה  הוא 
המקדש, נרגיש שזה מעשה אנושי לגמרי 
ואלוקי לגמרי. זהו הבית השלישי והנצחי 

שיבנה במהרה בימינו, אמן.

יש דרך שלישית 
לבניין המקדש: 

מעשה אדם 
ומעשה ה' גם יחד
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קטן  למלון  הגיעו  המשפחות 
בחורים  גם  הגיעו  לשם  בירושלים. 
ביניהם  האפשר.  ככל  לסייע  מהסביבה 
לבוא  שהרבה  נחום,  בשם  בחור  היה 
וכך הקל על ההורים  לשחק עם הילדים, 
כשנפשם  מסגרת,  ללא  קשה  בתקופה 
עליהם  ועובר  שעבר  ממה  מותשת 
כעבור  בערפל.  הלוט  לעתיד  ומהדאגה 
זמן קצר עברו לבית אבות בשכונת מלחה. 
כאשר  חודשים,  מספר  כעבור 
לקראווילות  לעבור  עמדו  המשפחות 
שהוקצו מהמדינה, הן ערכו מסיבת סיום, 
אליה הזמינו את כל מי שעזר ותמך לפני 
נחום  הבחין  הזה  באירוע  הגירוש.  ואחרי 
במיטל המשחקת עם הילדים שכה אהב. 
שלו.  הזיווג  היא  שאולי  חש  רגע  באותו 
אחד הילדים שאל אותו: "אתה מכיר את 
כולם פה?". "בטח!" ענה נחום בבדיחותא. 
"כן?!", שאל הילד בחוסר אמון ובחן אותו, 
על  והצביע  לזו?",  קוראים  איך  כך,  "אם 
מיטל. נחום שלא הכירה כלל, ניסה לנחש: 
איך  הילד התפלא  מיטל...".  לה  "קוראים 
להם  שעזרה  הבחורה  את  מכיר  הבחור 
בלבו:  השתאה  נחום  ואילו  הגירוש,  לפני 
איך קלעתי למטרה, הרי סתם ניחשתי?... 

ואולי זה לא במקרה?...  
בלבו,  הדבר  את  צפן  בצניעותו 
בבקשה  הילד  של  לאמו  פנה  ולמחרת 
סייעו  המשפחות  מיטל.  לבין  בינו  לשדך 

הגירוש מ לקראת  הגיעה  יטל 
'נוה  לאולפנת  קטיף  מגוש 
בנות  התקבצו  שם  דקלים', 
מדרשה  למעין  הארץ  רחבי  מכל  רבות 
למדו,  שם  במקום,  שנפתחה  זמנית 
הבנות  מזרנים.  על  בכיתות  ולנו  אכלו 
כיון  חוקיות,  בלתי  שוהות  שב"חיות,  היו 
שהתגורר  למי  רק  הותר  ימים  שבאותם 
ואילו  במקום,  לשהות  הגוש  ביישובי 
לחוק  מחוץ  היו  מבחוץ  שבאו  התומכים 
הגירוש  את  לאפשר  שנועד  הדרקוני 

ההמוני.
הגיעה  מיטל,  של  אחותה  שרון,  גם 
באחת  הנצורים.  היישובים  את  לחזק 
יחד  ללכת  האחיות  שתי  קבעו  השבתות 
בנוה  משפחה  אצל  שלישית  לסעודה 
הן  הבנה  מחוסר  הכירה.  ששרון  דקלים 
לא נפגשו במקום המיועד. השמש עמדה 
לשקוע ומיטל הדואגת שאלה את עצמה, 
לה  בצר  עליה?  יהא  סעודה שלישית מה 
החליטה לדפוק על אחת הדלתות ולבקש 
פת לחם לצאת ידי חובת המצוה. זו תהיה 
לבחורה  סוף  ים  קריעת  עבורי,  'פדיחה' 
אבל  לעצמה,  חשבה  כמוני,  ביישנית 

המצוה יותר חשובה.
הלב הרחב והכנסת האורחים החמה 
הפתיעו אותה, היא הוזמנה במאור פנים 
גם  התארחה  בבית  לסעודה.  להצטרף 
קבלו  המשפחות  שתי  שכנה,  משפחה 
אותה בזרועות פתוחות והקשר התמשך. 
רחוקה  כשהיא  חם  לבית  שמחה  היא 
מבית הוריה, וגם שמחה לעזור לאמהות, 
בחופש,  עמם  ולשחק  הילדים  עם  להיות 
במיוחד בזמן כה טעון נפשית. היא הקלה 
הבאים,  הימים  את  מאוד  המשפחות  על 
שם  לשהותה  מאוד  תרמו  מצידן  והן 
וגם  אותה  שהציפו  ובשמחה  בטבעיות 

באוכל הביתי שזכתה בו.
לפועל.  יצא  הגירוש  הצער  למרבה 
היישובים  על  להגן  היה  שאמור  הצבא 
היהודיים מפני המתנכלים להם, הגיע כדי 
לגרש את המשפחות, להחריב את בתיהן 

ולהגלותן למקום ולעתיד לא נודעים. 

חודש מנחם-אב מחבר חורבן נורא עם 
צמיחה גדולה. לפי המסורת, המשיח 
נולד בתשעה באב. דווקא ביום הכי 
אפל מופיע האור הגדול ביותר, לאזן 
הוא  קטיף  גוש  חורבן  העולם.  את 
כנראה החורבן הגדול ביותר שעברו 
חבל  המדינה.  קום  מאז  היהודים 
בהחלטה  הפך  ומשגשג  פורח  ארץ 
חרבות.  לעיי  עריץ  מנהיג  של  אחת 
לשגשג  ממשיך  היהודי  החסד  אבל 
מצוקה,  בעתות  דווקא  שאת  ביתר 
סיפור  מוליד  הוא  פרטית  ובהשגחה 
של  לשיאו  המתאים  חינני,  שידוך 
המסוגל  היום  באב,  ט"ו   – החודש 

ביותר לשידוכים. 
חיצונית  מאוד  בתקופה  חיים  אנו 
הזמן  זה  כעת,  דווקא  ומגושמת. 
על  הקערה  את  להפוך  ביותר  הטוב 
פיה, ולגלות את האור הפנימי הנפלא 
במהרה  המשיח  בביאת  שיתגלה 

בימינו. 

נקודה למחשבה

 כתב:
עודד מזרחי

מוקדש לעילוי נשמת 
ורדה בת צבי דוב ז"ל 

נלב"ע ח' מנחם אב תשע"ה


להקדשת גיליון: 052-3003085

בירורים  כמה  נערכו  להתבצע.  לשידוך 
מספר  ולאחר  פגישות,  כמה  והתקיימו 
קטיף  גוש  חורבן  בעקבות  חודשים, 
ובזכות מסירות נפש לקיים מצוות סעודה 

שלישית, קם בית חדש בישראל.
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הגירוש שהוליד נישואין


