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 5מתוך  1עמ' 

 

 החודש החמישי – אבחודש 

בסמוך לראש , היא לעצמהבין אם  מחוברת עם פרשת מטות, בין כשהיא פרשת מסעיחלה ברוב שנים,  מים ראשונים:

. זאת משום שפרשת דברים לעולם תחול לפני תשעה באב , או בראש חודש אב עצמויומיים לפניו או אחריו-חודש אב, יום

". פקדו ופסחו, מנו ועצרו, צומו וצלו, קומו ותקעו" :, הכלל. ראה שולחן ערוך סימן תכחלאחריו(תמיד נחמו -)ופרשת ואתחנן

ת השבוע ולהקדיש את הדף לחודש אב, הוא "החודש החמישי" במקרא, שהרי ניסן הוא לפיכך מצאנו מקום לסטות מפרש

 "ראש חודשים".

 וה משנתענית פרק ד שנה מ

בשבעה עשר בתמוז נשתברו  .שה בתשעה באביר בתמוז וחמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשיחמ

בתשעה באב נגזר על  .ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל 1הלוחות

  2.אבותינו שלא יכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העיר

  3.משנכנס אב ממעטין בשמחה

 ט עמוד א תענית דף כגמרא 

משנכנס אב ממעטין בשמחה וכו' אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: כשם שמשנכנס אב 

  4.כך משנכנס אדר מרבין בשמחה -ממעטין בשמחה 

 5ז-א יםפסוקירמיהו פרק כח 

נָּׁה  ה ַבשָּׁ נָּׁה ַהִהיא ְבֵראִשית ַמְמֶלֶכת ִצְדִקיָּׁה ֶמֶלְך־ְיהּודָּׁ ְרִבִעית ַבֹחֶדש ַהֲחִמיִשי ָאַמר ֵאַלי ֲחַנְניָּׁה ֶבן־ַעּזּור ַוְיִהי ַבשָּׁ הָּׁ

ם ֵלאֹמר ה'ַהנִָּׁביא ֲאֶשר ִמִגְבעֹון ְבֵבית  עָּׁ ל־הָּׁ קֹום ַהֶּזה ֶאת־...  .ְלֵעיֵני ַהֹכֲהִנים ְוכָּׁ ְבעֹוד ְשנַָּׁתִים יִָּׁמים ֲאִני ֵמִשיב ֶאל־ַהמָּׁ

ל־ְכֵלי ֵבית  ַקח ְנבּו ה'כָּׁ ֶבל:ֲאֶשר לָּׁ קֹום ַהֶּזה ַוְיִביֵאם בָּׁ ֶבל ִמן־ַהמָּׁ ִביא ָאֵמן ֵכן ַיֲעֶשה  ... ַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך־בָּׁ ַוֹיאֶמר ִיְרְמיָּׁה ַהנָּׁ

ִשיב ְכֵלי ֵבית־  ה'יֵָּׁקם  ה' ֶריָך ֲאֶשר ִנֵבאתָּׁ ְלהָּׁ קֹום ַהֶּזה: ה'ֶאת־ְדבָּׁ ֶבל ֶאל־ַהמָּׁ ל־ַהגֹולָּׁה ִמבָּׁ ר ַהֶּזה ַאְך־ְשַמע־נָּׁא ַהדָּׁ  ְוכָּׁ בָּׁ

ם: עָּׁ ל־הָּׁ  6ֲאֶשר ָאֹנִכי ֹדֵבר ְבָאְזֶניָך ּוְבָאְזֵני כָּׁ

                                                      
ואפילו מעין כפרה, וכך הוא, בעקבות המשנה, בכל מקום: "נשתברו הלוחות" ולא "נעשה העגל". והרי שבירת הלוחות הייתה התוצאה,  1

, משבחים את משה: "יישר כוחך ששיברת" )בבא בתרא יד ע"בשמדרשים ראה הלא המעשה החמור שבגינו שבר משה את הלוחות. 
האם על שבירת הלוחות אנו צמים ו"לוחות ושברי לוחות בארון". רש"י דברים לד יב( "והסכים הקב"ה עמו" )דברים רבה ה יג(. 

 ואבלים בי"ז בתמוז או על מעשה העגל? האם המשנה נוקטת כאן לשון נקייה וחסה על כבודם של ישראל? 
מנין לנו ששבירת הלוחות הייתה בי"ז בתמוז, וחטא המרגלים בתשעה  ראה בגמרא שם, תענית כט ע"א שעושה את החשבון המדויק 2

"(, וכן החשבון של בית ראשון ובית שני שבעצם ואני קובע לכם בכיה לדורות -אתם בכיתם בכיה של חנם באב )ראה שם המשפט: "
נה ועוד לאחר חורבן המקדש, ועל י באב. סיפור ביתר וחרישת העיר ירושלים קשורים למרד בר כוכבא שאירע שישים ש-נע בימים ז

פי מסורת חז"ל חרבה ביתר חמישים ושניים שנה לאחר חורבן ירושלים. וחרישת ירושלים קשורה, כך מסתבר, לייסודה של העיר 
 בתשעה באב. חורבן ביתר. ראה דברינו איליה קפיטולינה

בל של השבוע שבו חל סתמה המשנה מהו מיעוט השמחה מתחילת חודש אב והתמקדה שם בהמשך במיעוט השמחה וסימני הא 3
וכו' ". רב פפא, בגמרא  שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור מלספר ומלכבס ובחמישי מותרין מפני כבוד השבתתשעה באב: "

תענית, ממליץ לבן ישראל למעט בהתדיינות עם מי שאינו יהודי משום "דריע מזליה". את מיעוט השמחה מראש חודש מצאנו במסכת 
דתניא: מראש חדש ועד גב דיון באירוסין ונישואין של אישה גרושה או אלמנה שצריכה להמתין שלושה חודשים: ""ב, אמג ע יבמות

אסור לספר  -העם ממעטין מעסקיהן מלישא ומליתן, מלבנות ולנטוע, ומליארס ומלישא; שבת שחל תשעה באב בתוכה  -התענית 
בל אנחנו מבקשים ללכת בכיוון אחר ולהתמקד באירועים נוספים שאירעו א ."דש אסורו: כל החש אומריםולכבס )ואסור ליארס(; וי

 בחודש אב.
מקור הביטוי "משנכנס אדר מרבים בשמחה" הוא כאן, במסכת תענית! אגב מיעוט השמחה של חודש אב, דורש רב יהודה משמו של  4

דקדקו להלכה שממעטים אין פירושו מפסיקים רב, כמשקל נגד, שיש להרבות בשמחה משנכנס אדר. חודש אב מזכה לחודש אדר. וגם 
ובמסכת יבמות מ"ג א' פירשוה "ב: "בית הבחירה למאירי מסכת תענית כז עלגמרי רק ממעטים כמו שמשתמע בגמרא שם. וראה 

שממעטים בעסקיהם מלישא וליתן מלבנות ומלנטוע מלארס ומלינשא ופירשוה בבנין ונטיעה של שמחה ובסעודת אירוסין הא לארס 
מותר אף בט' באב מחשש שמא יקדמנו אחר ובגמרא פירשו שכמו שמשנכנס אב ממעטים בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה 
הכל הערה שראוי להתפלל ולהודות לאל בכל עת ובכל זמן כפי הנאות למה שאירע באותו זמן וכן שצריך לברך על הטובה ועל הרעה 

 ב לאדר.". ועוד נחזור לסימטריה שבין אכמו שהתבאר
 בדילוגים. מומלץ מאד לקרוא את הפסוקים בשלמותם במקור. הערה זו נכונה גם לכל ציטוטי המקרא שלהלן. 5
אין זה האזכור הראשון של "החודש החמישי" במקרא, אבל בהקשר עם חורבן בית ראשון הוא הראשון ומקדים את "החודש החמישי"  6

לבים. תחילה מרד יהויקים בנבוכדנצאר ובעקבות זה באה 'גלות החרש והמסגר' של החורבן. גלות בית ראשון וסופו הייתה בש
כמתואר במלכים ב פרק כד. נבוכדנצאר ממנה את צדקיהו למלך במקום אביו יהויכין אותו הגלה לבבל, יחד עם "השרים וגיבורי 

לא הצלחה, בין מצרים ובבל. בשנה התשיעית החיל". בתקופת צדקיהו הייתה ממלכת יהודה במצב כנוע וירוד וצדקיהו ניסה לתמרן, ל
למלכות צדקיהו בא הקץ הסופי על ממלכת יהודה וחורבן בית ראשון, כמתואר במלכים ב פרק כה ובירמיהו פרק לט. האירוע הנזכר 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%A8


 ע"ותש מסעיפרשת 

 5מתוך  2עמ' 

 

 פסוק ח ואילךמלכים ב פרק כה 

א  ֶבל בָּׁ נָּׁה ַלֶמֶלְך ְנֻבַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך־בָּׁ ה ַלֹחֶדש ִהיא ְשַנת ְתַשע־ֶעְשֵרה שָּׁ ִחים עֶ ּוַבֹחֶדש ַהֲחִמיִשי ְבִשְבעָּׁ ן ַרב־ַטבָּׁ ֶבד ְנבּוַזְרֲאדָּׁ

ם: לִָּׁ ֶבל ְירּושָּׁ ֵאש: ה'ַוִיְשֹרף ֶאת־ֵבית־ ֶמֶלְך־בָּׁ ַרף בָּׁ דֹול שָּׁ ל־ֵבית גָּׁ ם ְוֶאת־כָּׁ ַלִ ֵתי ְירּושָּׁ ל־בָּׁ ְוֶאת־חֹוֹמת  ְוֶאת־ֵבית ַהֶמֶלְך ְוֵאת כָּׁ

ִחים: ל־ֵחיל ַכְשִדים ֲאֶשר ַרב־ַטבָּׁ ִביב נְָּׁתצּו כָּׁ ם סָּׁ ַלִ ם הַ  ְירּושָּׁ עָּׁ ִעיר ְוֵאת ֶיֶתר הָּׁ מֹון ֶהְגלָּׁה  ...ִנְשָאִרים בָּׁ ְוֵאת ֶיֶתר ֶההָּׁ

ִחים: ן ַרב־ַטבָּׁ ִחים ְלֹכְרִמים ּוְלֹיְגִבים ְנבּוַזְרֲאדָּׁ ָאֶרץ ִהְשִאיר ַרב־ַטבָּׁ  7.ּוִמַדַלת הָּׁ

 פרק א תחילת ירמיהו 

ִמן: ִדְבֵרי ִיְרְמיָּׁהּו ֶבן־ִחְלִקיָּׁהּו ִמן־ַהֹכֲהִנים ֲאֶשר ַבֲענָּׁתֹות ְבֶאֶרץ יָּׁה ְדַבר־ ִבְניָּׁ יו ִביֵמי ֹיאִשיָּׁהּו ֶבן־ָאמֹון ֶמֶלְך  ה'ֲאֶשר הָּׁ ֵאלָּׁ

ְלכֹו: נָּׁה ְלמָּׁ ה ִבְשֹלש־ֶעְשֵרה שָּׁ נָּׁה ְלִצְדִקיָּׁהּו ֶבן־ ְיהּודָּׁ ה ַעד־ֹתם ַעְשֵתי ֶעְשֵרה שָּׁ ִקים ֶבן־ֹיאִשיָּׁהּו ֶמֶלְך ְיהּודָּׁ ַוְיִהי ִביֵמי ְיהֹויָּׁ

ם ַבֹחֶדש ַהֲחִמיִשי ֹיאִשיָּׁהּו ַלִ ה ַעד־ְגלֹות ְירּושָּׁ  8.ֶמֶלְך ְיהּודָּׁ

 אפסוק יחזקאל פרק כ 

ֵאל ִלְדֹרש ֶאת־ה' ַויֵ  אּו ֲאנִָּׁשים ִמִּזְקֵני ִיְשרָּׁ שֹור ַלֹחֶדש בָּׁ נָּׁה ַהְשִביִעית ַבֲחִמִשי ֶבעָּׁ נָּׁיַוְיִהי ַבשָּׁ  9.ְשבּו ְלפָּׁ

 י-פסוקים חעזרא פרק ז 

בֹ  ם ַבֹחֶדש ַהֲחִמיִשי ִהיא ְשַנת ַהְשִביִעית ַלֶמֶלְך:ַויָּׁ ַלִ ד  א ְירּושָּׁ ֶבל ּוְבֶאחָּׁ ִראשֹון הּוא ְיֻסד ַהַמֲעלָּׁה ִמבָּׁ ד ַלֹחֶדש הָּׁ ִכי ְבֶאחָּׁ

יו: לָּׁ ה עָּׁ יו ַהּטֹובָּׁ ם ְכַיד־ֱאֹלהָּׁ ַלִ א ֶאל־ְירּושָּׁ בֹו לִ  ַלֹחֶדש ַהֲחִמיִשי בָּׁ א ֵהִכין ְלבָּׁ ְוַלֲעשֹת ּוְלַלֵמד  ה'ְדרֹוש ֶאת־תֹוַרת ִכי ֶעְזרָּׁ

ט ֵאל ֹחק ּוִמְשפָּׁ   10.ְבִיְשרָּׁ

                                                      
ליהודה  למעלה הוא באותה תקופה קשה של מלכות צדקיהו השפלה. חנניה בן עזור מתנבא שמלכות בבל תישבר ובעוד שנתיים יחזרו

כל גולי גלות יהויכין וכלי בית ה': "כי אשבור את עול מלך בבל". על מנת להמחיש את דבריו, לוקח חנניה את העול )"המוטה"( שהיה 
על צווארו של ירמיהו, כסמל לעבוד את מלך בבל ולא למרוד בו, ושובר אותו. ירמיהו עונה לו בלשוננו היום: הלוואי וכך יהיה, אלא 

שקר וסופה של מלכות יהודה נחרץ. ראה התייחסות המדרש לעימות ירמיהו וחנניה בן עזור בספרי דברים פיסקא קעז, שאתה דובר 
גמרא סנהדרין פט ע"א, מדרש תנחומא וירא יג ועוד. מה שחשוב לנו בכל זה הוא התאריך. כל זה קורה בחודש החמישי הוא חודש 

 .אב, חמש שנים לפני החורבן שיבוא באותו החודש
וחוזר התיאור כמעט מילה במילה בספר ירמיהו פרק  נב מפסוק יב ואילך )בהבדל תאריכים קטן של שלושה ימים: ז' באב או י באב,  7

בכל מקרה לא מוזכר ט' באב(. זה המקור לחורבן בית ראשון בחודש אב. ומסורת חז"ל שזהו גם מועד חורבן בית שני כלשון המשנה 
". ראה גם יוסף בן מתתיהו, מלחמות היהודים ברומאים, ספר שישי ה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה העירוחרב הבית בראשונלעיל: "

סוף פרק ד: "ומי לא ישתומם על מועד החורבן הנכון לתקופת הימים? כי קץ הבית השני שמר את החודש והיום, אשר בו נשרף הבית 
 הראשון ביד הבבלים".

החודש החמישי תוחם וחותם את נבואת ירמיהו כנזכר מיד בראש הספר. ירמיהו, נביא החורבן, פועל בשלהי בית ראשון, בתקופה  8
למלך יאשיהו "עד גלות ירושלים בחודש החמישי". תקופת הזוהר הקצרה של יאשיהו, אביו של יהויכין,  13של כארבעים שנה, משנת 

, מתגלה ספר התורה ונכרתת ברית חדשה "לפני ה' ", חלפה ועבר רישומה. ראה תיאורה במלכים בו מחוזק בדק בית המקדש )בשנייה(
ב פרק כב. מכאן ואילך, מתדרדרת מלכות יהודה, רוחנית ומדינית, כשהיא נתונה בין הפטיש לסדן של מאבקי הכוחות בין שתי 

ישי" ומנסה לשמר את שארית יהודה בארץ, כמתואר המעצמות: מצרים ובבל. אלא שירמיהו ממשיך לפעול גם אחרי "החודש החמ
מד )מה שמופיע בקצרה בסוף ספר מלכים ב(. אירועים אלה, לאחר "החודש החמישי" ממחישים את האפשרות של -בספרו בפרקים מ

, "הצום ב עיקר הגולים מגלותם, ואת האסון של רצח גדליה. צום גדליהשמירה על גחלת היישוב בארץ גם אחרי החורבן, עד שו  
השביעי" הוא המשך ישיר של "הצום החמישי" )זכריה פרק ח(. גם אחרי חורבן בית שני, גם אחרי מרד בר כוכבא, נשמר היישוב בארץ 

 ואף זכה לתקופות עדנה, בתקופת התנאים, חכמי המשנה, מדרשי ההלכה, תוספתא והתלמוד הירושלמי.
ַוְיִהי ְדַבר־"ומיד שופך עליהם את נבואת זעמו:  ,ישראל בגולת בבל שם ישב איתםוהנביא יחזקאל לא מפרט מהי דרישה זו של זקני  9

ר: ם ָבִאים ַחי־ ָאנִ  ה' ֵאַלי ֵלאמ  ִתי ַאתֶּ ָני ה' ֲהִלְדר ׁש א  ם כ ה ָאַמר ֲאד  ת־ִזְקֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶּ ן־ָאָדם ַדֵבר אֶּ ָני בֶּ ם ְנֻאם ֲאד  י ִאם־ִאָדֵרׁש ָלכֶּ
ְמִרים ִנְהיֶּה , כשהנביא גוער בהם: "לב". נראה שההסבר נמצא בהמשך הפרק בפסוק  ה' ם א  ר ַאתֶּ ם ָהיו  ֹלא ִתְהיֶּה ֲאׁשֶּ ָלה ַעל־רּוֲחכֶּ ְוָהע 

ן ת ְלָׁשֵרת ֵעץ ָוָאבֶּ ת ָהֲאָרצו  ִים ְכִמְׁשְפחו  בני ישראל: ". הדרישה של זקני ישראל היא הבירור הנוקב באשר לברית בין הקב"ה ובין ַכּגו 
רבי יוחנן אמר: : "ןסוגרת את מעגל לך לך של אברהם "ב שהגלות לבבל איננה מקריתפסחים פז עהאם היא עוד קיימת? ראה גמרא 

חזרו לנקודת המוצא שלו של אברהם צאצאיו  ."לבית אמה -מפני ששיגרן לבית אמן. משל לאדם שכעס על אשתו, להיכן משגרה 
כאן בתשעה באב.  עבד שמכרו רבוא שם. וכבר הרחבנו מאד בנושא נכבד זה ניתוק הברית? בדברינו ", כלשון הגמרחזרו למטעתן"

שנה  11קאל היה מגולי גלות יהויכין )גלות 'המסגר והחרש'( שקדמה סוק הנ"ל? יחזמתואר בפמתי אירע האנו מתעניינים לדעת 
לחורבן בית ראשון )ראה הקדמה לספר יחזקאל בדעת מקרא(. אם השנה השביעית היא לגלות יהויכין, הרי לנו שבדיוק ארבע שנים 

כבר מציינים את "החודש החמישי" לפני חורבן הבית, בי' באב נאמרה נבואה זו. ירמיהו בארץ ישראל ויחזקאל בגולת בבל שניהם 
הייאוש וחוסר התקווה נשמע בבירור הן משארית הפליטה בארץ והן מגולי בבל היושבים על נהרות  שעתיד להיות חודש החורבן.

  בבל.
 לתיכי באחד לחודש ניסן אותו היום היתה תח .דש אבוהוא ח -דש החמישי ובח: "עזראעל פסוקים אלה בספר רש"י ראה פירוש  10

שהיתה  הקב"הכאשר הצליחו יד  -היו וכיד אל לת העליה:ייסוד תח -יסוד המעלה . עלייתם מבבל ובאחד לחדש אב באו לירושלים
מקרית של תאריכים אלה בידי עזרא. א' בניסן הוא -". וכבר עמדו פרשני המקרא על הבחירה הלאידו טובה עליו להצליחו בדרכיו

ת מצרים, יום חנוכת המשכן, וכעת גם יסוד המעלה, יום תחילת עליית עזרא )ומכאן שם ראש חדשים לחדשי השנה, תחילת גאול
מרמז בבירור על יסוד הבית שהוא מטרת עליית עזרא )שבסופו של דבר נוסד בכב בכסלו, חגי ב יח(. גם עשיית הפסח והמושבה(, 

ם ֲחגִֻרים ַנֲעלֵ בדרך דווקא בא להזכיר את פסח מצרים שנעשה: " םָמְתֵניכֶּ ם ְביְֶּדכֶּ ְלכֶּ ם ּוַמקֶּ ם ְבַרְגֵליכֶּ יב יא(. וכמובן, הכניסה שמות " )יכֶּ
לירושלים בראש חודש אב דווקא. אגב, עליית עזרא היא העלייה השלישית של שיבת ציון, לאחר עליות ששבצר וזרובבל מיד עם 

ו וכבר התייחסו חז"ל לעיכוב זה של עזרא שנה אחריהם ונחמיה עוד אחרי 80לפני הספירה. עזרא עולה  538הצהרת כורש בשנת 
 )מגילה טז ע"ב, שיר השירים רבה פרשה ה(.

http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A8%D7%91%D7%951
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A8%D7%91%D7%951
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 פרק ז תחילת זכריה 

יָּׁה ְדַבר־ ֶוש ַהֶמֶלְך הָּׁ ְריָּׁ ה ַלֹחֶדש ַהְתִשִעי ְבִכְסֵלו: ה'ַוְיִהי ִבְשַנת ַאְרַבע ְלדָּׁ עָּׁ  ַוִיְשַלח ֵבית־ֵאל ַשר־ֶאֶצר ֶאל־ְזַכְריָּׁה ְבַאְרבָּׁ

יו ְלַחלֹות ֶאת־ְפֵני  אֹות ְוֶאל־ַהְנִביִאים ֵלאֹמר ַהֶאְבֶכה ַבֹחֶדש  ה'ֵלאֹמר ֶאל־ַהֹכֲהִנים ֲאֶשר ְלֵבית־ :ה'ְוֶרֶגם ֶמֶלְך ַוֲאנָּׁשָּׁ ְצבָּׁ

ִנים ִשיִתי ֶזה ַכֶמה שָּׁ  11.ַהֲחִמִשי ִהנֵָּׁזר ַכֲאֶשר עָּׁ

אֹות ֵאַלי ֵלאֹמר: ה'ַוְיִהי ְדַבר־ פֹוד ַבֲחִמיִשי ּוַבְשִביִעי ְוֶזה ֱאמֹ  ְצבָּׁ ָאֶרץ ְוֶאל־ַהֹכֲהִנים ֵלאֹמר ִכי־ַצְמֶתם ְוסָּׁ ל־ַעם הָּׁ ר ֶאל־כָּׁ

נָּׁה ֲהצֹום ַצְמֻתִני ָאִני: ֹאְכִלים ְוַאֶתם ַהֹשִתים: ִשְבִעים שָּׁ אֹות  ה'ֹכה ָאַמר ...  ְוִכי ֹתאְכלּו ְוִכי ִתְשתּו ֲהלֹוא ַאֶתם הָּׁ ְצבָּׁ

ַעת ִאיש ָאִחיו  ר ִמְשַפט ֱאֶמת ְשֹפטּו ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ֲעשּו ִאיש ֶאת־ָאִחיו:ֵלאמֹ  ִני ַאל־ַתֲעֹשקּו ְורָּׁ נָּׁה ְויָּׁתֹום ֵגר ְועָּׁ ְוַאְלמָּׁ

ְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי וְ ...  ַאל־ַתְחְשבּו ִבְלַבְבֶכם: אֹות צֹום הָּׁ ֲעִשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית־ ֹכה־ָאַמר ה' ְצבָּׁ צֹום הָּׁ

בּו לֹום ֱאהָּׁ ֱאֶמת ְוַהשָּׁ ה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים ְוהָּׁ שֹון ּוְלִשְמחָּׁ ה ְלשָּׁ  12.ְיהּודָּׁ

 מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב 

כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי " :דאמר רב חנא בר ביזנא אמר רב שמעון חסידא: מאי דכתיב

בזמן שיש  !קרי להו צום, וקרי להו ששון ושמחה -" העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה וצום השביעי וצום

 .יהיו לששון ולשמחה -צום. אמר רב פפא: הכי קאמר: בזמן שיש שלום  -אין שלום  .יהיו לששון ולשמחה -שלום 

אמר רב פפא:  -, תשעה באב נמי! אין מתענין. אי הכי -מתענין, רצו  -אין שמד ואין שלום, רצו  .צום –ד מַ יש ְש 

שאני תשעה באב, הואיל והוכפלו בו צרות. דאמר מר: בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר, 

 13ונחרשה העיר.

 לחפסוק במדבר פרק לג 

ִעים ְלֵצאת ַאְרבָּׁ ם ִבְשַנת הָּׁ ת שָּׁ ר ַעל־ִפי ה' ַויָּׁמָּׁ הָּׁ ֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַבֹחֶדש ַהֲחִמיִשי  ַוַיַעל ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֶאל־ֹהר הָּׁ ְבֵני־ִיְשרָּׁ

ד ַלֹחֶדש  14.ְבֶאחָּׁ

 הפסוק רש"י בראשית פרק ח 

                                                      
עצר ורגם מלך )אישים -בעיצומו של מפעל בניית הבית השני, אשר טרם הושלם, באים שבי ציון הראשונים, בראשם בית אל שר 11

)שאר הצומות לקיים את צום "החודש החמישי" פחות ידועים מתקופת שבי ציון(, ושואלים את הכהנים והנביאים האם להמשיך ו
מזבח כבר יש, בית המקדש בתהליך בנייה  –כאשר עשו בגולת בבל וגם בארץ ישראל עד עתה, או שמא הגיעה העת לא מוזכרים( 

אה הגיעה העת לחדול ממנהגי האבלות של "החודש החמישי"? ר שמא –)הושלם שנתיים אחרי נבואה זו( ויש יהודים בארץ ישראל 
 לפני הספירה, עשרים שנה לאחר ראשוני שיבת ציון. 518אגב פירוש דעת מקרא שמתארך את האירוע הזה לשנת 

תשובת הנביא זכריה היא ארוכה ומשתרעת על יתרת פרק ז וכל פרק ח )כך עפ"י פירוש דעת מקרא( וקשה לדעת בסוף מה באמת  12
את זה כבר אמרו נביאים לפני זכריה כמו דברי הנביא ישעיהו בפרק נח  התשובה שנתן הנביא לשואלים. וודאי שאין הצום עיקר.

ָטה ְוַׁשַלח ְרצּוִצים ָחְפִׁשים : "שאנו קוראים ביום הכיפורים ַׁשע ַהֵתר ֲאגֻדו ת מו  ת רֶּ ְבָחֵרהּו ַפֵתַח ַחְרֻצבו  ם אֶּ א זֶּה צו  העיקר הוא וכו' ". ֲהלו 
: אבן עזראבכ"ז התשובה לשואלים? הפרשן היחיד שמצאנו שאומר דברים ברורים הוא עשיית צדקה, חסד, משפט אמת וכו'. ומה 

וזהו והאמת  .בהם ימי ששון ושמחה וישמרו מצות השם על פי הנביאים םוהנה התשובה שישימו אלה הימים שהיו בוכים וסופדי"
 .התורה שצום השם םשלא היו שומרי ,יוזאת התשובה שהשיב הנביא היא כנגד השואלים האבכה בחדש החמיש... והשלום אהבו 

והנה השיב הנביא יותר טוב הייתם עושים אם הייתם שומעים דברי השם  ?והיו שואלים אם ישמרו מה שקבלו אבות על עצמם
". בקיצור, אם אתם שומרים משפט וצדקה ותניחו דברי האבות מאשר תשמרו דברי האבות ותניחו דברי השם הם הצדיקים הגמורים

 אין יותר צומות, רק ימי שמחה. אם אינכם עושים זאת, הצומות שלכם אינם נחשבים בכל מקרה.וחסד, 
לכאורה, לאחר חורבן בית שני בטלים דברי הנביא זכריה וחוזר המצב שהיה לאחר חורבן בית ראשון. ולא היא, האמוראים רואים  13

ומציעים פשרה על בסיס "המצב". כל דור והנהגתו יחליטו "מה עדיין בנבואת זכריה דבר תקף, אולי משום שייחלו לגאולה קרובה, 
המצב" ובהתאם לכך ינהגו ימי צום או ימי שמחה וששון. לפי הבחנה של שני מצבים בינאריים: שלום או אין שלום. ורב פפא מציע 

כל אחד או ציבור יחליט אם  "הערכת מצב" מורכבת קצת יותר השל שלושה מצבים: שלום, שמד )רדיפות וגזירות( ומצב ביניים שאז
הוא צם ונוהג דיני אבל באלה הצומות או לא. אבל כל זה לא חל על צום "החודש החמישי". מה שהיה נכון לימי התקווה הגדולה של 

הוכפלו )רבו( הצרות. אך שים לב איזו צרה של "החודש החמישי" בו באב  בתשעהשיבת ציון, שוב לא נכון לאחר שחרב הבית בשנית. 
לא נזכרת כאן! חטא המרגלים! האם כל עוד יש יישוב יהודי בארץ ישראל, חטא המרגלים נסלח ונשארו רק ארבעה סיבות לצום 

 "החודש החמישי"?
נגלגל את ספר התנ"ך לאחור ונגיע ל"חודש החמישי" היחיד שנזכר בתורה הקשור במות אהרון, בראש חודש )החודש החמישי של  14

לעיל אגב חורבן הבית, הוא עפ"י חשבון שהגמרא בתענית כט ע"ב עושה שם, בדומה לחישוב התאריך י"ז חטא המרגלים שהזכרנו 
פרק כ, לאחר מות מרים בבתמוז של שבירת הלוחות, שניהם אינם מתוארכים במקרא(. מות אהרון מתואר לראשונה בספר במדבר 

מה התורה את השנה, החודש והיום בו מת אהרון, ומכאן אנו "בחודש הראשון" ולאחר חטא מי מריבה, ואינו מתוארך. כאן, משלי
הוא בשנת הארבעים  ,: "ויבואו בני ישראל כל העדה" מדבר צין"שאין בו תיארוך, רק תיאור כללי יודעים שגם פרק כ בספר במדבר

. ואנו מציעים בפרשת חוקת מות אהרוןוכן  שנות המדבר העלומותלצאת בני ישראל ממצרים ותמו מתי מדבר למות. ראה דברינו 
(, דרך תשעה באב שמזכיר תמיד את חטא המרגלים, עם ט"ו "לקשר את מות אהרון בראש חודש אב )"משנכנס אב ממעטים בשמחה

באב שבו תמו מתי מדבר לגווע. וכל זה קשור לסליחה ומחילה של יום הכיפורים ולכפרת אהרון ככהן גדול. את כל זה נראה להלן, 
 .באירוע אחר לגמרי נוספת ב"חודש החמישי" אך קודם לכן נעשה תחנה

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%9f
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%9f
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 15זה אב, שהוא עשירי למרחשון שהתחיל הגשם. - "ראשי ההריםבאחד לחודש נראו בעשירי "

 פסוק ו בראשית פרק ח, לתורהא"ש רפירוש ה

ויפתח נח והוא בעשרה בתמוז. וישלח את  .חר שהתחילו המים לחסורבא' בסיון א ,ותנח התיבה בחדש השביעי

לת החורבן שהתחיל בי"ז בתמוז שהובקעה יואומר אני מכאן רמז לתח ,ולא מצאה היונה מנוח .י"ז בתמוז ,העורב

דש ווהמתין ז' ימים ובאותן ז' ימים שלח עוד את היונה והוא ח ... שנקראו יונה ,שלא מצאו בו ישראל מנוח ,העיר

ולא יספה שוב אליו עוד כי מצאה היונה מנוח בראשי ההרים שנראו באותו  .דשואב שהוא עשירי לירידה בא' לח

 16.היום

 פסיקתא דרב כהנא כח סימן ב 

אמר ר' לוי: כך עלתה דעתו של הקב"ה ליתן לישראל רגל אחד בכל חודש שבקיץ. בניסן פסח, באייר פסח קטן. 

רות ומעשים רעים שהיה בידם ניטלו מהם שלושה: תמוז, אב אלול. ובא תשרי ופרע עצרת. ועל ידי עבי -בסיון 

לשלושתן ... אמר הקב"ה: של אחרים הוא פורע ושלו אינו פורע? תן לו משלו ויבוא ויטול את שלו. לפיכך צריך 

 17הכתוב לומר "ביום השמיני עצרת תהיה לכם".

 סוף המסכת  –תענית פרק ד משנה ח 

ן בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים אמר רבן שמעו

  18יוצאות בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו ... וחולות בכרמים.

 שבת שלום

 חזק חזק ונתחזק 

 מחלקי המים

באב, בראשם גירוש ספרד בח' באב ה'רנ"ב. גלות וצרות לתשעה הגלות נצמדו יותר ויותר תאריכי אורך ב מים אחרונים:

גירוש יהודי אנגליה ה'נ, פרוץ מלחמת העולם הראשונה ה'תרע"ד ורצח יהודי העיר קונסטנטין בפרעות  ועוד מונים את

שניהם בי' באב שהיה תשעה באב נדחה באותה  –ה'סו וכן גירוש יהודי פורטוגל ה'רנו  צרפתגירוש יהודי . וכן ת"ט-ת"ח

נו יודעים אם גם ההיסטוריונים סומכים ידם על רשימה זו שהלכה ותפחה עם השנים, או שרק מסורת היא. אינ שנה.

                                                      
וכך גם פסיקתא זוטרתא  ,"זה אב - בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים: "סדר פרק ד רש"י הולך פה בדרכו של סדר עולם רבה 15

", ומחזק קו אב שהוא עשירי לגשמים, והוא עיקרוכולם ל' יום חסרו הלוך וחסור עד חודש העשירי, זה סימן יב: "פרשת נח פרק ח 
". הרי לנו קים לן שבראש חדש אב נראו ראשי ההרים ובראש חדש תשרי חזרו המים לסדרן ראשוןד: "בראשית ח  זה פירוש חזקוני

והחלו ראשי ולאגמים הטבעיים עוד אירוע בראש חודש אב, אירוע שקדם לכל השאר, שבו התחילו מי המבול להתנקז חזרה לימים 
אמה, ראה  11-צמה נחה על הרי אררט עוד טרם שנגלו, ברגע שגובה המים מעל ראשי ההרים ירד לההרים להיראות )התיבה ע

 החשבון שעושה רש"י בראשית ח ד(. והרי לנו קשר של ראש חודש אב עם התחלת חידוש חיים וצמיחה על פני האדמה.
שהיגר לספרד  בעלי התוספות באשכנז ובצרפתמ. 1327נפטר בטולדו שבספרד , ?1250נולד באשכנז רבי אשר בן יחיאל, הרא"ש ) 16

(, מחזיר אותנו, דרך חשבון והתקבל בכבוד רב על ידי הרשב"א בברצלונה, ומאוחר יותר התמנה לרב העיר הגדולה טולדו 1303בשנת 
ה, היא סמל ימי בין המצרים. בימים אלה, לא מוצאת היונ –ימי המבול, לקשר בין י"ז בתמוז ותשעה באב )ראה המשנה בה פתחו( 

לעם ישראל, מנוח לכף רגלה. ראה גם מדרש איכה רבה א כט שמחבר את "לא מצאה מנוח" של איכה עם "לא מצאה מנוח" של היונה 
אחר המבול ונשבע הקב"ה לנח שלא למסלולם אצל נח ודורש: "אילו מצאה מנוח, לא הייתה חוזרת". אבל סוף סוף, חזרו החיים 

כך גם הבטיחנו הקב"ה מפי ישעיהו הנביא. ראה איך מתקשרים פסוקי הנחמה של ישעיהו בפרק נד, ו .יהיה עוד מבול על הארץ
ָלם ִרַחְמִתיְך , עם המבול: "רני עקרה לא ילדה –הנחמה החמישית הפטרת פרשת כי תצא,  ד עו  סֶּ ַגע ִמֵמְך ּוְבחֶּ ף ִהְסַתְרִתי ָפַני רֶּ צֶּ ף קֶּ צֶּ ְבׁשֶּ

ֲאֵלְך  ר ִנְׁשַבְעִתי ֵמֲעב  ה'ָאַמר ּג  את ִלי ֲאׁשֶּ ַח ז  ף ָעַלִיְך ּוִמְּגָער־ ָבְך:: ִכי־ֵמי נ  ץ ֵכן ִנְׁשַבְעִתי ִמְקצ  ד ַעל־ָהָארֶּ ַח עו  ת  ר ֵמי־נ  ָהִרים ָימּוׁשּו ְוַהְּגָבעו  ִכי הֶּ
ִמי ֹלא  ָנה ְוַחְסִדי ֵמִאֵתְך ֹלא־ָימּוׁש ּוְבִרית ְׁשלו   ". ָתמּוט ָאַמר ְמַרֲחֵמְך ה'ְתמּוטֶּ

ליתן ב"ה אמר רבי לוי בכל חדש וחדש ]שבקיץ[ בקש הק" :רה פרשת פינחס רמז תשפבילקוט שמעוני תוראה נוסח מדרש זה ב 17
ועשו  .בניסן נתן להם פסח, באייר נתן להם פסח קטן, בסיון נתן להם עצרת, בתמוז היה בדעתו ליתן להם מועד גדול :לישראל מועד

". מדרש זה דן בשבח שמיני עצרת שלמרות שבא החגלהם ראש השנה ויום הכפורים ו העגל ובטל תמוז ואב ואלול, ובא תשרי ופרע
סוכות באלול , יום כיפור באבהוא החג המקורי של חודש תשרי! אילולי חטאו ישראל היה ראש השנה חל בתמוז, בסוף חגי תשרי, 

מה שחשוב לנו כאן הוא מיקומו של יום , ייחודו של שמיני עצרתכבר הרחבנו לדון במדרש זה בדברינו ושמיני עצרת לבדו בתשרי. 
 כיפור "בחודש החמישי". יום כפרה בחודש אב. ועכשיו שיום הכיפורים עבר לתשרי, מה עכשיו?

ביום השביעי לתשעה באב אנו חוגגים את ט"ו באב, ללמדך שאין יושבים "שבעה". אין החודש החמישי" הוא גם חודש של שמחה. " 18
, אולי דרך מות אהרון שאירע ביום בו פסק המוות מדור מתי מדבר , אלא בבנין, לבנות בתים בישראל תרתי משמע.להרבות באבל

ם וקם דור נוחלי הארץ; ביום זה יש גם לתקן את החטא ההיסטורי של השבטיות ושנאת שלם עוון חטא המרגליבראש אותו חודש, 
 יום שהותרו שבטים לבוא זה בזהוכבר הרחבנו על ט"ו באב בדברינו  עצמנו לבוא זה בזה.את חנם שבעטיין חרב הבית ולהתיר 

תרומתן ליום זה. ט"ו באב הוא יום השמחה החותם את השנה. בחידוש היישוב בארץ בימינו ו בנות צלפחדוהראינו את חכמתן של 
( והנחת אבן הפינה 1882נקשרו ליום זה מספר אירועים שכוננו ליום זה, כמו עליית מייסדי ראשון לציון על הקרקע בשנת ה'תרמ"ב )

 (.1918לאוניברסיטה העברית בשנת ה' תרע"ח )

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%94
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%99%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%99%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%95-%d7%a9%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%90-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%96%d7%941
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%94%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%95-%d7%a9%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%91%d7%90-%d7%96%d7%94-%d7%91%d7%96%d7%941
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%9c%d7%a4%d7%97%d7%93
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%9c%d7%a4%d7%97%d7%93
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למעט בימי אבל בלוח השנה כן מסורת שמטרתה להעצים את תשעה באב ולהופכו לחוט השני )אדום!( המחבר רוב צרות, ו

 ב, כפי שכבר פשט המנהג לגבי השואה.ע"י כינוסם למועדי אבל קיימים. ועכ"פ, כדאי להעלות זכרם בתשעה בא


