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 משנה ו ,  משנה מסכת תענית פרק ד.  1

חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב בשבעה עשר בתמוז  
והעמיד צלם בהיכל   העיר ושרף אפוסטמוס את התורה  והובקעה  ובטל התמיד  הלוחות  נשתברו 

נ באב  ביתר בתשעה  ונלכדה  ובשניה  בראשונה  הבית  וחרב  לארץ  יכנסו  שלא  אבותינו  על  גזר 
 ונחרשה העיר משנכנס אב ממעטין בשמחה:

 
 . משנה מסכת תענית פרק ד, משנה ח  2

שבהן    לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים אמר רבן שמעון בן גמליאל  
לא לבייש את מי שאין לו כל הכלים טעונין טבילה ובנות  בנות ירושלם יוצאות בכלי לבן שאולין ש

ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרות בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל 
תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה )משלי ל"א( שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל  

מעשיה וכן הוא אומר )שיר ג'( צאינה וראינה בנות ציון  ואומר תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים 
ביום חתונתו זו מתן תורה    במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו 

 שיבנה במהרה בימינו אמן:וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש  
 
 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ד עמוד א .  3

מאי אריא    -שואלין ודורשין בענינו של יום.    -חל להיות בשבת  ואמר רבי יהושע בן לוי: פורים ש
פורים? אפילו יום טוב נמי, דתניא: משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום:  

פורים איצטריכא ליה. מהו דתימא:   -הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג.  
 נגזור משום דרבה, קא משמע לן 

 
 . תלמוד בבלי מסכת תענית דף ל עמוד ב  4

הכפורים.   וכיום  באב  עשר  כחמשה  לישראל  טובים  ימים  היו  לא  גמליאל:  בן  שמעון  רבן  אמר 
משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. אלא   -בשלמא יום הכפורים  

 חמשה עשר באב מאי היא?
 
 רמב"ם סדר תפילות המפטיר בנביא    . 5
ב המקומות, וכן  ל שבת שקורין בה שתי פרשיות מפטירין בה מענין פרשה אחרונה וזו המנהג ברוכ

נהגו רוב העם להיות מפטירין בנחמות ישעיהו מאחר תשעה באב עד ראש השנה, בשבת שאחר 
תשעה באב נחמו נחמו עמי, בשניה ותאמר ציון, בשלישית עניה סערה, ברביעית אנכי אנכי הוא 

 .   בשביעית שוש אשיש בה'מנחמכם, בחמישית קומי אורי, בששית רני עקרה,  
 
 כת מגילה דף לא עמוד ב  . תוספות מס6

ואין אנו עושין כן    -ראש חדש אב שחל להיות בשבת מפטירין חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי וגו'  
אלא מפטיר בירמיה )ב( שמעו דבר ה' ובשבת שלפני ט"ב חזון ישעיהו והטעם לפי שאנו נוהגין על  

לומר   ירמיה   שלש דפורענותאפי הפסיקתא  הן דברי  ואלו  ה' חזון    קודם תשעה באב  שמעו דבר 
ותרתי דתיובתא ואלו הן נחמו נחמו ותאמר ציון עניה    שבע דנחמתאישעיהו ובתר תשעה באב  

סוערה לבדה אנכי אנכי רני עקרה קומי אורי שוש אשיש דרשו שובה ולפיכך מקדימין עניה סוערה  
רני עקרה   יותר קודם  הולכות ומשובחות  זה מתחיל בפנחס    דדרך הנחמות להיות  וסימניך וסדר 

דש"ח נו"ע אר"ק שד"ש ולעולם שוש אשיש באתם נצבים דהיינו שבת שלפני ר"ה לפי שהוא סוף  
הכפורים   יום  בין  שבת  וכשיש  הכפורים  יום  שלפני  בשבת  ושובה  גדליה  בצום  ודרשו  הנחמות 
לסוכות אז הוי דרשו בשבת שלפני יום הכפורים משום דכתיב ביה דרשו ה' בהמצאו והיינו בימי  

חילו  תשוב לפני  קולו  נתן  וה'  וכן  ומלקוש  יורה  לך  ונתתי  בין כפור לסוכות דכתיב בה  ושובה  ה 
פירש   וכן  ע"פ הפסיקתא  לעולם  ישתנה  וזה המנהג לא  לפני סוכות  ושייך שפיר  דמישתעי במים 
ר"ת ולא כדברי רב החובל ההופך ומבלבל לומר שובה קודם כפור ושוש אשיש בין כפור לסוכות 

להפסיק   אשיש  דאין  שוש  נחתם  ישרים  עם  תם  רבינו  כדברי  אלא  לשביעית  נחמות  השש  בין 
בראשיתו ושובה באחריתו והא שאין אנו מפטירין חזון בשבת שחל בו ר"ח אב משום דקיימא לן 
דאין אבילות חל אלא בשבוע שחל ט"ב להיות בתוכה ורב דאמר דמפטיר חזון סבר דהאבלות חל 

ן פירש הר"ר אליעזר ממיץ ולכך אנו מפטירין שמעו וכן אנו נוהגין  מיד שנכנס ר"ח ואין הלכה כן וכ
 ע"פ מסכת סופרים שאנו קורין ויחל בתעניות ובמתניתין אמרינן שקורין ברכות וקללות.

 
   
 


