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 חודש תמוז...-בסימן טוב יהא לנו ראש
 מאיר עפארימאת 

ומשום מה אין אנו  ,חודש על כל חודש וחודש-כך אנו נוהגים להכריז בשבת שלפני ראש
או לפי דעה אחרת זרה. תמוז הוא אל הצומח -נקרא על שם עבודהשמים לב שחודש תמוז 

 תולוגיה השומרית והאכדית בבבל העתיקה.אל הפריון במי

ובו סופר שתמוז  ,מקור מספרות ה"צאבה"הנבוכים )ג, כט( -מצטט במורהרבנו הרמב"ם 
-שבעת הכוכבים ושנים את "קרא למלך לעבודהזרה אשר -היה אחד מנביאי העבודה

מותו נתקבצו כל הצלמים מקצווי  ובליל ,והרגו אותו המלך במיתה משונה ,עשר המזלות
והיה אותו הצלם  .אל צלם הזהב הגדול שהוא צלם השמש ,תבל אל ההיכל אשר בבבל

והחל לקונן על תמוז  ,וכל הצלמים סביבו ,עומד בין השמים והארץ ונתייצב באמצע ההיכל
עפו  ,קרווכאשר האיר הב .וכל הצלמים בוכים ונדים כל הלילה ,ולתאר מה שאירע לו

 ,ונעשה זה נוהג תמידי ביום ראשון מחודש תמוז .בקצווי תבלשהצלמים וחזרו להיכליהם 
היאך  ,הוסופדות אותו הנשים ומקוננות עליו. חשוב והתבונן ורא   ,נדים ובוכים על תמוז

 ,וסיפור זה של תמוז קדום מאוד אצל הצאבה ,אדם באותם הזמנים-היו השקפות בני
 .וב הזיות הצאבה ומעשיהם וחגיהם"ומאותו הספר תכיר את ר

זרה ולא אליל כמובא באגדה השומרית העתיקה, -, שתמוז היה נביא עבודהדברי רבנו
ע גוו   אשר אל צעיר ואתמוז האינם בהכרח סותרים זה את זה. כי לפי האגדה השומרית, 

 ,הטבע והצומחכי חייו קשורים בתהלי ,ונולד מחדש מידי שנה יחד עם חידוש הצמחייה
)גם היום ישנם כאלה  האלילים לנטוע "אילן קדוש" לכבודו ולשמו-לכן נהגו עובדיו

ובעמוקה  ,וקושרים עליהם סרטים בצבע מסוים להצלחה בזיווג ובפריון ,המקדשים עצים
 .שבגליל ניתן לראות זאת(

להיקרא בשם האליל אותו הוא כי "הנביא" עשוי  זו,דברי רבנו אינם סותרים את האגדה ה
 רבנו במורה היא "תוספת" לאגדה הקדומה. צטטהאגדה שמד, כך שעוב

קרבנות אדם  שבהם העלו טקסיםשכללו  ,מתועבים בפולחניםאת תמוז  בבבל העריצו
ושיאפשר ליהנות  ,ומזיקים בשעת הקציר רעות ירחיק רוחותהוא כדי ש ,חיים-ובעלי

)מעין אלה המצויות בדמיונותיהם  ופגעים סכנותללא חשש ממתנובת הארץ באין מפריע ו
 המצרים"(. של אנשים שונים בתקופת "בין

א ֹאִתי ֶאל " , וֹכה דבריו:מוזלאליל תהבבליים ן פולח ראה את )ח, יד( הנביא יחזקאל ב  ַויָּ
ית  פֹונָּה ה'ֶפַתח ַשַער ב  ם ַהנִָּשים ֹיְשבֹות ְמַבּכֹות ֶאת ַהַתּמ ,ֲאֶשר ֶאל ַהצָּ ". יחזקאל ּוזְוִהנ ה שָּ

. יתכן שהנשים שםבפתח שער בית ההזה בכלל התועבות שהתרחשו  את המעשה כולל
 ?!בשער בית ה' לבכות לאליל משוקץ הנזכרות בפסוק אינן יהודיות אבל

 מדוע ביכו הנשים את תמוז?

, אהובה של האלה עשתורתוצעיר אל היה  , תמוזלפי המיתולוגיה האשורית העתיקה
י מלכים א )יא, ה(: "אלת הפוריות והאהבה המוכרת לנו מספר  שהיא ֶלְך ְשֹלֹמה ַאֲחר  ַוי 

י ִצֹדִנים שפרושו פוריות  ",ְוַעְשְתֹרת צֹאֶנָך" :נאמר )ז, יג( בספר דברים". ַעְשֹתֶרת ֱאֹלה 
היו נשים  ,מוזת הסתלקות עלומכאן נבין שהנשים שהיו רגילות בסוף הקיץ לבכות  ,הצאן
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 ,אהובה של האלה עשתורת ,תעברו בתקופת השנה שבה שלט האל תמוזהרות שלא עק
כדי שיברך  ן,תשומת לבו של תמוז אליה תועל ידי הבכי והקינה התכוונו הנשים להסב א

 הפורחת. צמחייהעם היחד לתחיה  קוםי כאשר הואהבאה, בפוריות בשנה  אותן

התפללו אל ה' כדי  , כולןאלקנהאשת שרה רבקה רחל ולאה, וכן חנה  ,מהות שלנויהא
זרה זו הרגיזה את -עבודה .אל האליל תמוז הנשים בימי יחזקאל פנואך  ,פקד בבניםילה

דרך אבותינו הקדמונים, סטייה מ ,תועבהיחזקאל הנביא, מפני שהוא ראה בה חטא ו
 .מכוערים והשתתפות בפולחנים אליליים ,התבוללות בעמים זרים

 , זריקת הנרותותעל השרוכים האדומים, הקמיע הנביא יחזקאל מעניין מה היה אומר
 אתה חונן לאדם דעת. פתקים בסדקי הכותל...ותחיבת 

 

 

 


