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  תעניות בזמן הזה

 האם -שולחים ראשי העם שאלה אל הכוהנים ) י"לפחות לפי רש(שיבת ציון ובנית הבית ,  בעקבות הצהרת כורש–רקע 

  . לשמר את ימי האבל על חורבן בית ראשון

  ? מה התשובה) בעיקר סופו(' וח' קראו את פרק ז

   '?מהו תפקידם במערכת החוקים של עבודת ה? מהי משמעות הצומות

  

  : 'וח' פרקים ז זכריה

 ַ#ר ֵאל ֵ�ית ַוִ"ְ�ַלח בבבב: ְ�ִכְסֵלו ַהְ�ִ�ִעי ַלחֶֹד� ְ��ְרָ�ָעה ְזַכְרָיה ֶאל 'ה ְדַבר ָהָיה ַהֶ�ֶלְ� ְלָדְרָיֶו� �ְרַ�ע ִ�ְ�ַנת ַוְיִהי אאאא    זזזז    פרקפרקפרקפרק

 ַהֶאְבֶ,ה ֵלאמֹר ַהְ-ִביִאי% ְוֶאל ְצָבא(ת 'ה ְלֵבית ֲאֶ�ר ַה,ֲֹהִני% ֶאל ֵלאמֹר גגגג: 'ה ְ+ֵני ֶאת ְלַח*(ת ַוֲאָנָ�יו ֶמֶלְ� ְוֶרֶג% ֶאֶצר

   :ָ�ִני% ַ,ֶ�ה ֶזה ָעִ#יִתי ַ,ֲאֶ�ר ִהָ-ֵזר ַהֲחִמִ�י ַ�חֶֹד�

 ְוֶזה 3ַב2ְִביִעי ַ�ֲחִמיִ�י ְוָספ(ד %ַצְמֶ� ִ,י ֵלאמֹר ַה,ֲֹהִני% ְוֶאל ָה1ֶר0 ַע% ָ,ל ֶאל ֱאמֹר הההה: ֵלאמֹר ֵאַלי ְצָבא(ת 'ה ְ.ַבר ַוְיִהי דדדד

ִני ֲהצ(% ָ�ָנה ִ�ְבִעי% 4� ֲאֶ�ר ַהְ.ָבִרי% ֶאת ֲהל(א זזזז: ַה2ִֹתי% ְו�ֶ�% ָהאְֹכִלי% �ֶ�% ֲהל(א ִתְ��3 ְוִכי תֹאְכל3 ְוִכי וווו: 1ִני ַצְמ

   :יֵֹ�ב ְוַה2ְֵפָלה ְוַהֶ-ֶגב ְסִביבֶֹתיָה ְוָעֶריָה 3ְ�ֵלָוה יֶֹ�ֶבת ְיר3ָ�ַלִ% ִ�ְהי(ת ָהִרא�ִֹני% ַהְ-ִביִאי% ְ�ַיד ְידָֹוד ָקָרא

 יייי :1ִחיו ֶאת ִאי� ֲע3# ְוַרֲחִמי% ְוֶחֶסד ְ�פֹט3 ֱאֶמת ִמְ�ַ+ט ֵלאמֹר ְצָבא(ת 'ה 1ַמר ,ֹה טטטט: ֵלאמֹר ְזַכְרָיה ֶאל 'ה ְ.ַבר ַוְיִהי חחחח

 סָֹרֶרת ָכֵת7 ַוִ"ְ�נ3 ְלַהְקִ�יב ַוְיָמֲאנ3 יאיאיאיא: ִ�ְלַבְבֶכ% ַ�ְחְ�ב3 �ל 1ִחיו ִאי� ְוָרַעת ַ�ֲע�ֹק3 �ל ְוָעִני 6ֵר ְוָית(% ְו�ְלָמָנה

 ְ�ַיד ְ�ר3ח( ְצָבא(ת 'ה ָ�ַלח ֲאֶ�ר ַהְ.ָבִרי% ְוֶאת ַה�(ָרה ֶאת ִמ2ְמ(ַע ָ�ִמיר ָ#מ3 ְוִלָ�% יב: ִמ2ְמ(ַע ִהְכִ�יד3 ְו1ְזֵניֶה%

 'ה 1ַמר ֶאְ�ָמע ְולֹא ִיְקְרא3 ֵ,8 ָ�ֵמע3 ְולֹא ָקָרא ַכֲאֶ�ר ַוְיִהי יגיגיגיג: ְצָבא(ת 'ה ֵמֵאת 6ָד(ל ֶקֶצ7 ַוְיִהי ָהִרא�ִֹני% ַהְ-ִביִאי%

 :ְלַ�ָ�ה ֶחְמָ.ה ֶאֶר0 ַוָ"ִ#ימ3 3ִמ2ָב ֵמעֵֹבר �ֲחֵריֶה% הָנַ�ָ� ְוָה1ֶר0 ְיָדע%3 לֹא ֲאֶ�ר ַה6(ִי% ָ,ל ַעל ְוֵאָסֲעֵר% ידידידיד: ְצָבא(ת

 טוטוטוטו: ִנָחְמִ�י ְולֹא ְצָבא(ת 'ה 1ַמר אִֹתי ֲאבֵֹתיֶכ% ְ�ַהְקִצי7 ָלֶכ% ְלָהַרע ָזַמְמִ�י ַ,ֲאֶ�ר ְצָבא(ת 'ה 1ַמר כֹה ִ,י ידידידיד ...::::חחחח    פרקפרקפרקפרק

 ַ.ְ�ר3 ַ�ֲע3# ֲאֶ�ר ַהְ.ָבִרי% ֵאֶ*ה טזטזטזטז: ִ�יָרא3 �ל ְיה3ָדה ֵ�ית ְוֶאת ְיר3ָ�ַלִ% ֶאת ְלֵהיִטיב ֶ*הָהֵא ַ�ָ"ִמי% ָזַמְמִ�י ַ�ְבִ�י ֵ,8

 ֶ�ֶקר ַעת3ְ�ב4 ִ�ְלַבְבֶכ% ַ�ְחְ�ב3 �ל ֵרֵעה3 ָרַעת ֶאת ְוִאי� יזיזיזיז: ְ�ַ�ֲעֵריֶכ% ִ�ְפט3 ָ�ל(% 3ִמְ�ַ+ט ֱאֶמת ֵרֵעה3 ֶאת ִאי� ֱאֶמת

% ָ#ֵנאִתי ֲאֶ�ר ֵאֶ*ה ָ,ל ֶאת ִ,י ֶ�ֱאָהב3 �ל   :'ה ְנא4

 ָהֲעִ#יִרי ְוצ(% ַה2ְִביִעי ְוצ(% ַהֲחִמיִ�י ְוצ(% ָהְרִביִעי צ(% ְצָבא(ת 'ה 1ַמר ,ֹה יטיטיטיט: ֵלאמֹר ֵאַלי ְצָבא(ת 'ה ְ.ַבר ַוְיִהי יחיחיחיח

  :ֱאָהב3 ְוַה2ָל(% ְוָהֱאֶמת ט(ִבי% 3ְלמֲֹעִדי% ְלִ#ְמָחה3 ְלָ##(8 ְיה3ָדה ְלֵבית ִיְהֶיה

 ָהל(ְ� ֵנְלָכה ֵלאמֹר �ַחת ֶאל �ַחת יְֹ�ֵבי ְוָהְלכ3 כאכאכאכא: ַר�(ת ָעִרי% ְויְֹ�ֵבי ַעִ�י% ָיבֹא3 ֲאֶ�ר עֹד ְצָבא(ת 'ה 1ַמר ,ֹה ככככ

 ְצָבא(ת 'ה ֶאת ְלַבֵ:� ֲעצ3ִמי% ְוג(ִי% ַרִ�י% ַעִ�י% 3ָבא3 כבכבכבכב: 1ִני %6ַ ֵאְלָכה תְצָבא( 'ה ֶאת 3ְלַבֵ:� 'ה ְ+ֵני ֶאת ְלַח*(ת

  :'ה ְ+ֵני ֶאת 3ְלַח*(ת ִ�יר3ָ�ָלִ%

 ֵלאמֹר ְיה3ִדי ִאי� ִ�ְכַנ7 ק3ְוֶהֱחִזי ַה6(ִי% ְל�ֹנ(ת ִמ,ֹל ֲאָנִ�י% ֲעָ#ָרה ַיֲחִזיק3 ֲאֶ�ר ָהֵהָ�ה ַ�ָ"ִמי% ְצָבא(ת 'ה 1ַמר ,ֹה כגכגכגכג

  :ִעָ�ֶכ% ֱאלִֹהי% ָ�ַמְענ3 ִ,י ִעָ�ֶכ% ֵנְלָכה

 

     מהם ארבעת הצומות

  ? שמעון' עקיבא ומהם לפי תלמידו ר' מהם ארבעת הצומות לפי ר, על פי הספרי

  ?ומה משמעות המחלוקת, במה נחלקו

     לאלאלאלא    פיסקאפיסקאפיסקאפיסקא    דברי%דברי%דברי%דברי%    ספריספריספריספרי

  ... מדבריו נראי% ודברי דורש% ואני דורש עקיבה רבי היה דברי% הארבע אומר יוחיי ב8 שמעו8 רבי
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 צו%, העשירי וצו% השביעי וצו% החמישי וצו% הרביעי צו% 'ה אמר כה )יט ח זכריה( אומר אתה בו כיוצא

 החמישי צו%, רביעי חדש שהוא רביעי שמו נקרא ולמה העיר הובקעה שבו בתמוז עשר שבעה זה הרביעי

 השביעי צו% ,חמישי חדש שהוא חמישי שמו נקרא ולמה ובשניה בראשונה הבית חרב שבו באב תשעה זה

 של מיתת% שקשה ללמד� נתניה ב8 ישמעאל הרגו ומי אחיק% ב8 גדליה נהרג שבו בתשרי שלשה זה

 צו%, שביעי חדש שהוא השביעי צו% שמו נקרא ולמה המקדש בית כחורב8 הוא ברו� הקדוש לפני צדיקי%

 בשנה אלי' ה דבר ויהי )כד אליחזק( שנאמר ירושל% על בבל מל� סמ� שבו בטבת עשרה זה העשירי

 סמ� הזה היו% עצ% את היו% ש% את ל� כתוב אד% ב8 לאמר לחודש בעשור העשירי בחודש התשיעית

 ובגולה המעשה על מתעני% שביהודה אלא החמישי יו% הוא העשירי צו% אומר ואני, ירושל% על בבל מל�

 הפליט אלי בא לגלותינו לחודש בחמשה בעשירי שנה עשרה בשתי% ויהי )לג יחזקאל( שנאמר ועההשמ על

  .מדבריו אני רואה ודברי שרפה כיו% שמועה יו% ועשו ושמעו. 'וגו

  

  ?שמעון את היתרון שיש בדבריו' מדרש זה מופיעה גם בגמרא אלא ששם מפרט ר

  ? מה משמעות המחלוקת לפי המקבילה בגמרא

     בבבב    עמודעמודעמודעמוד    יחיחיחיח    ד7ד7ד7ד7    השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד

 ועל, אחרו8 ראשו8 על אומר והוא ,אחרו8 אחרו8 ועל ראשו8 ראשו8 על אומר שאני, מדבריו דברי ונראי8...

   .פורעניות לסדר מונה ואני, חדשי% לסדר מונה שהוא אלא .ראשו8 אחרו8

 

  מתי יהפכו מאבל ליום טוב

  .הפך לימים טוביםעל פי נבואת זכריה ימי האבל עתידים להי

  . פפא' שמעון חסידא ושל ר' של ר,  מובאות שתי דעות-בשאלה מתי זה יקרה 

  ? איזו דעה מרחיבה יותר את זמן האבל

  ? מה המחלוקת העקרונית ביניהם

  ? האם ניתן למצוא לדבריו אחיזה בפסוקים בזכריה-פפא קובע כי יש תקופה שבה האבלות היא לבחירתם של ישראל ' ר

        

     בבבב    עמודעמודעמודעמוד    יחיחיחיח    ד7ד7ד7ד7    השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    דדדדתלמותלמותלמותלמו

 החמישי וצו% הרביעי צו% צבאות 'ה אמר כה דכתיב מאי: חסידא שמעו8 רב אמר ביזנא בר חנא רב דאמר 

 בזמ8, ושמחה ששו8 להו וקרי, צו% להו קרי. ולשמחה לששו8 יהודה לבית יהיה העשירי וצו% השביעי וצו%

  . צו% ?  %שלו אי8 ,ולשמחה לששו8 יהיו ? שלו% שיש

, שלו% ואי8 שמד אי8, צו% ? שמד יש, ולשמחה לששו8 יהיו ? שלו% שיש בזמ8: קאמר הכי: פפא רב אמר

  . מתעני8 אי8 ? רצו, מתעני8 ? רצו

. צרות בו והוכפלו הואיל, באב תשעה ]שונה[ שאני: פפא רב אמר ? ]!ג%[ !נמי באב תשעה ]א% כ�[ ,הכי אי

  .העיר ונחרשה, ביתר ונלכדה, ובשניה בראשונה הבית חרב באב בתשעה :מר דאמר

 : נחלקו הראשונים'עת שלום'בפירוש 

 .  שאין יד הגויים תקיפה על ישראל-שיש שלום :י "רש

  פירוש בזמן שיש שלום שישראל שרויין על אדמתם: א"רשב

 . בזמן שישי שלום כלומר כל זמן שבית המקדש קיים: חננאל' ר
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  הלכה ותודעה היסטורית 

 ::::אאאא    הלכההלכההלכההלכה    הההה    פרקפרקפרקפרק    תעניותתעניותתעניותתעניות    הלכותהלכותהלכותהלכות    %%%%""""מבמבמבמברררר

 דרכי ולפתוח הלבבות לעורר כדי בה8 שאירעו הצרות מפני בה% מתעני% ישראל שכל ימי% ש% יש

 אות8 ולנו לה% שגר% עד עתה כמעשינו שהיה אבותינו ומעשה הרעי% למעשינו זכרו8 זה ויהיה התשובה

 . 'וגו אבות% עו8 ואת עונ% את והתודו ]ו"כ ויקרא[ שנאמר להיטיב נשוב אלו דברי% שבזכרו8, הצרות

  ? ם"מהי תכלית התענית ההיסטורית לפי הרמב

  :עולות לדיון שתי שאלות חשובות, המובא כאן, בהמשך הסוגיא

האם ? ביטולם של ימי אבל בעת שלום על קיומם של ימי שמחה בעת חורבן/האם ניתן ללמוד מהדין על קיומם  .א

   ?הזיכרון לטוב ולרע הוא סימטרי

 ? י העם במרוצת השנים וימים אחרים נשכחו"מה גרם לכך שימים מסוימים נשתמרו ע  .ב

        

     בבבב    עמודעמודעמודעמוד    יחיחיחיח    ד7ד7ד7ד7    השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד

  , תענית מגילת בטלה: אמרי חנינא ורבי רב, איתמר

  . תענית מגילת בטלה לא: אמרי לוי ב8 יהושע ורבי יוחנ8 רבי

  , תענית מגילת בטלה: אמרי חנינא ורבי רב

  . הני כי נמי והנ�. צו% ? שלו% אי8, ולשמחה לששו8 יהיו ? שלו% שיש בזמ8: קאמר הכי

  , תענית מגילת בטלה לא: אמרי לוי ב8 יהושע ורבי יוחנ8 רבי

  . קיימי כדקיימי ? הנ� אבל, המקדש בית בבני8 רחמנא דתלינהו הוא הני

  .וסיפר יהושע ורבי, ורח0 עזראלי רבי וירד, בלוד בחנוכה תענית וגזרו מעשה: כהנא רב מתיב

   –! שהתענית% מה על והתענו צאו: לה% ואמרו

 רב אמר אלא! מצותה ותיבטל, איהי ותיבטיל: אביי ליה אמר ?. מצוה דאיכא חנוכה שאני: יוס7 רב אמר

 . ניסא דמיפרס% חנוכה שאני: יוס7

 

 

  


