
 ? םמה -הצומות  תארבע
צומות החורבן )שצמו אחרי חורבן ארבע הנביא זכריה שניבא שבזמן של המקדש השני אמר שעל 

הראשון( כבר לא צמים.  כמובן היום שאין מקדש חזרנו לצום.  יש דיון בין החכמים בדיוק לאיזה 
 צומות הוא מתכוון.

 
 
 
 
 
 
 תאריכים מופיעים ברשימה זאת?  לו( אי1

____________________________________________________________________ 
 
 ( האם תאריכים האלו מספיק ברורים לכם? איזה מידע חסר לכם? 2

______________________________________________________ 
 

 משמעות התאריכים הללו:  חכמי התלמוד באים להסביר לנו מה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ְרִביִעי ְוצוֹּם ַהֲחִמ -ָאַמר ה' ְצב  -דברי זכריה: "כֹּה ת, צוֹּם ה  יִשי ְוצוֹּם ַהְשִביִעי אוֹּ
ֲעִשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ֱאֶמת -ְוצוֹּם ה  ִבים; ְוה  ֲעִדים, טוֹּ ה, ּוְלמֹּ ן ּוְלִשְמח  שוֹּ ה ְלש  ְיהּוד 

בּו" לוֹּם, ֱאה   ְוַהש 
 

 מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב
 תו: דורש ואני אין דורש כמו קיבאעבי ארבעה דברים היה ר בי שמעון בר יוחאיתניא אמר ר

 

( "בחודש הרביעי בתשעה ירמיהו נבזה ט' בתמוז שבו הובקעה העיר שנאמר ) צום הרביעי

 לא היה לחם לעם הארץ ותבקע העיר". לחדש ויחזק הרעב בעיר ו

 רביעי לחדשים. ?ואמאי קרי ליה רביעי

 להינו. -ה באב שבו נשרף בית אזה תשע צום החמישי

 חמישי לחדשים. ?ואמאי קרי ליה חמישי

ישמעאל בן נתניה הרגו  ?ומי הרגו .זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם צום השביעי

  .להינו-ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית א

 .שביעי לחדשים ?ואמאי קרי ליה שביעי

( ויהי דבר יחזקאל כדסמך מלך בבל על ירושלים שנאמר ) זה עשרה בטבת שבו צום העשירי 

ה' אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר בן אדם כתב לך את שם היום את 

והלא  .לחדשים עשירי ?ואמאי קרי ליה עשירי .  עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלם

 )דברי רבי עקיבא( .כדי להסדיר חדשים כתיקנן ?לכתוב ראשון ולמה נכתב כאןהיה ראוי זה

 

אלא צום העשירי זה חמשה בטבת שבו באת   - איני אומר כן)רבי שמעון בר יוחאי(ואני 

ויהי בשתי עשרה שנה בעשירי בחמשה "( יחזקאל לגשמועה לגולה שהוכתה העיר שנאמר )

 .ועשו יום שמועה כיום שריפה ".לחדש לגלותנו בא אלי הפליט מירושלם לאמר הוכתה העיר

 

י מדבריו שאני אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון והוא אומר על ראשון יונראין דבר 

 .דר חדשים ואני מונה לסדר פורעניותאחרון ועל אחרון ראשון אלא שהוא מונה לס

 

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t1152.htm#6
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 סיכום דברי החכמים מהתלמוד: 

 
בזכריה מציין ______. בפסוק מסכימים שהמספר שמופיע  ( רבי עקיבא ורבי שמעון בא יוחאי1

 _____ בתוך אותו חודש. היא רק איזה ____ המחלוקת ביניהם היא 
 
 :מהם מציינים שלושה תאריכיםבשניהם מסכימים ( 2

 ________________________________________צום הרביעי: _________________
 _________)למה אנו צמים אם כן בי"ז בתמוז ולא בט' בו? __________________ 
 ____________________________________________________________) 

 
 ___צום החמישי: _____________________________________________________

 ____: _____________________________________________________צום השביעי
 
 בצום העשירי יש ויכוח...( 3

 רבי עקיבא: ___________________________________________________________
 

 רבי שמעון: ___________________________________________________________
 
 וקת שלהם המשפט הבא: ( רבי שמעון אמר על המחל4

  ,י מדבריו שאני אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרוןיונראין דבר" 
 ."  והוא אומר על ראשון אחרון ועל אחרון ראשון 

 
 הסבירו דברים אלה: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 בסוף מוסיף רבי שמעון דברים הבאים:  

 "אלא שהוא מונה לסדר חדשים ואני מונה לסדר פורעניות" 
 

? ו לבין רבי עקיבארבי שמעון מסביר את ההבדל בינבדברים אלה כיצד 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 כפי מי אנו עושים היום, רבי עקיבא או רבי שמעון ? ______________________________( 5
 
  ( לפי רבי שמעון עם ישראל קבע צום על יום ששמעו על חורבן בנוסף ליום של החורבן עצמו.  6

 ?  איזה לקח אנו יכולים לקבל לחיים שלנו מעובדה זו? מדוע לדעתכם קבוע כך
____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
.  בסוף הפסוק שלו הוא אומר שימים אלו יהיו ימים טובים.  בראש הלימוד נחזור לדברי זכריה( 7

 בו." ואז הוא מוסיף שלושה ימים:  "האמת והשלום אה
 ימים טובים?אם ימים אלה הם ימי צום ואבל, כיצד ייהפכו להיות 

פרשנים רבים מציינים שיש קשר בין עתידם של ימים אלו והביטוי "האמת והשלום אהבו".  חשבו 
 האם יש לזה קשר לחיים שלכם?  כיצד? ורשמו מה יכול להיות הקשר בין פסוקים אלה?  

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 


