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  שו"ע או"ח תקמט א  .א

  דברים הרעים שאירעו בהם. חייבים להתענות בתשעה באב ובי"ז בתמוז ובג' בתשרי ובעשרה בטבת, מפני

 רמב"ם תעניות ה,א  .ב

יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה 
ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, 

  .שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב

 ראש השנה יח  .ג

על ששה חדשים השלוחין  :משנה
: על ניסן מפני הפסח, על יוצאין

אב מפני התענית, על אלול מפני 
ראש השנה, על תשרי מפני 

תקנת המועדות, על כסליו מפני 
חנוכה, ועל אדר מפני הפורים. 

 -וכשהיה בית המקדש קיים 
  יוצאין אף על אייר מפני פסח קטן. 

 וליפקו נמי אתמוז וטבת, :גמרא
דאמר רב חנא בר ביזנא אמר רב 

חסידא: מאי דכתיב כה שמעון 
באות צום הרביעי וצום -אמר ה' צ

החמישי וצום השביעי וצום 
העשירי יהיה לבית יהודה לששון 
ולשמחה. קרי להו צום, וקרי להו 
 -ששון ושמחה, בזמן שיש שלום 
יהיו לששון ולשמחה, יש  -צום. אמר רב פפא: הכי קאמר: בזמן שיש שלום  -יהיו לששון ולשמחה, אין שלום 

אמר רב פפא:  -אין מתענין. אי הכי, תשעה באב נמי!  -מתענין, רצו  -צום, אין שמד ואין שלום, רצו  -שמד 
שאני תשעה באב, הואיל והוכפלו בו צרות. דאמר מר: בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה 

  ביתר, ונחרשה העיר.

 פירושי הראשונים שם  .ד

שבית המקדש קיים יהיה לששון ולשמחה. יש גזרה צום אין גזרה ואין  בזמן שיש שלום כלומר כל זמן: ר"ח
  שלום כגון עתה בזמן הזה רצו מתענין רצו אין מתענין

  ליאסר בהספד ובתענית. -יהיו לששון ולשמחה ; שאין יד הגויים תקיפה על ישראל -שיש שלום : רש"י

 שו"ע או"ח תקנ, ב  .ה

וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה, ואין צריך להפסיק בהם צומות הללו, חוץ מט' באב, מותרים ברחיצה 
 מבעוד יום.

 מגילה ה  .ו

רחץ בקרונה של צפורי בשבעה עשר בתמוז, ובקש לעקור תשעה ... רבי חנינא: רביאמר רבי אלעזר אמר 
  באב, ולא הודו לו

השנה אין שמד ואין שלום רצו  ורחץ בקרונה של צפורי בי"ז בתמוז. פי' משום דאמרינן בפ"ק דראש :רשב"א
מתענין רצו אין מתענין וכיון שכן בטלו להו חומרי תענית מינייהו כגון רחיצה וסיכה ונעילת הסנדל וה"ה 

  לאכילה, אלא למה לא רצה לאכול לפי שנהגו שלא לאכול

 

 ח-כריה זז

ַוְיִהי ִּבְׁשַנת ַאְרַּבע ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶל ָהָיה ְדַבר ה' ֶאל ְזַכְרָיה 
ְּבַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ַהְּתִׁשִעי ְּבִכְסֵלו:  ַוִּיְׁשַלח ֵּבית ֵאל ַׂשר ֶאֶצר ְוֶרֶגם 

ית ה' ֶמֶל ַוֲאָנָׁשיו ְלַחּלֹות ֶאת ְּפֵני ה':  ֵלאֹמר ֶאל ַהֹּכֲהִנים ֲאֶׁשר ְלבֵ 
ְצָבאֹות ְוֶאל ַהְּנִביִאים ֵלאֹמר ַהֶאְבֶּכה ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמִׁשי ִהָּנֵזר ַּכֲאֶׁשר 

 ָעִׂשיִתי ֶזה ַּכֶּמה ָׁשִנים:
ָבאֹות ֵאַלי ֵלאֹמר:  ֱאֹמר ֶאל ָּכל ַעם ָהָאֶרץ ְוֶאל -ַוְיִהי ְּדַבר ה' צְ 

ַבְּׁשִביִעי ְוֶזה ִׁשְבִעים ַהֹּכֲהִנים ֵלאֹמר ִּכי ַצְמֶּתם ְוָספֹוד ַּבֲחִמיִׁשי ּו
ָׁשָנה ֲהצֹום ַצְמֻּתִני ָאִני:  ְוִכי תֹאְכלּו ְוִכי ִתְׁשּתּו ֲהלֹוא ַאֶּתם 

 ...ָהֹאְכִלים ְוַאֶּתם ַהֹּׁשִתים:  
ָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי -ֹּכה ָאַמר ה' צְ 

ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים  ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית
 ֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו:ְוהָ 
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 טור אורח חיים תקנ  .ז

כך הכל חייבין להתענות מדברי קבלה והאידנא רצו ונהגו להתענות לפיכך אסור לפרוץ גדר וכ"ש בדורותינו הל
ומתקנת נביאים ומיהו כולם מותרים ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה ואין צריך להפסיק בהן 

  ום.יוד מבע

 (חדושי הגרמ"ז נד) מארינבד תרצ"ז ,יו"השלישית של אג רב מנחם זמבה הי"ד בכנסיהנאום ה  .ח

בה משום קדוש השם. יש בזה דעות שונות מהם לחיוב שאלת ארץ ישראל העומדת כעת על הפרק יש גם 
ומהם לשלילה. דעת אלה הרוצים לראות במהרה התכוננות מלכות ישראל, הוא מחמת גודל תשוקתם לקדש 

את שם שמים לעיני העמים, להראותם כי אחרי שעברו אלפי שנה ועם ישראל נע ונד בארץ עוד לא אבד שברו. 
מתנגדים לזה היא אשר תמיכתם על יסוד דברי גאון ישראל הגאון "חתם ועוד חי יחיה. אולם דעת אלה ה

סופר" זצ"ל אשר כתב בספרו תורת משה פרשת שופטים וזה לשונו: אפשר כבר היו ראוים להיות נגאלין 
גאולה שאינה שלימה או לשום שלום ביננו ובין האומות שאנו שוכנים בצילם או יותר מזה להיות גאולה ממש 

ני וכו' אבל אין חפץ בזה. כי אם גם אנחנו אפשר שנתפשר לקבל גאולה כזו רק להיות גאולים. כמו בבית ש
אבל מכל מקום אבותינו הקדושים לא יתרצו עתה כי אם בגאולה שלימה. וטוב לישראל לסבול אורך הגלות כדי 

  שתהיה בסוף גאולה שלימה בכל. עד כאן.

 דרשה לליל יום העצמאות, הרב יהודה עמיטל  .ט

מי יגלה עפר מעיניך, הקדוש רבי מנחם! לא ה"חתם סופר" ולא הבאים בעקבותיו יכלו להעלות בדעתם כי 
האלטרנטיבה לציונות איננה סבל אורך הגלות, אלא השמדת יהודי אירופה. לאסוננו, הויכוח הוכרע במציאות 

 האכזרית של השואה.


