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 L'interprétation talmudique
 des paroles du prophète
Zacharie (Rosh hashana 18b)

Le verset qui attire l'attention des Sages du Talmud est :
ּכֹה ָאַמר ה' ְצָבאּוֹת צֹום ָהְרִביִעי וצֹום ַהֲחִמיִשי וצֹום ַהְשִביִעי וצֹום ָהֲעִשיִרי יְִהיֶה ְלֵבית יְהּוָדה 

ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים וְָהֱאֶמת וְַהָשלֹום ֱאָהבּו

Etude des commentaires sur les paroles de Rav Papa

Rav Papa dit : 
c'est ainsi qu'il faut comprendre le verset : En 
temps de paix – ils seront des jours de joie et 

d'allégresse; en temps de danger d'extermination, ils 
seront des jours de jeûne. S'il n'y a ni paix ni danger 
d'extermination – s'ils le veulent ils jeûnent, s'ils 
le veulent ils ne jeûnent pas

אמר רב פפא :
הכי קאמר : בזמן שיש שלום - יהיו צום, אין שמד ואין - * לששון 

ולשמחה, יש שמד שלום, רצו - מתענין, רצו - אין מתענין.

מאי דכתיב זכריה ח
 'כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה'.

*קרי להו צום, וקרי להו ששון ושמחה!

רש"י
יש שלום – אין יד הגויים תקיפה על 
ישראל יש גזרת מלכות )שמד( - צום
יהיו לששון ולשמחה – ליאסר 
בהספד ובתענית

רבי אהרן הכהן מלוניל
יש שלום, פירוש, שישראל
עומדים על אדמתם שמחה,
אין גזרה ואין שלום פירוש
שישראל בארץ האויב, רצו
מתענין רצו אין מתענין חוץ
מתשעה באב.

רבנו חננאל
בזמן שיש שלום, כלומר, כל
זמן שבית המקדש קיים יהיה
לששון ולשמחה.
יש גזרה – צום, אין גזרה, כגון עתה 
בזמן הזה, רצו מתענים רצו אין 
מתענים.

* Autre version : יש גזרת מלכות

Comment identifier, selon Rav Papa, 
les jours de joie et d'allégresse dont parle 
le prophète Zacharie ?

Rav Papa propose de séparer l'histoire 
juive en trois situations : la paix, le 
danger et un entre-deux. Selon toi, A quoi 
correspond chacune des situations ?
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 Après avoir étudié les trois
 commentaires ci-dessus,
complétez le tableau :

יש שמד אין שלום ואין שמד יש שלום

רבנו חננאל

 רבי אהרן
הכהן

רש"י

Le rav Chelouch résume les trois commentaires principaux :

נמצאנו למדים שיש מחלוקת בביאור יש שלום, שלדעת הרמב"ן 
ורבנו חננאל והטור ואבודרהם כל זמן שלא נבנה המקדש נקרא 
ולדעת  מתענים,  רצו  גזירה  ואין  שלום  שאין  ובימינו  שלום,  אין 
רש"י והר"ן והמאירי והסמ"ק והרשב"א ואורחות חיים אף על פי 
ו/או  ישראל  על  תקיפה  הגויים  יד  שאין  כל  נבנה המקדש  שלא 
להתענות  ואסור  שלום  יש  נקרא  אדמתם  על  יושבים  שישראל 

אפילו אם ירצו

Il y a donc discussion sur le sens du mot 'paix'. 
Selon certains – tant que le temple n'est pas 

reconstruit – il n'y a pas de paix.

Et de nos jours il n'y a pas de paix mais pas non plus 
de danger, on jeûne si on le désire. Selon d'autres, 
bien que le temple ne soit pas reconstruit, tant que 
les nations n'assujettissent pas le peuple juif et/ou le 
peuple réside sur sa terre – c'est une situation de 
paix et il interdit de jeûner même si on le désire.










