
 A - Des jours de jeûnes…des jours de fêtes 
 
 
 
 

      יטיטיטיט    הלכההלכההלכההלכה    הההה    פרקפרקפרקפרק    תעניותתעניותתעניותתעניות    הלכותהלכותהלכותהלכות    ����""""רמברמברמברמב
  

 ימי� להיות עתידי� שה� אלא עוד ולא, המשיח לימות ליבטל עתידי� האלו הצומות כל
    החמישיהחמישיהחמישיהחמישי    וצו�וצו�וצו�וצו�    הרביעיהרביעיהרביעיהרביעי    צו�צו�צו�צו� צבאות' ה אמר כה )'ח זכריה( שנאמר ושמחה ששו� וימי טובי�
 והאמת טובי� ולמועדי� ולשמחה לששו� יהודה לבית יהיה שירישירישירישיריהעהעהעהע    וצו�וצו�וצו�וצו�    השביעיהשביעיהשביעיהשביעי    וצו�וצו�וצו�וצו�

   .דסיע� רחמנא ברי�. אהבו והשלו�
 
 

      יטיטיטיט    פסוקפסוקפסוקפסוק    חחחח    פרקפרקפרקפרק    זכריהזכריהזכריהזכריה    יייי""""רשרשרשרש
  

  :לחדשי� רביעי שהוא תמוז של צו�   הרביעיהרביעיהרביעיהרביעי    צו�צו�צו�צו�
 

  :אב של    החמישיהחמישיהחמישיהחמישי    צו�צו�צו�צו�
 

  :גדליה נהרג שבו בתשרי שלשה   השביעיהשביעיהשביעיהשביעי    וצו�וצו�וצו�וצו�
 

  :טבת של    העשיריהעשיריהעשיריהעשירי    וצו�וצו�וצו�וצו�
 
 
Mishné Torah, lois des jeûnes, chapitre 5, loi 19 
 
Tous ces jeûnes, à l’époque du Messie, seront, non seulement annulés, mais également 
transformés en jours de fête, de joie et d’allégresse, comme il est dit : «Ainsi parle l’Eternel 
Cevaot : «Les jeûnes du quatrième mois, du cinquième mois, du septième mois et du 
dixième mois seront changés pour la maison de Juda en joie, en allégresse et en fêtes 
solennelles si vous chérissez la vérité et la paix.» (Zacharie, chapitre 8, verset 19). 
 

 
 

Commentaire de Rachi sur Zacharie, 
chapitre 8, verset 19 
 
Du quatrième mois : c’est celui de Tamouz, 
qui est le quatrième dans le calendrier (qui 
commence à Nissan et non à Tichri). 
 
Du cinquième mois : c’est celui d’Av. 
 
Du septième mois : le trois Tichri, jour où 
Guedalia a été assassiné. 
 
Et du dixième mois : c’est celui de Teveth 

La destruction du Temple de Jérusalem, 
Francesco Hayez's, 1867. 

 



 

B - Le début du siège de Jérusalem 
 
 

      כדכדכדכד    פרקפרקפרקפרק    יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל
  
  :ֵלאֹמר ַלֹחֶד+ ֶ*ָע.ֹור ָהֲעִ.יִרי ַ*ֹחֶד+ ַהְ,ִ+יִעית ַ*ָ(ָנה ֵאַלי ְיֹקָוק ְדַבר ַוְיִהי) א(

 
� ֶאל ָ*ֶבל ֶמֶל7 ָסַמ7ָסַמ7ָסַמ7ָסַמ7 ַה6ֶה ַה5ֹו� ֶעֶצ� ֶאת ַה5ֹו� ֵ+� ֶאת ְל4 3ְָתב> כתוב< 0ָד� ֶ*�) ב(  ְיר8ָ+ַלִ

  :ַה6ֶה ַה5ֹו� ְ*ֶעֶצ�
 
 

        בבבב    פסוקפסוקפסוקפסוק    כדכדכדכד    פרקפרקפרקפרק    יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל    קקקק""""רדרדרדרד �
  

�  :דיק עליה ובנו העיר אל חילו ע� סמ�   סמ�סמ�סמ�סמ
 
 
 
 

Ezéchiel, chapitre 24, versets 1 & 2 
 
1) Dans la neuvième année, et le dixième jour du dixième 
mois, la parole de l’Eternel me fut adressée en ces termes :  
 
2) «Fils d’homme souviens-toi le nom de ce jour, de ce même 
jour où le roi de Babylone approche de Jérusalem, 
aujourd’hui même. 
 
 

� Commentaire du Radak 
 
Approche : Il approchait de la ville avec son armée; tandis 
que son fils était sur les remparts. 
 

Vision d’Ezéchiel, Gustave Doré, 
XIXème. Siècle. 


