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                                                                      Mishnah Taanit, Chapter 4 משנה מסכת תענית פרק ד
 ה ְבָאב.  ו) ֲחִמָּׁשה ְדָבִרים ֵאְרעּו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז ַוֲחִמָּׁשה ְּבִתְׁשעָ 

Five misfortunes befell our fathers on the seventeenth of Tammuz and five on the Ninth 
of Ab. 

 
ֹוָרה, ְוֶהֱעִמיד ֶצֶלם  ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז ִנְׁשַּתְּברּו ַהּלּוחֹות, ּוָבַטל ַהָּתִמיד, ְוָהְבְקָעה ָהִעיר, ְוָׂשַרף ַאָּפְסְטמֹוס ֶאת הּת

 ַּבֵהיָכל. 
On the seventeenth of Tammuz the tables [of the Law] were shattered, the daily 
offering was discontinued, a breach was made in the city and Apostomos burned the 
scroll of the Law and placed an idol in the Temple.  
 

יר. ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּלֹא ִיָּכְנסּו ָלָאֶרץ, ְוָחַרב ַהַּבִית ָּבִראׁשֹוָנה ּוַבְּׁשִנָּיה, ְוִנְלְּכָדה ֵּביָתר, ְוֶנְחְרָׁשה ָהעִ  ְּבִתְׁשָעה ְבָאב ִנְגַזר ַעל
 :ִמֶּׁשִּנְכַנס ָאב, ְמַמֲעִטין ְּבִׂשְמָחה

On the ninth of Ab it was decreed that our fathers should not enter the [promised] land, 
the Temple was destroyed the first and second time, Bethar was captured and the city 
[Jerusalem] was ploughed up. 

 
                                                                  B. Talmud, Taanit 29a תלמוד בבלי מסכת תענית דף כט/א

דה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא אמר רבה אמר רבי יוחנן (אותו היום ערב)  וכתיב ותשא כל הע
[אותה לילה ליל] תשעה באב היה אמר להם הקדוש ברוך הוא אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם  

 בכיה לדורות 
And it is further written, “And all the congregation lifted up their voice, and cried; and 
the people wept that night.” Rabbah said in the name of R. Johanan: That night was the 
night of the ninth of Ab. The Holy One, blessed be He, said to them: “You have wept 
without cause, therefore I will set [this day] aside for a weeping throughout the 
generations to come.” 
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                                                                   B. Talmud, Taanit 29aתלמוד בבלי מסכת תענית דף כט/א

 
                                                                      Mishnah Taanit, Chapter 4 משנה מסכת תענית פרק ד

 ְמַמֲעִטין ְּבִׂשְמָחה ִמֶּׁשִּנְכַנס ָאב, 
When Av comes, joy is decreased. 
 
 
 

                                                                  B. Talmud, Taanit 29a תלמוד בבלי מסכת תענית דף כט/א
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                           B. Talmud, Taanit 29b                                        תלמוד בבלי מסכת תענית דף כט/ב

 
 

 
                                             B. Talmud, Rosh Hashana 18bתלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יח/ב

 
 
 
See the Abarbanel on Yirmiyah.2:24 
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  מדרש רבה איכה פרשה ד פסקה יד
הים באו גוים בנחלתך לא הוה קרא צריך למימר אלא בכי לאסף נהי כתיב (תהלים ע"ט) מזמור לאסף אל

לאסף קינה לאסף ומה אומר מזמור לאסף אלא משל למלך שעשה בית חופה לבנו וסיידה וכיידה וציירה ויצא  
בנו לתרבות רעה מיד עלה המלך לחופה וקרע את הוילאות ושיבר את הקנים ונטל פדגוג שלו איבוב של קנים  

אמרו לו המלך הפך חופתו של בנו ואת יושב ומזמר אמר להם מזמר אני שהפך חופתו של בנו ולא והיה מזמר 
שפך חמתו על בנו כך אמרו לאסף הקב"ה החריב היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר אמר להם מזמר אני ששפך 

 הקב"ה חמתו על העצים ועל האבנים ולא שפך חמתו על ישראל
AND HE HATH KINDLED A FIRE IN ZION. It is written, A psalm of Asaph. O God, the 
heathen are come into Thine inheritance (Ps. LXXIX, 1). The text should have used a 
phrase like, ‘Weeping of Asaph,’ ' Lament of Asaph,’ ' Dirge of Asaph ‘; why does it say, 
’A psalm2 of Asaph’? It may be likened to a king who erected a bridal-chamber for his 
son which he plastered, cemented, and decorated; but his son entered upon an evil 
course of living. The king forthwith ascended to the chamber, tore the curtains and 
broke the rods; but [the son's] tutor took a piece of rod which he used as a flute and 
played upon it. People said to him, ‘The king has overthrown his son's chamber and you 
sit playing a tune!’ He replied to them, ‘I play a tune because the king overturned his 
son's chamber but did not pour out his anger upon his son.’ Similarly people said to 
Asaph, ' The Holy One, blessed be He, has caused Temple and Sanctuary to be 
destroyed, and you sit singing a Psalm!’ He replied to them, ' I sing a Psalm because the 
Holy One, blessed be He, poured out His wrath upon wood and stone and not upon 
Israel. That is what is written, AND HE HATH KINDLED A FIRE IN ZION, WHICH HATH 
DEVOURED THE FOUNDATIONS3 THEREOF. 


