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  צום הרביעי
  

, היום. ז בתמוז החל השבוע נמנה עם שאר הצומות שמטרתם אבלות על חורבן ירושלים"צום י
אך כיצד נהגו בימי שיבת ציון , אך טבעי הוא שנמשיך לצום בתאריכים אלה, בהעדר המקדש

בשאלה זו ? האם המשיך העם לצום על חורבן המקדש הראשון? כאשר הוקם בית המקדש השני
  . ח בספר זכריה-עוסקים פרקים ז

נשאלו , הבית השני תבשעה שהעם עסק בבניי, בשנה הרביעית למלך דרָיֶוש, בכסֵלו' בד      
ֶׁשר ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמִׁשי ִהָּנֵזר ַּכאֲ  ַהֶאְבֶּכה: "הכוהנים והלויים אם יש להמשיך לבכות בתשעה באב

אך זו , ל-זכריה מביא אל עם הארץ והכוהנים את תשובת הא). ג:ז( "?ָעִׂשיִתי ֶזה ַּכֶּמה ָׁשִנים
ְוִכי תֹאְכלּו  .י ּוַבְּשִביִעי ְוֶזה ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֲהצֹום ַצְמֻּתִני ָאִניַצְמֶּתם ְוָספֹוד ַּבֲחִמיִׁש -ִּכי": איננה ישירה

  ). ו- שם ה" (ָהאְֹכִלים ְוַאֶּתם ַהּשִֹתים ֶּתםְוִכי ִתְׁשּתּו ֲהלֹוא ַא
צום (משום שהיא עוסקת מלבד בתשעה באב  –ראשית . בפי הנביא מפתיעה' תשובת ה      

, )טז:מא' יר( צום זה נקבע בשל רצח גדליה בן אחיקם). שביעיצום ה(גם בצום גדליה ) החמישי
אילו התכוון הנביא לכלול בתשובתו את הצומות . ולכאורה איננו קשור ישירות לחורבן המקדש

אין כאן מענה ברור  –שנית . ז בתמוז"היה עליו להוסיף את עשרה בטבת וי, הקשורים לחורבן
ולא הוא ', נים שעברו מאז החורבן איננו לשם ההש 70- הנביא מוסיף שהצום ב. לשאלת העם
לאחר נבואה . השואלים המייצגים את העם אוכלים ושותים בגלל יחסם לחורבןו ,הסיבה לצום

זכריה מקבל נבואה נוספת העונה אף היא על שאלת העם ) יז-א:ח; יד- ח:ז(ארוכה אחרת 
  ): יט-יח:ח(

ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ' ָאַמר ה- ּכֹה .ְצָבאֹות ֵאַלי ֵלאמֹר' ה- ְּדַבר ַוְיִהי
ת ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים ְוָהֱאמֶ -ִיְהֶיה ְלֵבית ֲעִׂשיִריַהְּשִביִעי ְוצֹום הָ 
  .ְוַהָּשלֹום ֱאָהבּו

גם את שאר הצומות  עתה מזכיר הנביא. בפסוקים אלה העם מקבל מענה ברור יותר לשאלתו
ומבשר לעם , )עשרה בטבת(וצום העשירי ) ז בתמוז"י(צום הרביעי  –שנקבעו סביב החורבן 

 מתשובה זו משמע שעד שיתחולל שינוי ניכר. שבעתיד ייהפכו כל הצומות האלה לימי שמחה
  . הרי גם כאשר בית המקדש קיים יש להמשיך ולקיים את הצומות כפי שנקבעו, בעם
את דברי זכריה וכיצד יש להבין , מהו השינוי הנדרש, מהו הקשר בין שתי הנבואות, כןאם       

  ? לאור התקופה
הגולים ששבו ראו בעיני . הימים הם ימים מאכזבים לשבים לארץ בעקבות הצהרת כורש      

שהיבול בה רב והפרנסה , רוחם את התגשמות חזון הנביאים וקיוו למצוא ארץ משופעת במים
אולי , אפשר להניח שנדמה היה להם שבית המקדש השני ייבנה במהירות). ב-חגי א(בשפע 
  . וכי חזון הנביאים על חשיבותו של בית המקדש בעיני כל העמים יתגשם לעיניהם, בדרך נס

, בצורת קשה פקדה את הארץ. רבים לא חזרו לארץ על אף הצהרת כורש. אלא שלא כך היה      
, יום הובילה לעיכובים רבים בבניין בית המקדש- ות עם קשיי היוםההתמודד. והיבול היה דל

נראה שאת שאלת העם . והעם הטיל ספק אם בניין הבית הוא אכן מימוש של דברי הנביאים



  
 

באמצעות השאלה על . ותשובת הנביא על ביטול הצומות בזכריה יש להבין על רקע מציאות זו
ביא כיצד יש להבין את המציאות ההיסטורית שואל העם את הנ, המשך קיום הצום בתשעה באב

וכי , ביטול הצום בעיני השואלים משמעו שאכן המציאות משתנה. והרוחנית שבה הם חיים
  . הוא תחילתו של מימוש נבואות הנחמה והגאולה לעם והבית שהחלו בבניית

מלבד שאלת , היסטורי שבו נתון העם-אף המענה הנבואי מתמודד עם הקושי הרוחני, לפיכך      
 ,שהתרחש לאחר חורבן המקדש, מזכיר דווקא את צום גדליה' המענה הראשון של ה. הצום

בנבואות אלה הנביא מתאר את . לזה קשורות גם הנבואות שבין התשובה הראשונה לשנייהו
  ):יב-ט:ז( המצב החברתי ששרר בארץ לפני החורבן

ַּתֲעׁשֹקּו -ְוַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֵּגר ְוָעִני ַאל .ָאִחיו- ִאיׁש ֶאת ֱאֶמת ְׁשפֹטּו ְוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ֲעׂשּו ִמְׁשַּפט
ִהְכִּבידּו  ַוְיָמֲאנּו ְלַהְקִׁשיב ַוִּיְּתנּו ָכֵתף סָֹרֶרת ְוָאְזֵניֶהם .ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם-ַאל ְוָרַעת ִאיׁש ָאִחיו

ְצָבאֹות ְּברּוחֹו ' ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָׁשַלח ה-ְוֶאת ַהּתֹוָרה- ְוִלָּבם ָׂשמּו ָׁשִמיר ִמְּשמֹוַע ֶאת .ִמְּשמֹועַ 
  .יםְּבַיד ַהְּנִביִאים ָהִראׁשֹנִ 

אם שאלת העם על אודות ביטול צום תשעה באב נובעת מהאפשרות המתחדשת לחזור להקריב 
תחילה על  –ל מדגישה את ההיבטים החברתיים דווקא -הרי תשובת הא, קרבנות במקדש שנבנה

, שנקבע שלא כשאר הצומות בגלל רצח אשר התרחש לאחר החורבן, ום השביעיידי אזכור הצ
על שהעם לא שינה את התנהגותו החברתית בעקבות ' ולאחר מכן על ידי תיאור כעסו של ה

 ָקָרא ְולֹא ָׁשֵמעּו ֵּכן ִיְקְראּו ְולֹא- ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר: ְצָבאֹות' ַוְיִהי ֶקֶצף ָּגדֹול ֵמֵאת ה": דברי הנביאים
קושר בתשובתו את המשך קיום הצומות ואת ' על כן ה). יג-יב:ז" (ְצָבאֹות' ֶאְׁשָמע ָאַמר ה
הדבר . ישירות עם שינוי בהתנהגות החברתית של העם, שלמימושן מייחל העם, נבואות הנחמה

 ): יז-טז:ח( 'יקרה כאשר העם יתקן את דרכו ויתנער מן העוולות החברתיות ששונא ה
 .ֲעֵריֶכםֵרֵעהּו ֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט ָׁשלֹום ִׁשְפטּו ְּבַׁש -ים ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו ַּדְּברּו ֱאֶמת ִאיׁש ֶאתֵאֶּלה ַהְּדָברִ 
ֵאֶּלה ֲאֶׁשר - ָּכל- ֶּתֱאָהבּו ִּכי ֶאת-ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם ּוְׁשֻבַעת ֶׁשֶקר ַאל- ֵרֵעהּו ַאל תָרעַ - ְוִאיׁש ֶאת

   .'ה-ָׂשֵנאִתי ְנֻאם
יתבטלו הצומות ותתממש מציאות שונה לגמרי מהמציאות שבה הם , חברתילאחר התיקון ה
עֹד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות " :במציאות זו רחובות ירושלים יהיו שוקקים חיים. חיים לפי שעה

ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים  יםדִ ּוְרחֹבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְילָ  .ִּבְרחֹבֹות ְירּוָׁשָלִם ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמרֹב ָיִמים
ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח -מֹוִׁשיַע ֶאת ִהְנִני": תהיה שיבה המונית של העם לארצו; )ה-ד:ח" (ִּבְרחֹבֶֹתיהָ 

ֶזַרע - ִּכי: "הארץ תיתן פרייה; )ח- ז:ח" (ְוֵהֵבאִתי אָֹתם ְוָׁשְכנּו ְּבתֹוְך ְירּוָׁשָלִם .ּוֵמֶאֶרץ ְמבֹוא ַהָּשֶמׁש
ָהָעם ַהֶּזה  ְׁשֵאִרית- ְיבּוָלּה ְוַהָּשַמִים ִיְּתנּו ַטָּלם ְוִהְנַחְלִּתי ֶאת-ַהֶּגֶפן ִּתֵּתן ִּפְרָיּה ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן ֶאת ַהָּשלֹום

ַעִּמים ַרִּבים ְוגֹוִים  ּוָבאּו" :ובית המקדש יהיה רם ונישא בעיני כל העמים) יב:ח" (ֵאֶּלה-ָּכל- ֶאת
  ). כב:ח" ('ְּפֵני ה-ְצָבאֹות ִּבירּוָׁשָלִם ּוְלַחּלֹות ֶאת 'ה- ֲעצּוִמים ְלַבֵּקׁש ֶאת

זכריה מנסה להחדיר בהם את ההבנה שהצמיחה הרוחנית , בתשובתו המורכבת אל העם      
. המֻלווה בשגשוג ובשפע גשמי אינה ניתנת להשגה באמצעות ביטול טכני של ימי צום ואבלות

תיתכן רק בעקבות שינוי ניכר , כמהים אליה היום שהיא תמצית הגאולה אשר עודנו, צמיחה זו
  .ובכלל זה ביחסים שבין אדם לחברו, בעם

  
  ר טובה גנזל"ד                                                                                                                  

המדרשה לנשים   ך"והמחלקה לתנ
  

 *  *   *  
  

חמישה דברים אירעו ) ו,ד פרק (מסכת תענית על פי 
ברו תנש" וביניהם  ז בתמוז"ביאבותינו ל

  ."לוחותה
  
  
  
  

  
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  משה שובר את לוחות הברית 
  שמן על בד 

  )1931 – 1861, צייר יהודי יליד גרמניה(לסר אורי 
     
  


