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  *למשמעותו של צום עשרה בטבת
  

ארבעה מועדים נקבעו בלוח העברי כזכר לחורבן ירושלים ובית המקדש עוד בתקופת , כידוע
   ):ה-א:ז(כעדות הנביא זכריה , גלות בבל

 .ִׁשִעי ְּבִכְסֵלו ֶאל ְזַכְרָיה ְּבַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ַהְּת'הַוְיִהי ִּבְׁשַנת ַאְרַּבע ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶלְך ָהָיה ְדַבר 
 ֵלאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ֲאֶׁשר .'הַוִּיְׁשַלח ֵּבית ֵאל ַׂשר ֶאֶצר ְוֶרֶגם ֶמֶלְך ַוֲאָנָׁשיו ְלַחּלֹות ֶאת ְּפֵני 

 ְצָבאֹות ְוֶאל ַהְּנִביִאים ֵלאמֹר ַהֶאְבֶּכה ַּבחֶֹדׁש ַהֲחִמִׁשי ִהָּנֵזר ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ֶזה ַּכֶּמה 'הְלֵבית 
ֱאמֹר ֶאל ָּכל ַעם ָהָאֶרץ ְוֶאל ַהּכֲֹהִנים ֵלאמֹר ִּכי  :ָבאֹות ֵאַלי ֵלאמֹר-ְצ' ה ַוְיִהי ְּדַבר .יםָׁשִנ

  .ַצְמֶּתם ְוָספֹוד ַּבֲחִמיִׁשי ּוַבְּׁשִביִעי ְוֶזה ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֲהצֹום ַצְמֻּתִני ָאִני
שיוחדו לתענית , זכריהדשים שהוזכרו בדברי ובאותם הח,  מדובר בארבעה ימים1,ל"לפי חז

   2:כפי שמדווחת התוספתא, ותפילה בגין הדברים הרעים שאירעו בהם
צום  .'צום הרביעי וצום השביעי וצום העשירי וגו'  הרי הוא אומר כה אמר ה3:דרש רבי
 זו תשעה באב יום ,צום החמישי ... זה שבעה עשר בתמוז שבו הבקעה העיר,הרביעי

 יום שנהרג בו גדליה בן -  זה שלשה בתשרי,שביעיצום ה …שנשרף בו בית המקדש
 כחורבן ם לפני המקום ללמדך שקשה מיתתן של צדיקי,יה ישמעאל בן נתנאחיקם שהרגֹו
 זה עשרה בטבת יום שבו סמך מלך בבל את ידו על ,צום העשירי …בית המקדש

 'כתב לךבן אדם ' ' וגו'אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי' ויהי דבר ה' שנאמר ,ירושלם
  .'ווג
הם מנציחים אירועים , לוראשית כ. וים משותפים לשלושה מתוך ארבעה צומות אלהויש ק

ז בתמוז סימנה את נפילתה " פריצת החומות בי:מידיות,  הרות אסוןיהם היוטרגיים שתוצאות

 

 

 .א"טבת תשנ' ע ט"נלב, ה"נ אמי מורתי פעשא בת יוסף ע"לעי  *  
1 

  . ואילך350' עמ, ס"ירושלים תש, מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד  , תבורי' ראה הדיון אצל י  
- סוטה, כ"ווה תוספהש, לגבי המקבילים). 189' עמ ( פרק ו הלכה י,ליברמןש "הגר' מהד ,מסכת סוטה   2

 .191 - 190 שורות 675' עמ, קידושין
 .ל רבי עקיבא"צ) 187-189 שורות 674, שם, כ"תוספ(ש ליברמן "לפי הגר    3

  



נהרג " בצום גדליה ;שניהראשון וה הבית ו בתשעה באב חרב4;נמנעת של ירושלים כולה-הבלתי
שפר עליהם גורלם ,  שנית5".ה בן אחיקם ונכבית גחלת ישראל הנשארה וסיבב להתם גלותןגדלי

 שבעה עשר בתמוז ותשעה באב -  חוליות בפרקי זמן גדולים יותר בלוחםבזה שהם מהווי
 חלק נהיהצום גדליה ו 6,'בין המצרים'או ' שלושת השבועות' לחטיבת הזמן הנקראת שייכים

  . ימים אלה במקום בולט יותר בתודעה הכללית כך זכומשום 7.עשרת ימי תשובהמ
היום יושב בודד ומנותק , מבחינת התאריך. שונה במקצת הוא מצבו של צום עשרה בטבת

תוכנו שונה גם , במבט ראשוןו 8,ת לקיומו וחשיבותודעּומאיזה הקשר המסוגל לחזק את המּו
  . א אירוע בעל תוצאות מידיות הוא איננו מציין סופו של תהליך ולשכן, שאר הצומותשל מ

מה קרה בו : יש באמת לשאולו ,המצור על ירושלים עשרה בטבת מציין את היום שבו רק החל
לקבוע יום צום וזיכרון דווקא בעקבות תחילת המצור , מעצמם, ביום שהניע את הגולים להחליט

  ? איזה מין זעזוע עבר עם ישראל בעקבות התחלת המצור9?על ירושלים
הדברים מוצאים ביטוי ו 10, נזדעזעו בני ישראל שבכל מקום למשמע השמועה הרעה,אכן

- א:כד(כך נתבשר הנביא הגולה על נהר כבר את החדשות המרות . ברור בדברי הנביא יחזקאל
  ):ב

ָאָדם ְּכָתב ְלָך ֶּבן .  ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ֵלאמֹרָהֲעִׂשיִרי ֵאַלי ַּבָּׁשָנה ַהְּתִׁשיִעית ַּבחֶֹדׁש 'הַוְיִהי ְדַבר 
  .ֶאת ֵׁשם ַהּיֹום ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ָסַמְך ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאל ְירּוָׁשַלִם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

 כאילו ,"היום" המילה  בפסוקשלוש פעמים חוזרת. הנביאהרעדה שאחזתו מורגשת בדברי 
ורא מרגיש כאילו הנביא הק. צמת משמעות האירוע שפקד בו ביום את ירושליםלהדגיש את ָע

שוב ושוב שהמצור אכן מדגיש ' הולכן , ה"מסרב להאמין את אשר מבשר לו הקב, נרעשו נדהם
כלום ידע יחזקאל שנבוכדנאצר פולש לארץ ישראל ופניו : ומתבקשת השאלה ".היום"התחיל 

  ?למה נראה שהופתע? לכיבוש ירושלים
חסינות מוחלטת שיש   יהודהם של בנישאת התשובה יש למצוא בהרגשת, לי נראה

אומו המפורסם של הנביא משמעי בנ- הדברים מוצאים ביטוי חד. לירושלים ולבית המקדש
  ):טו-  א:ז(ירמיהו 

ָּׁשם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה   ְוָקָראָת'הֲעמֹד ְּבַׁשַער ֵּבית  : ֵלאמֹר'הַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת 
-  ְצ'הּכֹה ָאַמר  .'ה ָּכל ְיהּוָדה ַהָּבִאים ַּבְּׁשָעִרים ָהֵאֶּלה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ַל'הְדַבר  ִׁשְמעּו :ְוָאַמְרָּת
ַאל ִּתְבְטחּו  .י ִיְׂשָרֵאל ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם ַוֲאַׁשְּכָנה ֶאְתֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזההלֹ- ָבאֹות ֱא

ִהֵּנה ַאֶּתם ּבְֹטִחים ָלֶכם ַעל  ...  ֵהָּמה'הֵהיַכל ' הֵהיַכל ' הָלֶכם ֶאל ִּדְבֵרי ַהֶּׁשֶקר ֵלאמֹר ֵהיַכל 
   .ִּדְבֵרי ַהָּׁשֶקר ְלִבְלִּתי הֹוִעיל

  לגמריירמיהו מתריס ומתריע נגד האמונה שכנראה רווחה בעם שבית המקדש וירושלים חסינים
 לא יחריב את ביתו ולא יכניע את ארצו -  טענו- 'ה 11.בגין עצם קיומם, בפני מתקפת מלך בבל

ירמיהו בא ואולם .  בהקשר זהתהתנהגותם הדתית והמוסרית אינה רלוונטיו  ,ולא יגלה את עמו
  :  לנפץ את אשלייתם

                                                 

ליישוב המנהג .  בוז"ולא בי, בתמוז' י הבבלים דווקא בט"בקעה העיר עוה) ב:לט(ה ירמיעל פי הכתוב ב    4
ראש , א"ריטב; )ג"עדף סח (ה "הד " תענית פ,ירושלמי :וההשו, שבו פרצו הרומאים לעיריום , ז"לצום בי

   .ב' תקמט סע' ח סי"או, ע"ה גרסת הספרים ושו" ד,ב"השנה יח ע
יצחק ' ר פרופ"ראה דברי מו, לגבי השינוי מהטעם לצום שנזכר בתוספתא. ב" הה" פ, תעניות' הל,ם"רמב    5

 . 321 'עמ, א"ירושלים תשנ, ם"מבוא למשנה תורה לרמב, טברסקי
ָּגְלָתה ְיהּוָדה ֵמעִֹני ּוֵמרֹב ֲעבָֹדה ִהיא ָיְׁשָבה ַבּגֹוִים לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח ָּכל רְֹדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין " :על פי הפסוק    6

  .)ג:איכה א(" ַהְּמָצִרים
גן -רמת, קים בהשתלשלות ההלכהפר   (=15 - 1 ,)ג"תשמ( נב  ,תרביץ ,"תענית בשבת", ד גילת"השווה י    7

 . קנג- קלח' עמ, ט"ירושלים תשמ,  א מנהגי ישראל, שפרבר'  וד) ואילך217' עמ, ב"תשנ
ל הציע לבחור דווקא "הודאה במעמדו הרופף במקצת של עשרה בטבת יש למצוא בעובדה שהרב הרצוג זצ    8

 .I  : ראה.לחזק את מעמדו של היום, במידה מסוימת, בו כיום הקדיש הכללי ויום השואה משום שרצה
Greenberg, The Jewish Way: Living The Holidays, New York 1988, 314-372.  

משמע שימי ) "ִּכי ַצְמֶּתם ְוָספֹוד ַּבֲחִמיִׁשי ּוַבְּׁשִביִעי ְוֶזה ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֲהצֹום ַצְמֻּתִני ָאִני"(ה "מתשובתו של הקב    9
 .  אושרהכ"שרק אח, זמה של העםהזיכרון היו בהתחלה ָי

 .הלכה יא) שם(סוטה , השווה תוספתא    10
 ).א יט"מל(כשגורש סנחריב מלפני חומות העיר בימי חזקיהו ' הסביר להניח שסמכו בזה על הנס שחולל     11

  



 .םלֹא ְיַדְעֶּת ֲהָגנֹב ָרצַֹח ְוָנאֹף ְוִהָּׁשֵבַע ַלֶּׁשֶקר ְוַקֵּטר ַלָּבַעל ְוָהלְֹך ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר
ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדֶּתם ְלָפַני ַּבַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו ַוֲאַמְרֶּתם ִנַּצְלנּו ְלַמַען ֲעׂשֹות ֵאת ָּכל 

 ַּגם ָאנִֹכי ,ַהְמָעַרת ָּפִרִצים ָהָיה ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו ְּבֵעיֵניֶכם .ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה
ִּכי ְלכּו ָנא ֶאל ְמקֹוִמי ֲאֶׁשר ְּבִׁשילֹו ֲאֶׁשר ִׁשַּכְנִּתי ְׁשִמי ָׁשם ָּבִראׁשֹוָנה ּוְראּו  .'ה ָרִאיִתי ְנֻאם ִהֵּנה

  .ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו ִמְּפֵני ָרַעת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל
ֵּבר ְולֹא  ָוֲאַדֵּבר'הְוַעָּתה ַיַען ֲעׂשֹוְתֶכם ֶאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ְנֻאם  ַ

                                                

 ֲאֵליֶכם ַהְׁשֵּכם ְוד
ְוָעִׂשיִתי ַלַּבִית ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו ֲאֶׁשר ַאֶּתם ּבְֹטִחים  .ְׁשַמְעֶּתם ָוֶאְקָרא ֶאְתֶכם ְולֹא ֲעִניֶתם

ֶאְתֶכם ֵמַעל ָּפָני ְוִהְׁשַלְכִּתי . ּבֹו ְוַלָּמקֹום ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִׁשלֹו
      .ַּכֲאֶׁשר ִהְׁשַלְכִּתי ֶאת ָּכל ֲאֵחיֶכם ֵאת ָּכל ֶזַרע ֶאְפָרִים

 ,ברור שהוא ידע את אשר הולך לקרות.  של יחזקאלהתדהמהנראה שכאן יש לאתר את מקור 
 הוא התקשה לקלוט , היוםהגיעאולם ב. הוא עצמו חזה את האסון הממשמש ובא על העםשכן 
  אפואאין תימה.  שוב ושוב שזאת המציאותה ידגיש בפניו"לכן היה צורך שהקבו, שמתרחאת ה

 הלקח 12. של הבאת ירושלים במצורהזעזועביתר שאת את גודל אף ששאר בני העם הרגישו 
הביא את העם לכלול את ,  פגיעותה של ירושלים בגין שחיתויות העם- הקשה של עשרה בטבת

  13).כ השני"ואח(רון והאבל שנקבעו על חורבן הבית הראשון  המצור בין ימי הזיכיום התחלת
  14:תוקףיתר ם "מקבלים דברי הרמב, ירמיהושל ל "הנ םדבריהלאור 

יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות 
נו  למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשיןזיכרו ויהיה זה ,ולפתוח דרכי התשובה

 'ויק( דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר ןשבזיכרו ,עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות
  .'במעלם אשר מעלו בי ואשר הלכו עמי בקריתם  את עונם ואת עון אבֹוודוהת' )מ:כו

  
  וולף) פרי'ג (ר יוסף"ד                                                                                             

  המחלקה לתלמוד
 

 

  

 

י הגותים "שתגובות דומות פקדו את העולם המערבי כשנשדדה רומא ע, להבדיל אלף הבדלות, יש לציין    12
 ). Jerome, Letter CXXVII - וAugustin, Civitas Dei, Book 1 ch. 1ראה (

 .10הערה , השווה דברי התוספתא הנזכרים לעיל, אולם. מעניין שבשלב הזה טרם נפלה ירושלים    13
   .א"ה, שם ,הלכות תעניות    ١٤
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