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צום הרביעי
צום י"ז בתמוז החל השבוע נמנה עם שאר הצומות שמטרתם אבלות על חורבן ירושלים .היום,
בהעדר המקדש ,אך טבעי הוא שנמשיך לצום בתאריכים אלה ,אך כיצד נהגו בימי שיבת ציון
כאשר הוקם בית המקדש השני? האם המשיך העם לצום על חורבן המקדש הראשון? בשאלה זו
עוסקים פרקים ז-ח בספר זכריה.
בכסלו ,בשנה הרביעית למלך דרָיוֶש ,בשעה שהעם עסק בבניית הבית השני ,נשאלו
ֵ
בד'
ֲמ ִשׁי ִה ָנּזֵר ַכּ ֲא ֶשׁר
הכוהנים והלויים אם יש להמשיך לבכות בתשעה באבַ " :ה ֶא ְב ֶכּה ַבּח ֶֹדשׁ ַהח ִ
יתי זֶה ַכּ ֶמּה ָשׁנִים?" )ז:ג( .זכריה מביא אל עם הארץ והכוהנים את תשובת הא-ל ,אך זו
ָע ִשׂ ִ
ֹאכלוּ
יעי ְוזֶה ִשׁ ְב ִעים ָשׁנָה הֲצוֹם ַצ ְמ ֻתּנִי אָנִי .ו ְִכי ת ְ
וּב ְשּ ִב ִ
ישׁי ַ
ֲמ ִ
איננה ישירהִ " :כּיַ -צ ְמ ֶתּם וְ ָספוֹד ַבּח ִ
אַתּם ַהשּ ִֹתים" )שם ה-ו(.
ְו ִכי ִת ְשׁתּוּ הֲלוֹא אַ ֶתּם ָהא ְֹכ ִלים ְו ֶ
תשובת ה' בפי הנביא מפתיעה .ראשית – משום שהיא עוסקת מלבד בתשעה באב )צום
החמישי( גם בצום גדליה )צום השביעי( .צום זה נקבע בשל רצח גדליה בן אחיקם )יר' מא:טז(,
ולכאורה איננו קשור ישירות לחורבן המקדש .אילו התכוון הנביא לכלול בתשובתו את הצומות
הקשורים לחורבן ,היה עליו להוסיף את עשרה בטבת וי"ז בתמוז .שנית – אין כאן מענה ברור
לשאלת העם .הנביא מוסיף שהצום ב 70-השנים שעברו מאז החורבן איננו לשם ה' ,ולא הוא
הסיבה לצום ,והשואלים המייצגים את העם אוכלים ושותים בגלל יחסם לחורבן .לאחר נבואה
ארוכה אחרת )ז:ח-יד; ח:א-יז( זכריה מקבל נבואה נוספת העונה אף היא על שאלת העם
)ח:יח-יט(:
ישׁי וְצוֹם
ֲמ ִ
יעי וְצוֹם ַהח ִ
אָמר ה' ְצ ָבאוֹת צוֹם ָה ְר ִב ִ
ַוי ְִהי ְדּ ַבר-ה' ְצ ָבאוֹת ֵא ַלי ֵלאמֹר .כֹּהַ -
ֱמת
ְהא ֶ
טוֹבים ו ָ
ֲדים ִ
וּלמֹע ִ
וּל ִשׂ ְמ ָחה ְ
ְהוּדה ְל ָשׂשׂוֹן ְ
ֲשׂ ִירי י ְִהיֶה ְל ֵבית-י ָ
יעי וְצוֹם ָהע ִ
ַה ְשּ ִב ִ
ֱהבוּ.
ְו ַה ָשּלוֹם א ָ
בפסוקים אלה העם מקבל מענה ברור יותר לשאלתו .עתה מזכיר הנביא גם את שאר הצומות
שנקבעו סביב החורבן – צום הרביעי )י"ז בתמוז( וצום העשירי )עשרה בטבת( ,ומבשר לעם
שבעתיד ייהפכו כל הצומות האלה לימי שמחה .מתשובה זו משמע שעד שיתחולל שינוי ניכר
בעם ,הרי גם כאשר בית המקדש קיים יש להמשיך ולקיים את הצומות כפי שנקבעו.
אם כן ,מהו הקשר בין שתי הנבואות ,מהו השינוי הנדרש ,וכיצד יש להבין את דברי זכריה
לאור התקופה?
הימים הם ימים מאכזבים לשבים לארץ בעקבות הצהרת כורש .הגולים ששבו ראו בעיני
רוחם את התגשמות חזון הנביאים וקיוו למצוא ארץ משופעת במים ,שהיבול בה רב והפרנסה
בשפע )חגי א-ב( .אפשר להניח שנדמה היה להם שבית המקדש השני ייבנה במהירות ,אולי
בדרך נס ,וכי חזון הנביאים על חשיבותו של בית המקדש בעיני כל העמים יתגשם לעיניהם.
אלא שלא כך היה .רבים לא חזרו לארץ על אף הצהרת כורש .בצורת קשה פקדה את הארץ,
והיבול היה דל .ההתמודדות עם קשיי היום-יום הובילה לעיכובים רבים בבניין בית המקדש,
והעם הטיל ספק אם בניין הבית הוא אכן מימוש של דברי הנביאים .נראה שאת שאלת העם

ותשובת הנביא על ביטול הצומות בזכריה יש להבין על רקע מציאות זו .באמצעות השאלה על
המשך קיום הצום בתשעה באב ,שואל העם את הנביא כיצד יש להבין את המציאות ההיסטורית
והרוחנית שבה הם חיים .ביטול הצום בעיני השואלים משמעו שאכן המציאות משתנה ,וכי
הבית שהחלו בבנייתו הוא תחילתו של מימוש נבואות הנחמה והגאולה לעם.
לפיכך ,אף המענה הנבואי מתמודד עם הקושי הרוחני-היסטורי שבו נתון העם ,מלבד שאלת
הצום .המענה הראשון של ה' מזכיר דווקא את צום גדליה ,שהתרחש לאחר חורבן המקדש,
ולזה קשורות גם הנבואות שבין התשובה הראשונה לשנייה .בנבואות אלה הנביא מתאר את
המצב החברתי ששרר בארץ לפני החורבן )ז:ט-יב(:
אַל ָמנָה ְויָתוֹם גֵּר ו ְָענִי אַלַ -תּ ֲעשֹׁקוּ
אָחיוְ .ו ְ
ֲמים עֲשׂוּ ִאישׁ ֶאתִ -
ְח ֶסד וְ ַרח ִ
ֱמת ְשׁפֹטוּ ו ֶ
ִמ ְשׁ ַפּט א ֶ
ֵיהם ִה ְכ ִבּידוּ
אָחיו אַלַ -תּ ְח ְשׁבוּ ִבּ ְל ַב ְב ֶכםַ .וי ָ
ְמאֲנוּ ְל ַה ְק ִשׁיב ַויּ ְִתּנוּ ָכ ֵתף סֹ ָררֶת ְואָ ְזנ ֶ
ָעת ִאישׁ ִ
ְור ַ
ֲשׁר ָשׁ ַלח ה' ְצ ָבאוֹת ְבּרוּחוֹ
מוֹע ֶאתַ -התּוֹרָה ְו ֶאתַ -ה ְדּ ָב ִרים א ֶ
מוֹעְ .ו ִל ָבּם ָשׂמוּ ָשׁ ִמיר ִמ ְשּ ַ
ִמ ְשּ ַ
יאים ָה ִראשֹׁ ִנים.
ְבּיַד ַהנּ ְִב ִ
אם שאלת העם על אודות ביטול צום תשעה באב נובעת מהאפשרות המתחדשת לחזור להקריב
קרבנות במקדש שנבנה ,הרי תשובת הא-ל מדגישה את ההיבטים החברתיים דווקא – תחילה על
ידי אזכור הצום השביעי ,שנקבע שלא כשאר הצומות בגלל רצח אשר התרחש לאחר החורבן,
ולאחר מכן על ידי תיאור כעסו של ה' על שהעם לא שינה את התנהגותו החברתית בעקבות
ֲשׁרָ -קרָא ְולֹא ָשׁ ֵמעוּ ֵכּן י ְִק ְראוּ ְולֹא
דברי הנביאיםַ " :וי ְִהי ֶק ֶצף גָּדוֹל ֵמ ֵאת ה' ְצ ָבאוֹתַ :וי ְִהי ַכא ֶ
אָמר ה' ְצ ָבאוֹת" )ז:יב-יג( .על כן ה' קושר בתשובתו את המשך קיום הצומות ואת
ֶא ְשׁ ָמע ַ
נבואות הנחמה ,שלמימושן מייחל העם ,ישירות עם שינוי בהתנהגות החברתית של העם .הדבר
יקרה כאשר העם יתקן את דרכו ויתנער מן העוולות החברתיות ששונא ה' )ח:טז-יז(:
ֵיכם.
וּמ ְשׁ ַפּט ָשׁלוֹם ִשׁ ְפטוּ ְבּ ַשׁ ֲער ֶ
ֱמת ִאישׁ ֶאת-ר ֵ
ֱמת ִ
ֵעהוּ א ֶ
ֲשׁר ַתּעֲשׂוּ ַדּ ְבּרוּ א ֶ
ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים א ֶ
ֲשׁר
ֱהבוּ ִכּי ֶאתָ -כּלֵ -א ֶלּה א ֶ
ֻעת ֶשׁ ֶקר אַלֶ -תּא ָ
וּשׁב ַ
ֵעהוּ אַלַ -תּ ְח ְשׁבוּ ִבּ ְל ַב ְב ֶכם ְ
ָעת ר ֵ
ְו ִאישׁ ֶאת-ר ַ
ֵאתי ְנ ֻאם-ה'.
ָשׂנ ִ
לאחר התיקון החברתי ,יתבטלו הצומות ותתממש מציאות שונה לגמרי מהמציאות שבה הם
ְקנוֹת
ְקנִים וּז ֵ
ֵשׁבוּ ז ֵ
חיים לפי שעה .במציאות זו רחובות ירושלים יהיו שוקקים חיים" :עֹד י ְ
ֲקים
ִילדוֹת ְמ ַשׂח ִ
ִמּ ְלאוּ י ְָל ִדים ו ָ
וּרחֹבוֹת ָה ִעיר י ָ
ָמיםְ .
ְרוּשׁ ָלִם ְו ִאישׁ ִמ ְשׁ ַע ְנתּוֹ ְבּיָדוֹ ֵמרֹב י ִ
ִבּ ְרחֹבוֹת י ָ
יע ֶאתַ -ע ִמּי ֵמ ֶארֶץ ִמ ְזרָח
מוֹשׁ ַ
יה" )ח:ד-ה(; תהיה שיבה המונית של העם לארצוִ " :ה ְננִי ִ
ִבּ ְרחֹב ֶֹת ָ
ְרוּשׁ ָלִם" )ח:ז-ח(; הארץ תיתן פרייהִ " :כּיֶ -זרַע
תוֹך י ָ
ְשׁ ְכנוּ ְבּ ְ
אתי א ָֹתם ו ָ
וּמ ֶארֶץ ְמבוֹא ַה ָשּ ֶמשְׁ .ו ֵה ֵב ִ
ֵ
ְח ְל ִתּי ֶאתְ -שׁ ֵא ִרית ָה ָעם ַהזֶּה
ְבוּלהּ ְו ַה ָשּ ַמיִם י ְִתּנוּ ַט ָלּם ו ְִהנ ַ
ְהאָרֶץ ִתּ ֵתּן ֶאת-י ָ
ֶפן ִתּ ֵתּן ִפּ ְריָהּ ו ָ
ַה ָשּלוֹם ַהגּ ֶ
ַבּים וְגוֹיִם
וּבאוּ ַע ִמּים ר ִ
ֶאתָ -כּלֵ -א ֶלּה" )ח:יב( ובית המקדש יהיה רם ונישא בעיני כל העמיםָ " :
וּל ַחלּוֹת ֶאתְ -פּנֵי ה'" )ח:כב(.
ירוּשׁ ָלִם ְ
ֲצוּמים ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת-ה' ְצ ָבאוֹת ִבּ ָ
ע ִ
בתשובתו המורכבת אל העם ,זכריה מנסה להחדיר בהם את ההבנה שהצמיחה הרוחנית
המלֻווה בשגשוג ובשפע גשמי אינה ניתנת להשגה באמצעות ביטול טכני של ימי צום ואבלות.
צמיחה זו ,שהיא תמצית הגאולה אשר עודנו כמהים אליה היום ,תיתכן רק בעקבות שינוי ניכר
בעם ,ובכלל זה ביחסים שבין אדם לחברו.
המדרשה לנשים

ד"ר טובה גנזל
והמחלקה לתנ"ך

* * *
על פי מסכת תענית )פרק
לאבותינו בי"ז בתמוז
הלוחות".

ד,ו( חמישה דברים אירעו
"נשתברו
וביניהם
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