
 1 צום העשירי 

 הלכות תעניות פרק ה   -רמב"ם יד החזקה  .1
)א( יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ויהיה זה  
זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות שבזכרון דברים אלו נשוב  

 ויקרא כ"ו( והתודו את עונם ואת עון אבותם וגו': להיטיב שנאמר )
)ב( ואלו הן יום שלישי בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ונכבית גחלת ישראל הנשארה וסיבב להתם גלותן. ועשירי בטבת  
שבו סמך מלך בבל נבוכדנאצר הרשע על ירושלם והביאה במצור ובמצוק. ושבעה עשר בתמוז וחמשה דברים אירעו בו  

רו הלוחות ובטל התמיד מבית ראשון והובקעה ירושלם בחורבן שני ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה והעמיד צלם  נשתב 
 בהיכל: 

)ג( ותשעה באב וחמשה דברים אירעו בו נגזר על ישראל במדבר שלא יכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשנייה ונלכדה  
והיה להם מלך גדול ודימו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא המלך  עיר גדולה וביתר שמה והיו בה אלפים ורבבות מישראל  

טורנוסרופוס   לפורענות חרש  ביום המוכן  ובו  המקדש  חורבן  כמו  גדולה  והיתה צרה  ונהרגו כולם  גוים  ביד  ונפל  המשיח 
 הרשע ממלכי אדום את ההיכל ואת סביביו לקיים )ירמיהו כ"ו( ציון שדה תחרש: 

 
 ר:  פרק שנים עש -ספר התודעה  .2

בֹחדש טבת שלש תעניות זו אחר זו, על שלש פורעניות שבאו על ישראל בימים שמיני, תשיעי ועשירי בטבת. התעניות של ח' וט' טבת נקראים  
 תענית לכל הציבור:  -תעניות צדיקים ואין מתענים בהם אלא יחידים בלבד, ואילו התענית של עשרה בטבת 

 

ה, אלא דוחים אותה לאחר השבת; חוץ מצום הכיפורים האמור בתורה, שאם חל בשבת אין דוחים  תענית ציבור שחלה בשבת, אין מתענין ב
 אותו. 

וכתוב בשם הגאונים, שאם היה חל עשרה בטבת בשבת לא היו דוחים אותו אלא מתענים בשבת, מפני שכתוב בו )יחזקאל כד(: ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום  
   היום, לא יחול עשרה בטבת להיות בשבת לעולם: ַהֶזה; אלא שלפי חשבון השנים הנהוג בידינו 

 
 מתוך הסליחות לעשרה בטבת   .3

ָמצֹוק ה    ֶאְזְכָרה  ַהזֶׁ ש  ַבֹחדֶׁ ַמּכֹות  ְבָשֹלש  ְקָרַאִני.  ר  ֲאשֶׁ
ְלָאִני:   ִהַּכִני. ִגְדַעִני ֱהִניַאִני ִהְכַאִני. ַאְך ַעָתה הֶׁ

 

ְשמֹוָנה בִּ י  ֲעַכנִּ ִויָמנִ   דִּ ְשָמאִלית  ְשָלְשָתן  בֹו  ֲהלֹא  ית. 
ַעל   ְיָוִנית.  ַדת  ִלְכתֹוב  ִאְנַסִני  ָיָון  ְך  לֶׁ ּומֶׁ ַתֲעִנית.  ָקַבְעִתי 

ֱאִריכּו ַמֲעִנית:  ַגִבי ָחְרשּו חֹוְרִשים הֶׁ

ְשָעה ְבתִּ י  ְמִעיל   זֹוַעְמתִּ ֵמָעַלי  ָחַשְך  ר.  ָוֵחפֶׁ ִבְכִלָמה  בֹו 
ַהנ בֹו  טֹוַרף  ָטרֹוף  ר.  פֶׁ ָוצֶׁ הּוא הֹוד  ר.  פֶׁ שֶׁ ִאְמֵרי  ֹוֵתן 

ְזָרא ַהּסֹוֵפר:  עֶׁ
 

י   ירִּ ֲעשִּ ר  יֹום  ְבֵספֶׁ ְלָך  ְּכָתב  ה.  ַהחֹוזֶׁ בּוִזי  ן  בֶׁ ֻצָּוה 
ה: ם ַהּיֹום ַהזֶׁ צֶׁ ת עֶׁ ה. אֶׁ ה. ְלִזָּכרֹון ְלַעם ָנֵמס ְוִנְבזֶׁ  ַהַמֲחזֶׁ

 
 יחזקאל פרק כד   .4

ם ַהּיֹוםְלָך ֶאת    ית ַבֹחֶדש ָהֲעִשיִרי ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש ֵלאֹמר:    )ב( ֶבן ָאָדם ְכָתב )א( וְַיִהי ְדַבר ְיֹדוָד ֵאַלי ַבָשָנה ַהְתִשיעִ  ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום    שֵׁ
ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה ָסַמְך ֶמֶלְך ָבֶבל ֶאל ְירּוָשַלִם  ַהֶזה  : בְּ

 יחזקאל פרק לג   .5
ַבֲחִמָשה ַלֹחֶדש ְלָגלּוֵתנּו ָבא ֵאַלי ַהָפִליט ִמירּוָשַלִם ֵלאֹמר ֻהְכָתה ָהִעיר:    )כב( ְויַד ְיֹדוָד ָהְיָתה )כא( וְַיִהי ִבְשֵתי ֶעְשֵרה ָשָנה ָבֲעִשִרי  

 ד: ֵאַלי ָבֶעֶרב ִלְפֵני בֹוא ַהָפִליט וִַּיְפַתח ֶאת ִפי ַעד בֹוא ֵאַלי ַבֹבֶקר וִַּיָפַתח ִפי ְולֹא ֶנֱאַלְמִתי עֹו
 

 השנה דף יח/ב   ראש .6
יהיה לבית  "אמר רבי שמעון חסידא מאי דכתיב   כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי 

 ". יהודה לששון ולשמחה
שנאמר   ירושלים  זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל על  ה' אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי  "צום העשירי  דבר  ויהי 

ירושלם ן  בעשור לחדש לאמר ב ואמאי קרי ליה עשירי    "אדם כתב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל 
   .עשירי לחדשים והלא היה ראוי זה לכתוב ראשון ולמה נכתב כאן כדי להסדיר חדשים כתיקנן

י עשרה שנה  שת ויהי ב "ואני איני אומר כן אלא צום העשירי זה חמשה בטבת שבו באת שמועה לגולה שהוכתה העיר שנאמר  
   .ועשו יום שמועה כיום שריפה  " בעשירי בחמשה לחדש לגלותנו בא אלי הפליט מירושלם לאמר הוכתה העיר

ועל אחרון ראשון אלא   על ראשון אחרון  והוא אומר  ועל אחרון אחרון  דברי מדבריו שאני אומר על ראשון ראשון  ונראין 
   .שהוא מונה לסדר חדשים ואני מונה לסדר פורעניות

 ש"י ראש השנה דף יח/ב  ר .7
  -שאני אומר על ראשון    לגלות יכניה, שגלו לבבל אחת עשרה שנה לפני החורבן: -שמועה לגולה    התחיל לצור עליה:  -סמך מלך בבל 
לפורענות, בתחלה הובקעה העיר, ואחר כך נשרף הבית בתשעה באב, ובתשרי שלאחריו נהרג גדליה, ובטבת    -ראשון      שבסדר מקרא: 

שבמקרא, ראשון לפורענות, שהרי תחילה    -ועל אחרון      שבפסוק, אחרון לפורענות: -והוא אומר על ראשון      אחריו באתה השמועה:של
אלא שהוא מונה      סמך, ואחר כך הובקעה, נמצא שבעה עשר בתמוז שהוא ראשון במקרא אחרון לסמיכת בבל, שהוא מאוחר במקרא: 

   רא אלא על סדר החדשים, לכך מנה תמוז קודם לטבת, ואני מונה אף לסדר פורענות:מקואמר שלא הקפיד ה  -לסדר חדשים 
   

 מגילה דף טו/א   .8
 תניא אמר רבי יהושע בן קרחה מלאכי זה עזרא. 

 

 יומא דף ט/ב   .9
 משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי נסתלקה רוח הקודש מישראל. 

 



 2 

 מסכת ספר תורה פרק ראשון   .10
ית ולא מדית ולא עילמת ולא יונית שבעים זקנים כתבו התורה לתלמי המלך כתיבה יונית והיה אותו היום קשה לישראל כיום  בר)ח( אין כותבים ע

 שעשו את העגל שלא היתה תורה יכולה להתרגם כל צרכה: 
 )ט( י"ג דברים שינו בה: אלהים ברא בראשית... 

 

 שו"ע אורח חיים סימן תקפ   .11
 בימי תלמי המלך והיה חשך בעולם שלש ימים.   בשמונה בטבת נכתבה התורה יונית

 

 ברייתא דסדר עולם רבה פרק ל   .12
הוא המלך הראשון   וגו'  יון  והשעיר מלך  ח'(  והצפיר  וגו'  )דניאל  וגו' ובעמדו תשבר  גבור  י"א(ועמד מלך  הוא אלכסנדרוס    )שם 
  )משלי כ"ב(אזנך ושמע דברי חכמים שנא'  באים ברוח הקדש מכאן ואילך הט  מוקדון שמלך י"ב שנה. עד כאן היו הנביאים מתנ 

 הלא כתבתי לך שלישים וגו'. להודעך קושט וגו'.  )שם(כי נעים כי תשמרם בבטנך. להיות בה' מבטחך. ונאמר 
 קן זה שקנה חכמה. שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך יכול זקני השוק ת"ל ויאמרו לך הא למדת ז  )דברים ל"ב(וכן הוא אומר 

 שם: ביאור הגר"א  .13
 אלו תלמידי חכמים.  -זקניך     זה הנביאים. -שאל אביך    פי' משהרגו את היצה"ר בטלה הנבואה.  -עד כאן היו הנביאים 

 

 ב  -בבא בתרא דף יב/א .14
 .. אמר רבי אבדימי דמן חיפה מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים 

 

 ב  /סנהדרין דף צו .15
עד דמטא להיכלא אדליק ביה נורא גבה היכלא דרכו ביה מן שמיא שנאמר "גת דרך ה' לבתולת  נבוזראדן ..הוה קטיל ואזל  

 בת יהודה".  
קא זיחא דעתיה נפקא בת קלא ואמרה ליה: 'עמא קטילא קטלת היכלא קליא קלית קימחא טחינא טחינת' שנאמר "קחי רחים  

 מר אלא קמח. לי שוק עברי נהרות" חטים לא נאוטחני קמח גלי צמתך חשפי שובל ג 
 

 ליקוטי אמרים אות ]ח[ ד"ה ושלשה   -ספר דברי סופרים  .16
על ידו, משא"כ חכמת  חכמת אמת רק שאינו מורגש ללב ואינו תורה להדריך הלבכן דיש חכמה באו"ה והיינו  ...כי אמת הוא 

ימודיות דבני ישראל ולות הנבראים בכל מיני חכמות לבני ישראל נקרא תורה ...ומעשה בראשית ומעשה מרכבה וסתרי פע
ות אלקיות וטבעיות ולימודיות דאו"ה, רק מצד נביעותן  הוא עצמו אותן חכמות לימודיות דבני ישראל הוא עצמו אותן חכמ 

וכמו ששמעתי   ממש,  אחר  בענין  הוא  יתברך  השם  אמיתות  דבר  בכל  להכיר  שבלב  בספר מהבינה  דרשב"י  חכמתו  כל  כי 
אתונא הזו דבי  סבי  כן  גם  ידעו  והיה  חכמ   הר  זה  לעומת  זה  לעומתו  והיו  לזמנו  קרוב  שהיו  יון  היה  מי  עצמן  הם  ספירות 

 ואינו דברי תורה כלל.. בלבוש אחר מצד החיצוניותרק שהשיגום  רות הידועים לבעלי ההגיוןמאמ 
 

 )מאמר לזכר לורד בלפור(     249מאמרי ראיה עמ'  .17

על  ברצונה בין שלא ברצונה, הוא יצר לנו את ההצהרה ואת בשפעתו על האנושיות ורוחה, בין התנ"ך, ספר הספרים, וה..
לנו את המלה הגואלת, הוא נתן לנו בין אומות העולם את בחירי חסידיהם, שהמורם מהם בדורנו   ההצהרה, הוא ברא 

 . פנים ואחורלת ספר כתובה , מגייחזקאל בחזיונואשר ראה   המגילה, היא התנ"ך בכללוהיה האיש בלפור. התורה, 
יחש  חיינועם התורה שהיא    שלנו   היחש  כולו  הוא  החיים שלנו,  אוצר  של כל  פנימי,  והיחש  יחש    העמים ,  הוא  אליה 
. היחש הזה מחולק וגם מאוחד, כמו שמהותנו בעצמה מציינת את ההבדלה מן העמים ואת ההצטרפות לכולם  חיצוני
       יחד.   
המגילה  אנחנו את  והג  קוראים  עולם  זרועות  החובקת  מאד  הזאת,  מופלגת  בהערכה  כולם,  העולם  ערכי  מכל  דולה 

אגדה אומרת, ע"פ חזיונו של זכריה, שראה גם הוא מגילה עפה "נמצא כל העולם כולו גם הוא אחד משלשת אלפים  )ה
בתורה"(   בינינו    והםומאתיים  ההבדל  אולם  אותה.  קוראים  אותג"כ  קוראים  שאנו  הוא,  מצד  וביניהם  שלה,    הפניםה 

וכ מזה,  אמנם  מעבר  כולם  העמים  של  ל  ואמתתה  קדושתה  תפארתה,  חסנה,  לפני  ברך  כורעי  להיות  מוכרחים  הם  גם 
רבה שרויה על הקשב שמקשיבים אפילו בחירי העמים   וערפליות . החיצוני, מצדה מאחורהתורה, אבל הם קוראים אותה 

מהם לא לפנים, כ"א לאחור, לא    ת, של ספר הספרים, בהיותו נקראדברי התורה, של המגילה הנבואי את הד הקול של  
והרבה חלוש מזה. אבל    כההרוח ה' אשר במלא עולמו יונקים ממנו כ"א מצד הרבה    מאותו הצד שהחיים הפנימיים של

  את כוונותיה ואת הוד קדושתה   םמהמסרסי ,  למפרע, מהקוראים אותה  שלא כדרכהביותר אנו סובלים מקוראי המגילה  
 פניך נתת לנו ה' אלקינו תורת חיים ואהבת חסד".                               ו, "כי באור לנו, ואך לנ באור הפניםהניתן 

המנוח הגדול הזה בטא את הרעיון, כי כל היותר עדין ויותר נשגב שישנו כעת באוצר התרבות הוא לקוח מהתנ"ך, אבל  
. אמנם אנחנו יודעים שגם אם  המקורמן  ולא    העתקותיוותו כי אם על פי  מושלמת מפני שאין הם מכירים אלא בצורה  

ובו   עצמיותנו את הד הקול של הספר הנצחי, שבו קבועה כל   ההקשבה שלנויוסר, יש עוד הבדל גדול בין   העכוב הלשוני
מגילת קדשנו  פילו הטובים שבהם. אשר על כן  א  ההקשבה של כל העמיםבכל בהירותם המקורית, ובין    משתקפים חיינו

 כתובה פנים ואחור.                                             הולכפהיא תמיד מגילה 
של מגילת קדשנו, במדה יותר עליונה    הפנימיאבל מי הוא בין גדולי אומות העולם שבא לידי הכרה זו להעריץ את הצד  

אשר   לעם  המיוחד  ערכה  הומצד  שלוהספר  ובדורותי א  בעולם  יחידים  בלפור.?  המנוח  היה  מהם  ואהד  הוא    הם,  וזה 
וך אותה המגילה החזיונית. ואנו צריכים לדעת שכחנו הגדול קשור  המקור שממנו באה לו ההצהרה, שגם היא נובעת מת

יות של מגילת  ביניקתנו אנו מצדה הפנימי של אותה המגילה. וכל מה שאנחנו נאיר ביותר הבלטה את האותיות הפנימ
וב  בחיינו  והארץ,  קדשנו  האומה  בתחית  לא  שאיפותינו  אותה  הקוראים  העמים,  כל  לעיני  מאירות  האותיות  יהיו  ככה 

 צדה הפנימי כי אם מצדה החיצוני, מאחור. וכחה של ההצהרה יגדל ויאמץ למרות כל משטיניה הרבים.      מ


