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 לעשרה בטבת                בעזהש"י

 

ֲעִנית. ּוֶמֶלְך ָיָון ן ָקַבְעִתי ַת ָלְשָת ְש לֹא .הֲ ..ֶאְזְכָרה ָמצֹוק ֲאֶשר ְקָרַאִני. ְבָשֹלש ַמכֹות ַבֹחֶדש ַהֶזה ִהַכִני"

 ..ִבְכִלָמה ָוֵחֶפר. ְבִתְשָעה בֹו ֹוַעְמִתיז ת:ִניִאְנַסִני ִלְכתֹוב ַדת ְיָוִנית. ַעל ַגִבי ָחְרשּו חֹוְרִשים ֶהֱאִריכּו ַמעֲ 

יִרי צ   ָטרֹוף טֹוַרף בֹו ַהנֹוֵתן ִאְמֵרי ֶשֶפר. הּוא ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר: ב ְלָך ְבֵסֶפר ֹותי ַהחֹוֶזה. כְ בּוזִ -ןבֶ ָּוה יֹום ֲעֹשִ

 יחות לעשרה בטבת()מתוך הסל               " ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה..ַהַמֲחֶזה.

 

  * משמעותה של תענית ציבור*

 

י ִלְפֹתַח ַדְרכֵ וְ ָבבֹות י ְלעֹוֵרר ַהלְ ְכדֵ  ,ןָבהֶ  ֵיש ָשם ָיִמים ֶשָכל ִיְשָרֵאל ִמְתַעִנים ָבֶהם ִמְפֵני ַהָצרֹות ֶשֵאְרעּו"

ד ֶשָגַרם ָלֶהם ְוָלנּו עַ ֵשינּו ַעָתה ה ְכַמעֲ ָהיָ ֵשה ֲאבֹוֵתינּו שֶ ְוִיְהֶיה ֶזה ִזָכרֹון ְלַמֲעֵשינּו ָהָרִעים ּוַמעֲ  ,ַהְתשּוָבה

)ויקרא  ן ֲאֹבָתם'ֹוָנם ְוֶאת ֲעֹוּו ֶאת עֲ ְתַודֶשְבִזְכרֹון ְדָבִרים ֵאלּו ָנשּוב ְלֵהיִטיב ֶשֶנֱאַמר 'ְוִה  ,אֹוָתן ַהָצרֹות

ַלִים ֶוֱהִביָאּה ָשע ַעל ְירּושָ ַצר ָהָר ְדֶנאֵטֵבת ֶשבֹו ָסַמְך ֶמֶלְך ָבֶבל ְנבּוכַ ַוֲעִשיִרי בְ ...ְוֵאלּו ֵהן ְוגֹו': כו, מ(

 ב(-הלכות א ,פרק ה ,הלכות תעניות ,)רמב"ם          .."ְבָמצֹור ּוְבָמצֹוק.

 

 :* מדבריו של עזרא*

 

ָלה רֹאש ינּו ָרבּו ְלַמעְ ֲעוֹוֹנֵת  ִכי ,ָפַני ֵאֶליָך ,ֹלַהי-אֱ  ,ַהי! בֹוְשִתי ְוִנְכַלְמִתי ְלָהִריםֹל-"ָוֹאְמָרה: 'אֱ 

ֹונֹוֵתינּו ִניַתנּו ּוַבֲעו ,ם ַהֶזהד ַהּיֹועַ ָלה ִמיֵמי ֲאבֹוֵתינּו ֲאַנְחנּו ְבַאְשָמה ְגדֹו .ָמֵתנּו ָגְדָלה ַעד ַלָשָמִיםְוַאְש 

ְוַעָתה  .ַהּיֹום ַהֶזהָפִנים כְ -ֶשתבֹ ּובְ  ,ָזהבִ ּובַ  ,ַבְשִבי ,ַבֶחֶרב ְבַיד ַמְלֵכי ָהֲאָרצֹות ,ֹכֲהֵנינּו ,ְמָלֵכינּו ,ֲאַנְחנּו

ְלָהִאיר  ,ֹוִבְמקֹום ָקְדש נּו ָיֵתדלָ ְשִאיר ָלנּו ְפֵליָטה ְוָלֶתת ֹלֵהינּו ְלהַ -אֱ  'ֶרַגע ָהְיָתה ְתִחָנה ֵמֵאת ד ִכְמַעט

ֵתנ-הּוְלִתֵתנּו ִמְחיָ  ,ֹלֵהינּו-אֱ  ,ֵעיֵנינּו  ה נֹאַמר מַ  ,..ְוַעָתהִבירּוָשָלִים.יהּוָדה ּוּו...ְוָלֶתת ָלנּו ָגֵדר בִ ְמַעט ְבַעְבד 

 ְשָמֵתנּו ַהְגדֹוָלה ָהָרִעים ּוְבַא ַמֲעֵשינּובְ  -ֵרי זֹאת ִכי ָעַזְבנּו ִמְצוֹוֶתיָך...ְוַאֲחֵרי ָכל ַהָבא ָעֵלינּו ֹלֵהינּו ַאחֲ -אֱ 

 ְצֹוֶתיָך" ?!ִמ ָנשּוב ְלָהֵפר זֹאת, הֲ כָ ּו ְפֵליָטה ְוָנַתָתה ָלנ ,ָחַשְכָת ְלַמָטה ֵמֲעֹוֵננּו ,ֹלֵהינּו-אֱ  ,ִכי ַאָתה -

 )עזרא ט(                             

  יתיָונ* תרגום התורה ל*

 

ית יָונ כתבה התורהנ -ה בטבת "וכך היא לשון החכמים ב'מגילת תענית' על אותו המאורע: 'שמונָ 

ארי שניצוד של, למה הדבר דומה? לְ שה ימים': מָ ועולם שלי תלמי המלך, והחושך בא לָ ימֵ בִ 

בו  ו הכל באים ומציציםיאים מפניו ובורחים, עכשָ גר. קודם שנכלא היו הכל יֵר וכלאוהו בסּו

י שת על ידכך התורה, כל זמן שהיא נתונה ביד ישראל ומתפרֹ  יכן גבורתו של זה?ואומרים: הֵ 

 נכר-ראים להטיל בה דופי. אפילו בןתיַ וִמ  יהָ נֶ פָ דים ִמ דש, הכל חֵר ושון הקחכמיו בלשונה, ל

י השכינה נפֵ תחת כַ ם התורה עד שנכנס תחילה שחשקה נפשו בתורה, אף הוא לא היה לו מגע עִ 

 יטלהכאילו נִ  -י יָונאת התורה בתרגום  לאּון שכָ יוָ י תורה. כֵ דש ומבין טעמֵ והק-ומדבר בלשון

מו החכמים ירוצה לפגום, בא ופוגם. ולפיכך ִד בא ומציץ בה; וכל ה -יראתה ממנה, וכל הרוצה

ועובדיו חשבוהו  ,ית ליום שנעשה בו העגל, שכשם שהעגל לא היה בו ממשיָונתרגום התורה ל

 שםשל תורה, אף על פי כן, כל הגויים שרואים אותו מדמים בנפ שּהמָ מַ לממש, כך אין בתרגום ִמ 

   " י כבר ידענוה': 'זאת התורה, והֵר ואומרים על התרגום ,שכבר יודעים את התורה

 ספר התודעה(טוב, -הרב אליהו כי)                   
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ים עלינו והכריחו אותנו לתרגם את יָונהשתלטו ה ,"בתקופה יותר מאוחרת, לפני ימי חנוכה

שה, ומסר את היה גדול בתורה ובקדּו אף הוא תירגם את התורה,ית...אונקלוס, שֶ יָונתורתנו ל

כרח של שלטון ה והֶ יָ פִ רגום זה נעשה מתוך כְ ת -תרגומו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע, לעומת זאת 

ברי הגויים...התורה מיוחדת לישראל, 'לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום'.  לא ניָתן לתרגם ד

פה ניָתן להעביר את התורה המיוחדת לישראל מהש', לא ינּומֵ ינו ואורך יָ אלקים חיים ש'הם חיֵ 

ן פנימי ועמוק של סכנת ניָ עין אלא עִ -של ָצרּות ןניָ המיוחדת לישראל...אין כאן עִ 

נו, מיותינו ומעצלק מחיֵ ינו ומציאותנו...ולא ניָתן להעביר לאחרים חֵ ת חיֵ שמַ חיים...התורה...היא נִ 

 לה על, המע(אע" )סנהדרין נט.התורה היא 'מאורסה לנו' לה..ין גֹועֵ זאת מציאות ֵנָכר על אדם נכר, כְ 

שון לְ א על נערה מאורסה. הטרנספורמציה הזאת ִמ בָ דמיונו שיצליח לקחת אותה אליו הרי הוא כְ 

 "...ה טרגדיה נוראהוֶ ת גויים היא זיוף סילוף ושקר המהד' בה נבראו שמיים וארץ לשפ

         

קשה לישראל כיום שנעשה  היה היום'זאת דברים נוראים...רה ה"...במקורות חז"ל נאמרו על הגזֵ 

רים ..אז הדב...במידה שקיימת ההכרה הזאת.'ֵמינּוינו ואורך יָ ...'הם חיֵ ז( ;א ,סופרים )מסכת 'העגל

כל  תשמַ נִ ן של חיים...של נשמה, נשמת ישראל...וְ ניָ נָין של לימודים אלא עִ ינם רק עִ הנלמדים ֵא 

ספר. ספר ניתן להעתיק, אבל חיים לא ניתנים לשיכפול, נשמה לא ינה אחד מישראל...התורה ֵא 

זהו בן שתי כזה כמוי וִרשעּוִת לּוי גָ ִא ָר ניתנת להעתקה...כי התורה היא אנחנו...כשנעשה מין דבר פְ 

 זעזוע, זעזוע של ארץ ישראל ושל כל החיים כולם"

 )משיחות הרב צבי יהודה קוק זצ"ל לעשרה בטבת(             

 

 

  יקון* דרך הת*

 

 

 ינו במניעה מאכילה ובסיגופים, אלא בתיקון ותשובה של היסודות החורבניים,"עיקרו של הצום ֵא 

 חס לאלו שלושהיַ כדברי הרמב"ם. יש להרבות בתיקון של כל אחד ושל כל ישראל על ידי תשובה בְ 

 דברים: 

 

על פני כל  התפשטא. לעומת המצור על ירושלים יש להבריא את חומות ירושלים, תיקון שצריך ל

מתוך  שב רקידה הרוחני, כי ירושלים תוצִ ידה החומרי, וגם בְ צִ ן ירושלים בְ ניָ בִ הארץ. יש להרבות בְ 

 ת של תורה. גדלּו

 

. ן התיקון לעומת היארצייט של הרבי שלנו, עזרא הסופר, 'המבין בתורת האלקים'ניָ ב. וזה גם עִ 

 ְוַיַעל יו ִעמֹוֹלהָ -ִמי ָבֶכם ִמָכל ַעמֹו ְיִהי אֱ ם זה לתקן 'התורה...ויחד ע ק בכל תוקף את ביצרוןיש לחזֵ 

 יה לארץ. ולהרבות עלִ  ,)עזרא א, ג(ים' ִלירּוָשַלִ 

 

ג. לעומת תרגום התורה לשפת גויים יש לעסוק בהבראה רוחנית ותרבותית של כל הדברים 

להקים את העצמאות ינו שזועזעו בגלות, ולסלק כל דרכי הטומאה בדרכי לימוד תורה...עלֵ 

 שם()                                                                                     "התמּורוחנית שלנו בכל שלֵ -התרבותית
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ִרית ְוֶאת בְ  ַרִתי ִאְתָךֵאֶלה כָ ים הָ ִכי ַעל ִפי ַהְדָבִר  ,ְכָתב ְלָך ֶאת ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה :ֶאל מֶשה 'ַוּיֹאֶמר ד"

ִביל ִבְש  ָרֵאל ֶאָלאם ִיְש עִ ִרית בְ לֹא ָכַרת ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא  :ָאַמר ַרִבי יֹוָחָנן. ")שמות לד, כז(" ִיְשָרֵאל

י ַעלִכי : 'ֶפה, ֶשֶנֱאַמר-ְדָבִרים ֶשְבַעל  .."'.ֶאת ִיְשָרֵאלוְ  ְבִרית ָהֵאֶלה ָכַרִתי ִאְתָך ַהְדָבִרים פִּ

 )גיטין ס ע"ב(                          

 

פה הקב"ה שנה בכתב. ולפי שצָ א הִמ הֵ קש משה שְת י, ב'ָךב לְ תֹוכְ '"...כשאמר הקב"ה למשה 

אנו 'והם אומרים: נית, וָ יְ העולם עתידין לתרגם את התורה ולהיות קוראין בה -שאומות

ן יני יודע, אלא מי שמסטוריֵא  ?ינָ אתם אומרים שאתם בָ 'אומות: ... אמר להם הקב"ה לָ 'ישראל!

 (לד ,אתש-כיפרשת תנחומא )מדרש    " '...פה-שנה שניתנה עלי. ואיזו היא? זו הִמ נָ שלי אצלו, הם בָ 

 

 

תורת אמת היתה 'אמר מו שנֶ כ ,פה-שבעל-שת תורהדת אהרן הכהן הוא קדּויאמרנו שמ וכבר"...

 ניםוָ יְ גדים הנַ ועל זה היו ְמ  ,ז(-)מלאכי ב, ו 'מפיהוכהן ישמרו דעת ותורה יבקשו  שפתיוגו', כי  בפיהו

-שבעל-שהוא היה התחלת התפשטות תורה ,להי כנסת הגדֹוֵר יָ שהיו בימי שמעון הצדיק שהיה מש

פה לפי שצָ 'פה. וכמו שאמרו -שבעל-ורהשת תגד לקדּונַ הְמ  ,ניתיוָ היה התחלת חכמת  וובימי ,פה

נית והם אומרים אנו ישראל כו', מי שמסטורין שלי אצלו הם יוָ הקב"ה שעתידים לתרגם התורה 

בן  ייוסֵ משמת ' )תמורה טו ע"ב(נה איתא וִה ..ין להם שייכות בה.פה שֵא -ינו התורה שעל, והיְ 'ינָ בָ 

ו, ינהיְ . ו'חסד-טא וגמילותחֵ -תרַא יִ תורה וְ 'ש"י ר שירופֵ  'איש שהכל בו...יועזר כו' בטלו האשכולות

, 'הםמבלו יק' :יש אבותֵר כמו שאמרו בְ  ,והיה התחלת הזוגות ,בן יועזר היה גם כן בימיהם יוֵסיכי 

 (אע" ת יז)ברכומה שאמרו ן לְ וָ כּוְמ  'אשכולות'ש"י על ש רּוירפֵ ּו...ינו מאנטיגנוס ושמעון הצדיקהיְ 

דול א אדם קורא ושונה ובועט באביו כו', ובמי שגהֵ שלא יְ  ,ים טוביםתשובה ומעש -תכלית חכמה '

 ...וגו' 'ד'  תרַא חכמה יִ  תאשיֵר 'אמר ממנו כו', שנֶ 

  

ידי -לה עללהיות רוחו שפָ  - ן של התורהוָ כּווכו', שזה תכלית הְמ  'א בועטהֵ שלא יְ 'בגמרא  רכוזָ 

ת נפשושה בַ תורה הקדֹות בַ פלּוולכן נמצא תכלית הִש  .ולא יהיה בועט במי שגדול ממנו ,התורה

)בראשית ואמרו עליו  ',ואנכי עפר ואפר'שהיו השורש של חכמת התורה. דאברהם אבינו ע"ה שאמר 

, רבנים והיו נובעות ומלמדות אותו תורה שניכליותיו כמין  שתי "ההקבשזימן לו  רבה פ' סא(

ודוד המלך ע"ה  ,פה-שבעלוהמה היו שורש תורה שבכתב ותורה  'ונחנו מה'ואהרן שאמרו  ובמשה

תורה -ינו, כי על ידי שנקבע הדבריוהיְ ...והוא שורש של תורה שבעל פה 'ואנכי תולעת'שאמר 

 ,יתאנוש שהיא חכמה ,ניתוָ יְ ין כן חכמת . מה שֵא פשםת בנלּופִש יקא באו לתכלית המזה דיְ  ,םבָ ילִ בְ 

כל האשכולות ' שם( ,)תמורהו נה אמרהלב. וִה -תמביאה לידי התנשאות וגבהּו ,'דראת יִ בלא לב וְ 

לים ינו שהיו מקב, והיְ 'בן יועזר לא היה בהן שום דופי יוֵסית ת משה עד שמֵ ימֹושעמדו לישראל ִמ 

 ,שהתחיל מחלוקת סמיכה בישראל יוֵסיזולת בסוף ימיו של  ,האמת ולא היה בהם שום מחלוקת

ם של תגברה בימיו והחשיכו עיניהן שניוָ ת שליטת יבַ ִס ינו ִמ כמו שאמרו בגמרא. והיְ  'בצר ליבא'ד

שה ושך בא לעולם שלונית והחיוָ בח' בטבת נכתבה התורה ' :וכדאיתא בסוף מגילת תענית ,ישראל

 תורה-הדברי קבעוינו שלא נ, והיְ 'דבצר ליבא' ,ב נפשות ישראללֵ ת בְ גע החשכּוומסיבה זו נָ  .'ימים

          .."נשאות.ץ התשמא ִמ שבָ  ,עות שונותדֵ ב בְ לֵ בֵ -ירודועל ידי זה נעשה המחלוקת והפֵ  ,בלֵ ת בַ מּושלֵ בִ 

  אות ה( ,לחנוכה ,)אדמו"ר ר' צדוק הכהן מלובלין, פרי צדיק                       
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ינו , ודאי ֵא 1ל הנברא הנוצר והנעשה ממנו הוא לכבודושכ ,תייהאמ ,ד העליוןבֹולהים, הכָ -בוד אכְ "

ינם ל הנמצאים ֵא שכ'תי, בבחינת יגילוי ערך ההויה העצמיי האמ אלא של ,ן של הידור חיצוניניָ עִ 

עיקרו של חילול השם והקודש הרי הוא בהוצאתו מן מעלת  . ולפיכך כל2'אֹוצְ מָ תת ִה יאלא מאמ

זה, וכן קידוש השם והחזקת -ידי-וזיוף צורת מציאותו על ,ן קיומוניָ קדשו אל מצב החול, ובשינוי עִ 

ת כן החיים וממשותם בו, הרי הוא התבררותה הגמורה של החלטיּווא כל תגודל הופעתו, עד למילו

 , אור לנתיבתי, עמ' קיט(הרב צבי יהודה קוק"                                    )...ערך ההויה הקיום והחיים

 

 

 ..." )שבת לג ע"א(ֵני ָאָדם ִמְתַמֲעִטיןבְ ...ִחילּול ַהֵשם...ַבֲעֹון"...

העיקרי הוא  דֹוסֹוהחיים כשהוא מתברך ממקורו, כשהוא עולה עד הראש להשכיל, שיְ קור ְמ "...

 של ההתענגות על ד' בדעה ,אור החיים של העונג הנערץ והטוב, במדע ובמעשהלהביא את החיים לְ 

היים בעולם, שהוא ל-ת בדרכיו להרחיב את החיים האכֶ לֶ בְ  – לעַ ֹופבַ ועליונה, ּו בהשגה טהורה –

גבול  צב ותכלית, כי איןחיים ֶק גוונים הטובים שבַ הכרה כזאת, אין לַ  יפל ע -ומשפט ת צדקהֹוֹ שעֲ 

ת א מקום בכל נפש אנושית פרטיוי המאורות הטובים שיוכלו למצטֵ פָר ספר לִ להי ואין ִמ -אור האלָ 

חש, עולם המּות הטוב בפועל בָ ים את ההוד הכללי של מציאּובִ ְר בגוון אחר, שאז ריבוי האנשים מַ 

לה, אמנם יוצא מקידוש השם. חילול השם הוא הפכו, כשהחיים מתגשמים בהתגשמות שפָ  זה

ין אפשרות להרימם לתעודתם, ורק אכילה ושתיה וכל ההרגשות הקרובות להן יהיו כל ֵא בְ 

לל צא המין האנושי כגווניהם, ולא יְמ  ין במציאות עושר רב לציורי החיים ולריבויתכסיסם, אז ֵא 

  .."ון חילול השם.ומתמעטים בע דםא-יבנ ןכל ותו. עמה להראות בהתרב

 )הראי"ה קוק, עין איה שבת, ב; רכט(        

 

ד שמיים בחייו, נמצא כבו-ש שםי נפטר: היות וכל יהודי ְמַקדֵ ֵר "...הטעם לאמירת קדיש אח

ה על כן אומר הבן 'יתגדל ויתקדש שֵמי ן העולם.שמיים מתמעט עם הסתלקותו של יהודי מ

 (12' ." )ספר 'דרכי מוסר' בשם הרב חיים עוזר גרודז'ינסקי. 'זכרון מאיר' ליארצייט ח"ב עמרבא'..

 

 

ד' ַעם 'ָלֶהם  ְדִשי ֶבֱאֹמרת ֵשם ָק ּו ֶא ַוְיַחְלל ,ַוָּיבֹוא ֶאל ַהגֹוִים ֲאֶשר ָבאּו ָשם...ָוָאִפיץ ֹאָתם ַבגֹוִים"...

ּו ִים ֲאֶשר ָבאל ַבגֹוְשָרֵא ַעל ֵשם ָקְדִשי ֲאֶשר ִחְללּוהּו ֵבית יִ  ָוֶאְחֹמל :'ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאּו ,ֵאֶלה

ָלל ַבגֹוִים ֲאֶשר ִחַלְלֶת ...ָשָמה ם  ,ד'ם ִכי ֲאִני ָיְדעּו ַהגֹויִ וְ  ,תֹוָכםם בְ ְוִקַדְשִתי ֶאת ְשִמי ַהָגדֹול ַהְמח  ד' ְנא 

ְוֵהֵבאִתי  ,תִמָכל ָהֲאָרצֹו י ֶאְתֶכםְצִת ְוִקבַ  ,ְוָלַקְחִתי ֶאְתֶכם ִמן ַהגֹוִים יֵניֶהם:ְבִהָקְדִשי ָבֶכם ְלעֵ  ,יםִק ֹלאֱ 

 כד(-)יחזקאל לו, יט                      "   ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמְתֶכם:

                                                

ֹכל ַהִנְקָרא ִבְשִמי ' :, ֶשֶנֱאַמרֶאָלא ִלְכבֹודֹו ָראֹולֹא בְ  מֹועֹולָ ָרא ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא בְ ָכל ַמה ֶשבָ " 1

 '..."     )אבות ו, יב; ישעיה מג, ז(ִתיו ְיַצְרִתיו ַאף ֲעִשיִתיוְוִלְכבֹוִדי ְבָרא

 

ְוהּוא ַמְמִציא ָכל ִנְמָצא. ְוָכל  ,ִראשֹון-ֵליַדע ֶשֵּיש ָשם ָמצּוי -ָחְכמֹותהַ ַעמּוד ו  ְיסֹודֹות הַ סֹוד י  " 2

 "ָמְצאֹות ִה לֹא ִנְמְצאּו ֶאָלא ֵמֲאִמַת  ,ִמָשַמִים ָוָאֶרץ ּוַמה ֶשֵביֵניֶהם ,ִאיםַהִנְמצָ 

 א; א( התורה,-)רמב"ם, הלכות יסודי         


