
לו  מסתתר  ומועדים  חגים  העמוס  העברי  הלוח  בתוך 
תהליך מרתק שנראה רחוק ולא רלוונטי לחיינו. תחילתו 
בצום עשרה בטבת, המשכו בצום יז ' בתמוז, שיאו בחורבן 
אותותיו,  ונותן  שממשיך  באב  ט'  בצום  המקדש  בית 
הראשון  הפוליטי  ברצח  החורבן,  לאחר  גם  וגליו  הדיו 

בהיסטוריה היהודית, בצום גדליהו בג' בתשרי.

תהליך חורבן פוליטי זה יכול ללמד אותנו ולהשליך גם 
מחזור  בכל  האישיים.  בחיינו  ותיקון  חורבן  תהליכי  על 
חיים אישי, קיבוצי ולאומי ישנם רגעי משבר המתחילים 
במצור -  תחושה של מחנק וחוסר היכולת להסתדר עם 
הסביבה ועם עצמך, לאחריה תחושה של כניעה -  החיים 
פורצים את חומות ההגנה שלנו ולבסוף החורבן עצמו - 
גם מעשי  באים  אובדן שליטה שבעקבותיו  תחושה של 

ייאוש, נקמה והרס עצמי.      

לא  הצומות  ארבע  דרך  מדי שנה   מופיע  הזה  התהליך 
לנו  כי אם על מנת לאפשר  ולתסכל אותנו,  לייאש  כדי 
לעשות  ניתן  ומה  לעצור  ניתן  היכן  ולחשוב  "להתאמן" 
זה  תהליך  הללו.  האזהרה  מתמרורי  אחד  בכל  אחרת 
והחורבן לחוויית  כיוון מתחושת המצור  מאפשר לשנות 
גאולה, אושר ואהבה. עלינו להתאמץ שלא להגיע כלל 
בהם  רגעים  ספור  אין  ישנם  אך  "מצור"  של  לתחושה 
עלינו  אז  הקושי.  את  העול,  את  המחנק,  את  נרגיש 
המצור  ממעגל  לצאת  כוחות  למצוא  ניתן  כיצד  לבחון 
המניפולציה,  הניצול,  לעיתים  מגיעים  שבעקבותיו 
האלימות והכוחניות. במידה ולא צלחה דרכינו ו"המקדש" 
הפנימי שלנו חרב, עלינו לאזור כוחות אחרונים ולמצוא 
את נקודת האור ולהאמין שתמיד יש עוד אפשרות לצאת 

מחוזקים מכל משבר, כישלון והפסד.

ארבע תחנות בדרך, ארבעה בורות מסוכנים, אך התרבות 
היהודית מלמדת אותנו שכל בור המלא בנחשים וסכנות 
יכול להפוך לבאר של מים חיים הנותנים תקווה ומשמעות. 
בכל אחת מתחנות החורבן מצוי המפתח לשינוי ולתיקון. 
מבורות מסוכנים אלה ניתן לפעול ולשנות את המציאות 

של חיינו ושל הסובבים אותנו. 

נפעל אולי  גם הזדמנות, אם  כל תחנה היא מכשול אך 
יחסנו  את  נשנה  אך  עצמה  המציאות  את  נשנה  לא 
אליה, נשלוט בעצמנו, נרגיש שאנחנו מנהלים את חיינו 
קטן  ריב  בכל  לחיים.  ערך  ניתן  ובכך  אותנו  החיים  ולא 
בין הילדים/ות שלנו, בכל גילויי האלימות בחברה, בכל 
הללו  ומצוקה, ארבעת השלבים  צרה  בכל  אמון,  משבר 

מתקיימים ומאפשרים תהליך של חורבן וגאולה.

         הרב אופק מאיר

ֶּבָעׂשֹור  ָהֲעִׂשיִרי  ַּבֹחֶדׁש  ְלָמְלכֹו,  ַהְּתִׁשיִעית  ִבְׁשַנת  ַוְיִהי 
ַעל- ְוָכל-ֵחילֹו  הּוא  ֶמֶלְך-ָּבֶבל  ְנֻבַכְדֶנאַּצר  ָּבא  ַלֹחֶדׁש, 
ָהִעיר,  :ַוָּתֹבא  ָסִביב  ָּדֵיק,  ָעֶליָה  ַוִּיְבנּו  ָעֶליָה;  ַוִּיַחן  ם,  ְירּוָׁשלִַ

ַּבָּמצֹור, ַעד ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ַלֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו:

       מלכים ב, כה א-ב

ָהֲעִׂשיִרי,  ַּבֹחֶדׁש  ַהְּתִׁשיִעית,  ָנה  ַּבּׁשָ ֵאַלי  ְדַבר-ְיהָוה  ַוְיִהי 
ַהּיֹום,  ֶאת-ֵׁשם  ְלָך  ְּכָתב  :ֶּבן-ָאָדם,  ֵלאֹמר  ַלֹחֶדׁש,  ֶּבָעׂשֹור 
ְּבֶעֶצם  ם,  ֶאל-ְירּוָׁשלִַ ֶמֶלְך-ָּבֶבל  ָסַמְך  ַהֶּזה:  ַהּיֹום  ֶאת-ֶעֶצם 

ַהּיֹום ַהֶּזה: 

         יחזקאל לד א-ב

ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ַאְרֵיה ָעָלה ְבֵחָמה.
ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדש ָּבָנה ָעַלי חֹוָמה

ִנָּגׁש הּוא ְוָכל ַעּמֹו ַלֲעׂשֹות ְּבַעִּמי ְנָקָמה.
ַוַּיַעְרכּו ִאָּתם ִמְלָחָמה:

ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ְּדָלַקִני אֹוֵיב ַּבֶחֶרב.
ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדש ֵהִכין ָעַלי אֹוֵרב.

ְוַעל ֹזאת ֲאקֹוֵנן ְוִגיִלי ָחֵרב.
אֹוי ָלנּו ִּכי ָפָנה ַהּיֹום. ּכִי ִיָּנטּו ִצְלֵלי ָעֶרב:

ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ְזֵאב ֲעָרבֹות ַעל ַעִּמי נֹוֵהם.
ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ָטֹרף ֹטַרף ָּכל ַהּיֹוֵצא ֵמֶהם.

ָנֵמר ָׁשַקד ַעל ָעֵריֶהם:
ָעֵריֶהם ָׂשְרפּו ָבֵאׁש ִּבְרבֹות ְּתָלאֹוֵתיֶהם.

ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ֶהֱחִזיקּו ָמֵגן ְוִצָּנה.
ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדש ָערּוְך ַלִּמְלָחָמה ַעל ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה.

ַעל ֹזאת ִחְגִרי ַׂשק ֵעָדה ֲעִדיָנה.
ָּגִּזי ִנְזֵרְך ּוְׂשִאי ַעל ְׁשָפִיים ִקיָנה.

פיוט סליחות וקינה לצום עשרה בטבת   

צום עשרה בטבת הוא אחד מארבעת ימי התענית שנקבעו לזכר 
חורבן בית ראשון וחורבן בית שני )יחד עם תשעה באב, שבעה 
עשר בתמוז וצום גדליהו החל ב-ג' בתשרי(. מבחינה כרונולוגית, 
בו  צום העשרה בטבת הוא הראשון לצומות, מכיוון שהוא היום 
זה  588 לפנה"ס. מצור  ירושלים בשנת  הוטל המצור הבבלי על 
הוביל כעבור שנה ומחצה לחורבנו של הבית הראשון, לנפילתה 

של מלכות יהודה ולהגליית רוב העם לבבל.

בשנת 1950 קבעה הרבנות הראשית לישראל את עשרה בטבת 
לפני  ימים  שנתיים  השואה,  קורבנות  לזכר  הכללי  הקדיש  כיום 
ההכרזה על יום כ"ז בניסן כיום הזיכרון הממלכתי לשואה ולגבורה 
על ידי כנסת ישראל. עם קביעתו של יום הזיכרון הממלכתי מצוין 
לזכרם של קורבנות השואה שיום מותם לא  יום הקדיש הכללי 

נודע.

הלאומי  המשורר  של  הולדתו  יום  אף  מצוין  בטבת  עשרה  ביום 
העברית  התרבות  של  התחייה  ממבשרי  ביאליק,  נחמן  חיים 

ושיבת ישראל לארצו.

ממצור לתקווה

התנועה הרפורמית בישראל

אסופת תפילות, קטעי קריאה, מקורות לימוד ושירים

 צום עשרה בטבת 
ויום הקדיש הכללי



חשבון נפש, נחמה ותקווה

ֵאיָכה ְנקֹוֵנן ַעל-ֵּבית-ַהִּמְקָּדׁש,

ֵאיְך ְנַבֶּכה ֵעִצים ַוֲאָבִנים,

ָאְזֵנינּו ִּתַּצְלָנה ִמַּזַעק ָחָדׁש:

רּוִפים. קֹול ִרְבבֹות ַאְלֵפי ַהּׂשְ

 

ָׁשקּול ֻחְרַּבן ְׁשִליׁש ֵמַעֵּמנּו

ְּכֶנֶגד ָאְבַדן ְׁשֵני ִמְקָּדָׁשיו,

ּוָמה-ִּיֵּתן ִמְׁשַּכן ֱאֹלֵהינּו,

ְוֵאין עֹוד ָהָעם ָלבֹוא ְׁשָעָריו.

 

ֵאיָכה ְנַסֵּפר ַּפְרעֹות ָהאֹוֵיב,

ְוֵאיְך ְנָתֵאר מֹוְראֹות-ִמְלָחָמה,

ַהִאם ֹלא-ָקַדם ַהֻחְרָּבן ֶׁשַּבֵּלב,

ָאַכל ִמִּבְפִנים ֶאת-ְּבַׂשר ָהֻאָּמה?

 

ָׁשקּול ַהֻחְרָּבן ַהַקָּּים ַּבֹהוֶוה

ֵּכֶנֶגד ָּכל-ִּכְׁשלֹונֹות ֶהָעָבר.

ְּכיַצד ֶזה ְלַבִית ָחָדׁש ְנַקֶּוה

ְלַעם ְיהָוה, ֶׁשֶּטֶרם ָחָזר.

 

ַהַּלְיַלה ִנְבֶּכה ַעל-ֵּבית-ִיְׂשָרֵאל,

ַעל-ֶהֶרס ָהָעם ְּברּוַח ָוגּוף,

ַעל-ֵאל ַהַּמְסִּתיר, עֹוָלם ַהּסֹוִבל,

ְוָכל-ַההֹוֵלְך ִמָּכאן ְלֹלא ׁשּוב.
             פרופ' זאב פלק

יתגדל. אשוויץ. ויתקדש. מיידאנק. שמיה רבה. טרבלינקה. 
אמן. בוכנוולאד.

סוביבור.  רבא.  בלזן, שמיה  ויתקדש.  יתגדל. מאוטהאוזן. 
אמן. חלמנו.

ורשה.  רבא.  טרזינשטט. שמה  ויתקדש.  פונאריו.  יתגדל. 
אמן. וילנה.

רבא.  שמה  בלזן.  ברגן-  ויתקדש.  סקארז'יסקי.  יתגדל. 
יאנוב. אמן. דורה.

יתגדל. נויאנגאמה. ויתקדש. פוסטקוב. שמיה רבא. אמן.

אנדרה שוורץ-בארט     

יזכור לחללי השואה, נצרים אחרונים למשפחותיהם, 
שאין מי שיאמר אחרי מותם קדיש

הּׁשֹוָאה,  ִנְסֵפי  ְוֲאחיֹוֵּתינּו  ַאֵחינּו  ְנְׁשמֹות  ֶאת  ֱאֹלִהים  ִיְזֹּכר 

ּוְלֵבית  ְלִמְׁשְּפחֹוָתם  ּוַמְמִׁשיְך  ֶזַרע  ְלֹלא  ַאֲחרֹון,  ֵנֶצר 

ֲאֹבָתם. ָאָּנא יי, ַּבֲעבּור ֶׁשָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ְלִעּלּוי ִנְׁשמֹוֵתיֶהם 

ַּתַחת  ַהַחִּיים  ִּבְצרֹור  ְצרּורֹות  ַנְפׁשֹוָתם  ִּתְהֶייָנה  ְוִזְכָרם, 

ֶאֶרץ  ִמְׁשְּכבֹוָתם.   ְּפזּוֵרי  ַעל  ְבָׁשלֹום  ְוָינּוחּו  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַּכְנֵפי 

ְּבַמֲעֵׂשינּו  ְלַזֲעָקָתם,  ֵהד  ּכּוּלֹו  ָהעֹוָלם  ְוְיִהי  ָּדָמם  ְּתַכִּסי  ַאל 

 ְלַמַען טֹוב ָנְנִציח אֹוָתם ְוִנְהֶיה ָיד ָוֵׁשם ְלִזְכָרם; ְוֹנאַמר ָאֵמן:  

          הרב יהורם מזור והרב גלעד קריב

קדיש אבלים

ִּכְרעּוֵתּה,  ְבָרא  ִּדי  ְּבָעְלָמא  ַרָּבא.  ְׁשֵמּה  ְוִיְתַקַּדׁש  ִיְתַּגַּדל 

ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה, ְּבַחֵּייכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵּיי ְדכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, 

ְמָבַרְך  ַרָּבא  ְׁשֵמּה  ְיֵהא  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו:  ָקִריב  ּוִבְזַמן  ַּבֲעָגָלא 

ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא:

א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה  ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרוַמם ְוִיְתַנּׂשֵ

ִּבְרָכָתא  ָּכל  ִמן  ְלֵעָּלא  הּוא  ְּבִריְך  ְּדֻקְדָׁשא  ְׁשֵמּה  ְוִיְתַהָּלל 

ִׁשיָרָתא, ִּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנָחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו: ָאֵמן:

ִיְׂשָרֵאל.  ָכל  ועל  ָעֵלינּו  ְוַחִּיים  ְׁשַמָּיא  ִמן  ַרָּבא  ְׁשָלָמא  ְיֵהא 

ְוִאְמרּו ָאֵמן:

ָּכל  ְוַעל  ָעֵלינּו,  ָׁשלֹום  ַיֲעֶׂשה  הּוא  ִּבְמרֹוָמיו,  ָׁשלֹום  עֹוֶׂשה 

ִיְׂשָרֵאלׁ )ועל כל יושבי תבל( ְוִאְמרּו: ָאֵמן:   
 

בבל  מגלות  השבים  של  שאלתם  נזכרת  זכריה  בספר 

חורבן  לזכר  הצום  בימי  להתענות  עליהם  האם  לנביא 

הבית. תחת לענות על שאלתם משמיע הנביא את דברי 

בארץ  מחדש  הנבנית  החברה  של  הראויה  דמותה  על 

 – העשירי"  "צום  גם  ובהם  הצומות,  אזכור  תוך  יהודה, 

הצום החל בחודש טבת, העשירי למניין החודשים מניסן.

ַוְיִהי ְּדַבר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ֵאַלי ֵלאֹמר: ֱאֹמר ֶאל-ָּכל-ַעם ָהָאֶרץ 

ִביִעי,  ּוַבּׁשְ ַּבֲחִמיִׁשי  ְוָספֹוד  ִּכי-ַצְמֶּתם  ֵלאֹמר:  ְוֶאל-ַהֹּכֲהִנים 

ְוֶזה ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֲהצֹום ַצְמֻּתִני ָאִני?!? ְוִכי ֹתאְכלּו, ְוִכי ִתְׁשּתּו, 

ֲהלֹוא ַאֶּתם ָהֹאְכִלים, ְוַאֶּתם ַהּשִֹׁתים: ...

ֶאת-ֵרֵעהּו,  ִאיׁש  ֱאֶמת,  ַּדְּברּו  ַּתֲעׂשּו:   ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה 

ֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט ָׁשלֹום ִׁשְפטּו ְּבַׁשֲעֵריֶכם וִאיׁש ֶאת ָרַעת ֵרֵעהּו 

יום הקדיש הכללי



ַאל-ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם, ּוְׁשֻבַעת ֶׁשֶקר ַאל-ֶּתֱאָהבּו: ִּכי ֶאת ָּכל 

ֵאַלי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ְּדַבר  ַוְיִהי  ְנֻאם-ְיהָוה:  ָׂשֵנאִתי,  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה 

ַהֲחִמיִׁשי  ְוצֹום  ָהְרִביִעי  צֹום  ְצָבאֹות,  ְיהָוה  ֹּכה-ָאַמר  ֵלאֹמר: 

ְלָׂשׂשֹון  ְלֵבית-ְיהּוָדה  ִיְהֶיה  ָהֲעִׂשיִרי  ְוצֹום  ִביִעי  ַהּׁשְ ְוצֹום 

לֹום ֱאָהבּו. ּוְלִׂשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים; ְוָהֱאֶמת ְוַהּׁשָ

בשעה שצום עשרה בטבת הוא יום התענית היחיד היכול 

לחול בערב שבת, הרי שסידורו של הלוח העברי מונע 

מתאריך זה לחול ביום השבת. לפיכך הדין הקובע כי יש 

לדחות תעניות ציבור החלות בשבת אינו נוגע לצום זה. 

למרות זאת, בחיבור ההלכתי "ספר אבודרהם" מופיעה 

הקביעה כי אם היה חל צום העשרה בטבת ביום שבת, 

לא היה מקום לדחותו למחרת היום. בעל החיבור סמך 

 – לצום  ביחס  יחזקאל  הנביא  של  דבריו  על  זו  קביעה 

"בעצם היום הזה". למרות קביעתו של מרן יוסף קארו 

בחיבורו בית יוסף, כי אין הוא יודע מה מקור פסיקתו של 

בעל "ספר האבודרהם", עסקו בעלי הלכה ומוסר רבים 

במשמעות פסיקה תאורטית זו. אחדים מהם הציעו כי 

העובדה שצום עשרה בטבת מסמל את תחילת  בשל 

את  לעצור  היכולת  את  גם  מסמל  הוא  החורבן  תהליך 

ראוי  זה  אין  ולפיכך  חזור",  ה"אל  נקודת  לפני  התהליך 

לדחותו מיום השבת, כמעין בחינת "פיקוח נפש". 

בנבואת זכריה על ימות הצום נכללים גם פסוקי הנחמה 

הבאים:

ִּבְרֹחבֹות  ּוְזֵקנֹות  ְזֵקִנים  ֵיְׁשבּו  ֹעד  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ָאַמר  "ֹּכה 

ּוְרֹחבֹות  ָיִמים.  ֵמֹרב  ְּבָידֹו  ִמְׁשַעְנּתֹו  ְוִאיׁש  ם  ְירּוָׁשלִָ

ִּבְרֹחֹבֶתיה". ְמַׂשֲחִקים  ִויָלדֹות  ְיָלִדים  ִיָּמְלאּו   ָהִעיר 

…    

שירי הילדים הרבים שחבר המשורר הלאומי חיים נחמן 

היפים  מהסמלים  הם  בטבת,  י'  ביום  שנולד  ביאליק, 

ושובי הנפש של תחיית התרבות העברית.

רוץ בן סוסי,
רוץ ודהר!

רוץ בביקעה,
טוס בהר!

 
רוצה, טוסה,

יום וליל -
פרש אני
ובן חיל!

קן לציפור
בין העצים,

ובקן לה,
שלוש ביצים.

 
ובכל ביצה -

הס, פן תעיר! -
ישן לו

אפרוח, אפרוח זעיר.

- 

נד, נד, נד, נד,
רד, עלה, עלה ורד!

 
מה למעלה? מה למטה?

רק אני, אני ואתה.
 

נד, נד...
שנינו שקולים במאזניים

בין הארץ לשמיים.

במכתבה של הנרייטה סאלד, משנת 6191, לידידה חיים 

פרץ, בו היא דוחה את הצעתו כי יאמר תחתה את הקדיש 

העמדה  את  הנוער,  עליית  אם  סאלד,  מציגה  אמה,  על 

לפיה על נשים לומר את הקדיש על יקיריהן, בצד הצגת 

הקדיש. אמירת  משמעות  על  ומרגש  משמעותי   הסבר 

המנהג  על  אומר  שאתה  מה  ומכירה  היטב  יודעת  ״אני 
או  זכרים  בנים  ידי  על  נאמר  קדיש  כלל  )שבדרך  היהודי 
מאד  יקר  היהודי  והמנהג  במקור(,  אחר-לא  גבר  ידי  על 
וקדוש בעיני. ברם אינני יכולה לבקש ממך לומר קדיש בעד 
בחיים  שנשאר  שהקרוב  הוא  בשבילי  הקדיש  פירוש  אמי. 
על  בולט לקבל  ובאופן  בפרהסיא  וכוונתו  רצונו  מביע את 
עצמו היחס לקהילה היהודית שהיה להורה שלו, וששושלת 
את  מוסיף  דור  כל  כאשר  לדור,  מדור  תינתק  לא  הקבלה 
החוליה שלו. אתה יכול לעשות כך לדורות של משפחתך. 

אני חייבת לעשות כך לדורות של משפחתי.

... לאמי היו שמונה בנות ואף לא בן אחד ... כשאבי נפטר,  
לא הרשתה אמי לאחרים למלא את מקום בנותיה באמירת 
כשאני  רצונה  את  מקיימת  שאני  בטוחה  אני  ולכן  הקדיש 

מסרבת להצעתך״.

על הקדיש
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 קדיש

ִיְתַּגַדל ֵׁשם ָהָאָדם

ִיְתַעֶּלה ֹּפַעל-ַחָּייו ִיְתָבַּרְך ְּבִזְכרֹוֵננּו

ַעל ְצרֹור ַמֲעָלָליו ִּביֵמי ֶחְלדֹו

ְוַעל ַהַּמַעׂש ֶׁשֹּלא ִהְסִּפיק ְלַהְׁשִלימֹו.

ַעל ַהֲחלֹומֹות ֶׁשִּנְטוּו – ְוָנמֹוגּו

ְוַעל ְסֻגּלֹות-ְיָקר ְוַאף ֻחְלׁשֹות-ֱאנֹוש

ֶׁשָּנגֹוזּו ִמַּבַעד ַלֹּדק ָהַעְרִפִלי ֶׁשל ַהְזַּמן.

 

ַיְזִהיר ֵזֶכר ָהָאָדם ְוֵהֵדי-ַחָּייו ְּכֹזַהר ָהָרִקיע ְּבִלֵּבנּו

ּוְׁשמֹו ִלְפֵני ֶׁשֶמׁש ִיּנֹון.

ִּכי מּוָתר ָהָאָדם הּוא ַהִּזָּכרֹון ֵמֵעֶבר ִלְמִחיצֹות ַהְּזַמן.

ֹלא ַּבֹחׁשְך ְׁשמֹו ְיֻכֶּסה.

ַצו ֶהְמֵׁשְך ַהַחִּיים ַיְצִמיַח ֻּפְרָקן ִלְכֵאֵבנּו ַהְּמֻׁשָּקע.

ַהְזַמן ְּבַמֲהָלכֹו ְיַרֵחם.

ְוִנְנצֹור ֶאת ָּכל ְּפִרי-ַחָּייו ְלָיִמים ַרִּבים.

ִיְתַּגַּדל ְוִיְׁשַּתַבח!

שלום סמיד


