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Multiple Reflections Upon the Fast of Tammuz
Rabbi Dr. Aaron Adler

 .1ירמיהו פרק נב
ָארץ( :ז)
ּבעיר וְ לא הָ יָה לֶחֶ ם לְ עַ ם הָ ֶ
ּבתׁשעָ ה לַחדֶ ׁש וַ ּיחֱ זַק הָ ָרעָ ב ִ
(ו) ּבחדֶ ׁש הָ ְרבִ יעִ י ִ
ּתּבקע הָ ִעיר
וַ ַ
 .2תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב

תניא ,אמר רבי שמעון :ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש ,ואני אין דורש כמותו .צום הרביעי -
זה תשעה בתמוז שבו הובקעה העיר ,שנאמר בחודש הרביעי בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא

היה לחם לעם הארץ ותבקע העיר .ואמאי קרי ליה רביעי  -רביעי לחדשים.

 .3משנה מסכת תענית פרק ד משנה ו
חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב בשבעה עשר בתמוז
נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל
 .4תלמוד בבלי מסכת תענית דף כח עמוד ב
הובקעה העיר בשבעה עשר הוה? והכתיב בחדש הרביעי בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ,וכתיב
בתריה ותבקע העיר וגו'!  -אמר רבא :לא קשיא; כאן  -בראשונה ,כאן  -בשניה .דתניא :בראשונה
הובקעה העיר בתשעה בתמוז ,בשניה בשבעה עשר בו.
 .5תוספות מסכת ראש השנה דף יח עמוד ב
זה תשעה בתמוז שבו הובקעה העיר  -היינו בראשונה אבל בשניה הובקעה בי"ז ומשום הכי עבדינן
בי"ז תענית והך ברייתא מתנינן בירושלמי וגרסי' בה י"ז בתמוז ואע"ג דכתיב בקרא בתשעה לחדש
קלק ול חשבונות היו שם ופליג אש"ס דידן ורוצה לומר דמתוך טרדתם טעו בחשבונם ולא רצה
הפסוק לשנות מכמו שהיו סבורים
 .6תלמוד ירושלמי מסכת תענית פרק ד דף סח טור ג /ה"ה
והובקעה העיר כתיב בתשעה לחדש הובקעה העיר ואת אמר הכין אמר ר' תנחום בר חנילאי
קילקול חשבונות יש כאן
 .7שולחן ערוך אורח חיים סימן תקמט סעיף ב
אע"ג דכתיב בקרא :בחדש הרביעי בתשעה לחודש הובקעה העיר אין מתענין בט' בו אלא בי"ז,
מ פני שאף על פי שבראשונה הובקעה בט' בו ,כיון שבשניה הובקעה בי"ז בו ,תיקנו להתענות בי"ז
בו משום דחורבן בית שני חמיר לן.
 .8משנה ברורה סימן תקמט ס"ק ד
בט'  -ולא רצו לגזור גם בט' דאין מטריחין על הצבור יותר מדאי

 .9פירוש המשנה לרמב"ם מסכת ראש השנה פרק א משנה ג
ובבית שני לא היו מתענין לא עשירי בטבת ולא שבעה עשר בתמוז ,אלא הרוצה יתענה או שלא
יתענה ולפיכך לא היו יוצאין על טבת ועל תמוז ,אמר ה' כה אמר ה' צום הרביעי וצום החמישי
וצום השביעי וצום העשירי וכו' ,כאלו נתן את הבחירה בידם באלו המים אם רצו מתענין בהם או
שלא יתענו .וצום הרביעי הוא שבעה עשר בתמוז ,לפי שתמוז הוא החדש הרביעי
 .10רמב"ם הלכות תעניות פרק ה הלכה 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 :נשתברו הלוחות ,ובטל התמיד מבית ראשון
והובקעה ירושלם בחורבן שני ,ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה ,והעמיד צלם בהיכל.
 .11רמב"ם הלכות תעניות פרק ה הלכה ד
ארבעת ימי הצומות האלו הרי הן מפורשין בקבלה צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום
העשירי ,צום הרביעי זה שבעה עשר בתמוז שהוא בחדש הרביעי ,וצום החמישי זה תשעה באב
שהוא בחדש החמישי ,וצום השביעי זה שלשה בתשרי שהוא בחדש השביעי ,וצום העשירי זה
עשרה בטבת שהוא בחדש העשירי.
 .12לחם משנה הלכות תעניות פרק ה הלכה ב
והובקעה ירושלים בחרבן [בית] שני אע"ג דתענית דקרא דצום הרביעי לא הוי אלא בט' משום
דהובקעה העיר בט' מ"מ השתא עבדינן ליה בי"ז מפני שחרבן בית שני חמיר והובקעה העיר בי"ז.
 .13רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכה טז
ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא ,ובקדושת שאר א"י לענין
שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא ,לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני
השכינה ושכינה אינה בטלה ,והרי הוא אומר והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אע"פ
ששמומין בקדושתן הן עומדים אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש
רבים וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי
אינה מן ארץ ישראל ,וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה
ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש היום ואע"פ
שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על הדרך שביארנו בהלכות תרומה.
 .14משנה מסכת בבא קמא פרק א משנה א

ארבעה אבות נזיקים השור והבור והמבעה וההבער
 .15תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף ג עמוד ב
מבעה וההבער כו' .מאי מבעה? רב אמר :מבעה  -זה אדם ,ושמואל אמר :מבעה  -זה השן
 .16תלמוד ירושלמי מסכת בבא קמא פרק א דף ב טור א /מ"א
המבעה כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה זה הרגל דכתי' משלחי רגל השור והחמור
וכתיב הסר מסוכתו והיה לבער זה השן
 .17זכריה פרק ח
ְהּודה
יעי וְ צוֹּם הָ עֲ ִש ִירי י ְִהיֶה לְ בֵ ית י ָ
יׁשי וְ צוֹּם הַ ְשבִ ִ
יעי וְ צוֹּם הַ חֲ ִמ ִ
(יט) כֹּה ָאמַ ר ה' צְ בָ -אוֹּת צוֹּם הָ ְרבִ ִ
לְ ָששוֹּן ּולְ ִש ְמחָ ה ּולְ ֹּמעֲ ִדים ט ֹּובִ ים וְ הָ אֱ מֶ ת וְ הַ ָשלוֹּם אֱ הָ בּו:

