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The 10th of Tevet: Jerusalem Under Siege 
 

 
 [ מלכים ב פרק כה פסוק א1]

ְירּוָשַלִם ָכל ֵחילֹו ַעל ַוְיִהי ִבְשַנת ַהְתִשיִעית ְלָמְלכֹו ַבֹחֶדש ָהֲעִשיִרי ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש ָבא ְנֻבַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך ָבֶבל הּוא וְ 
 ַוִיַחן ָעֶליָה ַוִיְבנּו ָעֶליָה ָדֵיק ָסִביב:

 [ זכריה פרק ח פסוק יט2]
ְלָששֹון  ֹכה ָאַמר ְיקָֹוק ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה

 ּוְלִשְמָחה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום ֱאָהבּו: 

 [ חגי פרק ב פסוק ט3]
 ת ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראשֹון ָאַמר ְיקָֹוק ְצָבאֹות ּוַבָמקֹום ַהֶזה ֶאֵתן ָשלֹום ְנֻאם ְיקָֹוק ְצָבאֹות:ָגדֹול ִיְהֶיה ְכבֹוד ַהַביִ 

The glory of this last House shall be greater than the first one, said the Lord of Hosts. And in 
this place I will grant peace, says the Lord of Hosts. 
 

 [ מלכים א פרק י4]
ּוַמֲעַמד משרתו )ד( ַוֵתֶרא ַמְלַכת ְשָבא ֵאת ָכל ָחְכַמת ְשֹלֹמה ְוַהַבִית ֲאֶשר ָבָנה: )ה( ּוַמֲאַכל ֻשְלָחנֹו ּומֹוַשב ֲעָבָדיו 

 ֹ  א ָהָיה ָבּה עֹוד רּוַח:ְמָשְרָתיו ּוַמְלֻבֵשיֶהם ּוַמְשָקיו ְוֹעָלתֹו ֲאֶשר ַיֲעֶלה ֵבית ְיקָֹוק ְול

 [ רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד5]
ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל 
ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל 

ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. ואם לא הצליח עד כה או נהרג  האומות שסביביו
בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו. ולא העמידו 

קץ כי הקדוש ברוך הוא אלא לנסות בו רבים שנאמר ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת 
עוד למועד. אף ישוע הנצרי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך 

ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה. שכל הנביאים דברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם 
ם ולהשפילם ולהחליף התורה ומקבץ נדחיהם ומחזק מצותן. וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שארית

ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'. אבל מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם כי לא דרכינו 
דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן 

בוד את ה' ביחד. שנ' כי אז אהפוך אל עמים שפה אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לע
ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. כיצד. כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה 
ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ונותנים בדברים אלו 

וות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות ואלו ובמצוות התורה אלו אומרים מצ
אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן וכבר בא משיח וגלה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח 

באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם 
 הטעום.

 כות תעניות פרק א הלכה ד[ רמב"ם הל6]
ומדברי סופרים להתענות על כל צרה שתבוא על הצבור עד שירוחמו מן השמים, ובימי התעניות האלו זועקין 

בתפלות ומתחננים ומריעין בחצוצרות בלבד, ואם היו במקדש מריעין בחצוצרות ובשופר, השופר מקצר 
ן בחצוצרות ושופר כאחד אלא במקדש שנאמר והחצוצרות מאריכות, שמצות היום בחצוצרות, ואין תוקעי

 )תהלים צ"ח( בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'.
 
 [ ספר אבודרהם סדר תפלת התעניות7]

וחילוק יש ביניהם שארבעת הצומות הם נדחין לפעמים כשחלו בשבת חוץ מעשרה בטבת שאינו חל לעולם 
ביום ואפילו היה חל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום בשבת אבל הוא חל לפעמים ביום ששי ומתענין בו 

אחר מפני שנאמר בו )יחז' כד ב( בעצם היום הזה כמו ביום הכפורים ושאר הצומות אינן חלין לעולם ביום 
 ששי.
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 רלח-לחנוכה ופורים, עמ' רלז מאורות הראי"ה[ הראי"ה קוק זצ"ל, 8]

 


