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 פניני הלכה "זמנים" פרק ו -ארבעת צומות החורבן 

 תקנת הצומות -הלכה א 

לאחר שנחרב בית המקדש הראשון תקנו הנביאים צומות זכר למאורעות הרעים של חורבן הבית 

להצטער ולהתאבל על החורבן והגלות, ומתוך כך לחזור וגלות ישראל, כדי לעורר את העם 

 בתשובה ולתקן את המעשים הרעים שגרמו לכל הצרות שפקדו את ישראל מאז ועד היום.

ביום העשירי בחודש טבת תקנו צום, מפני שבאותו היום החל נבוכדנאצר מלך בבל את המצור על 

חומת העיר ירושלים. בתשיעי בחודש  חומות ירושלים. בחודש תמוז תקנו צום, מפני שבו הובקעה

אב תקנו צום, מפני שבו נחרב בית מקדשנו. בשלישי בחודש תשרי תקנו צום, על הריגת גדליה בן 
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אחיקם, מנהיג היהודים שנותרו ביהודה אחר החורבן, ובהריגתו נתבטלה הגחלת האחרונה של 

 שלטון ישראל בארצו.

שזכו לבנות את בית המקדש השני, התעוררה שאלה, וכך התענו במשך כשבעים שנות גלות בבל. וכ

 האם צריך להמשיך להתענות באותם הימים: ויען זכריה הנביא )ח, יט(:

"כֹּה ָאַמר ה' ְצָבאֹות: צֹום ָהְרִביִעי )בתמוז( ְוצֹום ַהֲחִמיִשי )ט' באב( ְוצֹום ַהְשִביִעי )ג' בתשרי( ְוצֹום 

ֲעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום ֱאָהבּו".ָהֲעִשיִרי )י' בטבת( ִיְהֶיה ְלב    ית ְיהּוָדה ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה ּוְלמֹּ

 וכך במשך ימי בית המקדש השני אותם הימים נהפכו לימים טובים של שמחה וששון.

כשנחרב בית המקדש השני חזרה התקנה למקומה והתענו בכל ארבעת הצומות. אמנם תאריכו של 

והוא הצום שנתקן בחודש תמוז על הבקעת העיר, שבחורבן הבית הראשון  צום אחד השתנה,

הובקעה העיר בט' בתמוז, ובו צמו במשך שבעים שנות גלות בבל, אבל בחורבן השני הובקעה העיר 

ולגבי צום ט' באב לא חל שום שינוי, מפני ששני בתי  ... "ז בתמוז, ובו צמים מאז ועד היוםבי

 חרבו באותו יום. המקדש, הראשון והשני, נ

 עשרה בטבת -הלכה ב 

בעשרה בטבת תקנו צום, מפני שבאותו יום בא נבוכדנאצר מלך בבל עם חילותיו לצור על 

ירושלים, וממצור זה התחילה הפורענות שנסתיימה בחורבן בית המקדש הראשון וגלות השכינה 

נצטרפו לעניינו של הצום עוד שני מאורעות מצערים וכיוון שכבר נקבע צום בעשרה בטבת, ... 

שחלו סמוך לאותו יום, מיתת עזרא הסופר בט' בטבת, ותרגום התורה ליוונית בח' בטבת. ואף 

הרבנות הראשית הוסיפה ותקנה, שיום זה יהיה יום הקדיש הכללי לכל קדושי השואה שלא נודע 

 יום פטירתם.

י שתינתן התורה על ידו אלא שקדמו משה רבנו )סנהדרין על עזרא הסופר אמרו חכמים, שהיה ראו

כא, ב(. הרי שהוא שני למשה. עזרא הסופר תיקן עשר תקנות יסודיות )ב"ק פב, א(, ובזה הוא פתח 

את המסורת של חכמי התורה שבעל פה. עוד אמרו חז"ל, כי עזרא הסופר שעלה מבבל להקים את 

טו, א(. כלומר, מצד אחד הוא אחרון הנביאים בית המקדש השני הוא הנביא מלאכי )מגילה 

השייכים לתורה שבכתב, ומצד שני הוא ראשון חכמי התורה שבעל פה. נמצא שהוא גדול ישראל 

המשמש חוליית מעבר בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. ואף הוא כמשה דאג לכלל ישראל, 

 קדש השני.ונשא בעול הנהגתם, והיה ממנהיגי העלייה מבבל ומבוני בית המ

לאחר מכן בימי מלכות יוון נגזרה על ישראל גזרה קשה: לתרגם את התורה ליוונית. והיה יום זה 

קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, שכן התורה שייכת לישראל, ובתרגומה ליוונית נטשטש 

יחודה והחלה להיתפש כדבר שכל אדם רשאי למשמש בו. והיה זה ביום ח' בטבת, וירד חושך 

 לם שלושה ימים. ולכן בצום עשרה בטבת אנו מזכירים גם את האירוע המצער הזה. לעו

 ואמר מו"ר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שיש לתקן בעשרה בטבת שלושה עניינים אלו.

 לחזק את חומות ירושלים ולבנות את הארץ ברוח ובחומר. -א. לעומת המצור על ירושלים 

תורה ולהאדירה תוך עיסוק בקיבוץ גלויות כדרכו של עזרא ב. לעומת מיתת עזרא, יש להגדיל 

 הסופר.

ג. לעומת תרגום התורה ליוונית, יש להבריא את הרוח והתרבות הישראלית המקורית, ולעקור 

 ממנה את הרוחות הרעות שדבקו בה במשך הגלות ושלטון הגויים. 
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 שבעה עשר בתמוז -הלכה ג 

רעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז: י"חמשה דברים רעים א מים במשנה )תענית כו(:אמרו חכ

נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם 

 בהיכל".

לאחר מעמד הר סיני וקבלת התורה, שהה משה רבנו על הר סיני ארבעים יום וארבעים לילה ולמד 

, וכשירד מההר כשבידיו לוחות הברית שבהם חקוקים עשרת הדיברות, ראה תורה מפי הגבורה

והנה נעשה עגל זהב, וחלק מהעם טועה ונוהה אחריו, מיד תשש כוחו ושיבר את הלוחות. כלומר, 

 לא רק הלוחות נשתברו בי"ז בתמוז, אלא אף חטא העגל עצמו ארע בי"ז בתמוז.

החשוב ביותר שהיו מקריבים בבית המקדש.  המקרה השני: בטל התמיד. התמיד הוא הקורבן

חשיבותו נובעת מקביעותו, שבכל יום היו מקריבים את התמיד, אחד בבוקר ואחד בערב. בעת 

המצור הראשון שצרו הרומאים סביב לירושלים, היו מספקים כבשים להקרבת התמיד עד ט"ז 

 ד )עי' ב"ק פב, א(.בתמוז, וי"ז בתמוז היה היום הראשון שבו נתבטלו מלהקריב את התמי

המקרה השלישי: שריפת התורה על ידי אפוסטמוס, אחד משרי רומא. המקרה הרביעי: העמדת 

פסל בבית המקדש. יש אומרים שהיה זה בימי בית ראשון על ידי מנשה. ויש אומרים שהיה זה 

 בימי בית שני על ידי אפוסטמוס הרשע )ירושלמי תענית פ"ד ה"ה(. 

ופו של דבר נקבע הצום, הוא האירוע החמישי: הבקעת חומת העיר אולם הדבר שעליו בס

ירושלים. כשלוש שנים צרו הרומאים סביב לחומות ירושלים ולא יכלו לה. ולבסוף, בגלל שנאת 

חינם ומלחמת אחים נחלשו המגינים היהודים, והרומאים התגברו, עד אשר ביום י"ז בתמוז 

דור פנימה. בהבקעת העיר הוכרע למעשה גורל הצליחו לבקוע את חומת העיר ירושלים ולח

המערכה לרעתנו. עוד שלושה שבועות נמשכו הקרבות בתוך ירושלים, ולבסוף בתשעה באב, נכבש 

 הר הבית ונשרף בית המקדש השני, והחלה הגלות הארוכה. 

כשנתבונן נראה כי יש קשר פנימי בין חמשת הדברים שאירעו בי"ז בתמוז. בכולם יש ביטוי 

בר שפוגע תחילה בשורשים הרוחניים, סודק את חומת האמונה, וגורם לפגיעה קשה שאם לא למש

תתוקן בהקדם תגרום אח"כ לחורבן הגמור שבתשעה באב. בחטא העגל לא היתה כפירה גמורה, 

עדיין האמינו בה' בורא העולם, אלא שסברו שגם לעגל יש כח מסוים. אך כיוון שהחלו לחטוא 

ה בהם אח"כ כח לעמוד בפני עצת המרגלים, ומרדו בה' ובמשה עבדו, וחטאו בעבודה זרה, לא הי

ארץ ישראל. וכן  -כנגד המטרה שלשמה נוצר עם ישראל, גילוי השכינה בעולם, בארץ שנועדה לכך 

ביטול התמיד, העמדת פסל בהיכל ושריפת התורה, אין בהם עדיין חורבן, אבל יש בהם פגיעה 

 שאם לא תתוקן, הבקע יתרחב עד לחורבן גמור. שורשית בצד הרוחני, פגיעה

 תשעה באב -הלכה ד 

אמרו חכמים במשנה )תענית כה, ב(: חמשה דברים ארעו את אבותינו בתשעה באב: "נגזר על 

 אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר".

היה בדור המדבר. משה נעתר לבקשת העם ושלח שנים עשר מרגלים לתור את האירוע הראשון 

ארץ כנען, ובשובם, עשרה מרגלים הוציאו דיבת הארץ רעה, והמסו את לבב העם, באומרם כי לא 

 ואף שיהושע וכלב הוכיחום באומרם:... יוכלו לכבוש את ארץ כנען מפני שיושביה גיבורים וענקים

ֹּאת ּוְנָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶשר ִהוא "... טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמ  ָתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהז ִביא אֹּ ץ ָבנּו ה' ְוה  אֹּד ְמאֹּד. ִאם ָחפ 

ֲעל   ם, ָסר ִצָלם מ  נּו ה  יֶהם ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש. ַאְך ַבה' ַאל ִתְמרֹּדּו, ְוַאֶתם ַאל ִתיְראּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִכי ַלְחמ 

ָדה ִלְרּגֹום  לא נתקבלו דבריהם, אלא להפך,, ט(-ֻאם" )במדבר יד, זַאל ִתיָר  ַוה' ִאָתנּו ֹּאְמרּו ָכל ָהע  "ַוי

 אָֹּתם ָבֲאָבִנים" )שם י(.
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מכמה בחינות חטא המרגלים חמור מחטא העגל, שבחטא העגל לא כפרו לגמרי בה' ובמשה, רק 

בעצמו ויש לחפש אליל טעו וחשבו כי אחר שמשה נסתלק, לא ימשיך להתגלות אליהם ה' בכבודו ו

שישמש מתווך בינם לבין הבורא, ולכן אחר חטא העגל סלח הקב"ה לישראל. אבל בחטא 

המרגלים כפרו ביכולתו של ה' לפעול בעולם ולסייע להם לכבוש את הארץ. ואף בגדו בשליחות 

ל כן לגלות שכינה בעולם הזה, דרך ארץ ישראל. וע -העיקרית שלשמה נברא העולם ונבחרו ישראל 

לא נמחל עוון המרגלים, ועל כל השותפים בחטא נגזר שימותו במדבר, ורק יהושע בן נון וכלב בן 

 יפונה שלא השתתפו בחטא זכו להיכנס לארץ.

ואותו הלילה שבכו ומאסו בארץ חמדה היה ליל תשעה באב, אמר הקב"ה: אתם בכיתם בכייה של 

ב(. באותה שעה נגזר על בית המקדש שיחרב  חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות )סנהדרין קד,

בעטיו של חטא העגל נפרצה חומת האמונה, ובעקבות כך נפרצה חומת ירושלים,  )תנחומא שלח(.

ונבקע הסדק בכבוד התורה ועבודת בית המקדש. ובעטיו של חטא המרגלים נחרבה האמונה 

בעו מכך משמעותם היסודית בשליחותם של ישראל לקדש שם שמיים בעולם, וכל הצרות שנ

ביטול וחורבן היכולת שלנו לגלות את הקדושה באופן קבוע בארץ. תחילה נגזר בתשעה באב על 

אותו הדור שלא יכנס לארץ. וכיוון שלא זכינו לתקן את חטא המרגלים גרם העוון ונחרבו שני בתי 

מרד בר  המקדש. וגם אח"כ לא זכינו לתקן את חטא המרגלים ונחרבה העיר ביתר בעת כשלון

כוכבא, ונחרשה העיר ירושלים. וכל אלו מאורעות קשים שביטלו את גילוי השכינה בארץ, ועל כך 

 אנו מתאבלים וצמים בתשעה באב.

 צום גדליה -הלכה ה 

בשלושה בתשרי נהרג גדליה בן אחיקם. אחר חורבן בית המקדש הראשון והגליית רוב העם לבבל, 

מלך בבל את גדליה בן אחיקם למושל על היהודים שנותרו ביהודה. בשארית הפלטה  מינה

שביהודה נתלו תקוות גדולות, שעל ידי התבססותם בארץ, יוכלו יחד עם השבים מבבל אחר 

שבעים שנה להקים מחדש את בית המקדש ולקומם את מלכות ישראל. ואכן לזמן מה היה נראה 

 ששים מהחורבן ומעבדים את שדותיהם וכרמיהם.כי דלת העם שנשארו בארץ מתאו

אולם מלך בני עמון שרצה להשבית את שארית ישראל, שלח את ישמעאל בן נתניה לרצוח את 

גדליה בן אחיקם. לישמעאל בן נתניה היתה גם סיבה אישית לבצע את זממו, הוא היה ממשפחת 

דה במקום גדליה בן אחיקם. כמה מלכי יהודה, וחשב בליבו כי לו עצמו מגיעה הזכות לשלוט ביהו

משרי החיילים שהיו עם גדליה בן אחיקם הזהירוהו מפני ישמעאל, ואף הציעו להרוג אותו בטרם 

יבצע את זממו. אולם גדליה בן אחיקם לא האמין להם והאשימם כמי שטופלים שקר על 

אל ֶבן ְנַתְנָיה ַוֲעֶשֶרת ָהֲאָנִשים  ישמעאל. ֲאֶשר ָהיּו ִאתֹו ַוַיכּו ֶאת ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם ֶבן " ַוָיָקם ִיְשָמע 

ת ָכל ַהְיהּוִדים ֲאֶשר ָהיּו ִאתֹו... ְוֶאת ַהַכְשִדים ֲאֶשר ִנְמְצאּו ָשם" ) ירמיה ָשָפן ַבֶחֶרב ַוָיֶמת אֹּתֹו... ְוא 

הגלות, ועל כך מלאה סאת ובזה נתבטלה הגחלת האחרונה של שלטון ישראל בארץ, ונת ג(.-מא, א

 ..תקנו הנביאים צום.

 

 פניני הלכה "זמנים" פרק ז -דיני הצומות הקלים 

 מעמד הצומות בימינו -הלכה א 

כשתקנו הנביאים אחר חורבן בית המקדש הראשון ארבעה צומות, תקנו אותם כדוגמת צום יום 

נו בתורה. וכמו שצום יאת תקנותיהם כדוגמת מה שנצטוו הכיפורים, שכן בדרך כלל תקנו חכמים

יום הכיפורים נמשך יממה שלמה כך גם תיקנו את ארבעת הצומות. וכשם שבצום הכיפורים 

אסורים בחמישה עינויים: אכילה ושתייה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה, כך תקנו 

  ' היום 

עשרה 

 בטבת

28.12 

  ' איום 

 י"ג טבת

31.12 
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גלות בבל. וכשחזרו עולי בבל לבנות את בית  גם בצומות על החורבן. וכך נהגו במשך שבעים שנות

 המקדש השני נתבטלו הצומות והפכו לימי ששון ושמחה, שנאמר )זכריה ח, יט(:

"כֹּה ָאַמר ה' ְצָבאֹות: צֹום ָהְרִביִעי )בתמוז( ְוצֹום ַהֲחִמיִשי )ט' באב( ְוצֹום ַהְשִביִעי )ג' בתשרי( ְוצֹום 

ֲעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום ֱאָהבּו".ָהֲעִשיִרי )י' בטבת( ִיְהֶיה לְ  ית ְיהּוָדה ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה ּוְלמֹּ  ב 

 וכשנחרב בית המקדש השני, חזרו לקיים את אותם הצומות. וכך נהגו במשך כל השנים הקשות

שאחר חורבן בית המקדש השני, שנים שבהן התחולל מרד בר כוכבא וחורבן ביתר ויהודה. נמצא 

דין הצומות תלוי במצבנו הלאומי. בתקופת גזרות ושמד חייבים לצום באותם הצומות. וכשבית ש

ובמצב ביניים, כשמצד אחד בית המקדש  המקדש בנוי, ימי הצום הופכים לימי ששון ושמחה.

חרב, ומנגד אין עלינו גזרות קשות, כפי שהיה בתקופת רבי יהודה הנשיא, דין הצומות תלוי 

אין מתענין". וכך הדין בעשרה בטבת, שבעה עשר בתמוז  -מתענין, רצו  -אל, "רצו ברצונם של ישר

וצום גדליה. אבל בתשעה באב, כיוון שנכפלו בו הצרות, ששני בתי המקדש נחרבו בו, גם במצב 

למעשה, נהגו ישראל גם במצב הביניים  הביניים חייבים לצום, ואין הדבר תלוי ברצון )ר"ה יח, ב(.

לצום בכל הצומות, וממילא חובה על כל אחד מישראל לצום בהם. וכך הדין עד שיבנה בית 

 המקדש במהרה בימינו, שאז יהפכו ימי הצומות לימי שמחה וששון. 

 הצומות הקלים נידי -הלכה ב 

כפי שלמדנו, בזמן הזה, בו אין גזרות קשות ושמד ומאידך בית המקדש עדיין חרב, דין הצומות 

הקלים תלוי ברצון ישראל. וכשם שעצם הצום תלוי ברצון ישראל, כך גם דיניו תלויים ברצון 

ישראל. וכשקיבלו ישראל על עצמם לצום גם בזמני הביניים לא קיבלו על עצמם לצום כחומרת 

רים. וזה יסוד ההבדל בין שלושת הצומות הקלים לתשעה באב, שבתשעה באב, מפני צום הכיפו

הצרות שהוכפלו בו, חובה לצום גם במצב הביניים, ודינו נשאר כפי התקנה המקורית, שהצום 

נמשך יממה שלימה, ואיסורי העינוי כוללים גם איסור רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש 

יפורים. אולם דין שאר הצומות שנתקנו בעקבות החורבן קל יותר: המיטה. הכל כדוגמת צום הכ

צמים במשך היום בלבד, והצום כולל איסור אכילה ושתייה בלבד, אך אין צריך להימנע מרחיצה, 

 סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. 

ועוד הבדל, בתשעה באב נשים מעוברות ומיניקות חייבות לצום, ורק חולות פטורות. אולם 

לושת הצומות הקלים גם מעוברות ומיניקות שאינן חולות פטורות מהצום, מפני שמתחילת בש

קבלתם של ישראל לצום באותם הצומות, הקלו על המעוברות והמניקות שלא יצומו )שו"ע או"ח 

 ב(.-תקנ, א

וטוב להחמיר שלא לרחוץ במים חמים בזמן הצום, אבל לצורך ניקיון מותר לרחוץ בפושרים. וכן 

 ן שלא להסתפר ולא לשמוע מוזיקה שמחה ולא לערוך קניות של שמחה בזמן הצום. נכו

 זמן הצומות הקלים -הלכה ג 

הצומות הקלים נמשכים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. עלות השחר הוא הזמן שהאור הראשון 

 .. כוכבים בינוניים ברקיע.ים שלושה מתחיל להראות במזרח, וצאת הכוכבים הוא הזמן שנרא

כשחל עשרה בטבת ביום שישי, צריכים לצום עד אחר צאת הכוכבים, למרות שכבר נכנסה השבת 

 )שו"ע רמט, ד(. 

מי שטס בצום מאמריקה לישראל, הצום יתקצר לו, שכן הוא טס לכיוון ההפוך ממסלול השמש, 

טס מארץ ישראל לאמריקה,  ובכל שעת טיסה הוא מקצר את הצום ביותר מחצי שעה. ואם הוא

הצום יתארך לו, שכן הוא טס במסלול השמש, ובכל שעת טיסה הוא מוסיף לעצמו יותר מחצי 

  ' ביום 

 י"ד טבת

1.1.18 

  ' גיום 

 ט"ו טבת

2.1 
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שעה של צום. הכלל הוא שהצום נמשך מעלות השחר ועד צאת הכוכבים לפי המקום שבו הוא 

 נמצא באותה שעה )ע' אג"מ או"ח ג, צו(.

 ם לפני עלות השחר רשאי לאכול ולשתותהאם הק -הלכה ד 

אף שהצום מתחיל מעלות השחר, לפעמים איסור אכילה מתחיל כבר מהלילה שלפני כן, שאם 

התכוון שלא לאכול יותר עד הצום, הרי הוא כמי שקיבל על עצמו את הצום ואסור לו לאכול יותר. 

לאכול, שכבר הסיח את דעתו  אסור לו -ולכן מי שהלך לישון לקראת הצום וקם לפני עלות השחר 

מלאכול. אך אם לפני שהלך לישון התנה בליבו, שאם יקום לפני עלות השחר יאכל, אזי כשיקום 

 לפני עלות השחר מותר לו לאכול, הואיל ולא קיבל על עצמו לצום.

וכל זה לגבי אכילה, אבל לגבי שתייה נחלקו הפוסקים. לדעת הרמ"א, כיוון שרבים נוהגים לשתות 

ם אחר קימתם מן השינה, גם אם לא התנה על כך במפורש, הרי הוא כמי שהתכוון שאם יקום מי

קודם עלות השחר יוכל לשתות. ולדעת בעל השולחן ערוך אין חילוק בין אכילה לשתייה, ומי שלא 

התנה בליבו שרוצה לשתות מים כשיקום לפני עלות השחר, אסור לו לשתות אחר שיקום משנתו 

א(. למעשה, הרוצה לשתות מים אחר שנתו קודם שיתחיל הצום, יתנה זאת בליבו. )שו"ע תקסד, 

רשאי לשתות אף שלא התנה על כך )ע' מ"ב  -אולם בדיעבד, המתעורר לפני עלות השחר והוא צמא 

 תקסד, ו, כה"ח י(. 

 שטיפת הפה -הלכה ה 

לכתחילה לא ישטוף אדם את פיו בצומות הקלים, מפני שיש חשש שמא תוך כדי השטיפה יבלע 

רשאי לשוטפו, מפני שאינו מתכוון לשתות אלא  -טיפות מים. אבל מי שיודע שנודף מפיו ריח רע 

רק לנקות את פיו, וישתדל מאוד שלא לבלוע טיפות מים. וכן מותר למי שמצטער מכך להשתמש 

 ם כדי לנקות היטב את פיו ולהסיר ממנו ריח רע. במשחת שיניי

בתשעה באב, שהוא צום חמור יותר ואף רחיצה אסורה בו, יש להחמיר יותר. ולכן מי שהדבר אינו 

נחוץ לו מאוד, לא ישטוף את פיו, ורק מי שיצטער מאוד אם לא ישטוף את פיו, יכול אף בתשעה 

אבל ביום הכיפורים, שחיוב הצום מהתורה,  באב לשטוף את פיו ולצחצח את שיניו בלא משחה.

 אין להקל בזה. 

 שכח שהוא צום -הלכה ו 

שכח ואכל או שתה ביום צום, חייב להמשיך לצום, שכן ימים אלו נקבעו לצום על הצרות שארעו 

נו" בתפילתו לנו בהם. ואף אם אכל או שתה כשיעור שבירת הצום, ועקב כך כבר לא יוכל לומר "ענ

)כמבואר להלן ט(, מכל מקום איסור אכילה ושתייה ממשיך לחול עליו. ומי שעשה עבירה אחת 

אין לו היתר לעשות עבירות נוספות )שו"ע תקסח, א(. ואין צורך להתענות ביום אחר תמורת הצום 

ל עצמם ששבר, מפני שחיוב הצום הוא דווקא ביום שתקנו חכמים לצום. ואמנם היו שנהגו לקבל ע

צום נוסף כדי לכפר על מה שאכלו ביום תעניתם, אולם אין בזה חובה )מ"ב תקסח, ח(. ועדיף 

 לכפר על כך בהוספת צדקה ולימוד תורה.

שכח את הצום, וברך "שהכל נהיה בדברו" על מים, ושב ונזכר בצום, נחלקו הפוסקים בדינו. יש 

צום מדברי חכמים, ולכן מוטב שישתה אומרים שאיסור ברכה לבטלה מהתורה, ואיסור שתייה ב

מעט מן המים, שעל ידי כך ינצל מאיסור ברכה לבטלה. ויש אומרים שהואיל ודעת רוב הראשונים 

שאיסור ברכה לבטלה מדברי חכמים, לכן מוטב שלא ישתה כלל. בנוסף לכך, אין לתקן עבירה 

 אחת על ידי עשיית עבירה אחרת. וכך נראה למעשה. 

 

 

  ' דיום 

 ט"ז טבת

3.1 

  ' היום 

 י"ז טבת

4.1 

  ' איום 

 כ' טבת

7.1 
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 חולים פטורים מהצום -הלכה ז 

כשתקנו הנביאים והחכמים את הצומות, תיקנום לאנשים בריאים, אבל על החולים לא גזרו 

לצום. ובזה שונה דין יום הכיפורים מדין שאר הצומות. שביום הכיפורים גם חולים חייבים לצום, 

לסכן את נפשם, פטורים מצום מפני שהוא מן התורה, ורק חולים מסוכנים, שהצום עלול 

הכיפורים, שפיקוח נפש דוחה את מצוות התורה. אבל בשאר הצומות שתקנו חכמים, כל חולה, 

 אף שאין בו סכנה, פטור מהצום.

ככלל, מי שכאביו או חולשתו אינם מאפשרים לו להמשיך בשגרת חייו והוא נאלץ לשכב על מיטתו 

 פטורים מהצום.  -גינה, ומי שחומו גבוה נחשב חולה. לדוגמה, החולים בשפעת, אנ -

ואמנם כמעט כל אדם סובל בצום מכאב ראש וחולשה, ולהרבה אנשים קל יותר בצום לשכב 

במיטה מאשר להמשיך לתפקד, ולעיתים הרגשת המעונה אף קשה מהרגשת אדם שחולה בשפעת. 

ך שעות ספורות אולם תחושה זו אינה נחשבת כמחלה אלא כתחושה טבעית של צום, שתחלוף תו

אחר הצום. ולכן דווקא חולה שנאלץ לשכב על מיטתו מחמת מחלתו פטור מהצום, אבל מי שסובל 

מהצום עצמו, ואפילו אם חולשתו מהצום גורמת לו להעדיף לשכב על מיטתו, אינו נפטר 

מהתענית. ורק מי שנחלש כל כך מחמת הצום עד שיצא מגדר מעונה המצטער מחמת התענית 

 פטור מן הצום. -היות חולה והתחיל ל

 המשך - חולים פטורים מהצום -הלכה ז 

פטור מהצום. למשל, הסובל מאולקוס פעיל או  -וכן כל אדם שיודע שאם יצום עלול לחלות 

מיגרנה חזקה פטור מהצום, מפני שהצום עלול לעורר את מחלתו. וכן אדם חלש שיודע שיש 

פטור מהצום. גם החולה בסכרת שנאלץ לקחת אינסולין  -שהצום יגרום לו לחלות סבירות גבוהה 

פטור מהצום, ופעמים שחולי סכרת אף פטורים מצום יום הכיפורים. גם הסובלים מאבנים  -

פטורים מהצום. מי שסובל מלחץ דם, אינו נחשב חולה  -בכליות, שצריכים לשתות הרבה מים 

בל הוראה רפואית אחרת. ובכל מקרה של ספק יש לשאול רופא ויכול להתענות, אלא אם כן קי

ירא שמיים. הפטור מהצום מחמת חוליו, יכול לכתחילה לאכול כבר בבוקר ארוחה שלמה ולשתות 

כל צורכו, אבל ראוי שלא יענג את עצמו במאכלי מותרות. וכשיאכל אינו צריך להשתדל לאכול 

שרק בצום יום הכיפורים שהוא מן התורה, וגם  לשיעורים כדרך שאמרו ביום הכיפורים. מפני

החולים חייבים בו, ורק לחולים מסוכנים התירו לאכול, ואף הם כאשר אפשר להם, צריכים 

לאכול פחות פחות מכשיעור, כדי שלא לשבור את הצום. אבל בצום שתקנו חכמים, אין לחולים 

 ור.מצווה להתענות, ולכן אין כל צורך שיאכלו פחות פחות מכשיע

עוד צריך לציין, כי חולים שצריכים ליטול תרופות באופן קבוע, כמו מי שהחל ליטול 

אנטיביוטיקה או חולים כרוניים אחרים, צריכים להמשיך ליטול את התרופות גם בימי הצום. ומי 

שיכול, יבלע את התרופה בלא מים. יש לציין שכמעט בכל התרופות, כולל אנטיביוטיקה, לא יגרם 

י שיבלעם בתענית בלי מים. ומי שאינו יכול לבלוע תרופה בלי מים, יערב במים טעם מר, עד נזק למ

 ובעזרתם יבלע את הגלולה. -שלא יהיו ראויים לשתיה 

 מעוברות ומיניקות בתשעה באב ובצומות הקלים -הלכה ח 

בתשעה באב גם נשים מעוברות ומיניקות חייבות לצום, מפני שרק חולים פטורים מצום תשעה 

באב, ואילו מעוברות ומיניקות, כל זמן שאין להן חולשה מיוחדת, נחשבות בריאות. אולם מן 

הצומות הקלים נשים מעוברות ומיניקות פטורות. והטעם, מפני שמעיקר הדין הנביאים תקנו 

לו בשעה שיש על ישראל גזרות קשות, וכשאין גזרות קשות הצום תלוי ברצון לצום בצומות הל
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ישראל, ואכן ישראל נהגו וקיבלו על עצמם לצום בהם עד שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, 

 אולם כבר מתחילה נהגו שמעוברות ומיניקות אינן צמות בהם, מפני שהצום קשה להן יותר.

ות והמיניקות להחמיר על עצמן ולהתענות גם בצומות ואמנם באשכנז נהגו רבות מהמעובר

הקלים, ואולי היה זה מחמת הגזרות הקשות שסבלו באשכנז. מכל מקום כיום המנהג הרווח גם 

בקרב יוצאות אשכנז שנשים מעוברות ומיניקות אינן מתענות בצומות הקלים. ואף הרוצה 

. ומשעה שהאשה יודעת שהיא עדיף שלא תתענה -להחמיר על עצמה, אם יש לה קושי בצום 

 בהריון היא פטורה מהצום. 

דין מינקת הפטורה מהצומות הקלים נמשך כל עוד האשה מיניקה את בנה, ואף כאשר התינוק 

הרי היא פטורה מהצום. ויש מקילים לכל מי  -מקבל מזון נוסף, כל זמן שלא פסקה להיניק 

אין הפטור תלוי בהנקה אלא במשבר שילדה שלא תצום עשרים וארבעה חודשים אחר הלידה, ש

הלידה, שההתאוששות ממנו אורכת עשרים וארבעה חודשים. למעשה רבו המחמירים המחייבים 

כל אשה שפסקה להיניק להתענות גם בצומות הקלים, וכן המנהג הרווח. אבל הרוצה להקל יש לה 

 על מי לסמוך שכמה מגדולי הפוסקים הקלו בזה. 

 קטנים חתנים וחיילים -הלכה ט 

קטנים שלא הגיעו לגיל מצוות פטורים מן הצומות שתקנו חכמים, וחכמים גם לא תקנו לחנכם 

לצום מספר שעות. כי רק בצום יום הכיפורים שהוא מן התורה, תקנו חכמים לחנכם לצום לפני 

ם. ובכל זאת, רבים נוהגים הגיעם לגיל מצוות, אולם בצומות שמדברי חכמים לא תקנו לחנכם לצו

לחנכם לצום מספר שעות לפי כוחם, אבל לא יתענו כל היום )רמ"ע מפאנו קיא, ועי' כה"ח תקנד, 

כג(. וכשמאכילים קטנים, נותנים להם מאכלים פשוטים בלבד, כדי לחנכם להתאבל עם הציבור 

 )מ"ב תקנ, ה(. 

עליהם לשמוח בשבעת ימי המשתה, גם חתן וכלה צריכים לצום בצומות הללו. ואע"פ שמצווה 

ולכן אסור להם לקבוע לעצמם תענית יחיד באותם הימים, מכל מקום בתעניות הציבור עליהם 

לצום, מפני שאבלות הרבים דוחה את שמחת היחיד. ועוד, שעל החתן והכלה ישנה מצווה מיוחדת 

  .ראש שמחתי" לזכור את החורבן, שנאמר )תהלים קלז, ו(: "אם לא אעלה את ירושלים על

וכן הדין לגבי בעלי ברית, היינו אבי הבן, הסנדק והמוהל, שחייבים להתענות. וכן הדין לגבי מי 

שפודה את בנו הבכור ביום התענית, שאסור לו לאכול. אלא נוהגים לקיים את הברית או הפדיון 

 לקראת סוף הצום, ועורכים את הסעודה אחר צאת הכוכבים. 

בפעילות ביטחונית, שעלולה להיפגע מחמת הצום, יאכלו וישתו כרגיל כדי חיילים שעוסקים 

 שיוכלו למלא את תפקידם כראוי.

 תפילת עננו  -הלכה י 

תקנו חכמים להוסיף בחזרת הש"ץ של תפילות שחרית ומנחה, בין ברכת "גואל ישראל" לברכת 

". ואומרים אותה בתנאי שיש שם לפחות ששה מתענים, "עננו -"רפאנו", ברכה מיוחדת על הצום 

 והחזן צריך להיות מהמתענים )שו"ע תקסו, ה(. 

אבל בתפילת הלחש אין אומרים "עננו" כברכה בפני עצמה, אלא אומרים "עננו" בתוך ברכת 

"שומע תפילה" )תענית יג, ב(. ונחלקו המנהגים באילו תפילות אומרים "עננו". יש אומרים שבכל 

לוש התפילות של יום הצום יש לומר "עננו", ואף שבערב עדיין לא מתענים, כיוון שיום זה נקרא ש

אומרים "עננו". וכן נוהגים עולי תימן וחלק מהספרדים. ומנהג הרבה ספרדים לומר "עננו"  -צום 

בעת שמתענים, לפיכך בצומות הקלים אומרים "עננו" בשחרית ומנחה, ובתשעה באב אומרים 

" גם במעריב )עפ"י הרז"ה, כה"ח תקסה, טוב(. ולמנהג יוצאי אשכנז אומרים "עננו" במנחה "עננו
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בלבד, משום שחוששים שמא אדם שיאמר בשחרית "עננו" ייחלש במשך היום וישבור את הצום, 

ונמצא שהוציא דבר שקר מפיו כשאמר "ביום צום תעניתנו". לפיכך נוהגים לומר "עננו" במנחה 

נה עד מנחה, מן הסתם יסיים את הצום )עפ"י גאונים ורש"י, רמ"א תקסה, ג(. בלבד, שאם התע

 וכל אדם ימשיך במנהג אבותיו.

מי שאכל או שתה בצום, אם אכל פחות משיעור כזית או שתה פחות משיעור מלא לוגמיו, אינו 

הצום  נחשב כמי ששבר את הצום, ולכן יאמר "עננו". אבל אם אכל או שתה יותר, הואיל ושבר את

 לא יאמר "עננו". )ומכל מקום חובה עליו להמשיך לצום, לעיל ו(. 

 קריאת "ויחל" בתענית -הלכה יא 

בתעניות ציבור קוראים בתורה בשחרית ומנחה, בעניין כפרת חטא העגל שבספר שמות פרשת כי 

שכיפר ה' על חטא העגל ונתן לנו לוחות תשא )מסכת סופרים יז, ז, שו"ע תקסו, א(. לרמוז שכמו 

 אחרונים, כך יכפר על חטאינו ויבנה בית המקדש במהרה בימינו.

קוראים את קריאת התענית רק כשיש שם לפחות ששה מתענים, אבל אם אין ששה, אין קוראים 

את קריאת התענית. אין להעלות לתורה לקריאת התענית אדם שאינו מתענה. בדיעבד אם קראו 

 ה למי שאינו מתענה, והוא מתבייש לומר שאינו מתענה, רשאי לעלות. לתור

מלכנו" אחר תפילת עמידה של שחרית ומנחה, והספרדים לא נהגו -מנהג אשכנזים לומר "אבינו

 לאומרו.

 ברכת כהנים במנחה -הלכה יב 

מפני שהיא אחרי הסעודה ויש  בכל ימות השנה אין הכהנים נושאים את כפיהם בתפילת מנחה,

חשש שמא הכהנים יישאו את כפיהם כשהם שתויים ויעברו באיסור. ובתעניות שהיו מתפללים 

בהן נעילה, כמו ביום הכיפורים ובתעניות גשמים, מברכים ברכת כהנים בתפילת נעילה, שהואיל 

, שמא ילמדו מזה והם בתענית אין חשש שיכרות. אבל במנחה של אותן התעניות לא נשאו כפיים

טעות שנושאים כפיים גם במנחה שבימות החול. ובתעניות רגילות שאין מתפללים בהן נעילה, אם 

מתפללים מנחה בשעת נעילה, הכהנים נושאים בה כפיים )עפ"י תענית כו, ב; שו"ע או"ח קכט, א(. 

ילה, לא ישאו אבל אם מתפללים מנחה מוקדם יותר, כיוון שתפילת מנחה אינה בזמן המיוחד לנע

 הכהנים את כפיהם, וגם החזן לא יאמר "אלוהינו ואלוהי אבותינו" שנוהגים לומר כשאין כהנים.

לפיכך, נכון לקבוע את תפילת מנחה של תענית בזמן שבו יוכלו לזכות במצוות ברכת כהנים. הטוב 

 ביותר להתפלל מנחה של תענית בחצי שעה הסמוכה לשקיעת החמה, שהוא הזמן המובחר

לתפילת נעילה. ומכל מקום גם אם יתפללו אחר פלג המנחה, עדיין יוכלו הכהנים לשאת את 

 ..ני כן, לא ישאו הכהנים את כפיהם.כפיהם. אבל אם יתפללו לפ
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