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 קריאת רקע: מה קרה ביום עשרה בטבת?

 לזכר חורבן ירושלים. בשנהצום האחד מארבעת ימי  יום צום, –עשרה בטבת  .א

המצור של נבוכדנצר מלך  תחילה -ם בריאת העול( ל3,,3,של"ח )ג' אלפים בשנת  -ה ביום הז

 "ַוְיִהי ִבְשַנת ַהְתִשיִעית ְלָמְלכֹו ַבחֶֹדשוכך נאמר בספר מלכים ב' פרק כה:  בבל על ירושלים.

ֶליָה ַוִיְבנּו ָעֶליָה ָהֲעִשיִרי ֶבָעשֹור ַלחֶֹדש ָבא ְנֻבַכְדֶנאַצר ֶמֶלְך ָבֶבל הּוא ְוָכל ֵחילֹו ַעל ְירּוָשַלִים ַוִיַחן עָ 

 ".ָדֵיק ָסִביב

ממלכת יהודה3 העיר ירושלים וחורבן בית נורא של בחורבן  3 והסתייםשנה וחצינמשך המצור 

 המקדש הראשון.

הנביאים קבעו את היום הזה ליום צום שיעורר מחשבה ושינוי התנהגותי בעם כולו3 כדי למנוע 

ה שבמהרה יבנה המקדש ויהיו הימים הללו לימי שנאת חינם3 ולהתחזק באהבת חינם3 בתפיל

 ]=תמוז[ כֹה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעישמחה לעם ישראל. כמו שנאמר בספר זכריה פרק ח': "

ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָששֹון  ]=טבת[ ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ]=תשרי[ ְוצֹום ַהְשִביִעי ]=אב[ ְוצֹום ַהֲחִמיִשי

 ".םְמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִביּוְלִש 

לכל נרצחי השואה3 ובפרט אלו שלא נודע מקום  יום הקדיש הכללי –עשרה בטבת  .ב

 קבורתם.

ביום כ"ז כסלו הרבנות הראשית קבלה החלטה  בשנים האחרונות3 אירעה השואה האיומה.

ר ביום עשרה בטבת גם את כל היהודים שנרצחו בשואה. וכך קבעה הרבנות ו3 לזכתשי"אה'

3 אנשים נשים וטף3 ליום השנה לקהילות ישראל "יום העשירי בטבת נקבע על ידינוהראשית: 

ועשן 3 מה3 בידיה הטמאות של המפלצת הנאצית בגרמניהיבאכזריות ח שנספו בהמוניהם

מיליוני  לאלה]=יום שבו מתו[.  ועל יום פקודתםהכבשנים שבהם עלו על המוקד3 כיסה עליהם 

יום זה קודש לזכרם ולעילוי נשמותיהם הזכות 3 החללים3 שאין סמוכים לקביעת יום מותם

: והטהורות. דינו של יום זה3 יום העשירי בטבת3 לבניהם ולקרוביהם3 כדינו של יום המיתה

קדוש היום 3 שם ואה באשר דיולכל יהו. לאמירת קדיש3 ללימוד משניות ולהדלקת אור נשמה

 ."ללא השאר הזה לזכר רבבות בתי אבות והמשפחות שנשמדו כליל

 

 זה מה שקרה
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