
10th of Tevet - A streak of missed opportunities…. 
 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תענית סימן תקפ סעיף ב
 

בשמונה בטבת נכתבה התורה  באחד בניסן מתו בני אהרן;
יונית בימי תלמי המלך והיה חשך בעולם שלשה ימים; ובט' 

 ; בו לא נודע איזו היא הצרה שאירע בו
 

 ט"ז אורח חיים סימן תקפ 
 

תימה גדולה הא איתא  -בט' בו לא נודע כו'.  )א( )פמ"ג(

 ע רב:בסליחות של י' בטבת דבט' בו מת עזרא הסופר וצ"
 
 

 תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ט עמוד א 
 

שכינס שבעים ושנים זקנים,  המלך בתלמידתניא: מעשה 
והכניסן בשבעים ושנים בתים, ולא גילה להם על מה כינסן. 

ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם: כתבו לי תורת משה 
רבכם. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו 

ת אחת. וכתבו לו אלהים ברא בראשית, אעשה אדם כולן לדע
 .…בצלם ובדמות, ויכל ביום הששי, 

רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו 
אלא יונית. אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: הלכה כרבן שמעון 
ל בן גמליאל. ואמר רבי יוחנן: מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליא

דבריו של  -אמר קרא יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם  -
  יפת יהיו באהלי שם.

 
 דף על הדף מגילה דף ט עמוד א 

 

היה חושך על עצם הגזירה להעתיק התורה יוונית, והיה  פי' 

חושך גם על העתיד לבוא, פן לימים יבואו, יקומו אנשים ויטענו 
כי השינויים שנעשו ע"י ע"ב זקנים אין אלה שינויים שנעשו רק 

תב, עבור תלמי המלך, אלא באמת כך צריך לכתחילה להכ
ונמצא העולם חרב, והשינויים שנעשו רק בתור הוראת שעה 
ייהפכו במרוצת השנים כדבר של לכתחילה, ויחשבו הדורות 
הבאים כי כך צריכים באמת לכתוב בספר התורה. משום כך 

היה חושך ג' ימים כשהעתיקו את התורה יוונית, כי יכול לצאת 
 זיוף גדול מכל זה.

 
The lost opportunity of Ezra 

 
 עזרא פרק א 

 

ָאֶרץ נַָּתן  כֹּה ָאַמר כֶֹּרׁש ֶמֶלְך פַָּרס כֹּל ַמְמְלכֹות )ב( הָּ
ִים ְוהּוא פַָּקד עַָּלי ִלבְ  מָּ נֹות לֹו ַבִית ִלי ְיקֹּוָּק ֱאלֵֹּהי ַהשָּ

ַלִם  ֲאֶׁשר ִביהּודָּה: ִבירּוׁשָּ

 
 סנהדרין )צוקרמאנדל( פרק ד תוספתא מסכת 

 
 שתינתן תורה על ידו אילמלא קידמו משה  עזרא היה ראוי

 ספר הכוזרי מאמר ב 
 

אמר החבר: הובשתני מלך כוזר, והעון הזה הוא אשר כד. 
מנענו מהשלמת מה שיעדנו בו האלהים בבית שני, כמה 

שאמר: +זכריה ב' י"ד+ "רני ושמחי בת ציון", כי כבר היה 
הענין האלהי מזומן לחול כאשר בתחלה אלו היו מסכימים כלם 
לשוב בנפש חפצה, אבל שבו מקצתם ונשארו רובם וגדוליהם 

רוצים בגלות ובעבודה שלא יפרדו ממשכנותיהם בבבל 
 ועניניהם, 

 
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד עמוד א 

 
זו  -עמך ה' עד יעבר עמך ה' עד יעבר עם זו קנית; עד יעבר 

זו ביאה שניה; מכאן  -ביאה ראשונה, עד יעבר עם זו קנית 
אמרו חכמים: ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא 

 כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא. 
 

 רש"י מסכת ברכות דף ד עמוד א 
 

ולא הלכו אלא ברשות כורש, וכל ימי  -אלא שגרם החטא 

נשתעבדו להם, לכורש ולאחשורוש ולדריוש מלכי פרס 
 האחרון.

 
The siege that could have ended differently  

 
 ברמן( פרק ו תוספתא מסכת סוטה )לי

 
זה עשרה בטבת יום שבו סמך מלך בבל את ידו  העשירי צום

 על ירושלם 
 

 מלכים ב פרק יח 
 

נָּה ַלֶמֶלְך ִחְזִקיָּ  )יג( ב ה עָּלָּה ַסְנֵחִריּוְבַאְרַבע ֶעְשֵרה ׁשָּ
 ִיְתְפֵשם:ֶמֶלְך ַאשּור ַעל כָּל עֵָּרי ְיהּודָּה ַהְבֻצרֹות וַ 

 
 מלכים ב פרק יט 

 

ר ְיקֹּוָּק ֱאלֵֹּהי ַוִיְתַפֵלל ִחְזִקיָּהּו ִלְפֵני ְיקֹּוָּק ַויֹּאמֶ  )טו(
ֱאלֹּהִ  ה הּוא הָּ  ים ְלַבְדךָּ ְלכֹּלִיְשרֵָּאל יֵֹּׁשב ַהְכֻרִבים ַאתָּ

ַמִים וְ ַמְמלְ  ה עִָּשיתָּ ֶאת ַהשָּ ָאֶרץ ַאתָּ ָאֶרץ:כֹות הָּ  ֶאת הָּ
ע ְפַקח ְיקֹּוָּק עֵ  )טז( יֶניךָּ ּוְרֵאה ַהֵטה ְיקֹּוָּק ָאְזְנךָּ ּוֲׁשמָּ

ֵרף ֱאלֹּהִ  ּוְׁשַמע ֵאת ִדְבֵרי ַסְנֵחִריב ֲאֶׁשר ים ְׁשלָּחֹו ְלחָּ
י:  חָּ
ה ְיקֹּוָּק אֱ  )יט( עּו כָּל לֵֹּהינּו הֹוִׁשיֵענּו נָּא ִמיָּדֹו וְֵידְ ְוַעתָּ

ה ְיקֹּוָּק ֱאלִֹּהים ְלבַ  ָאֶרץ ִכי ַאתָּ  סֶדךָּ: ַמְמְלכֹות הָּ
ה ק ַוַיְך ְבַמֲחנֵ וְַיִהי ַבַלְילָּה ַההּוא וֵַיֵצא ַמְלַאְך ְיקֹּוָּ  )לה(

ֶקר ה ָאֶלף ַוַיְׁשִכימּו ַבבַֹּאשּור ֵמָאה ְׁשמֹוִנים ַוֲחִמשָּ 
ִהֵנה ֻכלָּם ְפגִָּרים ֵמִתים:וְ 



 
 
 

 


