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השתתפות בצער הצבור
)י"א א'( אמר רב יהודה אמר רב :כל המרעיב עצמו בשני רעבון ,ניצל ממיתה משונה.
אמר ריש לקיש :אסור לאדם לשמש מיטתו בשני רעבון ,שנאמר "וּלְ יוֹ ֵסף י ַ ֻּלד ׁ ְשנֵ י ָבנִ ים ְ ּב ֶט ֶרם ָּתבוֹ א ׁ ְשנַ ת
ָה ָר ָעב".
תנא :חסוכי בנים משמשין מיטותיהן בשני רעבון.
תנו רבנן :בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן ,באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין לו
ידיהן על ראשו ,ואומרים :פלוני זה שפירש מן הצבור אל י ְִר ֶאה בנחמת צבור.
תניא אידך :בזמן שהצבור שרוי בצער ,אל יאמר אדם :אלך לביתי ואוכל ואשתה ,ושלום עליך נפשי .ואם עושה
ש ְמ ָחה ָהרֹג ָ ּב ָקר וְ ׁ ָשחֹט צֹאן ָאכֹל ָ ּב ָ ׂ
שוֹן וְ ִ ׂ
ש ׂ
כן ,עליו הכתוב אומר" ,וְ ִה ֵּנה ָ ׂ
שר וְ ׁ ָשתוֹ ת יָ יִן ָאכוֹ ל וְ ׁ ָשתוֹ ִ ּכי ָמ ָחר נָ מוּת".
מה כתיב בתריה? "וְ נִ גְ לָ ה בְ ָאזְ נָ י ה' צְ ָבאוֹ ת ִאם יְכֻ ּ ַפר ֶה ָעוֹ ן ַה ֶּזה לָ כֶ ם ַעד ְּת ֻמתוּן" .עד כאן מדת בינונים ,אבל
"ה ַּצדִּ יק ָא ָבד וְ ֵאין
במדת רשעים ,מה כתיבֵ " ,א ָתי ּו ֶא ְק ָחה יַ יִן וְ נִ ְס ְ ּב ָאה ׁ ֵשכָ ר וְ ָהיָ ה כָ זֶ ה י ֹום ָמ ָחר" .מה כתיב בתריה ַ
ִא ׁיש ָ ׂ
שם ַעל לֵ בּ ִ ...כי ִמ ּ ְפנֵ י ָה ָר ָעה נֶ ֱא ַסף ַה ַּצדִּ יק".
אלא יצער אדם עם הצבור ,שכן מצינו במשה רבינו שציער עצמו עם הצבור ,שנאמר" ,וִ ֵידי מ ׁ ֶֹשה ְ ּכ ֵב ִדים וַ ּי ְִקח ּו
ֶא ֶבן וַ ָ ּי ִ ׂ
שימ ּו ַת ְח ָּתיו וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ָעלֶ ָיה" .וכי לא היה לו למשה כר אחת או כסת אחת לישב עליה?! אלא כך אמר משה:
הואיל וישראל שרויין בצער ,אף אני אהיה עמהם בצער .וכל המצער עצמו עם הצבור ,זוכה ורואה בנחמת
צבור.
ושמא יאמר אדם :מי מעיד בי? אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו ,שנאמרּ ִ 1
"כי ֶא ֶבן ִמ ִּקיר
ִּתזְ ָעק וְ כָ ִפיס ֵמ ֵעץ יַ ֲענֶ ָּנה".
דבי רבי שילא אמרי :שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם ,הן מעידין עליו ,שנאמרּ ִ ,
"כי ַמלְ ָאכָ יו יְצַ ֶּוה ָ ּל ְך" .רבי
"מ ׁ ּשֹכֶ ֶבת ֵח ֶיק ָך ׁ ְשמֹר ּ ִפ ְת ֵחי ִפ ָ
יך .ויש אומרים :אבריו
חידקא אומר :נשמתו של אדם היא מעידה עליו ,שנאמרִ ,
"א ֶּתם ֵע ַדי נְ ֻאם ה'".
של אדם מעידים בו ,שנאמרַ ,
") ֵאל ֱאמוּנָ ה וְ ֵאין ָעוֶ ל( צַ ִּדיק וְ יָ ׁ ָשר הוּא"  -מלמד שבשעת פטירתו של אדם לבית עולמו ,כל מעשיו נפרטין לפניו
"ביַ ד
ואומרים לו :כך וכך עשית במקום פלוני ביום פלוני .והוא אומר :הן .ואומרים לו :חתום ,וחותם ,שנאמרּ ְ 2,
ָ ּכל ָא ָדם יַ ְח ּתוֹ ם" .ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר להם יפה דנתוני.
גרסינן בירושלמי )תענית פרק א הלכה ו( :תני בשם רבי יהודה :תאיבי בנים משמשין מיטותיהן )בשני רעבון( .אמר
רבי יוסי :ובלבד יום שטבלה.

 .1חבקוק ב,יא.
 .2איוב לז,ז.
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שיטות הראשונים
אסור לאדם לשמש מיטתו בשני רעבון :תוספות כתבו שהאיסור הוא רק למי שרוצה לנהוג עצמו בחסידות 3.הריטב"א
והר"ן כתבו שהאיסור הוא רק כאשר ישראל שרויים בצער 4.והמאירי כתב שאם הרעב נמצא במקומו ,אסור לשמש .אך
6
אם הרעב במקום אחר ,מותר לשמש 5.והשו"ע נקט בלשון איסור.
ובלבד יום שטבלה :המאירי והאגודה כתבו בשם הירושלמי שאף לחשוכי בנים אין היתר לשמש אלא בליל טבילה.
9
והשו"ע התיר לכל אדם לשמש בליל טבילה 8,ולחשוכי בנים התיר בלא הגבלה.

7

שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות צניעות ,סימ ן רמ(

יבָ .אסוּר לְ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ִמ ָּטתוֹ ִ ּב ׁ ְשנֵ י ְר ָעבוֹ ןֶ ,א ָ ּלא לַ ֲח ׂ
שוּכֵ י ָ ּבנִ ים )פי' ִמי ׁ ֶש ֵאין לוֹ ָ ּבנִ ים( .הגה :וְ ע''ל סי' תקע''ד ס''ד; וְ הוּא ַהדִּ ין ִ ּב ׁ ְש ָאר
צָ רוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהם ִ ּכ ְר ָעבוֹ ן )יְרו ׁ ַּשלְ ִמי דְּ ַת ֲענִ ית(.
)או" ח ,הלכות תענית ,סימן תקעד(
)פרו ּׁש וְ לִ ְמנו ֵּעי ָ ּבנִ ים(
דִ .מצְ וָ ה לְ ַה ְר ִעיב ָא ָדם ַעצְ מוֹ ִ ּב ׁ ְשנַ ת ְר ָעבוֹן וְ ָאסוּר לְ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש בּ וֹ ִמ ָּטתוֹ  ,חוּץ ִמ ֵ ּליל ְטבִ ילָ ה; וְ לַ ֲח ׁשוּכֵ י ָ ּבנִ ים ּ ֵ
ימן ר''מ ָס ִעיף י''ב(.
ֻמ ָּתר )וְ ַע ּיֵן לְ ֵעיל ִס ָ

הּ ָ .כל ַה ּפו ֵֹר ׁש ִמן ַה ִּצבּ וּר ֵאינוֹ רוֹ ֶאה ְ ּבנֶ ָח ָמ ָתן; וְ כָ ל ַה ּ ִמצְ ַט ֵער ִע ּ ָמ ֶהם ,ז ֹוכֶ ה וְ רוֹ ֶאה ְ ּבנֶ ָח ָמ ָתן.

היחס לתעניות
)י"א א'( אמר שמואל :כל היושב בתענית נקרא חוטא.
סבר כי האי תנא ,דתניא :רבי אלעזר הקפר ברבי אומר :מה תלמוד לומר "וְ כִ ּ ֶפר ָעלָ יו ֵמ ֲא ׁ ֶשר ָח ָטא ַעל ַה ָּנ ֶפ ׁש",
וכי באיזה נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן היין ,והלא דברים קל וחומר :ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן

 .3ואם תאמר הרי יוכבד נולדה בין החומות ואותו העת עת רעב היה ועל כרחנו שימשו מטותיהן בשני רעבון .ויש לומר דלכולי עלמא לא
הוי אסור אלא למי שרוצה לנהוג עצמו בחסידות ויוסף לא שימש אבל שאר בני אדם שימשו .תוספות.
 .4ויורדי מצרים יודעין היו בעצמן שהן שבעים .ויוסף נמי יודעין היו בו שהוא שרוי בריוח ,אבל יוסף היה סבור שהן שרויין בצער ולפיכך
לא שימש .ר"ן .אמנם ר' ב"י מה שדן בדבריו ,שמפשטי הכתובים אינו נראה כן .וכתב הב"י ,ולי נראה שקודם מתן תורה לא הוה
מיתסר לשמש בשני רעבון .והא דמייתי מוליוסף יולד שני בנים וגו' אסמכתא בעלמא הוא.
 .5ואע"פ שיוכבד נולדה בין החומות בזמן הרעב ,מכל מקום בזמן ירידתם למצרים לא היה רעב לארץ כנען.
 .6או"ח תקעד,ד; או"ח רמ,יב .וכתב המשנ"ב )סי' רמ ס"ק מו( שאם יצרו מתגבר עליו ויש חשש שיבוא לידי השחתת זרע ,יש להקל.
מקורות :תוספות )י"א א' ,ד"ה אסור( .ריטב"א )י"א א' ,ד"ה תנא( .ר"ן )ב ב ברי"ף ,ד"ה אסור( .מאירי )י"א א' ד"ה אף(.
 .7משום דאשה סמוך לטבילתה מתעברת .אגודה.
 .8ומה שכתוב בירושלמי תאיבי בנים משמשין מיטותיהם ,ואמר רבי יוסי :ובלבד יום שטבלה ,ביאר בב"י דאדלעיל קאי ,דקאמר ,בשעה
שאתה רואה חסרון בא לעולם עשה אשתך גלמודה ,ואתא רבי יוסי למימר דהיינו חוץ מליל טבילה ,שבאותו הלילה צריך לשמש אף
על פי שהוא שנת רעבון.
 9או"ח תקעד,ד .וכתב המשנ"ב )ס"ק יב( שאם יש לו בנים מחללי שבת ,וכוונתו רק כדי שיוליד בנים כשרים ,מסתברא שדינו כחשוכי
בנים .ובמקום אחר )סי' רמ ס"ק מז( כתב המשנ"ב ,שאף מי שיש לו רק בנים ואין לו בנות ,מותר לו לשמש כדי לקיים מצות פריה
ורביה .מקורות :מאירי )י"א א' ,ד"ה אף( .אגודה )סי' ה(.
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היין נקרא חוטא ,המצער עצמו מכל דבר ודבר ,על אחת כמה וכמה .רבי אלעזר אומר :נקרא קדוש )בשביל
ש ַער ר ׁ
שמתוך כך מתמרקין עוונותיו שמתענה( ,שנאמרָ " :קד ֹׁש ִי ְה ֶיה ַ ּגדֵּ ל ּ ֶפ ַרע ְ ׂ
ֹאשוֹ " .ומה זה שלא ציער עצמו אלא

מדבר אחד נקרא קדוש ,המצער עצמו מכל דבר ,על אחת כמה וכמה.
ולשמואל ,הא איקרי קדוש!
ההוא אגידול פרע קאי )ששערו אסור בהנאה אבל הוא עצמו לא נקרא קדוש(.
ולרבי אלעזר ,הא נקרא חוטא!
ההוא דסאיב נפשיה )פשט המקרא על שנטמא במת(.
)י"א ב'( ומי אמר רבי אלעזר הכי?! והאמר רבי אלעזר :לעולם ימוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו
)כאילו כל מעיו קדוש ואסור להכחישן( ,שנאמרּ ְ " :ב ִק ְר ְ ּב ָך ָקדוֹ ׁש וְ ל ֹא ָאבוֹ א ְ ּב ִעיר"!
לא קשיא ,הא דמצי לצעורי נפשיה )שיכול לסבול התענית משבחו הקב"ה( ,הא דלא מצי לצעורי נפשיה.
ריש לקיש אמר :נקרא חסיד ,שנאמר" :גּ ֵֹמל נַ ְפ ׁשוֹ ִא ׁיש ָח ֶסד וְ עֹכֵ ר ׁ ְש ֵארוֹ )המתענה ומכחיש בשרו( ַאכְ זָ ִרי".
אמר רב ששת :האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ,ליכול כלבא לשירותיה )כלבא ליכול סעודתו ,ולכך המתענה אינו

מועיל לו ,אלא כמי שמתענה מפני שאין לו מה יאכל(.
ואמר רבי ירמיה בר אבא :אין תענית ציבור בבבל )לענין איסורי חומרי תענית שהיו נוהגין בו כעין אבילות ,שהיו אוכלין

מבעוד יום ואסורין בנעילת הסנדל( אלא תשעה באב בלבד.
אמר רבי ירמיה בר אבא אמר ריש לקיש :אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית ,מפני שממעט במלאכת שמים
)חלש הוא ואינו יכול ללמוד(.
)י"ב ב'( אמר רב כהנא אמר רב :יחיד שקיבל עליו תענית ,אסור בנעילת הסנדל ,חיישינן שמא תענית צבור קיבל
עליו .היכי ליעבד? אמר רבה בר רב שילא :לימא הכי :למחר אהא לפניך בתענית יחיד.
שיטות הראשונים
הא דמצי לצעורי נפשיה :רוב הראשונים כתבו כלפנינו ,שאם יכול להתענות נקרא קדוש ,ואם לא נקרא חוטא.
והאורחות חיים כתב ,שאם מתענה על קורותיו 10,נקרא קדוש .אך אם אין לו טענה נקרא חוטא 11.השו"ע כתב כרוב
12
הראשונים.
אין תענית ציבור בבבל :רש"י ותוספות כתבו שאין תענית ציבור בבבל ,משום שהיו להם הרבה גשמים .הראב"ד כתב

 .10כגון אם היה לו חולה בבית ,או אסור בבית האסורין ,או איזה צער שיהיה ,יש לו להתענות ולבקש רחמים בתפילתו.
 .11ולכאורה שיטתו נובעת מגרסה שונה בגמרא ,במקום לגרוס כלפנינו "הא דמצי לצעורי נפשיה" גרס "הך דצריכא ליה איקרי קדוש",
ופירוש הדבר שכאשר ישנו צורך להתענות ,כגון כשנמצא בצרה ונודר להתענות בשביל צרה זו ,נקרא קדוש ,אך אם מתענה ללא
סיבה נקרא חוטא .ויעויין בדברי הראבי"ה )סי' תתנד( והדקדוקי סופרים )י"א ב' אות ש( שהעירו בעניין זה.
 .12או"ח תקעא,א .מקורות :ארחות חיים )הלכות תענית אות ב(.
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שאין תענית ציבור בבבל לאסור מלאכה משום שהם עניים ,אין רחיצה וסיכה משום שאין האוויר בריא .ולשיטות אלו
כתב הרמב"ן ששאר ארצות שבגולה שצריכות גשם נוהגים בתענית ציבור 13.ראבי"ה ,רמב"ן ,אור זרוע ,רא"ש ,ריטב"א,
ור"ן כתבו ,שאין תענית ציבור משום שאין בחוץ לארץ נשיא ובית דין שיכולים להחיל חיוב כזה על הציבור 14.השו"ע
15
כתב במקום אחד בסתמא שאין תענית ציבור בבבל ,ובמקום אחר כתב בסתמא שאין תענית ציבור בחוץ לארץ.
יחיד שקיבל עליו תענית :ראבי"ה ,אור זרוע ,ורא"ש דחו את דברי רב שחוששים שמא קיבל על עצמו תענית ציבור,
ופסקו שאם אדם קיבל על עצמו תענית סתם הרי זו תענית יחיד ,משום שאין תענית ציבור בבבל .תוספות וסמ"ק
כתבו שכשמקבל על עצמו את התענית ,צריך לפרש שזו תהיה תענית יחיד .והשו"ע כתב שסתם קבלת תענית הינה
16
תענית יחיד; אך לכתחילה טוב לומר בשעת קבלת התענית שזו תהיה תענית יחיד.
אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית :כתבו סמ"ג ,סמ"ק ,והגהות מיימוניות שאם מדובר על צער של הציבור ,גם
17
תלמיד חכם חייב להשתתף איתם בצערם ולהתענות .וכן פסק השו"ע.
שממעט במלאכת שמים :כתב ראבי"ה שאף מלמדי תינוקות מוגדרים כתלמידי חכמים לעניין זה שאסור להם
19
להתענות 18.וכן פסק השו"ע.
מקרים בהם אין ראוי להתענות :כתב סמ"ג בשם התוספתא ,עיר שהקיפוה גויים ,וכן יחיד הנרדף מפני הגייס או
20
ליסטים או רוח רעה ,אין רשאין להתענות ,שלא לשבר כחן .וכן פסק השו"ע.

 .13והנה לפי' הזה בשאר ארצות שבחוצה לארץ שהן צריכין למטר כא"י יש תענית צבור ,ועוד קשה דא"כ דוקא לגשמים אבל לשאר
צרות שמתריעין עליהם למה לא יהיו נוהגין תענית בחומרות הללו ואטו תשעה באב תענית גשמים הוא ...ושמא יש לדחוק בדבריו
ולומר שלא רצו להטריח על הצבור בשאר ארצות לפי שיש מקומות שהם עניים וחלושים ומקומות שיש בהם צנה יתירה וצריכין
לנעילת מנעל וסנדל ,וכיון שבטלו קצת הדברים מהם בטל דין תענית צבור והשוו כל המקומות בכך חוץ מארץ ישראל .רמב"ן.
 .14ואין כח בגזרתם להשוות תענית שלהם לתענית של תורה שהוא יה"כ ,ותשעה באב שהוא גזרת נביאים .רמב"ן .הרמב"ן והר"ן כתבו
רק שאין בית דין וביארו כאמור שהסיבה היא משום שאין בידם כח לגזור על הציבור תענית חמורה .הראבי"ה ,אור זרוע ורא"ש רק
כתבו שאין נשיא ולא הסבירו את הסיבה .אך הריטב"א כתב גם נשיא וגם בית דין וביאר את הדין כפי שכתבו הרמב"ן וסיעתו שאין
כח בידם לגזור על הציבור .וכך הבין ר' דוד דבליצקי בהגהותיו על הראבי"ה.
 .15או"ח תקסח,ו; תקעה,י .וכתב המשנ"ב )תקעה ס"ק כה( ,שכיום שאין נשיא ,האחרונים מסתפקים האם יש בארץ ישראל דין תענית
ציבור .מקורות :רש"י )פסחים נ"ד ב' ,ד"ה אין( .תוספות )י"א ב' ,ד"ה אין( .רמב"ן )ט"ו א' ,ד"ה עכשיו( .ראב"ד )הו"ד ברמב"ן ובר"ן(.
ראבי"ה )סי' תתנד( .אור זרוע )סי' תב( .רא"ש )סי' ט( .ריטב"א )י"ב ב' ,ד"ה והנכון( .ר"ן )ה א ברי"ף ,ד"ה קא(.
 .16או"ח תקסח,ו .המשנ"ב )ס"ק מ( הסתפק האם בארץ ישראל חיישינן שמא קיבל עליו תענית ציבור ,וכפי שהסתפק בסי' תקעה,
וכמבואר בהערה הקודמת .מקורות :ראבי"ה )סי' תתנד( .אור זרוע )סי' תב( .רא"ש )סי' ט( .תוספות )י"ב א' ,ד"ה כל( .סמ"ק )סי' צו(.
 .17או"ח תקע"א,ב .הדרכי משה מציין שכך כתב גם ההגהות מיימוניות אך לא נמצא לפנינו .וכתב המשנ"ב )ס"ק ג( שמי שתורתו אומנותו
אף בזמנינו נקרא תלמיד חכם לענין זה .ועוד כתב המשנ"ב )ס"ק ד( שאם יש לתלמיד חכם עוונות ידועים שצריך להתענות עליהם,
גם אם ימעט בלימודו צריך להתענות .מקורות :סמ"ג )עשין דרבנן ג( .סמ"ק )סי' צו(.
 .18וכתב הב"י ,פשוט הוא ,דאין לך עוסק במלאכת שמים גדול מהם ,שעל הבל פיהם של תינוקות העולם עומד.
 .19או"ח תקעא,ב .מקורות :ראבי"ה )סי' תתנג(.
 .20או"ח תקעא,ג .וכתב בב"י ,ונראה לי שנודרים שאם ינצלו יתענו כך תעניות ,ועולה להם כאילו התענו אותן .וכדאיתא בפרק קמא
דתעניות )ח' ב'( ,בימי רבי זירא גזרו שמדא ,וגזור דלא למיתב בתעניתא .אמר להו רבי זירא :נקבליה עילוון ,ולכי בטל שמדא ליתביה
וכו' .מקורות :תוספתא )תענית ב,יא( .סמ"ג )עשין דרבנן ג(.
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שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות תעניות ,סימן תקסח(

יָחיד ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ָעלָ יו
וֵ .אין ַּת ֲענִ ית צִ בּ וּר ְ ּב ָבבֶ ל לֵ ָיא ֵסר ִ ּב ְמלָ אכָ ה וּלְ ַה ְפ ִסיק ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹ םֶ ,א ָ ּלא ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ִ ּבלְ ַבדִ .הלְ ָ ּכ ְך ִ
ְישינָ ן ׁ ֶש ּ ָמא ַּת ֲענִ ית צִ בּ וּר ִק ֵ ּבל ָעלָ יו ,ו ֻּמ ָּתר ְ ּבכֻ ָ ּלן; ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ ם לְ כַ ְּת ִח ָ ּלה טוֹ ב לו ַֹמר ִ ּב ׁ ְש ַעת ַק ָ ּבלַ ת ַּת ֲענִ ית:
ַּת ֲענִ ית ,ל ֹא ַחי ׁ ִ
יָחיד לְ ָפנֶ ָ
יך ָמ ָחר.
ֲה ֵרינִ י ְ ּב ַת ֲענִ ית ִ
)או" ח ,הלכות תעניות ,סימן תקעא(

חוֹטא.
אַ .ה ּיו ׁ ֵֹשב ְ ּב ַת ֲענִ יתִ ,אם יָכוֹל לִ ְסבּ ֹל ַה ַּת ֲענִ ית נִ ְק ָרא ָקדו ֹׁש .וְ ִאם לָ אוּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּב ִריא וְ ָחזָ ק ,נִ ְק ָרא ֵ
ישב ְ ּב ַת ֲענִ יתִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ְמ ַמ ֵעט ִ ּב ְמלֶ אכֶ ת ׁ ָש ַמיִםֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ְ ּכ ׁ ֶש ַה ִּצבּ וּר ִמ ְת ַע ִ ּנים ׁ ֶשלּ ֹא יִפְ רֹ ׁש
בַּ .תלְ ִמיד ָחכָ ם ֵאינוֹ ַר ׁ ּ ַשאי לִ ׁ ֵ
ַעצְ מוֹ ֵמ ֶהם; ו ְּמלַ ּ ְמ ֵדי ִּתינוֹ קוֹת דִּ ינָ ם ְ ּכ ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים.
גִ .עיר ׁ ֶש ִה ִּקיפו ָּה גּ ֹו ִיים ,וְ כֵ ן יָ ִחיד ַה ִ ּנ ְרדָּ ף ִמ ּ ְפנֵ י ּגוֹ ִיים אוֹ ִמ ּ ְפנֵ י רו ַּח ָר ָעהֵ ,אינָ ם ַר ׁ ּ ָש ִאים לְ ִה ְת ַע ּנוֹתֶ ׁ ,שלּ ֹא לְ ׁ ַש ֵ ּבר כּ ָֹחם; ֶא ָ ּלא
י ְַק ְ ּבל ּו ֲעלֵ ֶיהם לְ ִה ְת ַענּוֹ ת ָ ּכ ְך וְ כָ ְך ַּת ֲענִ ּיוֹת לִ כְ ׁ ֶש ִ ּי ָּנצְ לוּ; וְ כֵ ן ִאם ָ ּגזְ ר ּו ְ ּגזֵ ָרה וְ גָ זְ ר ּו ׁ ֶשלּ ֹא לְ ִה ְת ַענּוֹ ת ָעלָ יו ,י ְַק ְ ּבל ּו ֲעלֵ ֶיהם
לְ ִה ְת ַענּוֹ ת ָ ּכ ְך וְ כָ ְך ַּת ֲענִ ּיוֹ ת ְ ּכ ׁ ֶש ַ ּי ֲעבֹר ַה ְ ּגזֵ ָרה.
)או" ח ,הלכות תעניות ,סימן תקע ה (

יּ ָ .כל ַּת ֲענִ ית ׁ ֶשגּ וֹ זְ ִרים ַה ִּצבּ וּר ְ ּבחוּצָ ה לָ ָא ֶרץ ,א ֹוכְ לִ ים ָ ּב ֶהם ַ ּב ַ ּליְלָ ה וְ ִדינָ ם ְ ּכ ִדין ׁ ְש ָאר ַּת ֲענִ יוֹת; ׁ ֶש ֵאין גּוֹ זְ ִרים ַעל ַה ִּצבּ וּר
ש ָר ֵאל ִ ּבלְ ַבד ,וּבִ גְ לַ ל ַה ּ ָמ ָטר ,וּבְ אוֹ ָתם ֶע ֶ ׂ
ַּת ֲענִ ית ְ ּכגוֹן צוֹ ם ִ ּכ ּפוּר ֶא ָ ּלא ְ ּב ֶא ֶרץ ִי ִ ׂ
שר ַּת ֲענִ ּיוֹת ׁ ֶש ֵהם ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֶא ְמצָ ִע ּיִים וְ ׁ ֶש ַבע
ַא ֲחר ֹונוֹת.

דיני תענית יחיד
)י"א ב'( אמר רבי זעירא אמר רב הונא :יחיד שקיבל עליו תענית )למחר( ,אפילו אכל ושתה כל הלילה ,למחר
הוא מתפלל תפילת תענית .לן בתעניתו )קיבל תענית מבעוד יום ,וכשהחשיך ובא לסעוד ,נמלך ולא אכל ,ולן בתעניתו(,
אינו מתפלל של תענית.
אמר רב יוסף :מאי קסבר רב הונא? סבירא ליה אין מתענין לשעות ,או דלמא מתענין לשעות והמתענה לשעות
אינו מתפלל תפלת תענית.
אמר ליה אביי :לעולם קסבר רב הונא מתענין לשעות ,והמתענה לשעות מתפלל תפלת תענית .ושאני הכא,
]דאיכא שעות דליליא[ 21דלא קביל עליה מעיקרא.
מר עוקבא איקלע לגינזק .בעו מיניה :מתענין לשעות ,או אין מתענין לשעות? לא הוה בידיה .אזל ושאיל בי
מדרשא .אמרו ליה :הלכתא  -מתענין לשעות ומתפללין תפלת תענית.
)י"ב א'( אמר רב חסדא :הא דאמרת מתענין לשעות ,והוא שלא טעם כלום עד הערב.
א"ל אביי :הא תענית מעלייתא היא!
ומתרץ ,לא צריכא ,דאימלך אימלוכי )כלומר לא היה בדעתו כלל להתענות ,אלא הוטרד ולא אכל עד חצי היום .וכשהגיע

חצי היום נמלך ואמר הואיל והתעניתי עד חצי היום אתענה כל היום(.
 .21דק"ס כתב ,על פי רש"י ורא"ש וכת"י ,שנכון לא לגרוס את הסוגריים ,וכמש"כ בגבורת ארי שהוא ט"ס.
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שיטות הראשונים
אכל ושתה כל הלילה למחר מתפלל תפילת תענית :גרסת רבינו חננאל ,הרי"ף ורוב ראשוני ספרד שקיבל עליו תענית
שני ימים זה אחר זה ,אפילו אכל ושתה כל הלילה ,למחר מתפלל תפילת תענית .הרא"ש ,המאירי והר"ן פירשו גרסה
זו שאף על פי שאין התענית רצופה ,אלא אוכל בלילה שבינתיים ,עדיין קבלת התענית הזאת נחשבת לקבלה גמורה.
ר"י פירש לגרסה זו שאם אכל בלילה שבין שני ימי התענית ,אין זה נחשב להפסקה ,משום שמסתמא כך קיבל על
עצמו לאכול בלילה שבינתיים .הרוקח פירש שאם קיבל שני ימים רצופים ,אז ביום השני אינו צריך להתפלל תפילת
22
תענית.
גרסת רש"י ורוב ראשוני אשכנז היא כלפנינו ,שאם קיבל תענית אפילו אכל ושתה כל הלילה ,למחר מתפלל תפילת
תענית .ולפי זה ,פירוש הדבר שהתענית תלויה בקבלה :אם קיבל על עצמו לפני התענית ,מתפלל תפילת תענית אפילו
אם הוא כעת שבע .ואם לא קיבל על עצמו ,אינו מתפלל תפילת תענית ,אפילו אם הוא בתענית יום שלם.
הרמב"ם כתב גם כפירוש הראשונים שאף שאין התענית רצופה עדיין הקבלה נחשבת ,וגם את העולה מדברי רש"י.
23
והשו"ע ציטט את הרמב"ם ,והרמ"א הביא את דברי ר"י ,שמסתמא לא קיבל על עצמו להתענות בלילה.
קבלת תענית מספר ימים לא רצופים :על פי פירוש רוב הראשונים בגרסת הרי"ף בפסקה הקודמת ,כתב הריטב"א
שאינו יכול לקבל בקבלה אחת מספר תעניות כשאינן רצופות .המרדכי כתב שיכול לקבל .וכתבו הראבי"ה ,אור זרוע
24
והגהות מיימוניות שכך נוהגים .והרא"ש הסתפק בדבר .וכן כתב השו"ע .והרמ"א פסק כמרדכי.
תענית שעות :רש"י ביאר שתענית שעות פירושו שבתחילת היום האדם לא אכל ,אך במקרה ולא לשם תענית ,ולאחר
מכן קיבל על עצמו להתענות עד סוף היום .הרא"ש ביאר דבריו ,שקיבל מאתמול בשעת מנחה שאם לא יאכל עד חצי
היום אז יהיה בתענית עד שתחשך 25.ויש שביארו שיכול לקבל במהלך היום 26.וכן כתב הרמב"ן 27.הרמב"ם וראבי"ה
כתבו שאף אם אכל ושתה בתחילת היום ,יכול לקבל תענית עד סוף היום 28.והוסיף הראבי"ה שאף אם דעתו להתענות
 .22נראה שהוא מפרש מימרא זו דזעירי לומר דכל שלן בתעניתו ,שני הימים חשובים כיום אחד ,ואין צריך להתפלל עננו אלא באחד
מהם בלבד .ב"י.
 .23או"ח תקסב,ז .מקורות :רבינו חננאל )י"א ב'( .רי"ף )ג א בדפיו( .רא"ש )סי' י' וסי' י"א( .מאירי )י"א ב' ,ד"ה יחיד( .ר"ן )ג א ברי"ף ,ד"ה
יחיד( .ר"י )הו"ד במרדכי סי' תרכא(.
 .24או"ח תקסב ,ח .מקורות :ריטב"א )י"א ב' ,ד"ה גרש"י( .מרדכי )סי' תרכא( .ראבי"ה )סי' תתנז( .אור זרוע )סי' תד( .הגהות מיימוניות
)הלכות תעניות אות ז( .רא"ש )סי' יא(.
 .25דאי לא קבליה כלל הא אמר שמואל בפ"ק דתענית )י"ב א'( כל תענית שלא קבל עליו מבעוד יום לא שמיה תענית ואי יתיב דמי
למפוחא דמלי זיקא .תוספות.
 .26והא דבעי שמואל קבלה היינו לכתחלה ואי יתיב דמי למפוחא היינו שאינו מקבל עליו שכר תענית אלא נקרא חוטא על שציער עצמו
ומ"מ נדרו נדר .תוספות.
 .27אך לא כתב את הדברים בביאור דעת רש"י אלא בדעת עצמו.
 .28והשיגו הראב"ד :אין זה כלום ,שהרי אמרו )י"ב א'( :והוא שלא טעם כלום כל אותו היום ,ועוד אמרו :כל תענית שלא שקעה עליו חמה
לא שמיה תענית .המימרא הראשונה מיעטה שאם אכל בחצי היום ,ורצה להתע,נות עד הערב לאו כלום היא ,כי מאחר שאכל שוב
אינו מתענה .והמימרא השניה באה למעט מי שאמר אפילו בערב הריני בתענית עד חצי היום .כי מאחר שלא יצא עליו היום בעינוי,
קבלתו לאו כלום היא .וכתב הר"ן ,ואפשר שהיה גורס כגירסת רבינו חננאל ז"ל שכתב בה :רב חסדא לטעמיה דאמר כל תענית שלא
שקעה עליו חמה ,לא שמיה תענית .ולפי זה ,כי אמר רב חסדא 'והוא דלא אכל כלום כל אותו היום' ,לא בא למעט מי שאכל

בעזהשי ” ת

מסכת :תענית |
פרק :א | דף :י"א

יום שלם ואכל באמצע ,ממשיך להתענות ומתפלל תפילת תענית כדין תענית שעות .הרא"ש עצמו פירש שמדובר
שקיבל על עצמו מאתמול להתענות רק חצי יום ,ונמלך והתענה עד הערב .והשו"ע סתם כרמב"ן .ובשם יש אומרים
29
כרא"ש.
שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות תענית ,סימן תקסב(

זִ .ק ֵ ּבל ָעלָ יו ַּת ֲענִ ית ִ ּב ְתפִ ַ ּלת ַה ּ ִמנְ ָחהַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא אוֹ כֵ ל וְ ׁש ֶוֹתה ַ ּב ַ ּליְלָ ה ,ל ֹא ִה ְפ ִסיד ְ ּכלוּם; וְ כֵ ן ִאם ִק ֵ ּבל ָעלָ יו
יָמים אוֹ יוֹ ֵתר ,זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ,לְ ִה ְת ַענּוֹ ת ַ ּב ּי ִָמים וְ יֹאכַ ל ַ ּב ֵ ּלילוֹ תַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא אוֹ כֵ ל ָ ּכל
לְ ִה ְת ַענּוֹ ת ׁ ְשל ׁ ָֹשה אוֹ ַא ְר ָ ּב ָעה ִ
ַה ַ ּליְלָ ה ל ֹא ִה ְפ ִסיד ְ ּכלוּםְּ ,ד ָהוֵ י ַק ָ ּבלָ ה לְ כֻ ָ ּלם ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא ִק ֵ ּבל ָ ּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְ ּב ִמנְ ָחה ׁ ֶש ְ ּלפָ נָ יו .הגה :וְ ִאם ִק ֵ ּבל
)מ ְרדְּ כַ י פ''ק דְּ ַת ֲענִ ית( ,וְ ָאז ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ָ ּכל יוֹ ם
לְ ִה ְת ַענּוֹ ת ׁ ְשנֵ י י ִָמים ְרצו ִּפין ֻמ ָּתר לֶ ֱאכֹל ַ ּב ַ ּליְלָ ה ׁ ֶש ֵ ּבינֵ ֶיהםִ ,אם ל ֹא ּ ֵפ ֵר ׁש ְ ּב ֶה ְדיָ א ַאף ַעל ַה ַ ּליְלָ ה ָ
ימן ק''פ(.
)פ ְס ֵקי מהרא''י ִס ָ
ְ ּב ִמנְ ָחהֲ ,ענֵ נ ּו ּ ִ

חִ .אם ִק ֵ ּבל ָעלָ יו ִ ּב ְת ִפ ַ ּלת ַה ּ ִמנְ ָחה ׁ ְשל ׁ ָֹשה אוֹ ַא ְר ָ ּב ָעה ַּת ֲענִ ּיוֹ ת ,וְ ל ֹא ְרצו ִּפין זֶ ה ַא ַחר זֶ הּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ָעלָ יו לְ ִה ְת ַענּוֹת ׁ ֵשנִ י
ישי וְ ׁ ֵשנִ י וְ כַ ּיוֹ צֵ א ָ ּבזֶ ה ,י ֵׁש ִמי ׁ ֶש ּ ִמ ְס ַּת ּ ֵפק ִאי ַס ֵ ּגי ְ ּב ַק ָ ּבלָ ה ַא ַחת לְ כֻ ָ ּלם א ֹו ִאם צָ ִר ְ
יך ַק ָ ּבלָ ה לְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד .הגהִ :מיה ּו
וַ ֲח ִמ ׁ ִ
)מ ְרדְּ כַ י וְ ַה ָ ּגהוֹ ת ַמיְמוֹ נִ י(.
נָ ֲהג ּו ָה ָעם לְ ַק ְ ּבלָ ם ְ ּב ַק ָ ּבלָ ה ַא ַחת וְ ַס ֵ ּגי ְ ּב ָהכֵ י ,וְ כֵ ן דַּ ַעת ִמ ְקצָ ת ַר ְ ּבוָ ָתא ָ

טִ .ק ֵ ּבל ָעלָ יו לְ ִה ְת ַענּוֹ ת לְ ָמ ָחר ,וְ ִה ְת ַע ָּנה ,ו ַּב ַ ּליְלָ ה ׁ ֶש ְ ּל ַא ַחר ַה ַּת ֲענִ ית נִ ְמלַ ְך לְ ִה ְת ַענּוֹ תַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּלן ְ ּב ַת ֲענִ יתוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ָאכַ ל
ַ ּב ַ ּליְלָ ה וְ ִה ְת ַע ָּנה ָ ּכל ַה ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ֵשנִ יֵ ,אינוֹ ַּת ֲענִ יתִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשלּ ֹא ִק ְ ּבלוֹ ָעלָ יו ִמ ְ ּבעוֹ ד יוֹם.
יִ .מ ְת ַע ֶּנה ָא ָדם ַּת ֲענִ ית ׁ ָשעוֹת וְ הוּא ׁ ֶשלּ ֹא יֹאכַ ל ָ ּכל ַה ּיוֹ םּ ֵ .כיצַ ד? ֲה ֵרי ׁ ֶש ָהיָה ָטרוּד ַ ּב ֲח ָפצָ יו ו ִּמ ְת ַע ֵסק ִ ּבצְ ָרכָ יו וְ ל ֹא ָאכַ ל ַעד
ֲחצוֹ ת אוֹ ַעד ט' ׁ ָשעוֹ ת ,וְ נִ ְמלַ ְך לְ ִה ְת ַענּוֹ ת ַ ּב ׁ ּ ָשעוֹת ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ֲאר ּו ִמן ַה ּיוֹ םֲ ,ה ֵרי זֶ ה ִמ ְת ַע ֶּנה אוֹ ָתם ׁ ָשעוֹ ת ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ָ ּב ֶהם ֲענֵ נ ּו
ׁ ֶש ֲה ֵרי ִק ֵ ּבל ָעלָ יו ַה ַּת ֲענִ ית ק ֶֹדם ׁ ְשעוֹ ת ַה ַּת ֲענִ ית .וְ יֵ ׁש או ְֹמ ִרים ׁ ֶש ַ ּגם זֶ ה ַּת ֲענִ ית ׁ ָשעוֹת צָ ִר ְ
יך ׁ ֶש ּי ְַק ְ ּבלֶ ּנ ּו ָעלָ יו ֵמ ֶא ְתמוֹל;
וְ ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ְ ּכ ַחת לָ ּה? ְ ּכגוֹ ן ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ָעלָ יו ֵמ ֶא ְתמוֹ ל לְ ִה ְת ַע ּנוֹת ַעד ֲחצִ י ַה ּיוֹ ם ,וּכְ ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע לַ ֲחצִ י ַה ּיוֹ ם נִ ְמלַ ְך וּגְ ָמרוֹ ,א ֹו ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל
ָעלָ יו לְ ִה ְת ַענּוֹ ת לְ ָמ ָחר ֵמ ֲחצִ י ַה ּיוֹ ם וָ ֵאילָ ְך ,וּלְ ָמ ָחר נִ ְמלַ ְך וְ ל ֹא ָאכַ ל ַ ּגם ַ ּב ֲחצִ י ַה ּיוֹ ם ִר ׁ
אש ֹוןֲ ,ה ֵרי זֶ ה ַּת ֲענִ ית ׁ ָשעוֹ ת.
יאִ .אם ִק ֵ ּבל ָעלָ יו ַּת ֲענִ ית ַעד ֲחצִ י ַה ּיוֹ ם וְ ָאכַ ל ַא ַחר ָ ּכ ְך ,א ֹו ׁ ֶש ָאכַ ל ַעד ֲחצִ י ַה ּיוֹ ם וְ ִק ֵ ּבל ָעלָ יו ַּת ֲענִ ית ִמ ׁ ּ ָשם וָ ֵאילָ ְךֵ ,אינוֹ נִ ְק ָרא
ַּת ֲענִ ית לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ֲענֵ נוֲּ ,א ָבל נִ ְק ָרא ַּת ֲענִ ית לְ ִענְ יָן ׁ ֶש ָּצ ִר ְ
יך לְ ַה ׁ ְשלִ ים נִ ְדר ֹו.

בתחילת היום ,אלא האוכל בסוף היום בלבד.
 .29או"ח תקסב,י .מקורות :רש"י )עבודה זרה ל"ד א' ,ד"ה לשעות( .תוספות )עבודה זרה ל"ד א' ד"ה מתענין( .רמב"ן )הו"ד ברא"ש( .רא"ש
)סי' יב( .רמב"ם )הלכות תעניות א,יג( .ראבי"ה )סי' תתנה(.

