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איסור רחיצה בתענית צבור ובאבל
)י"ג א'( אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא :כל שהוא משום ֵא ֶבל )כל תענית שאסרו חכמים רחיצה משום אבל( ,כגון
תשעה באב ואבל )כגון ט' באב שהוא משום אבילות חורבן ,וכל שכן אבל ממש שמתו לפניו ,דאית ליה צערא טובא( ,אסור
בין בחמין בין בצונן .כל שהוא משום תענוג )שמצטערים ואוסרים עצמם בתענוג( ,כגון תענית צבור ,בחמין אסור
בצונן מותר.
תא שמע :א .כשאמרו )תענית ציבור( אסור במלאכה ,לא אמרו אלא ביום .אבל בלילה ,מותר .ב .וכשאמרו אסור
בנעילת הסנדל ,לא אמרו אלא בעיר .אבל בדרך ,מותר .הא כיצד? יוצא לדרך )חוץ לעיר( ,נועל .נכנס לעיר ,חולץ.
ג .וכשאמרו אסור ברחיצה ,לא אמרו אלא כל גופו .אבל פניו ידיו ורגליו ,מותר .ד .וכן אתה מוצא במנודה
ּובְ ָא ֵבל.
מאי לאו) ,הא דקתני וכן אתה במנודה ובאבל( אכולהו )אפילו ארחיצה( .ובמאי עסקינן? אילימא בחמין ,פניו ידיו
ורגליו מי שרו?! והאמר רב ששת :אבל אסור להושיט אצבעו בחמין! אלא לאו בצונן )ושמע מינה דבתענית צבור
אסור לרחוץ כל גופו אפילו בצונן ,ותיובתא לרפרם פר פפא(.
לא ,לעולם בחמין )אבל בצונן שרי לרחוץ כל גופו( .ודקא קשיא לך 'וכן אתה מוצא במנודה ובאבל' ,אשארא קאי
)אנעילה וסיכה(.
אמר רבא :אבל מותר לרחוץ בצונן כל שבעה ,מידי דהוה אבשרא וחמרא.
)י"ג ב'( איכא דאמרי ,אמר רבא :אבל אסור בצונן כל שבעה.
מאי שנא מבשר ויין? התם לפכוחי פחדיה הוא דעביד.
)ומסיק( והלכתא ָ -א ֵבל אסור לרחוץ כל גופו ,בין בחמין בין בצונן ,כל שבעהֲ .א ָבל פניו ידיו ורגליו ,בחמין אסור
בצונן מותרֲ .א ָבל לסוך ,אפילו כל שהוא אסור .ואם לעבר את הזוהמא ,מותר.
שיטות הראשונים
כל שהוא משום אבל ,אסור בין בחמין בין בצונן :כתב הר"ן מיהו לא שוו אהדדי .דבתשעה באב ,אמרינן
דאסור להושיט אפילו אצבעו קטנה במים ,כדרך שאסור ביום הכיפורים .ואילו באבל מסקינן דפניו ידיו ורגליו בצונן
מותר.

)פסחים נ"ד ב'(

נמצא שלושה דינים חלוקים :א .תשעה באב  -אסור להושיט אפילו אצבעו קטנה במים ,אפילו בצונן .בָ .אבֵ ל  -בחמין
אסור לגמרי .ובצונן מותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו .ג .תענית ציבור  -מותר לרחוץ אפילו כל גופו בצונן .ובחמין רק פניו
ידיו ורגליו .וכן פסק השו"ע1.
איסור רחיצה וסיכה לאבל :למסקנהָ ,א ֵבל אסור לרחוץ כל גופו ,אפילו בצונן ,כל שבעה .פניו ידיו ורגליו בצונן ,מותר.
ולסוך ,אפילו כלשהו אסור .ולהעביר הזוהמא ,מותר .וכתב רמב"ן ,ואין צריך לומר במי שהיו חטטין בראשו ,שסך כדרכו
 .1או"ח תקעה,ג .מקורות :ר"ן )ד ב ברי"ף ,ד"ה אמר רפרם( .וכן רמב"ם )הל' תעניות ג,ד(.
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ואינו חושש .וכן אם היה מלוכלך בטיט וצואה ,רוחץ כדרכו ואינו חושש .וכן פסק

השו"ע2.

שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות תענית ,סימן תקעה(

יקין ִמ ֶ ּל ֱאכֹל ִמ ְ ּבעוֹד יוֹ ם,
ישי וְ ׁ ֵשנִ י ,וּבְ ֵאלּ ּו ַמ ְפ ִס ִ
גָ .עבְ ר ּו ֵאלּ ּו וְ ל ֹא נַ ֲענוּּ ֵ ,בית ִּדין גּ וֹ זְ ִרין עוֹ ד ג' ַּת ֲענִ ּיוֹת ַעל ַה ִּצבּ וּר ׁ ֵשנִ י וַ ֲח ִמ ׁ ִ
וַ ֲאסו ִּרים ָ ּב ֶהם ַ ּב ֲע ִ ׂ
נוֹעלִ ין ֶאת
ש ַ ּית ְמלָ אכָ ה ַ ּב ּיוֹ ם ֲא ָבל ל ֹא ַ ּב ַ ּליְלָ ה ,וַ ֲאסו ִּרים ִ ּב ְר ִחיצַ ת ָ ּכל ַהגּ וּף ְ ּב ַח ּ ִמין ,לְ ִפיכָ ְך ֲ
ַה ּ ֶמ ְר ֲחצָ אוֹ ת; ֲא ָבל ּ ָפנָ יו יָ ָדיו וְ ַרגְ לָ יו ְ ּב ַח ּ ִמין ,וְ כָ ל גּ וּפוֹ ְ ּבצוֹ נֵ ןֻ ,מ ָּתר .וַ ֲאסו ִּרים ְ ּב ִסיכָ ה ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן הוּא לְ ַה ֲעבִ יר ֶאת
ַה ֻּז ֲה ָמא ,וַ ֲאסו ִּרים ָ ּב ֶהם ְ ּב ַת ׁ ְש ִמ ׁיש ַה ּ ִמ ָּטה וְ כֵ ן ָאסו ִּרים ִ ּבנְ ִעילַ ת ַה ַסנְ דָּ ל ָ ּב ִעיר ,ו ִּמ ְת ּ ַפ ְ ּללִ ין ְ ּב ָב ֵּתי ְ ּכנֵ ִס ּיוֹת ו ִּמ ְת ַח ְ ּננִ ים
ְ ּכבִ ׁ ְש ָאר ַּת ֲענִ ּיוֹ ת.
)או" ח ,הלכות תשעה באב ,סימן תקנד(

זְ .ר ִחיצָ ה ֲאסו ָּרה ְ ּבט' ְ ּב ָאבּ ֵ ,בין ְ ּב ַח ּ ִמין ֵ ּבין ְ ּבצ ֹונֵ ן; ֲא ִפלּ ּו לְ הו ׁ ִֹשיט ֶאצְ ָ ּבעוֹ ְ ּב ַמיִםָ ,אסוּר.
)יו"ד ,הלכות אבילות ,סימ ן שפא(

אְ .ר ִחיצָ ה ֵ ּכיצַ דָ ,אסוּר לִ ְרחֹץ ָ ּכל גוּפוֹ ֲ ,א ִפל ּו ְ ּבצ ֹונֵ ן; ֲא ָבל ּ ָפנָ יו ָיָדיו וְ ַרגְ לָ יוּ ְ ,ב ַח ּ ִמיןָ ,אסוּר; ְ ּבצוֹ נֵ ןֻ ,מ ָּתר .וְ ִאם ָהיָ ה ְמלֻ כְ לָ ְך
צוֹאה ,רוֹ ֵחץ ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ וְ ֵאינוֹ חו ׁ ֵֹש ׁש .הגה :וְ כָ ל זֶ ה ִמדִּ ינָ א ֵאינוֹ ָאסוּר ַרק ׁ ִשבְ ָעהֲ ,א ָבל ַא ַחר ָ ּכ ְך ֻמ ָּתר ִ ּב ְר ִחיצָ הֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו ָה ִאדָּ נָ א
ְ ּב ִּטיט וְ ָ
ש ָמחוֹ ת ובהגמי"י פ"ז מהל' י"ט ופ"י דהל' ֵא ֶבל( ; וַ ֲא ִפלּ ּו לָ חֹף ָהר ׁ
לֶ ֱאסֹר ָ ּכל ְר ִחיצָ ה ָ ּכל ל' יוֹ ם )מהר"מ ִהלְ כוֹ ת ְ ׂ
ֹאש ָאסוּר )לְ ַק ּ ָמן סי' ש"צ
יקין )א"ז ְ ּב ׁ ֵשם ַר ׁ ְש ָ ּב"א(.
ובא"ז( ; וְ ֵאין לְ ׁ ַשנּוֹ ת ַה ּ ִמנְ ָהגּ ִ ,כי ִמנְ ָהג ָקדוּם הוּא וְ נִ ְתי ֵַּסד ַעל ּ ִפי וָ ִת ִ

בִ .סיכָ ה ֵ ּכיצַ דָ ,אסוּר לָ סו ְּך ֲא ִפל ּו ָ ּכל ׁ ֶשהוּאִ ,אם ְמכַ ֵּון לְ ַת ֲענוּגֲ ,אבָ ל ִאם הוּא לְ ַה ֲעבִ יר ַה ֻּז ֲה ָמא ֻמ ָּתר; וְ ֵאין צָ ִר ְ
יך לוֹ ַמר
ִמ ׁ ּשוּם ְרפו ָּאהּ ְ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֲח ָט ִטין ְ ּבר ׁ
ֹאש ֹו.

תפילת עננו היכן מזכירה
)י"ג ב'( צלותא דתעניתא היכי מדכרינן?
אדבריה רב יהודה לרב יצחק בריה ,ודרש :יחיד שקיבל עליו תענית ,מתפלל של תענית )עננו( .והיכן אומרה? בין
גואל לרופא )ברכה בפני עצמה(.
מתקיף לה רב יצחק :וכי יחיד קובע ברכה לעצמו?!
אלא אמר רב יצחק :בשומע תפלה .וכן אמר רב ששת :בשומע תפלה.
מיתיבי :אין בין יחיד לצבור ,אלא שזה מתפלל שמונה עשרה וזה מתפלל תשע עשרה.
מאי יחיד ומאי צבור? אילימא יחיד ממש ,וצבור שליח צבור ,הני תשע עשרה?! עשרין וארבע הוו! אלא לאו הכי
קאמר :אין בין יחיד דקבל עליו תענית יחיד ,ליחיד שקבל עליו תענית צבור ,אלא שזה מתפלל שמונה עשרה
וזה מתפלל תשע עשרה .שמע מינה :יחיד קובע ברכה לעצמו!
לא ,לעולם אימא לך שליח צבור )ומתפלל תשע עשרה ,ומוסיף ברכה בין גואל לרופא( .ודקא קשיא לך שליח צבור
עשרין וארבע מצלי ,בשלוש תעניות ראשונות ,דליכא עשרים וארבע.
 .2יו"ד שפא,א-ב .מקורות :רמב"ן )תורת האדם ,עניין האבלות ,הוצ' מוה"ק עמ' קעג(.
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ולא?! והא 'אין בין' קתני! 'אין בין שלוש ראשונות לשלוש אמצעיות אלא שבאלו מותרין בעשיית מלאכה
ובאלו אסורין בעשיית מלאכה' ,הא לעשרים וארבע ,זה וזה שוין!
תנא באיסורי קא מיירי ,בתפילות לא מיירי.
ואי בעית אימא :באמצעייתא נמי לא מצלי עשרים וארבע )אלא באחרונות(.
)י"ד א'( )ומסיק( מאי הוי עלה? אמר רב שמואל בר ססרטאי ,וכן אמר רב חייא בר אשי אמר רב :בין גואל לרופא.
ורב אשי אמר משמיה דרבי ינאי ,בריה דרבי ישמעאל :בשומע תפילה.
והלכתא :בשומע תפילה.
שיטות הראשונים
עננו בתפילת יחיד :למסקנה ,יחיד מוסיף עננו בשומע תפילה ,לא שנא קיבל עליו תענית יחיד ,לא שנא קיבל עליו
תענית ציבור .וכתב הרא"ש ,יש שהיו רוצים לומר ,דיחיד שהיה מתפלל בתענית צבור 3,אומר בין גואל לרופא ,דלאו
קביעותא דיחיד לעצמו היא ,דצבור קבעי לה .ואף על גב דקא מצלו ביחידים ,צבור נינהו .ואין נראה לראבי"ה 4,אלא כל
יחיד אינו קובע ברכה לעצמו ,אלא אומר עננו בשומע תפילה .וכתב הכל בו ,ושליח צבור כשמסדר תפילתו בלחש,
כיחיד דמי ,ואומרה בשומע תפילה .וכן פסק השו"ע5.
באילו תפילות ביום התענית אומרים עננו :דעת הרי"ף ,שצריך לומר עננו כבר בתפילת ערבית 6.והרז"ה חלק עליו וכתב
שאין מתפללין תפילת תענית בערבית של ליל כניסת התענית .ורש"י כתב בשם הגאונים ,שאין אנו רגילים לאמרו
ערבית ושחרית ,שמא יארע לו אונס או בולמוס ,ויטעם כלום ,ונמצא שקרן בתפילתו 7.ורבינו ירוחם כתב שנהגו העולם
כדברי הגאונים ,וכן כתבו סמ"ג והרוקח .ואילו הכל בו כתב שעכשיו נהגו שלא להתפלל יחיד עננו אפילו בתפילת
שחרית ,אלא בארבעה צומות בלבד .וכן כתב השו"ע בשם יש אומרים .והרמ"א כתב שנהגו בכל הצומות שלא לאמרו
כי אם במנחה8.
אמירת עננו לשליח ציבור בתענית צבור :משמעות הסוגיא ,שיחיד אינו קובע ברכה לעצמו ,אלא אומרה בשומע תפילה.
"הע ֹונֶ ה ְ ּב ֵעת צָ ָרה".
ושליח ציבור קובע ברכה לעצמו ,ואומרה בין גואל לרופא .וכן כתב הרי"ף .וכתב הרמב"ם ,וְ חוֹ ֵתם ָ ּב ּה ָ

 .3כלומר לא יחיד שקיבל עליו תענית כחומר תענית ציבור ,אלא שכל הציבור קיבלו תענית ציבור ,והיחיד בתוכם ,וכעת היחיד מתפלל
תפילת לחש עם הציבור ,לפני חזרת הש"ץ.
 .4דא"כ הא דפריך מברייתא דאין בין יחידים לציבור וכו' לישני ליה כפשטא דברייתא ,אין בין יחיד דעלמא ,דהיינו תענית יחיד ,לציבור
יחידים בתענית ציבור ,אלא שהיחיד מתפלל שמונה עשרה ,ויחידים בתענית ציבור מתפללין תשע עשרה.
 .5או"ח תקסה,א .מקורות :רא"ש )סי' יז( .כל בו )סי' סב(.
 .6ושמא תאמר :והיאך יתפלל בערבית תפילת תענית ,והרי הוא אינו מעונה עדיין ,ועתיד לאכול ולשתות כל הלילה! איכא למימר דהיינו
מפני הקבלה שקיבל התענית על עצמו מבערב .ש'יום' של תורה לכל דבר מערב עד ערב ...אלא ודאי התענית מתחיל מתחילת
הלילה .ומשום הכי אמרינן שצריך לקבל אפילו תענית יחיד מבעוד יום .ואם אינו מתחיל עד למחר ,למה הוא מקבלו עליו עד הלילה?
וכו' .ר"ן.
 .7ומה שרגילין ששליח צבור אומרה ,היינו לפי שאי אפשר שלא יתענו מן הקהל קצת.
 .8או"ח תקסה,ג .מקורות :רי"ף )תענית ,ד א בדפיו( .רש"י )שבת כ"ד א' ,ד"ה ערבית( .ורבינו ירוחם )נתיב יח ח"א( .סמ"ג )עשין דרבנן ג(.
כל בו )סי' סא ,ד"ה נהגו כל( .הרוקח )הל' תענית ,סי' ריג( .רז"ה )הו"ד בר"ן( .ר"ן )ד א ברי"ף ,ד"ה ירושלמי רבי יונה(.
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וכן פסק

השו"ע9.

אמירת עננו לשליח ציבור כשאין עשרה מתענים בביהכנ"ס :כתב הרשב"א ,לעולם אין שליח צבור אומרה ברכה בפני
עצמה עד שיהיו שם עשרה )מתענים( .שאין שליחות ליחיד עד שיהיו עשרה מקובצים במקום אחד .וכן פסק השו"ע10.
שליח צבור שאינו מתענה :כתב רב נתן שליח צבור שאינו מתענה אינו יכול להתפלל 11.וכן כתב ר"ד אבודרהם בשם רב
עמרם .וכן דעת רב יהודאי גאון .וכן פסק השו"ע12.
כהן שאינו מתענה אם עולה לתורה :כתב מהר"י קולון ,מעשים בכל יום כשאין הכהן מתענה ,יוצא הכהן מבית הכנסת
ועומד לקרות בתורה ישראל המתענה .ונראה מדבריו שאין עומד לקרות בתורה מי שלא התענה .וכן פסק השו"ע13.
שליח צבור ששכח לומר עננו :במסכת ברכות )אין עומדין ,ל"ד א'( נחלקו אמוראים בשליח ציבור שטעה ,להיכן חוזר .דעת
רש"י ועוד ראשונים שאומר הברכה שדילג עליה במקום שנזכר .ורי"ף ,רמב"ם ,ורא"ש פסקו ,על פי פירושם שם ,שחוזר
לברכה שדילג עליה ,ומשם ממשיך כסדר 14.וכתבו תוספות ורא"ש ,שלפי זה ,שליח ציבור ששכח עננו ,לא יחזור15.
וכתב המנהיג שאומרה בשומע תפילה ,כיחיד .והכל בו כתב בשם הר"ף ,שאומר עננו במקום שנזכר ,וחוזר ואומר רפאני
וכל הברכות על הסדר .ובשם רשב"ם כתב ,שאומר עננו במקום שנזכר ,ברכה בפני עצמה ,דאמצעיות אין להן סדר.
והשו"ע פסק כרא"ש והמנהיג16.

 .9או"ח תקסו,א .הנוסח המדויק שהובא בשו"ע :העונה עמו ישראל בעת צרה .מקורות :רי"ף )ד א בדפיו( .רמב"ם )הל' תפילה ב,יד(.
 .10או"ח תקסו,ג .וכתב המשנ"ב )ס"ק טו( שאם יש בהם אחד שאינו משלים ,לא יאמר ברכת עננו .עוד כתב )ס"ק יד( ,ולענין קריאת ויחל
כשחל התענית צבור בב' וה' ,אע"פ שדוחין פרשת השבוע ,לית כאן ברכה לבטלה )דתקנת עזרא לקרות בשני וחמישי( ,אם כן די
כשיש ששה בביהכנ"ס קורין ויחל .משא"כ במנחה צריך עשרה בביהכנ"ס .והוא הדין שחרית כשחל בימים אגד"ו ,צריך עשרה
בביהכנ"ס דוקא .ויש אומרים שבתענית צבור של ד' צומות ,כיון דמדברי קבלה הם ,אפילו אין שם מתענים רק שבעה ,והשאר אינם
מתענים ,דאניסי שהם חולים ,יכולים לקבוע ברכת עננו ולקרות ויחל .מקורות :רשב"א )שו"ת ח"א סי' פא(.
 .11והטור הביא דבריו ,וכתב :ואיני יודע למה ,שאינו אומר 'ביום תעניתי' ,אלא 'ביום תענית הזה' ,ותענית הוא לאחרים! ודאי אם אפשר
שיהיה ש"ץ המתענה ,טוב הוא מאחר .אבל אם אי אפשר ,נראה לי שיכול להתפלל.
 .12או"ח תקסו,ה .וכתב ב"י :ודבריהם דברי קבלה ועליהם יש לסמוך .מקורות :רב יהודאי גאון )תשובות גאוני מזרח ומערב סי' קכה( .רב
נתן )הו"ד בטור( .אבודרהם )הו"ד בב"י(.
 .13או"ח תקסו,ו .וכתב המשנ"ב )ס"ק יט( ,דדוקא במנחה )לא יעלה ישראל לתורה( .אבל בשחרית ,בשני וחמישי ,מותר לעלות ,אע"פ
שדוחין פרשת השבוע וקורין ויחל ,מכל מקום עכ"פ הלא קוראין בתורה בלא התענית .ויש מאחרונים שמפקפקין בזה .ובדיעבד אם
קראוהו ,לכולי עלמא יעלה .עוד כתב המשנ"ב )ס"ק כא( שדווקא בתעניות הכתובות ,אם לא יצא הכהן יאמרו שהוא פגום .ובדיעבד
אם קראוהו ,נחלקו הפוסקים :יש מחמירים ,דהוי חשש ברכה לבטלה )שלא תקנו קריאה זו אלא למתענים( .ויש מקילים .ובדיעבד,
אם הוא ת"ח ,ואירע אונס ולא התענה ,וקראוהו לעלות ,יוכל משום חילול ה' לסמוך בשעת הדחק על המקילין ,ויעלה .מקורות:
מהרי"ק )שו"ת סי' ט(.
 .14וראה בהרחבה ב"נתיבי הלכה" ברכות שם.
 .15כי היה צריך לומר אחר כך כל הברכה על הסדר ,והויא ברכה לבטלה .אבל לפירוש רש"י אומרה במקום שהוא נזכר ואין כאן ברכה
לבטלה .רא"ש.
 .16או"ח קיט,ד .מקורות :תוספות )ברכות ל"ד א' ,ד"ה אמצעיות( .רא"ש )ברכות ה,כ( .מרדכי )מגילה סי' תשצא( .המנהיג )דיני תפילה ,ד"ה
שנו חכמים יחיד( .כל בו )סי' יא(.
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שולחן ערוך
)או" ח ,הלכות תענית ,סימן תקסה(

יח
א .יָ ִחיד או ֵֹמר ֲענֵ נ ּו ְ ּב ׁשוֹ ֵמ ַע ְּתפִ ָ ּלהּ ֵ ,בין יָ ִחיד ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ָעלָ יו ַּת ֲענִ ית ֵ ּבין יָ ִחיד ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ִעם ַה ִּצבּ וּר ְ ּב ַת ֲענִ ית צִ בּ וּר; וְ כֵ ן ׁ ְשלִ ַ
יַח ּתֹם ְ ּבעוֹ נֶ ה ְ ּב ֵעת צָ ָרה,
יָחיד דָּ ִמי וּבְ ׁשו ֵֹמ ַע ְּתפִ ָ ּלה .הגה :וְ אוֹ ְמרוֹ ק ֶֹדם ִ ּכי ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמ ַע וְ כו' ,וְ ל ֹא ְ
צִ בּ וּר ׁ ֶש ּ ְמ ַסדֵּ ר ְּתפִ ָ ּלתוֹ ְ ּבלַ ַח ׁשּ ְ ,כ ִ
)בית יוֹ ֵסף ְ ּב ׁ ֵשם ּתוֹ ָספוֹ ת(; וְ ל ֹא י ׁ ְַש ֶּנה ִמ ּ ַמ ְט ֵ ּב ַע ְ ּב ָרכָ הֲ .א ִפלּ ּו ְ ּכ ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַע ּנֶה
ֶא ָ ּלא ְ ּכ ׁ ֶש ּ ַמ ִ ּג ַיע לְ כָ ל ֵעת צָ ָרה וְ צו ָּקה י ְַס ּיֵם ִ ּכי ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ַ ּלת וְ כו' ֵ ּ
ימן כ''ה(.
ֹאמרֲ :ענֵ נ ּו ְ ּבצוֹ ם ַּת ֲענִ ֵיתנ ּו וְ כו')ַ .ר ׁ ְש ָ ּב''א ִס ָ
יָחיד ,י ַ
ִ
וֹמר ֲענֵ נוֵּ ,אין ַמ ֲחזִ ִירין אוֹ תוֹ )וְ ַע ֵ ּין לְ ֵעיל ִס ָימן רצ''ד ָס ִעיף ד' וְ ה'(; וְ ִאם נִ זְ ַ ּכר ק ֶֹדם ׁ ֶש ָע ַקר ַרגְ לָ יו ,או ֵֹמר ְ ּבל ֹא
בִ .אם ׁ ָשכַ ח ִמלּ ַ
ימה )לְ ַא ַחר ְּת ִפ ָ ּלתוֹ (.
ֲח ִת ָ

יח צִ בּ וּר,
ֹאחזֶ ּנ ּו ֻ ּבלְ מוֹ ס וְ נִ ְמצָ א ׁ ַש ְק ָרן ִ ּב ְת ִפ ָ ּלתוֹ; ֲא ָבל ׁ ְשלִ ַ
ג .יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ֵאין ַה ּי ִָחיד או ֵֹמר ֲענֵ נוּּ ִ ,כי ִאם ְ ּב ִמנְ ָחהֶ ׁ ,ש ּ ָמא י ֲ
אוֹ ְמרוֹ ַ ּגם ִ ּב ְת ִפ ַ ּלת ׁ ַש ֲח ִרית ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְ ּבקוֹ ל ָרםֶ ׁ ,ש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶשלּ ֹא י ְִת ַע ּנ ּו ְקצָ ת ֵמ ַה ָ ּק ָהל; וּבְ ַא ְר ַ ּבע צוֹ מוֹתּ ַ ,גם
ימר ֲענֵ נ ּו ְ ּביוֹ ם צוֹ ם ַה ַּת ֲענִ ית ַה ֶּזהּ ֵ ,כיוָ ן ׁ ֶש ִּת ְּקנ ּו
ֹאחזֶ ּנ ּו ֻ ּבלְ מוֹ ס וְ יֹאכַ ל ׁ ַש ָ ּי ְך ׁ ַש ּ ִפיר לְ ֵמ ַ
ַה ָ ּי ִחיד או ְֹמרוֹ ְ ּבכָ ל ְּתפִ לּ ָוֹתיו ,דַּ ֲאפִ לּ ּו י ֲ
יח צִ בּ וּר ׁ ֶשאוֹ ֵמר ׁ ַש ֲח ִרית ְ ּכ ׁ ֶש ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְ ּבקוֹ ל ָרם.
ֲחכָ ִמים לְ ִה ְת ַענּוֹ ת בּ וֹ  .הגה :וְ נָ ֲהג ּו ְ ּבכָ ל ַהצּוֹ מוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא לְ ָא ְמרוֹ ִ ּכי ִאם ְ ּב ִמנְ ָחהִ ,מ ְ ּל ַבד ׁ ְשלִ ַ
)או" ח ,הלכות תענית ,סימן תקס ו (

יח צִ בּ וּר ֲענֵ נ ּו ֵ ּבין גּ ֵוֹאל לְ ר ֹו ֵפא ,וְ חוֹ ֵתםּ ָ :ברו ְּך ַא ָּתה ה' ָהע ֹונֶ ה לְ ַע ּמוֹ ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְ ּב ֵעת צָ ָרה )וְ ִאם ׁ ָשכַ ח
אוֹמר ׁ ְשלִ ַ
אּ ְ .ב ַת ֲענִ ית צִ בּ וּר ֵ
ישי ֵ ּבין ׁ ֶש ָחל ִ ּב ׁ ְש ָאר ַה ּי ִָמים .הגה:
ַע ּיֵן לְ ֵעיל סוֹ ף ִס ָימן קי''ט ָס ִעיף ד'(; וְ קו ִֹרים וַ י ְַחל ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית וּבְ ִמנְ ָחהּ ֵ ,בין ׁ ֶש ָחל ְ ּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
)מ ֲה ִרי''ל( .וְ ִאם ִמ ְת ַע ִ ּנים ְ ּבר ׁ
ֹאש
ו ַּמ ְפ ִט ִירין ְ ּב ִמנְ ָחה ,דִּ ְר ׁשוּ ,וּבְ ׁ ַש ֲח ִרית ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ,חוּץ ִמ ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ,וְ קוֹ ִרים ֲא ִפלּ ּו ְ ּכ ׁ ֶש ָחל ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ַ
ח ֶֹד ׁש ,קוֹ ִרים ׁ ַש ֲח ִרית ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְרֹ ׁ
אש ח ֶֹד ׁש ,ו ִּמנְ ָחה ְ ּב ׁ ֶשל ַּת ֲענִ ית )ר''ן ספ''ק דְּ ַת ֲענִ ית וּבֵ ית יוֹ ֵסף ְ ּב ׁ ֵשם רוֹ ֵק ַח(.

אוֹמר ֲענֵ נ ּו ְ ּב ָרכָ ה ִ ּבפְ נֵ י ַעצְ ָמ ּהֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ׁיֵש ְ ּבבֵ ית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ֲע ָ ׂ
ש ָרה ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַע ִ ּנין; וַ ֲא ִפלּ ּו ִאם י ֵׁש ָ ּב ִעיר
גֵ .אין ׁ ְשלִ ַיח צִ בּ וּר ֵ
ש ָרה ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַע ִ ּניןּ ֵ ,כיוָ ן ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ֲע ָ ׂ
ֲע ָ ׂ
ש ָרה ׁ ֶש ּ ִמ ְת ַע ִ ּנין ,ל ֹא.
יח צִ בּ וּר ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ְת ַע ֶּנה ל ֹא י ְִת ּ ַפ ֵ ּלל.
הּ ְ .ב ַת ֲענִ ית צִ בּ וּרְ ׁ ,שלִ ַ
ו .יֵ ׁש ִמי ׁ ֶשאו ֵֹמר ׁ ֶש ֵאין עוֹ ֵמד לִ ְקרוֹ ת ַ ּב ּת ָוֹרה ְ ּב ַת ֲענִ ית צִ בּ וּר ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ִה ְת ַע ָּנה; וְ ִאם ַהכּ ֵֹהן ֵאינוֹ ִמ ְת ַע ֶּנה ,יֵ צֵ א ַהכּ ֵֹהן ִמ ֵ ּבית
עוֹמד לִ ְקרוֹ ת ַ ּב ּתו ָֹרה ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ַה ּ ִמ ְת ַע ֶּנה.
ַה ְ ּכנֶ ֶסת וְ ֵ
) או" ח ,הלכות תפילה ,סימ ן קיט(

יח צִ בּ וּר ׁ ֶש ָ ּג ַמר גּ וֹ ֵאל ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל וְ ׁ ָשכַ ח וְ ל ֹא ָא ַמר ֲענֵ נוּ ,ל ֹא יַ ֲחזֹר ֲאפִ לּ ּו ִאם ֲע ַדיִן ל ֹא ָ ּג ַמר ַרק ְרפָ ֵאנוּ ,וְ ִאם ָחזַ ר ְ ּב ָרכָ ה
דְ ׁ .שלִ ַ
ֹאמר ֲענֵ נ ּו ְ ּב ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָ ּלה ְ ּכ ִיָחיד(.
לְ ַב ָּטלָ ה ִהיא ) ֶא ָ ּלא י ַ

