
 

 

  

  

  

   עוברות ומניקות בתענית צבור

  נות. חדא: עוברות ומניקות מתענות בראשונות, ואין מתענות באחרו תני (י"ד א')

  מתענות באחרונות ואין מתענות בראשונות.  :אידך ותניא

  תענות לא בראשונות ולא באחרונות.אין מ :אידך ותניא

   1יתא בידך, דמיתרצון כולהו.יאמר רב אשי: נקוט אמצע

  שיטות הראשונים

אחרונות. ז' ב ולא ראשונותג' עוברות ומניקות אינן מתענות לא ב, שלמסקנה, רי"ף ורא"ש: דעת נקוט אמצעיתא בידך

ֲעִנּיֹות ֵאין " ,כתב והרמב"ם אמצעיות.ג' אבל מתענות ב ָאר ַהתַּ ׁשְ רֹות ּוְמִניקֹות ִמְתַעּנֹות, ֲאָבל ּבִ ְלַבד ֻעּבָ ַבע ּבִ ֶ ּוְבֵאּלּו ַהׁשּ

רֹות ּוְמִניקֹות ִמְתַעּנֹות   3.כרי"ף ורא"שפסק  והשו"ע 2."ֻעּבָ

ֵאיָנן ִמְתַעּנֹות " םהרמב": כתב מעוברות ומניקות שאינן צמות י ׁשֶ א אֹוְכלֹות  -ְוַאף ַעל ּפִ ִפּנּוִקין ֶאּלָ ִגין ַעְצָמן ּבְ ֵאין ְמַעּנְ

ָלד. ֵדי ִקּיּום ַהּוָ   4.השו"ע וכ"כ .ירושלמיהבשם  סמ"ג" וכן כתב ְוׁשֹותֹות ּכְ

  שולחן ערוך

ח, הלכות תענית, סימן תקעה)   (או"

רֹות ּוֵמיִניקֹות ִמְתַעּנֹות,  ה.  ָלד  ֻעּבָ ֵדי ִקּיּום ַהּוָ א ּכְ ז' ַאֲחרֹונֹות; ּוִמיהּו לֹא יֹאְכלּו ֶאּלָ ג' ִראׁשֹונֹות ְולֹא ּבְ ְוָאסּור ָלֶהן (ֲאָבל לֹא ּבְ

''ץ ִסיָמן תכ''ח) )ְלַהְחִמיר ּוְלִהְתַעּנֹות ּבֵ ׁשְ   .(תַּ
( ופורים, סימן תרפו ח, הלכות מגילה    (או"

י  ב.  ים ּבְ ֲאָדר; ְוִאם"ִמְתַעּנִ י.  ג ּבַ יֹום ֲחִמיׁשִ יִמין ְלִהְתַעּנֹות ּבְ ת, ַמְקּדִ ּבָ ׁשַ ֶאָחד ּבְ ְוַתֲעִנית ֶזה ֵאינֹו חֹוָבה, ָלֵכן ֵיׁש  הגה:ָחל ּפּוִרים ּבְ

ָנה ֵאין ּבֹו ַסּכָ רֹות אֹו ֵמיִניקֹות אֹו ְלחֹוֶלה ׁשֶ גֹון: ְמֻעּבָ   5...ְלָהֵקל ּבֹו ְלֵעת ַהּצֶֹרְך, ּכְ

                                                
הנך ראשונות לאו , א דקתני בראשונות ולא באחרונותה .מתנייתאענין, ומתרצת לכולהו הנך ש אמצעיות היו מתותריץ דבשל ,כלומר. 1

א מצו לא מיתענו, דכיון דשבע נינהו ל אבל בשבע אחרונות .ות, דאינהו הוו ראשונות לאחרונותראשונות ממש נינהו, אלא אמצעי

ואין  .והראשונות ראשונות ממש ות נינהו,הנך אחרונות אמצעי ,הא דקתני באחרונות ולא בראשונותו .עוברות ומיניקות למיקם בהו

  . רש"י.נות לאחרונות, ואחרונות לראשונותוצחות לשון הוא לתנא למיקרי לאמצעיות ראשו. דלא תקיף רוגזא כולי האי ,מתענין בהן
 ,יתאורב אשי פסק כברייתא אמצע ,ומפרש שהברייתות האלו חולקות זו על זו ',נקוט מציעתא בידך' :וכתב הרב המגיד שהוא גורס. 2

ולא  ,ובירושלמי (פ"א ה"ה) אמרו שמתענות בראשונות ואמצעיות. כתב הב"י, ות הן שבע אלו שאין אחריהן תעניתופירוש אחרונ

  ה. כוותי מא לןולא קיי ,על תלמודא דידן חולק הירושלמיולדברי הכל  .בשבע אחרונות
  .(הל' תעניות ג,ה)רמב"ם . רא"ש (סי' יט). רי"ף (ד ב בדפיו). או"ח תקעה,ה. מקורות: 3
 ,לולד כי הוא רע .ברע הן עושות ,עוברות ומניקות שמתענות , ולא מצאתיו),חסימן תכ(תשב"ץ ה . או"ח תקעה,ה. עוד כתב הב"י בשם4

  . סמ"ג (עשין דרבנן ג, ד"ה גרסינן בפ"ק דתענית). רמב"ם (הל' תעניות ג,ה)יהן. והביאו הרמ"א. מקורות: וגם שמתנוולות בעיני בעל
ופשיטא  ,בפ"ד דפסחים ש"ככמ ,ה"כוולא אמרו אלא בת"ב ובי .בספ"ק דתענית ש"ככמ ,בראשונות ואחרונות לולו אין מתענין אפידֵא . 5

  בו סכנה. ביאור הגר"א. לחולה שאין 

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 י"ד| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  עיןבשבע תעניות אחרונות מתרי

  ועלין את החנויות. במאי מתריעין?אלא שבאלו מתריעין ונ ,מה אלו יתירות על הראשונות:) במשנה (שנינו (י"ד א')

  .רב יהודה אמר: בשופרות

  ורב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמר: בעננו. 

 .. כי פליגי בעננוי הכא במתניתין)(והיינו מתריעין דקתנ פליגי דקרי לה התרעה דכולי עלמא לא בשופרות(ומסיק) 

לא קרי לה התרעה.  , ומר סבר), מתריעין, בעננומשנה לקמן, י"ט א'והאי דקתני בעלמא, ( מר סבר קרי לה התרעה

  אבל בעננו לא.  ,ולמאן דאמר בשופרות .כל שכן בשופרות ,למאן דאמר בעננו

 ,תושין, ושילוח נחשים ועקרביםב, זבוב, וצירעה, וי: ושאר כל מיני פורענויות המתרגשות, כגון חיכוך, חגוהתניא

  . לא היו מתריעין אלא צועקין

  התרעה בשופרות!  ,מדצעקה בפה

, ועל ספינה (המתפשט) או נהר ,: על אלו מתריעין בשבת: על עיר שהקיפוה גייס(לקמן י"ט א') ןדתנ ,תנאי היא

  . (תפילה) , אבל לא לצעקהואו לעזרם)(צועקין לבני אדם שיב המטורפת בים. רבי יוסי אמר: לעזרה

  אלא לאו בעננו, וקרי לה התרעה, שמע מינה.  !שופרות בשבת מי שרי? ,במאי? אילימא בשופרות

  שיטות הראשונים

ּבּור ַעד" הרמב"ם: כתב בשופרות דכולי עלמא לא פליגי בֹוא ַעל ַהּצִ תָּ ל ָצָרה ׁשֶ ְבֵרי סֹוְפִרים ְלִהְתַעּנֹות ַעל ּכָ ֻרֲחמּו  ּוִמּדִ ּיְ ׁשֶ

ְלַבד ֲחצֹוְצרֹות ּבִ ִנים ּוְמִריִעין ּבַ ְתִפּלֹות, ּוִמְתַחּנְ ֲעִנּיֹות ָהֵאּלּו זֹוֲעִקין ּבִ ַמִים. ּוִביֵמי ַהתַּ ָ ׁש ִמן ַהׁשּ ְקּדָ ּמִ ְמִריִעין  -. ְוִאם ָהיּו ּבַ

ֹוָפר ֲחצֹוְצרֹות ּוַבׁשּ   6..."ּבַ

אמרינן, מתריעין על החיכוך בשבת. (בבא קמא, פ' ב')  מרובהבפרק : יעין, לא היו מתר, כגון חיכוךושאר מיני פורענויות

פירש שהלח קשה מהיבש.  והרמב"םפירש שיבש קשה מלח.  רש"יומקשה מהברייתא כאן, ומתרץ, כאן בלח כאן ביבש. 

  7.השו"עוכן פסק 

ָאר ִמיֵני ֶרֶמׂש ָהָאֶרץ ְוֶרֶמׂש ָהעֹוף ׁשֶ " הרמב"ם: כתב זבוב צירעה ויתוש ים, ְוֵאין ׁשְ ים ְוַעְקַרּבִ ּלּוַח ְנָחׁשִ גֹון ׁשִ יקּו, ּכְ חּו ְוִהּזִ ּלְ ֻ ׁשּ

ין ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם  רּוָעה -ָצִריְך לֹוַמר ְצָרִעין ְוַיּתּוׁשִ לֹא תְּ ים ֲעֵליֶהם ְולֹא ַמְתִריִעים, ֲאָבל זֹוֲעִקים ּבְ , הראב"ד." וכתב ֵאין ִמְתַעּנִ

  8.השו"עצרעין ויתושין וזבובים, כי כולם שלוחי המקום הם. וכן פסק אם היו נושכין וממיתין, אפילו 

                                                
  .). מקורות: רמב"ם (הל' תעניות א,ד6
  .)ב,יגרמב"ם (הל' תעניות  רש"י (ב"ק פ' ב', ד"ה יבש). . או"ח תקעו,ה. מקורות:7
המגיד משנה הבין שהרמב"ם חלוק על הראב"ד, וסובר שאף כשממיתין אין מתענין, מפני שאדם יכול להורגן ולהישמר  ח תקעו,ז.. או"8

  .)ט(הל' תעניות ב, וראב"ד מקורות: רמב"םמהם. משא"כ חיה רעה. והכס"מ הבין שאף הרמב"ם מודה לראב"ד, ופסק כן בשו"ע. 

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 י"ד| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  שולחן ערוך

ח, הלכות תענית, סימן תקעה)   (או"

ִני וַ (ְולֹא ַנֲענּו), ָעְברּו ֵאּלּו   ד.  י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ ּבּור ׁשֵ ֲעִנּיֹות ַעל ַהּצִ ַבע תַּ ין ּגֹוְזִרין עֹוד ׁשֶ ִית ּדִ ִני, ְוָכל ַמה ּבַ י ְוׁשֵ ֲחִמיׁשִ

ׁשֹוָפר ַעל ַהבְּ  ֶהם ּבְ ְתִריִעין ּבָ ּמַ ֵאּלּו, ִויֵתִרין ֵאּלּו ׁשֶ ְפֵני ֵאּלּו ָאסּור ַאף ּבְ ּלִ ה ׁשֶ לֹׁשָ ְ ׁשּ ָאסּור ּבַ ֶ ֶהםׁשּ ּמֹוִסיִפים ּבָ   . ..ָרכֹות ׁשֶ
( ח, הלכות תענית, סימן תקעו   (או"

ין ַעל ַהחֹוָלִאיְוכֵ   ה.  ין ּוַמְתִריִעין ָעָליו; ֲאָבל .. ם.ן ִמְתַעּנִ ּבּור ִמְתַעּנִ רֹב ַהּצִ ט ּבְ ׁשַ ִחין ּפֹוֵרַח, ְוִאם ּפָ ׁשְ ְוֵכן ִחּכּוְך ַלח ֲהֵרי הּוא ּכִ

ְלַבדִחּכּוְך ָיבֵ   ... ׁש, צֹוֲעִקים ָעָליו ּבִ

י...   ז.  חּו ְוִהּזִ ּלְ ֻ ׁשּ ָאר ִמיֵני ֶרֶמׂש ָהָאֶרץ ְוֶרֶמׂש ָהעֹוף ׁשֶ יִקים ְוֵאיָנם ְמִמיִתים, ֲאָבל ׁשְ ּזִ ּמַ ים ׁשֶ ים ְוַעְקַרּבִ ּלּוַח ְנָחׁשִ גֹון ׁשִ קּו, ּכְ

ין ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם, ֵאין ִמְתַענִּ    ים ַעל ָיָדם ְולֹא ַמְתִריִעין.ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ְצָרִעים ְוַיּתּוׁשִ

ין ָעָליו ְולֹא ַמְתִריִע ...   ט.  ם ֲאָבל ַעל ֶהָחָגב ֵאין ִמְתַעּנִ ּלָ לּו, ַעל ּכֻ יִרין ִמיִנים ַהּלָ ֵאין ָאנּו ַמּכִ ו ׁשֶ ְלַבד; ְוַעְכׁשָ א זֹוֲעִקין ּבִ ין, ֶאּלָ

  ַמְתִריִעין. 

יפּוּהָ   יג.  ִהּקִ ֵני  יםֹויִ גּ ִעיר ׁשֶ ף ִמּפְ ְרּדָ ם, ֲאִפּלּו ַעל ָיִחיד ַהּנִ ּיָ רּוַח ָרָעה אֹו  אֹו ִלְסִטים, אוֹ  יםֹויִ גּ אֹו ָנָהר, ּוְסִפיָנה ַהְמטֶֹרֶפת ּבַ

ַנת ַהּיֹום  ׁש ּבֹו ַסּכָ ּיֵ ָאר חִֹלי ׁשֶ ן ְלֵעיל ס''ס רפ''ח)חֹוֶלה ׁשְ ת ַעּיֵ ּבָ ׁשַ ת ֲאָבל , (ּוְלָבֵרְך ַהחֹוֶלה ּבְ ּבָ ׁשַ ְתִפּלֹות ּבְ ִנים ּבִ זֹוֲעִקים ּוִמְתַחּנְ

ץ ָהָעם ַלֲעזֹר ֲאֵחי ן ּתֹוְקִעין ְלַקּבֵ א ִאם ּכֵ יָלם. ֵאין ּתֹוְקִעין, ֶאּלָ   ֶהם ּוְלַהּצִ
ח, הלכות שבת, סימן רפח)   (או"

ין  ח.  ָלל. (בשבת) ֵאין ִמְתַעּנִ רֹות ּכְ   ַעל ׁשּום ָצָרה ֵמַהּצָ

ת, וְ   ט.  ּבָ ׁשַ ה ּבְ ּפֶ ּצֹוֲעִקים ָעֶליָה ּבַ זֹונֹות ׁשֶ ַרת ַהּמְ ׁשֹוָפר.ֵאין צֹוֲעִקים ְולֹא ַמְתִריִעין ּבֹו ַעל ׁשּום ָצָרה חּוץ ִמּצָ ְוֵכן ִעיר  לֹא ּבְ

יפּוָה  ִהּקִ ֵני  יםֹויִ גּ ׁשֶ ף ִמּפְ ְרּדָ ם, ַוֲאִפּלּו ַעל ָיִחיד ַהּנִ ּיָ אֹו ִלְסִטים אֹו רּוַח ָרָעה, זֹוֲעִקין  ֹויגּ אֹו ָנָהר ּוְסִפיָנה ַהְמטֶֹרֶפת ּבַ

ן ּתֹוְקִעי א ִאם ּכֵ ת, ֲאָבל ֵאין ּתֹוְקִעין ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ִפּלֹות ּבְ תְּ ִנין ּבַ יָלם ּוִמְתַחּנְ ץ ָהָעם ַלֲעזֹר ֲאֵחיֶהם ּוְלַהּצִ , ו"ל סי' תקע"ְוע(ן ְלַקּבֵ

  ג)."סי

  תעניות צבור שלא על מניעת גשמים

גזר תלת עשרה תעניות ולא איעני. סבר למיגזר טפי. אמר ליה רבי  בשני דרבי יהודה נשיאה הוה צערא, (י"ד ב')

  אמי: הרי אמרו אין מטריחין את הצבור יותר מדאי. 

לעצמו דרש, שלא אמר אלא לפי שהוא ( לגרמיה הוא דעבד, רבי אמי דעבדבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא: אמר ר

 )דאין גוזרים יותר משלש עשרה(לא שנו  . אלא הכי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן:)לא היה רוצה להתענות

  ן השמים. אלא לגשמים. אבל לשאר מיני פורענויות, מתענין והולכין עד שיענו מ

ות, , לא אמרו אלא לגשמים. אבל לשאר מיני פורענוי(תעניות)נמי הכי: כשאמרו שלוש וכשאמרו שבע  תניא

  תענין והולכין עד שיענו.מ

: אין גוזרין יותר משלש עשרה תעניות על דתניא ,אמר לך רבי אמי: תנאי היא לימא תיהוי תיובתיה דרבי אמי!

ה, בור יותר מדאי, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר: לא מן השם הוא זהצבור, לפי שאין מטריחין את הצ

  9אלא מפני שיצא זמנה של רביעה.

                                                
דבשאר  ,ואיכא למשמע מדרבי שמעון .קצתן היו בכסליו, כדקתני מתניתיןן עבר על כולן לסוף התעניות, שמשל יורה, שהרי מרחשו. 9

  ת”בעזהשי
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  שיטות הראשונים

, כרבי יוחנן, שמתענין והולכין עד שיענו מן השמים. וכן רי"ף, רא"ש, ורמב"ם: פסקו תענית על שאר מיני פורענויות

  10.השו"עפסק 

  שולחן ערוך

ח, הלכות ת   ענית, סימן תקעה)(או"

גֹון   א.  רֹות; ּכְ ָאר ַהּצָ ים ַעל ׁשְ ְך ִמְתַעּנִ ִמים ּכָ ׁשָ ים ּוַמְתִריִעים ַעל ַהּגְ ְתַעּנִ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ָרֵאל, אֹו  יםֹויִ גּ ּכְ אּו ַלֲערְֹך ִמְלָחָמה ִעם ִיׂשְ ּבָ ׁשֶ

ָדם ֶאֶרץ, אֹו ִלְגזֹר ֲעֵליֶהם ָצָרה ֲא  ח ִמּיָ ֻרַחמוּ ִלּטֹל ֵמֶהם ַמס, אֹו ִלּקַ ּיְ ין ּוַמְתִריִעין ַעד ׁשֶ ה, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְתַעּנִ ִמְצָוה ַקּלָ   ...ִפּלּו ּבְ

ים ַעל ַהגְּ   ו.  ְתַעּנִ ּמִ ׁשֶ י ּכְ ֲעִנּיֹות ֵאּלּו, ִאם לֹא ַנֲענּו ֵאין ּגֹוְזִרין עֹוד; ְוָהֵני ִמּלֵ ְזרּו י''ג תַּ ּגָ ָעְברּו ֵאּלּו כְּ ַאַחר ׁשֶ ׁשֶ ּכְ ִמים, ְלִפי ׁשֶ ָבר ׁשָ

ָענּו.  ּיֵ ים ְוהֹוְלִכים ַעד ׁשֶ ְרֲעִנּיֹות ִמְתַעּנִ ָאר ּפֻ ֶהם ּתֹוֶעֶלת, ֲאָבל ַעל ׁשְ ִמים ְוֵאין ּבָ ׁשָ   ָעְברּו ְזַמן ַהּגְ

  שאילת מטר במקומות הצריכים למטר כל השנה

כיחידים דמינן או  ד?שלחו ליה בני נינוה לרבי: כגון אנן דאפילו בתקופת תמוז בעינן מיטרא, היכי נעבי (י"ד ב')

, או כרבים )11(אומרים שאילת מטר, כיחיד השואל צרכיו בשומע תפילהכיחידים דמינן ובשומע תפלה  .כרבים דמינן

  דמינן ובברכת השנים. 

  שלח להו: כיחידים דמיתו ובשומע תפלה. 

  מאי הוי עלה?  (ושקיל וטרי, ומסיק)

  לה. רב נחמן אמר: בברכת השנים. רב ששת אמר: בשומע תפ

  בשומע תפלה.  -והלכתא 

  שיטות הראשונים

, שאפילו רבינו יונה. וכתב הפוסקיםופסקו כן כל  מסקנת הסוגיא בשומע תפילה, :יחידים הצריכים למטר מתי שואלים

   13.השו"עוכן פסק  12.במקומות הצריכים גשם בימות החמה, אם הזכיר גשם במקום טל, מחזירין אותו

                                                                                                                                                                         

מא אכולהו קאמר, ואנא דאמרי סת ,ורבי דאמר אין מטריחין .אפילו טפי גזרינן ,מיני פורעניות דכל שעתא הוי זימנייהו למיבטלי

  . רש"י.כרבי
  דפיו). רא"ש (סי' יט). רמב"ם (הל' תעניות ב,ב). . מקורות: רי"ף (ה א בח תקעו,ו. או"10
דהא דאמרינן שאלה בברכת השנים אפילו ביחיד, משום דזמן צבור הוא. אבל במילתא אחריתי דהוי ליחיד ולא לצבור, כהכא  11

דף ח' א') דבתקופת תמוז לאו זמן שאילת צבור הוא, בשומע תפלה הוא דמדכר ליה ולא בברכת השנים, כדאמרינן במסכת ע''ז (

 ובברכות (דף ל"א א'): אם היה לו חולה בתוך ביתו מזכירו בברכת החולים. רש"י. 
  . תר"י.אבל לא ישנה מהמטבע שתקנו חכמים ;ישאל אותם בשומע תפלה ,שאם הם צריכין לגשמים. 12
לה הצריכה מטר, טעו יחידים, אינו חייב מעיקר הדין לחזור (ר' או"ח קיז,ב. כן מבואר מדברי השו"ע, שכתב שאם בארץ אחת כו. 13

וכתב הביה"ל (ד"ה ומיהו), שבא לאפוקי אם איזו עיירות צריכין למטר, כל שאין עליהם שם ארץ, כיחידים דמי. וכתב  ,להלן)בהרחבה 

ראיה מההיא דבני נינוה להיפך הביה"ל, ולפלא על הפרי חדש שפסק דעיר אחת הצריכה מטר גם כן בדיעבד אין חוזר, הא יש 

  . (ברכות כ א ברי"ף)מקורות: רבינו יונה (שהשיב להם רבי דכיחידים דמו). 
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דכיחידים דמו, אלא בבני עיר אחת. אבל ארץ  אמר, שאף רבי לא הרא"שדעת : ות החמהארץ שלימה הצריכה מטר בימ

להתקיים בלא מטר, אף אחרי פסח, מודה רבי ששואלים  שם גדולה מאוד, כגון ארץ אשכנז וצרפת, ואי אפשר לתבואה

ארץ כיחידים דמו.  , שאףהשו"עוכן פסק  .חכמי דורושלא נתקבלו דבריו לפני  הרא"שוכתב כל זמן שהם צריכים. 

   14., אלא יתפלל בתורת נדבהועכ"פ פסק, שבכזו ארץ, אם טעה היחיד ושאל מטר בימות החמה, אינו מחויב לחזור

  שולחן ערוך

( ז ח, הלכות תפילה, סימן קי   (או"

ִנים  ב.  ָ ת ַהׁשּ ִבְרּכַ ה, ֵאין ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו ּבְ ימֹות ַהַחּמָ ִריִכים ְלָמָטר ּבִ דֹוָלה ְיִחיִדים ַהּצְ ה, ַוֲאִפּלּו ִעיר ּגְ ִפּלָ ׁשֹוֵמַע תְּ א ּבְ , ֶאּלָ

מּו ּוְבׁשֹוֵמעַ  יִחיִדים ּדָ ְכָלָלּה, ּכִ ַנז ּבִ ּכְ ְכָלָלּה, אֹו ַאׁשְ מֹו ְסָפַרד ּבִ ּה ּכְ ּלָ ִניְנֵוה אֹו ֶאֶרץ ַאַחת ּכֻ ֶאֶרץ ַאַחת  ּכְ ה; ּוִמיהּו ִאם ּבְ ִפּלָ תְּ

ימ ִריִכים ָמָטר ּבִ ּה ַהּצְ ּלָ ִנים, ּכֻ ָ ת ַהׁשּ ִבְרּכַ ַאל ָמָטר ּבְ ּה ָיִחיד ְוׁשָ ה, ָטָעה ּבָ תֹוַרת ְנָדָבה  )ִאם רֹוֶצה(ֹות ַהַחּמָ ל ּבְ ּלֵ חֹוֵזר ּוִמְתּפַ

ִנים  ָ ת ַהׁשּ ִבְרּכַ ֵאָלה ּבְ לֹא ׁשְ ָלל(ּבְ ב ַלֲחזֹר ּכְ ''ן ְוָהַר  )ֲאָבל ֵאינֹו ְמֻחּיָ ם ַמֲהִרי''א ְוָהַרְמּבַ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ָהרֹא''ׁש)(ּבֵ   .''ן ְסִביֵרי ְלהּו ּכְ

  חומר שבע תעניות אחרונות

גוזרין עליהן עוד שבע, שהן י"ג תעניות על הצבור. הרי אלו  ית דיןלו ולא נענו, בעברו א:) משנה(המשך  ב') ב(י"

יכה, עם חש (פותחים במקצת, ולא לגמרי)יתרות על הראשונות, שבאלו מתריעין ונועלין את החנויות. בשני מטין 

  בוד השבת.ובחמישי כל היום מפני כ

עברו אלו ולא נענו, ממעטין במשא ומתן, בבנין ובנטיעה, באירוסין ובנישואין, ובשאילת שלום בין :) משנה(המשך 

ן וירדו ניסן. יצא ניס (=שיעבור חודש)אדם לחבירו, כבני אדם הנזופין למקום. היחידים חוזרין ומתענין, עד שיצא 

ים ַהּיֹום" 15,ללה, שנאמרגשמים, סימן ק   וגו'. " ֲהלֹוא ְקִציר ִחטִּ

  ובחמישי כל היום מפני כבוד השבת.  16בשני מטין עם חשיכה, (שנינו במשנה:) (י"ד ב')

: בשני מטין עד הערב, ובחמישי פותחין כל היום כולו מפני כבוד השבת. היו לו שני פתחים, פותח אחד תניא

  פותח כדרכו ואינו חושש.  17,תחוועל אחד. היה לו אצטבא כנגד פונ

(אבל אין : בבנין, בנין של שמחה תנאעברו אלו ולא נענו, ממעטין במשא ומתן ובבנין ובנטיעה.  (שנינו במשנה:)

. נטיעה, נטיעה של שמחה. אי זהו בנין של שמחה? זה הבונה בית חתנות לבנו. אי זו הכוונה בניין שהוא צריך לו)

    נוטע אבוורנקי של מלכים.היא נטיעה של שמחה? זה ה

                                                
הוי ליה סוגיין דעלמא דלא  ,שכיון שלא נתקבלו דברי הרא"ש וכל העולם לא נהגו כן ,היה נראההב"י כתב, שלכאורה . או"ח קיז,ב. 14

כיון שהרב ספק , ומכל מקום .אפילו בארץ שכולה בכללה צריכה גשם בימות החמהוהילכך הטועה ושאל גשם צריך לחזור  ,כהרא"ש

  מקורות: רא"ש (שו"ת כלל ד, סי' י). . ולכן ראוי לצאת מידי ספק ולחזור ולהתפלל בתורת נדבה ,מי יקל ראש כנגדו ,עלינו את הדבר
  . שמואל א יב,יז. 15
, (פיה"מ)הרמב"ם כתב . רש"י. ותן, כדי שיהא להם מה לאכול בלילהותחין מקצשלא יראו בני אדם ויצטערו, אלא לעת ערב פ. מטין, 16

  שפותחים מקצת דלתות החנויות עם השקיעה, ואינו מוציא סחורות שבחנות ומסדרם.
  . רש"י.אינו נראה כל כך ,ואם הוא פתוח כסא, דהשתא אין החנות פתוחה לרשות הרבים,. 17
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: חברים, אין שאילת שלום ביניהן. עמי הארץ ששואלין, מחזירין להם בשפה רפה תנו רבנןובשאילת שלום. 

מקום, עד שירחמו עליהם מן ובכובד ראש. והן מתעטפין ויושבין כאבלים וכמנודין, כבני אדם הנזופין ל

  השמים.

  ות הראשוניםשיט

ה כתב " והרמב"םפירש, אפילו בשני.  רש"י: היה לו איצטבא כנגד פתחו פותח כדרכו ואינו חושש ְוִאם ֵיׁש ַלֲחנּות ִאְצַטּבָ

ׁש. -ְלָפֶניָה  י ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ֲחִמיׁשִ ַדְרּכֹו ּבַ   18.השו"עוכן פסק  "ּפֹוֵתַח ּכְ

דלאו דווקא, אלא הוא הדין לכל בנין שאינו צריך, ונעשה  הר"ןב : כתאי זהו בנין של שמחה? זה הבונה בית חתנות לבנו

שדווקא של רשות אסור. אבל מי שאין לו בית חתנות כלל, ואין , רב האי גאוןבשם  . עוד כתבולהרווחה בעלמא רק לנוי

  19לו אישה ובנים, של מצוה היא, ואע"פ שהוא שמחה, מותר.

  שולחן ערוך

ח, הלכות תענית, סימן תקעה   )(או"

י (ְולֹא ַנֲענּו), ָעְברּו ֵאּלּו   ד.  ִני ַוֲחִמיׁשִ י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ ּבּור ׁשֵ ֲעִנּיֹות ַעל ַהּצִ ַבע תַּ ין ּגֹוְזִרין עֹוד ׁשֶ ִית ּדִ ִני, ְוָכל ַמה ּבַ ְוׁשֵ

ֵאּלּו, ִויֵתִר  ְפֵני ֵאּלּו ָאסּור ַאף ּבְ ּלִ ה ׁשֶ לֹׁשָ ְ ׁשּ ָאסּור ּבַ ֶ ֶהם, ׁשּ ּמֹוִסיִפים ּבָ ָרכֹות ׁשֶ ׁשֹוָפר ַעל ַהּבְ ֶהם ּבְ ְתִריִעין ּבָ ּמַ ין ֵאּלּו ׁשֶ

ֲחִרית ּוִבְתפִ  ת ׁשַ ְתִפּלַ ָרכֹות ּבִ ׁש ּבְ ְרחֹוב ָהִעיר, ּומֹוִריִדין ָזֵקן ְלהֹוִכיָחם, ּומֹוִסיִפין ׁשֵ ִלין ּבִ ּלְ ְנָחה, ְונֹוֲעִלים ֶאת ּוִמְתּפַ ת ַהּמִ ּלַ

ִני ְלֵעת ֶעֶרב ּפֹוְתִחין ְמַעט ַהֲחֻנּיֹות וּ  ה(ַבׁשֵ ִתּיָ ''י) )אֹוָתן ַהֲחֻנּיֹות ַהּמֹוְכרֹות ֲאִכיָלה ּוׁשְ ם ַרׁשִ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ְמְצאּו ִלְקנֹות  (ּבֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ל ַהּיֹום ֲחֻנּיֹות ַהּמֹוְכרֹות י ּפֹוְתִחין ּכָ ְיָלה, ּוַבֲחִמיׁשִ ת ַהּלַ ֵני ִלְסֻעּדַ ָתִחים,  ַמֲאָכל, ִמּפְ ֵני ּפְ ת; ְוִאם ֵיׁש ַלֲחנּות ׁשְ ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ּכְ

ׁש. י, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ֲחִמיׁשִ ַדְרּכֹו ּבַ א ְלָפָניו, ּפֹוֵתַח ּכְ    ּפֹוֵתַח ֶאָחד ְונֹוֵעל ֶאָחד; ְוִאם ֵיׁש ַלֲחנּות ִאְצַטּבָ

ֲעִנּיֹות ֵא   ז.  ִמים ְוָעְברּו י''ג תַּ ׁשָ ים ַעל ַהּגְ ְתַעּנִ ּמִ ׁשֶ ְמָחה ּכְ ל ׂשִ ן ּוְבִבְנָין ׁשֶ א ּוַמתָּ ָ ַמׂשּ ְתלֹו (ּלּו ְולֹא ַנֲענּו, ְמַמֲעִטין ּבְ ן ּכָ א ִאם ּכֵ ֶאּלָ

לֹום  ּוְמַמֲעִטין(טּור),  )נֹוֶטה ִלּפֹל ֵאַלת ׁשָ ׁשְ ה, ּוְמַמֲעִטין ּבִ ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ם ִמְצַות ּפְ ן לֹא ִקּיֵ א ִאם ּכֵ ּוִאין ֶאּלָ ֵארּוִסין ְוִנׂשּ ין ָאָדם ּבְ ּבֵ

ַתן  ּנָ קֹום, ְוַעם ָהֶאֶרץ ׁשֶ ים ַלּמָ ְנזּוִפין ְוִכְמֻנּדִ א ּכִ לֹום ֶאּלָ ֲאלּו ׁשָ יִבין לֹו ַלֲחֵברֹו; ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים לֹא ִיׁשְ לֹום ְמׁשִ ָלֶהם ׁשָ

נִ  ים ׁשֵ ם חֹוְזִרים ּוִמְתַעּנִ ָפה ָרָפה ְוכֶֹבד רֹאׁש; ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְלַבּדָ ׂשָ קּוָפה; ּבְ ל תְּ ֵצא ִניָסן ׁשֶ ּיֵ ִני ַעד ׁשֶ י ְוׁשֵ י ַוֲחִמיׁשִ

ה ּופּוִרים; ָיָצא נִ  רֹאׁש חֶֹדׁש ֲחֻנּכָ ָבִרים, ּוַמְפִסיִקים ּבְ ָאר ּדְ ְיָלה, ּוִבְמָלאָכה ּוִבׁשְ ּלַ ִרין ֶלֱאכֹל ּבַ קּוָפה, ְוהּוא ּוֻמתָּ ל תְּ יָסן ׁשֶ

ת ַמזַּ  ֶמׁש ִלְתִחּלַ ֶ יַע ַהׁשּ ִהּגִ ׁשֶ א ִסיָמן ְקָלָלה, הֹוִאיל ְולֹא ָיְרדּו כָּ ּכְ ה ֶאּלָ ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ּבַ ׁשָ ֵאין ַהּגְ ין עֹוד ׁשֶ ֹור, ֵאין ִמְתַעּנִ ל ל ַהׁשּ

ָנה. ָ ת ַהׁשּ ְתִחּלַ ר ּבִ   ִעּקָ

  

  הדרן עלך מאימתי
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