
 

 

  

  

  

  ימים שבהם אסור להתענות ולהספיד

, לאחריו מותר (בהספד)לפניו אסור , 'א למספדדל' )(שיש ימיםכל הכתוב במגילת תענית  :)משנה(המשך  (ט"ו ב')

  רבי יוסי אומר: לפניו ולאחריו אסור. . (שכיון שעבר היום, לא חיישינן)

, לאחריו יוסי אומר: לפניו אסור בירלפניו ולאחריו מותר. , 'דלא להתענאה'(ימים שכתוב בהם רק)  :)משנה(המשך 

  מותר.

מריש ירחא דניסן עד תמניא  :מקצתהון דלא למיספד בהוןו ,ה בהוןומיא דלא להתענא: אלין יתנו רבנן (י"ז ב')

דלא  ,איתותב חגא דשבועיא )סוף פסח( דלא למיספד בהון. מתמניא ביה עד סוף מועדא ,איתוקם תמידא ,ביה

  למיספד בהון. 

: הימים האלה הכתובין במגילת תענית, לפניהם ולאחריהם אסורין. שבתות וימים טובים, הן אסורין, תניא

לפניהן ולאחריהן מותרין. ומה הפרש בין זה לזה? הללו דברי תורה, ודברי תורה אין צריכין חיזוק. הללו דברי 

  סופרים, ודברי סופרים צריכין חיזוק.

  שיטות הראשונים

 1חוץ מחנוכה ופורים. ,האידנא בטלה מגילת תעניתד ,נההשש ראב ראגמה נתסקמ פיל ע ,ף"הריכתב  :תעניתמגילת 

לפניהם ולאחריהם נמי  לוואפי ,בור אסורין לגזור תענית בהןיאבל צ ;דדוקא יחיד יכול להתענות בהן ,הראב"דדעת 

  3.ע"השופסק וכן בור קאמר. ית תענית, אף לגזור בו תענית לצבטלה מגילאן דאמר שלמ ן"הרודעת  2.אסור

  ערוךן חשול

  )ח, הלכות תענית, סימן תקעג"או(

ֲעִנית, ְוָכל ַהיָּ   א.  ת תַּ ְטָלה ְמִגּלַ ה ִהְלְכָתא ּבָ ן ִלְפֵניֶהם ּוְלַאֲחֵריֶהם, חּוץ ֵמֲחֻנּכָ ּכֵ ֶהם ְוָכל ׁשֶ ר ְלִהְתַעּנֹות ּבָ ּה ֻמתָּ תּוִבים ּבָ ִמים ַהּכְ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבי ּבָ ר; ְוֵכן ׁשַ ַעְצָמם, ֲאָבל ִלְפֵניֶהם ּוְלַאֲחֵריֶהם ֻמתָּ ֶהם ּבְ ָאסּור ְלִהְתַעּנֹות ּבָ יּופּוִרים ׁשֶ י ֳחָדׁשִ ם ם ְוָראׁשֵ

ִרים ִלְפֵניֶהם ּוְלַאֲחֵריֶהם.  ה ֵאין לֹו ְלִהְתַעּנֹות הגה:ֻמתָּ ֲחֻנּכָ ּוִאין ּבַ ׁש לֹו ִנׂשּ ּיֵ ּוִאין ,ִמי ׁשֶ ִניָסן ִמְתַע  ֲאָבל ִאם ֵיׁש לֹו ִנׂשּ תֹו, ּבְ יֹום ֻחּפָ ה ּבְ ּנֶ

ִמים ֲאִפּלוּ  הּוא ֶאָחד ִמן ַהּיָ ֵני ׁשֶ רֹאׁש חֶֹדׁש ִניָסן, ִמּפְ ֶהם ּבְ ים ּבָ ְתַעּנִ ּמִ ן סֹוף ִסיָמן תק''פ  ,ׁשֶ ִדְלַקּמָ הֹות ִמְנָהִגים ְוִלקּוֵטי מהר''ש)ּכְ   .(ַהּגָ

                                                
יהושע בן לוי רבי יוחנן ו ביר .בטלה מגילת תענית :חנינא אמרי בירב ור ,איתמר )ב'י"ח (בפירקא קמא  דגרסינן במסכת ראש השנה  . 1

כאן בשאר  ,כאן בחנוכה ופורים ,לא קשיא .קשיא הלכתא אהלכתא .והלכתא לא בטלה )ט ב'"י(והלכתא בטלה  .לא בטלה :אמרי

  .יומי
 ,וכיון שבטלה מגילת תענית .ואמרו ליה יום טורינוס הוא ,וראיה לדבר ממאי דאמרינן בגמרא דרב נחמן גזר תעניתא בי"ב באדר  . 2

  .לה על הצבוריין בו תענית לכתחגוזראלמא משמע דאע"פ דבטלה אין  ?כי הוי יום טורינוס מאי הוי
ולא  ,בלא חולק עליהםהביאו דבריו שעליהם, יש לתמוה ש י", וכתב הבד"רבינו ירוחם והטור הביאו דברי הראבח תקעג,א. "או  . 3

   . )ה אבל"דף, "ז א ברי(ן "ר .)סי' כד(ש "רא .)ן"ש ור"ד ברא"הו(ד "ראב. )ו ב בדפיו(ף "רי :מקורות. כתבו שאין המנהג כן
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  באלו ימים אין גוזרים תענית על הצבור

אלא שלוש  4.השעריםאין גוזרין תענית על הצבור בתחילה בחמישי, שלא להפקיע ) 1( :)משנה(המשך  ב') ט"ו(

יוסי אומר:  בי) ר2חמישי שני וחמישי. ( (מותר לגזור)שני וחמישי ושני, ושלוש שניות  (גוזרים)תעניות הראשונות 

  ולא אחרונות. כשם שאין הראשונות בחמישי, כך לא שניות

, אין מפסיקין, דברי דשים בחנוכה ובפורים. ואם התחילואין גוזרין תענית על הצבור בראשי ח :)משנה(המשך 

(להתענות כל ר: אף על פי שאמר רבן גמליאל אין מפסיקין, מודה היה שאין משלימין רבן גמליאל. אמר רבי מאי

  . (אין משלימין, שלא להיכנס בצום לשבת). וכן תשעה באב שחל להיות בערב שבת היום. אלא אוכלים סמוך לערב)

  ? לאחר מכן) (שאינו מפסיקוכמה הויא התחלה  )ומברר. ואם התחילו אין מפסיקין ,(שנינו (י"ח ב')

  . (תעניות)רב אחא אמר: שלוש 

  רבי אסי אמר: אחת. 

אמר רב יהודה אמר רב: זו דברי רבי מאיר שאמר  מאיר מודה היה רבן גמליאל שאין משלימין) בי(שנינו במשנה: אמר ר

  . (עד חשיכה)משום רבן גמליאל. אבל חכמים אומרים: מתענה ומשלים 

  : הלכה מתענה ומשלים. דרש מר זוטרא משמיה דרב הונא

  שיטות הראשונים

ָרה ֲאִפּלּו יֹום ְוִאם ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּנֹות ַעל הַ "כרב אסי,  ם"רמבו ,ש"רא, ף"רי ל,נאחנו ינרב ופסק :הויא התחלהוכמה  ּצָ

ֶהן יֹום ֵמֵאּלּו  ַתֲעִנית -ֶאָחד, ּוָפַגע ּבָ ִליִמין ַהּיֹום ּבְ ין ּוַמׁשְ   5.ע"השופסק וכן  ".ִמְתַעּנִ

ה אחנוכה ופורים, אינו יכול להתענות, ד'דאי  6, דאראש חודש קאי.ותתוספכתבו  :נה ומשליםמתעהלכה  תֶּ יֹום ִמׁשְ

ְמָחה    7דאכולהו קאי. ם"הרמבודעת ' כתיב. ְוׂשִ

 .תדש כך פשוט במגילת תעניואסור להתענות בראש ח רבינו ירוחםב כת :דשיםאין גוזרין תענית על הצבור בראשי ח

   9.ע"השופסק כן ו 8שאסור. ,ועזרר אוו, תתוספו, ם"הרמבודעת . דאינו אסור ,דכיון דבטלה מגילת תענית ,ונראה

                                                
עב לעולם כשרואין בעלי חניות שקונין למוצאי יום חמישי שתי סעודות גדולות, אחת לליל חמישי ואחת לשבת, סבורים שבא ר  . 4

  להלן.  ור' י."רש. יודעין שאינו אלא מפני התענית ,אבל משהתחילו להתענות .ומייקרים ומפקיעים השער
ז א (ף "רי :מקורותן, רבי אחא ורבי יוסי תנאי נינהו. "הרוכתב יוסי במקום רבי אסי.  בירגרס ף "הרישלהעיר יש ח תקעב,ב. "או  . 5

  . )סי' כה(ש "רא. )הל' תעניות א,ז(ם "רמב. )בדפיו
  שאסור. ומסקנתו ת. דן אם מותר בראש חודש תענית שעוש )ה ראש חודש"תיח,א, ד(ל "ביה ור'  . 6
  . )הל' תעניות א,ז(ם "רמב. )ה הלכה"ח ב', ד"י(וספות ת :מקורות  . 7
אף על גב והאור זרוע, ' תבכ .ירושלמיוכן נראה מה ,ראש חדש דאורייתא הוא ,)ז ב'"י(בתענית וכן נראה מדאמרינן י, "הבכתב   . 8

אעפ"כ המוציא על סעודת  ,ואי בעי לא אכיל אלא שאר דברים ,אי בעי אכיל דברים הטעונים ברכת המזון אש חודשדפרישית דבר

  דרכי משה. ד ב"והו '.הרי זה משובח ,אוכל ושותה בו בטובו ודשחאש ר
אור . )הלכה ה"ח ב', ד"י; ה ואם"ב א', ד"י(תוספות . )ח"אא נתיב י(ירוחם רבינו . )א,ז' תעניות הל(ם "רמב :מקורות,א. ח תיח"או  . 9

  . )הל' ראש חודש סי' תנג(ע זרו
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להתענות בראש חודש, חנוכה,  ר, הנודר אלחנן"הבשם , בהגהות מיימוניות כתב :בראש חודש חנוכה או פוריםהמתענה 

  11.ע"השופסק כן ו 10ופורים, צריך למיתב תענית לתעניתו.

כשם שאין הראשונות בחמישי כך לא שניות ולא  י,וסי ירבת דע :ענית על הציבור בתחלה ביום חמישיאין גוזרין ת

ַאֲחָריו,", איריהמו ם"מברה ופסקן וכ. אחרונות ּלְ ִני ׁשֶ ַאֲחָריו ּוְבׁשֵ ּלְ י ׁשֶ ת ּוַבֲחִמיׁשִ ּבָ ַ ׁשּ ִני ּבַ ׁשֵ א ּבְ ֲעִנית ֶאּלָ ה תַּ ִחּלָ תְּ  ְוֵאין ּגֹוְזִרין ּכַ

ֻרֲחמּו. ּיְ ִני, ַעד ׁשֶ י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ   12.ע"השופסק וכן  "ְוֵכן ַעל ֵסֶדר ֶזה ׁשֵ

במוצאי  כשרואים שקוניםש, ביאר שהחשש להפקעת שערים י"שר :הדין נכון גם בשאר תעניות שאינן על גשמיםאם ה

וכתב  13לשבת, סבורים שבא רעב לעולם ומייקרים השער. שתי סעודות גדולות, אחת ליום התענית ואחת יום חמישי

ת של גשמים כתב, דבתעני י"רשם וב כל צרה.תענית על בהוא הדין ת גשמים אלא , שלפי זה, לאו דווקא בתענין"הר

רצו חכמים שתהא הפקעת השער בתחילה ולא בלבד אמרו, שאז השער מתייקר, כשרואים שמתענים על הגשמים. 

, שבשום מקום אין גוזרים תענית לכתחילה יםהגאונ תבוכו 14לא הזכיר טעם. ם"הרמבו י, מפני כבוד השבת.בחמיש

  15.ע"השופסק ן וכ אלא בשני.

  שולחן ערוך

ח, הלכות ראש חודש, סימן תיח)   (או"

ַתֲעִנית.   א.   רֹאׁש חֶֹדׁש ָאסּור ּבְ

ְזרּו ְלִהְתַעּנוֹ   ב.  ּגָ ה ּופּוִרים. ְוִאם ִהְתִחילּו, ׁשֶ ים, ֲחֻנּכָ י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ּבּור ּבְ ֲעִנית ַעל ַהּצִ ֶהם ֵאין ּגֹוְזִרין תַּ ְך ְוָכְך ָיִמים ְוִהְתִחילּו ּבָ ת ּכָ

ין וּ  ִליִמין. קֶֹדם רֹאׁש חֶֹדׁש ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד, ֵאין ַמְפִסיִקין, ּוִמְתַעּנִ   ַמׁשְ

ֲעִנית ֲחל  ה.  ה ּופּוִרים תַּ ֲחֻנּכָ רֹאׁש חֶֹדׁש אֹו ּבַ ה ּבְ ְתַעּנֶ ֲעִניָתא ְלַתֲעִניֵתיּה.ַהּמִ   ֹום, ָצִריְך ְלֵמיַתב תַּ
ח, הלכות תענית, סימן תקע   )ב(או"

ּלֹא ְלַהְפִקיַע   א.  י, ׁשֶ יֹום ֲחִמיׁשִ ה ּבְ ְתִחּלָ ּבּור ּבִ ֲעִנית ַעל ַהּצִ ַער)ֵאין ּגֹוְזִרין תַּ ַ ּלֹא ְלַיֵקר ַהׁשּ ָמקֹום (פי' ׁשֶ ָעִרים; ַוֲאִפּלּו ּבְ ֵאין  ׁשְ ׁשֶ

  ָלחּוׁש ְלָכְך. 

ל מֹוֵעד; ְוִאם הִ   ב.  ֻחּלֹו ׁשֶ ה ּופּוִרים, אֹו ּבְ ֲחֻנּכָ ים, אֹו ּבַ י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ּבּור ּבְ ֲעִנית ַעל ַהּצִ ָרה, ֵאין ּגֹוְזִרין תַּ ְתִחילּו ְלִהְתַעּנֹות ַעל ַהּצָ

ֶהם יֹום  ַתֲעִנית.  ֵמֵאּלּו, (ֶאָחד)ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד, ּוָפַגע ּבָ ִליִמין ַהּיֹום ּבְ ין ּוַמׁשְ   ִמְתַעּנִ

  

                                                
  .) על שהתענו בחנוכה בשוגג צאו והתענו על מה שהתעניתםח ב'"מדאמרינן בפרק קמא דראש השנה (י  . 10
  .)א,יב, אות טהל' תעניות (הגהות מיימוניות  :מקורותח תיח,ה. "או  . 11
  . )ה המשנה הששית"ח א', ד"י(אירי מ .)הל' תעניות א,ה(ם "רמב :קורותמ קעב,א.ח ת"או  . 12
 ,דאדרבה בשאר הימים קונין יותר ,שהיאך יפקיעו את השערים בשביל שקונין לצורך השבת ולצורך התעניתהקשו על רש"י ו  . 13

והרי אין לחוש על  ,שמא תאמר שהם מרבים לאכול בשר ויין מפני התענית !ובתענית אין אוכלין אלא אחת ,שאוכלין ב' סעודות

כדאיתא  ,פלהישהמפקיע בהן השער הרי זה משובח מפני שהוא ממעט את הת ,ולא על בשר ויין ,הפקעת השער אלא על התבואה

   .)'ב 'צבפרק הספינה (
וכדברי . הדין כן ,כגון בעיר שרובה גויים ,לפי שאפילו במקום שאין לחוש לכך ם טעם,"הרמב שלא הזכירהמגיד משנה, וכתב   . 14

  . גו ועיקרוכתב המגיד משנה וכן נה. בסמוך, שהובאו הגאונים
  . )מתני' איןה "ף, ד"ז א ברי(ן "ר. )ה שלא להפקיע"ו ב', ד"ט(י "רש :מקורות  . 15
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