
 

 

  

  

  

  מיד ןעליה ריעיןתשמת וצר

(אם עבר זמן רביעה ראשונה של יורה ולא ירדו ברביעה ראשונה , )(בפרק ראשון: סדר תעניות אלו האמור משנה (י"ח ב')

  . , מתריעין עליהן מיד(ממנהגם, תחת חיטה יצא חוח, או שינוי אחר). אבל צמחים ששינו גשמים, מתענים כסדר הזה)

ארבעים יום, מתריעין עליהן, מפני  שונה לשניה)(בין רביעה ראוכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם  :)משנה(המשך 

  . )(שסימן של בצורת הואשהיא מכת בצורת 

לצמחין אבל לא ירדו לאילן, לאילן ולא לצמחין, לזה ולזה אבל לא  (גשמים שמועילים)ירדו  :)משנה(המשך 

  לבורות לשיחין ולמערות, מתריעין עליהן מיד. 

י ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר  1, דכתיב(ובחברתה ירדו גשמים)וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים  :)משנה(המשך  "ְוִהְמַטְרתִּ

ֵטר ּמָ ולא  2, וכל סביבותיה מתענות(בתפילה) אותה העיר מתענה ומתרעת -" ַאַחת לֹא ַאְמִטיר ֶחְלָקה ַאַחת תִּ

  רבי עקיבא אומר: מתריעות ולא מתענות.  מתריעות.

(שאף : רביעה ראשונה ושניה לשאול ורמינהיביעה ראשונה. סדר תעניות האלו האמור, בר (שנינו במשנה:) (י"ט א')

  , שלישית להתענות! על פי שלא ירדו גשמים לא בראשונה ולא בשניה, לא היו מתענים אלא שואלים)

אמר רב יהודה: הכי קאמר; סדר תעניות האמור, אימתי? בזמן שיצאה רביעה ראשונה ושניה ושלישית, ולא 

ברביעה ראשונה, וזרעו ולא צמחו, אי נמי צמחו וחזרו ונשתנו, מתריעין עליהן  ירדו גשמים. אבל ירדו גשמים

  מיד. 

   3. אבל יבשו, לא.(מתריעים מיד)אמר רב נחמן: דוקא נשתנו 

  פשיטא! נשתנו תנן! 

נתקנו מעט, דהואיל ו( תימא אקנתא מילתא היא. מהו ד(שעלו בקנה, שנתקנו מעט לאחר שנתייבשו)לא צריכא דאקון 

   .)אלתמי(דלאו  , קמשמע לן)מועיל להם לאם יתפל

  וכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם כו'. מאי מכת בצורת? 

  בצורת.  אמר רב יהודה אמר רב: מכה המביאה לידי

  כפנא.  ,מדינתא אמדינתא .בצורתא ,אמר רב נחמן: נהרא אנהרא (י"ט ב')

  

                                                
י ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִע עמוס ד,ז  . 1 ִציר ְוִהְמַטְרתִּ ים ַלּקָ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ עֹוד ׁשְ ם ּבְ ׁשֶ ם ֶאת ַהּגֶ י ִמּכֶ יר ַאַחת לֹא ַאְמִטיר ֶחְלָקה : "ְוַגם ָאנִֹכי ָמַנְעתִּ

ר לֹא ַתְמִטיר ָעֶליָה תִּ  ֵטר ְוֶחְלָקה ֲאׁשֶ ּמָ   יָבׁש". ַאַחת תִּ
 .ויהיה שם רעב ,מפני שאותה העיר שלא ירדו עליה גשמים תלך לקנות תבואה מאותן שבסביבותיה ,יש מפרשין שלפיכך מתענות  . 2

 ,בעיר אם יש בה דבר או מפולת תכשם שמתענו ,ולבקש רחמים עליהם להשתתף בצרתםואחרים פירשו סביבותיה מתענות כדי 

  . ן"ר. כה משולחתשהרי אינה מ ,שאינו אלא להשתתף בצרתן ,כדאיתא בסמוך
  י."רש. אפילו הכי לא מתריעין ,יין דקיןלא צריך, דמכאן ואילך לא יועיל, והוא תפלת שוא, אפילו יבשו כשהן חטין עד  . 3

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 טי"| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

  כפנא.  ,ארבעה ולא שכיחא. בצורתא ,אמר רבי חנינא: סאה בסלע ושכיחאו

מתריעין עליה  ,קר, אבל מעות ביוקר ופירות בזולשנו אלא בזמן שהמעות בזול ופירות ביואמר רבי יוחנן: לא 

  י נפיחי כפן בטבריא, מדלית איסר.מיד. דאמר רבי יוחנן: נהירנא כד הוו קיימי ארבעה סאין בסלע והוו נפיש

(סמוך לפסח, משום דההיא : מתריעין על האילנות בפרוס הפסח תנו רבנן. ירדו לצמחין, אבל לא לאילן): (שנינו במשנה

ועל כולן אם אין להן מים לשתות מתריעין עליהן  4,על הבורות ושיחין ומערות בפרוס החג .שעתא מלבלבי אילני)

(באותה מלכות שכלו ין מתריעין עליהן אלא באפרכיא שלהן מיד. ואיזהו מיד שלהן? שני וחמישי ושני. ועל כולן א

  . שם מי בורות שיחין ומערות)

, מתריעין עליה. בזמן (שהתפשטה ומתים ממנה)בזמן שיש בה מיתה  )(מחלה הגורמת לחנקואסכרא :) הברייתא(המשך 

  שאין בה מיתה, אין מתריעין עליה. 

  שיטות הראשונים

ם, היינו התרעה בשופר בלא , שכל מקום ששנינו מתריעים סתד"הראבדעת  :צמחים ששינו מתריעין עליהן מידאבל 

שכל מקום ששנינו התרעה סתם, אינו אלא התרעה על ידי , ן", ורא"טברי, ן"רמבודעת להקל בא. והתנא  5תענית.

כתב וכן  7.במקום מתריעין כתב מתענין וזועקין הרמב"םאבל  6בהתרעה שהיא בשופר.ד ובלבתענית, כז' אחרונות. 

   8.ע"שוה

 א"ריטבוכתב  9.י"רשבשם  א"ריטבכתב וכן ו חג הסוכות. , דהיינירשפ ם"הרמב :גל הבורות ושיחין ומערות בפרוס החע

  10.ם"כרמבכתב  ע"והשו אמרו בפירוש בפרוס העצרת. דבירושלמי

העביר ליכולים עיר אחת, ובאין תבואה , אם רבובשם  פירש י"רש :אכפנ ,מדינתא אמדינתא .בצורתא ,נהרא אנהרא

מבצורת. וקשה  ,רעבנחשב ממדינה למדינה על ידי חמרים, צריכים להוליך ואם בצורת.  נחשב ,מעיר אחרת בספינות

להביא  ך, וצריבעיר יבשו כל הנהרותואם אם יבש מעיין וצריך להטות מעיין ממקום אחר, בצורת. אחר פירש, לשון וב

  ., וקשה מבצורתמים מעיר אחרת, רעב

                                                
א "הגיה הגרן וכי. "בכתוכן  .ליתא ועוד, ברי"ף ורא"שאילו ו י."הגירסה ברשכן ו בפרוס החג. אפילו :הגירסה )ד' וילנא( ראבגמ  . 4

  ס."דק ור'למחוק 'אפילו'. 
ודי  ,כת בצורתאלא שהתבואה נפסדת קצת עד כעין מ ,אין בשינוי הצמחים לקותא גדולה שיבא ממנה מכת רעב ,ולפי דעתו  . 5

  ש בהרחבה. "ועייא. "ריטב. שיתריעו עליה בשופר
   א."ריטב. ובשבת ליכא תענית ,יעים בשבת קתנידהא מתר ,ם לית בה תעניתיולאפוקי התרעה שאמרו על עיר שהקיפוה גוי  . 6
ולפיכך  .וממילא משמע דלדידיה אין נוהגין בהן חומר תעניות אחרונות .בפה הוא ולא בשופר ,נראה שהוא מפרש דמתריעין דתנן  . 7

  י.". ב) שאין גוזרים תעניות כגון צום כיפור אלא בגלל המטרג,יא(כתב 
ה "ח ב', ד"י(א "ריטב. )א"ד בריטב"הו(ן "רמב. )ה והאי"ף, ד"ז ב ברי(ן "ר. )הל' תעניות ב,טז; ג,יא(ם "רמב :קורותמח תקעה,ח. "או  . 8

  . )סדר תעניות
ליהן עכשיו ויתריעו ע ,והיאך לא התריעו עליהן כשהיו צריכים להן ,שהרי צורך שלהם בימות החמה ,זה תימה גדולו א,"ריטבוכתב   . 9

דאילו בימות החמה  ,והלא אין ראיה לגזירה מן השמים בגשמים אלא כשלא ירדו בימות הגשמים !?שבאים הגשמים ויתמלאו

  "!הלא קציר חטים היום"שנאמר  ,סימן קללה הם
  . )ב,יזהל' תעניות (ם "רמב. )ועל הבורותה "ט ב', ד"י(א "ריטב :מקורות ח תקעה,ח."או  . 10

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 
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. , אין מתריעיןלא מצי לבוא לידי רעבד על בצורתשיש הבדל בין סוגי בצורת.  תוספותדעת : בין בצורתא לכפנאההבדל 

דעת ומתריעין.  שתחת חיטה יצא חוח, שהוא בצורת שסופו רעב,מיירי ד 11דמשמע דאבצורת מתענין,במתניתין ו

שאין חילוק ביניהם לעניין  א"ריטבודעת רעב, מתענין ומתריעין. ועל  12מתריעין ולא מתענין. שעל בצורת ד"הראב

  13.ע"ם, והשו"הרמב ומיטשהוכן  .ף"הריוכתב שלכן לא הביאה , םנית, שעל שניהם מתענים ומתריעיהתע

ה " ם"הרמבכתב : מתריעין עליהבזמן שיש בה מיתה ואסכרא  ים ַהְרּבֵ ַרד חִֹלי ֶאָחד ַלֲאָנׁשִ ּיָ יַצד? ֲהֵרי ׁשֶ ַעל ֶהֳחָלִיים ּכֵ

אֹותֹו ַהחִֹלי  ֶהן, ְוָהיּו ֵמִתים ּבְ ָרה אֹו ַחְרחּור ְוַכּיֹוֵצא ּבָ גֹון ַאְסּכָ אֹוָתּה ָהִעיר, ּכְ ֲעִנית  -ּבְ ֲהֵרי זֹו ָצַרת ִצּבּור, ְוגֹוְזִרין ָלּה תַּ

  14.ע"השופסק וכן  "ּוַמְתִריִעין.

  שולחן ערוך

ח, הלכות תענית, סימן תקעה)   (או"

ְרִביָעה   ח.  ָלל, ֲאָבל ָיְרדּו ּבִ ִמים ּכְ ׁשָ ּלֹא ָיְרדּו ּגְ ׁשֶ ב ָהֲאָדָמה ִנְקָרא ְרִביָעה, ְוָכל ֶזה ַהֵסֶדר ּכְ ל ֶצַמח ְוֶעׂשֶ ָטר ַהּיֹוֵרד ְלַהְצִמיַח ּכָ רּוׁש ַהּמָ (ּפֵ

ֵני ׁשֶ  ם ְוגו' ְוהִמּפְ ׁשֶ ר ֵיֵרד ַהּגֶ ֲאׁשֶ י ּכַ יב ּכִ ִדְכתִּ ר ֶאת ַהַקְרַקע, ּכְ ְעָיהּו נה,, ְצִמיָחּה ְוגֹו'ֹוִליָדּה ְוהִ רֹוֵבַע ּוְמַעּבֵ ִבים ְוִהְתִחילּו . )יְיׁשַ ְוָצְמחּו ָהֲעׂשָ

ִמים אֹו ַעד ׁשָ ְרדּו ּגְ ּיֵ ים ְוזֹוֲעִקים ַעד ׁשֶ ָמִחים;  ִליַבׁש, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְתַעּנִ יְבׁשּו ַהּצְ ּיִ   ׁשֶ

ׁשָ  ָרֵאל, ְולֹא ָיְרדּו ּגְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִריַחת ָהִאיָלנֹות ּבְ הּוא ְזַמן ּפְ ַסח אֹו ָקרֹוב לֹו, ׁשֶ יַע ְזַמן ַהּפֶ ים ְוֵכן ִאם ִהּגִ ִמים, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְתַעּנִ

ִמים ָהְראּוִיים ְלִאיָלנֹות אֹו ַעד ׁשָ ְרדּו ּגְ ּיֵ ם;  ְוזֹוֲעִקים ַעד ׁשֶ ֲעבֹר ְזַמּנָ ּיַ   ׁשֶ

ָערוֹ  יִחין ְוַהּמְ ִ אֹות ֵמֶהם ַהּבֹורֹות ְוַהׁשּ ֵדי ְלַמּלְ ה ּכְ ִמים ַהְרּבֵ ׁשָ יַע ַחג ַהֻסּכֹות ְולֹא ָיְרדּו ּגְ ים ְוֵכן ִהּגִ ַעד ה הת, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְתַעּנִ

ּתֹות,  ם ָהָראּוי ְלבֹורֹות; ְוִאם ֵאין ָלֶהם ַמִים ִלׁשְ ׁשֶ ֵרד ּגֶ ּיֵ ּתֹות, ׁשֶ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ַמִים ִלׁשְ ָכל ֵעת ׁשֶ ִמים ּבְ ׁשָ ין ַעל ַהּגְ ִמְתַעּנִ

ה.  ימֹות ַהַחּמָ   ַוֲאִפּלּו ּבִ

ים ְוזֹוֲעִק  ּצֶֹרת ּוִמְתַעּנִ ת ּבַ ִמים, ֲהֵרי ֶזה ַמּכַ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ם מ' יֹום ּבִ ם ְלֶגׁשֶ ׁשֶ ין ּגֶ ִמים ּבֵ ׁשָ ְסקּו ַהּגְ ְרדּו גְּ ּפָ ּיֵ ִמים אֹו ים ַעד ׁשֶ ׁשָ

ם.  ֲעבֹר ְזַמּנָ ּיַ   ַעד ׁשֶ
( ח, הלכות תענית, סימן תקעו   (או"

ין ַעל  ה.  י ְוֵכן ִמְתַעּנִ ָרה  ?ַצדַהחֹוָלִאים. ּכֵ גֹון ַאְסּכָ אֹוָתּה ָהִעיר, ּכְ ה ּבְ ים ַהְרּבֵ ַרד חִֹלי ֶאָחד ַלֲאָנׁשִ ּיָ רֹון ֲהֵרי ׁשֶ רּוׁש חִֹלי סֹוֵגר ַהּגָ (ּפֵ

ית ז, ב) ֵראׁשִ הֹום) (ּבְ ָסְכרּו ַמְעְינֹת תְּ הֶ  ֵמִעְנַין ַוּיִ ֶליָה ם, ְוָהיּו ֵמִתים ֵמאֹותֹו חִֹלי, ֲהֵרי ֶזה ָצַרת ִצּבּור ְוגֹוְזִרין עָ אֹו ִחְרחּור ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ֲעִנית ּוַמְתִריִעין. נּ  הגה:. .תַּ א ִמּכַֹח ׁשִ הּוא ּבָ ֶדֶבר ׁשֶ מֹו ּבְ לָֹשה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה, ּכְ ׁשְ מּותּו ּבִ ּיָ א ּוְבֵאּלּו ֳחָלִאים ֵאיָנן ְצִריִכין ׁשֶ ּוי ֲאִויר, ֶאּלָ

ד  ים ּוַמְתִריִעים ַעל ֵאּלּו ֶהֳחָלִאים ִמּיָ ית יֹוֵסף). ִמְתַעּנִ   (ּבֵ

  

                                                
  . ריעין עליהן מפני שהיא מכת בצורתדקתני מת  . 11
  . בשופר בלא תענית , היינוהתרעהד, שמה שכתוב במשנה "הראבלעיל שסובר וראה   . 12
  . )ב"הל' תעניות פ(ם "רמב. )ה נהרא"ד ט א',", יד בהמאורות"הו( ד"ראב. )ה נהרא"ט א', ד"י( תוספות :מקורות  . 13
למתו ביום אחד  ,שה ימים לחמש מאות רגליושה מתים בשלוויש לדקדק למה לא חילקו בין אם מתו שלי, "וכתב הבתקעו,ה.  "או  . 14

וכל שאינו באותו ענין , הממית בלי שהיית זמן בחולי ,אויר שינויואפשר דשאני דבר שהוא  .כשם שחילקו בדבר ,או בארבעה ימים

הילכך  ,ואינו עשוי להתעכב ,אינו דבר קבוע אלא אקראי בעלמא ,שה ימים בעיר המוציאה חמש מאות רגליושה בשלושמתו של

  .)הל' תעניות ב,יג(ם "רמב :תמקורוא. "וכן כתב הרמ. אין מתענין עליו

  ת”בעזהשי
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