
 

 

  

  

  

  התרעה על מכה מהלכת

ועל הארבה ועל החסיל  1,, ועל הירקון(בתבואות)על השדפון  :על אלו מתריעין בכל מקום :)משנה(המשך  (י"ט א')

 , מתריעין עליה מפני שהיא מכה(חיילות אויב המשחיתים)ועל החרב  2,(ההורגת בני אדם), ועל החיה רעה (מין ארבה)

  מהלכת. 

מעשה שירדו זקנים מירושלים לעריהם וגזרו תענית על שנראה כמלוא פי תנור שדפון באשקלון  :)משנה(המשך 

  .(בארץ פלישתים)

. רבי יוסי אומר: לא (לפי שחיה רעה מכה מהלכת היא)ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן 

  על שאכלו אלא על שנראו. 

ועל כולן אין מתריעין עליהן אלא ת... על הבורות ושיחין ומערו... מתריעין על האילנות: נו רבנןתט ב') (י"

רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף על  3.בכל שהוא (שמכלה את התבואה)מתריעין על הגובאי ו.. .באפרכיא שלהן

  החגב. 

 ביועל ארבה וחסיל ועל חיה רעה. רן על השדפון ועל הירקו :: על אלו מתריעין בכל מקוםתנו רבנן (כ"ב א')

אלא כנף אחד  רץ ישראלא. ארבה וחסיל אפילו לא נראה באעקיבא אומר על השדפון ועל הירקון בכל שהו

  מתריעין עליהן. 

: חיה רעה שאמרו, בזמן שהיא משולחת, מתריעין עליה. אינה משולחת, אין מתריעין תנו רבנןועל חיה וכו'. 

, ואי זו היא שאינה משולחת? נראית בעיר, משולחת. בשדה, אינה משולחת. ביום, עליה. אי זו היא משולחת

. נחבאת מפניהן, אינה משולחת. ני בני אדם ורצתה אחריהן, משולחתמשולחת. בלילה, אינה משולחת. ראתה ש

סה, טרפה שני בני אדם ואכלה אחד מהן, משולחת. אכלה שניהן, אינה משולחת. עלתה לגג ונטלה תינוק מערי

  משולחת.  

משולחת,  ביום לה, והדר אמרתולא שנא בלילא שנא ביום  ,אמרת נראתה בעיר משולחת :הא גופה קשיא

  בלילה אינה משולחת! 

אפילו ביום , הכי קאמר: נראתה בעיר ביום משולחת, בעיר בלילה אינה משולחת. אי נמי, בשדה ,לא קשיא

  . משולחת אינה

נחבאת מפניהן אינה  והדר אמרת .שולחתאינה מ ,הא עומדת .משולחת ,ןאתה שני בני אדם ורצתה אחריהר

  משולחת!  ,משולחת, הא עומדת

  

                                                
  רש"י פירש חולי. ומדברי הרמב"ם (הל' תעניות ב,יא) מבואר דירקון נמי הוא בתבואה. וכן העתיק דבריו בשו"ע (או"ח תקעו,ח).    . 1
  , ודברי הראשונים. נחשים ועקרביםתושין, וזבוב, וצירעה, וילגבי י"ד א', ור' לעיל,   . 2
  ה. רש"י.מצוי הוא, ואינו מכלה כל כך כארבנראה אלא קצת, בידוע שעתידים לבוא לרוב. אבל חגב כלשהו  אפילו לא  . 3

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 כ"ב| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

   4בשדה שאינה סמוכה לאגם. כאן בשדה הסמוכה לאגם, כאן ,לא קשיא

  אמרת אפילו רצתה! אינה משולחת. והא  ,שניהם .משולחת ,שני בני אדם כאחד ואכלה אחד מהןטרפה 

  5באגמא. ,(דאכלה אין, רצתה לא) היאכי תני ה :אמר רב פפא

  משולחת. פשיטא!  ,עלתה לגג ונטלה תינוק מעריסה :גופא

  7דציידי. 6אמר רב פפא: ככוכי

  8או דלמא כמלא תנור פת? ,מעשה וירדו זקנים מירושלים לעריהם כו'. איבעיא להו: כמלא תנור תבואה (כ"ב ב')

  . לא מצי קיימא על פי התנור) (והיינו פת. דאילו תבואה פי תנורתא שמע: כמלא 

  תיקו.  9דהדר ליה לפומא דתנורא? דריפתאועדיין תיבעי להו: ככיסויא דתנורא או דלמא כי דרא 

מעשה ובלעו זאבים שני  :ר עולא משום רבי שמעון בן יהוצדקאמ .ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים כו'

  , וטיהרו את הבשר וטמאו את העצמות. תינוקות והקיאום דרך בית הרעי, ובא מעשה לפני חכמים

  שיטות הראשונים

ומה שכתוב   10פירש, אם נראו באספמיא, מריעין בבבל. בבבל, מתריעין באספמיא. רש"י: על אלו מתריעין בכל מקום

 י בורות שיחיןמֵ דקאי א רש"י', היינו באותה מלכות, פירש ועל כולן אין מתריעין עליהן אלא באפרכיא שלהן' בברייתא

  12.כר"ןכתב  והרמ"אכתב שעל חיה רעה מתריעים אפילו הרחוקים.  והשו"ע 11פירש דקאי אכולהו. והר"ןת. ומערו

שאם לא אכלה אפילו אחד מהם, אינה משולחת.  ,כתב רבינו חננאל: טרפה שני בני אדם ואכלה אחד מהן משולחת

   14סתם דבריו. ו"עוהש 13.מהם, משולחת כתבו, שהוא הדין אם לא אכלה אפילו אחד ותוספות

                                                
  . רש"י.  ודאי משולחת גזירה היא ,וקיימא משולחת, דכיון דלאו מקום רביתה הוא עמדהבשדה שאינה סמוכה לאגם,   . 4
  . רש"י. סמכה אדעתה ורהטא אבתרייהו ,דכיון דהיינו דוכתה  . 5
   וכתב דק"ס שכן נכון. .)בכוכי(וכן בכת"י  .(וכן הוא בב"י) דציידי בכוכההר"ן גרס:   . 6
  . רש"י. הויא משולחת ,א, ולא הוה כיישובואף על גב דלאו בנין קבוע הו .של ציידין, שיחפרו למארב העופות כוך קטן  . 7
נור פת, אלא ור קטן הוא, שאין דרך למלאות כל חלל התא תנור פת, דשיעוהיינו שיעור גדול יותר ממל, כמלא תנור תבואה  . 8

  . רש"י.בדפנות מדביקין אותו
  . רש"י.דביקין זה למעלה מזה עד פי התנורשמ אי נמי .ין זה אצל זה בפי התנורשורה של לחם הדבוק  . 9

. התחילה בהן המכה כבר ת עצמן כאלוולפיכך כל המקומות יש להן לראות א ,מפני שהיא מכה מהלכת ,פאיכדקתני טעמא בס  . 10

  ר"ן.
לפי שאפילו  ,בהפרכיא שלהן אין מתריעין אלאאעפ"כ  ,תריעין עליה בכל מקוםששנינו בה שמ, אע"פ שאפילו במכה מהלכת  . 11

אף  :אומר. ר"ש מפני שהיא מכה מהלכת ,מתריעין על הגובאי בכל שהן :וכך שנויה בתוספתא .במהלכת אין לחוש על יותר מיכן

ועל כולם אין מתריעין עליהם אלא באותה  ,אפילו חרב של שלום מתריעין עליה וכו' ,ב העובר ממקום למקוםעל החרב חר

  . ר"ן (ועיי"ש).אין מתריעין עליהן בסוריא ,ישראל בארץ .אין מתריעין עליהן בארץ ישראל ,היו בסוריא .הפרכיא בלבד
ס"ק טז, ור' עוד בס"ק ד) נשאר בצ"ע על מה שהעיר הרמ"א רק לגבי ירקון או"ח תקעו,ו (שו"ע). תקעו,ח (רמ"א). ובביאור הגר"א (  . 12

ושדפון שרק אם הם באותה הפרכיא מתריעין, ולא העיר כן לגבי חיה רעה. מקורות: רש"י (י"ט ב', ד"ה בהיפרכיא). ר"ן (ז ב ברי"ף, 

  ד"ה ועל כולם). 
והא דנקט אכלה  .אלא מטעם דהיא רעיבה, וי מטעם משולחתדאכלה שניהם לא ה דהא ,שהרי אם אכלה שניהם אינה משולחת  . 13

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 כ"ב| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  

  

נראית בעיר (. והברייתא לא על שאכלו אלא על שנראורבי יוסי ול: תועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקו

  15.השו"ע, וכן פסק הפוסקיםכוותיה, וכן פסקו כל  )משולחת וכו'

נ" הרמב"ם: ומוקי לה בכוכי דציידי. כתב עלתה לגג ונטלה תינוק מעריסה ים ַהּבְ תִּ ּמֹות, ּבָ ׁשַ רֹות ּוָבֲאָרצֹות ַהּנְ ְדּבָ ּמִ ּוִיים ּבַ

ינֹוק ֵמֲעִריָסה  ג ְוָנְטָלה תִּ ה: ִאם ָעְלָתה ַלּגַ דּוֵדי ַחּיָ ה זֹו  -הֹוִאיל ְוֵהם ְמקֹום ּגְ יָעה ְלִמּדָ ַחת; ְוִאם לֹא ִהּגִ ּלַ ֵאיָנּה  -ֲהֵרי זֹו ְמׁשֻ

כְּ  ּסִ ֵני ָאָדם ֵהם ׁשֶ ֵאּלּו ּבְ ַחת, ׁשֶ ּלַ ַעְצָמם ּוָבאּו ִלְמקֹום ַהַחּיֹות.ְמׁשֻ   16.השו"ע" וכן פסק נּו ּבְ

ָרקֹון " הרמב"ם: כתב כמלוא פי תנור פֹון ְוַעל ַהּיֵ ּדָ ִ ָמקֹום ָקָטן,  -ַעל ַהׁשּ א ּבְ בּוָאה; ַוֲאִפּלּו לֹא ִהְתִחיל ֶאּלָ תְּ ְתִחיל ּבַ ּיַ ֶ ִמׁשּ

ּנּור  י תַּ ְמלֹוא ּפִ ֲעִנית -ּכִ   18.השו"עוכן פסק  17"ּוַמְתִריִעין. ּגֹוְזִרין ָעָליו תַּ

פסק כתנא קמא, שעל חגב  והרמב"ם 19השמיט כל זה. הרי"ף: מתריעין על הגובאי רבי שמעון בן אלעזר אף על החגב

שלא מיעטו אלא חגב שהיה ידוע להם שאינו מזיק. אבל  הראב"דאין מתענין ולא מתריעין, אלא זועקין בלבד. וכתב 

  20.השו"עשיו שאין אנו מכירין את מיניהם, על כולן מתריעין. וכן פסק מזיקים. ועכ ,שאר מינין

  שולחן ערוך

( ח, הלכות תענית, סימן תקעו   (או"

ָכל   ו.  ין ּוַמְתִריִעין ּבְ ְלַבד, ִמְתַעּנִ א ִנְרֵאית ּבִ יָקה ֶאּלָ ָחה, ֲאִפּלּו לֹא ִהּזִ ּלְ תַּ ׁשְ ּנִ ה ָרָעה ׁשֶ חֹוִקים; ֲאָבל ָמקֹום, ֲאִפּלּו ָהְר ְוֵכן ַעל ַחּיָ

ַחת;  ּלַ ּיֹום, ֲהֵרי זֹו ְמׁשֻ ִעיר ּבַ ַחת, ִנְרֲאָתה ּבָ ּלַ א ִמְקֶרה. ֵאיזֹו ִהיא ְמׁשֻ ַחת, ֵאיָנּה ֶאּלָ ּלַ ּיֹום, ִאם ִאם ֵאיָנּה ְמׁשֻ ֶדה ּבַ ָ ׂשּ ִנְרֲאָתה ּבַ

ַחת; וְ  ּלַ ֵניֶהם, ֲהֵרי זֹו ְמׁשֻ ְרָחה ִמּפְ ֵני ָאָדם ְולֹא ּבָ ֵני ּבְ ְסמּוָכהָרֲאָתה ׁשְ ֶדה ׁשֶ ֵני ָאָדם  ִאם ָהְיָתה ׂשָ ֵני ּבְ ַלֲאַגם, ְוָרֲאָתה ׁשְ

ֲאַגם, ֲאִפּלּו ָר  ַחת. ְוִאם ָהְיָתה ּבַ ּלַ ַחת; לֹא ָרְדָפה ַאֲחֵריֶהם, ֵאיָנּה ְמׁשֻ ּלַ ְדָפה ַאֲחֵריֶהם ֵאיָנּה ְוָרְדָפה ַאֲחֵריֶהם, ֲהֵרי זֹו ְמׁשֻ

נֵ  א ִאם ָטְרָפה ׁשְ ַחת, ֶאּלָ ּלַ ה הּוא ְמׁשֻ ּזֶ ֵני ׁשֶ ַחת, ִמּפְ ּלַ ֲאַגם, ֵאיָנּה ְמׁשֻ ֵניֶהם ּבָ יֶהם ְוָאְכָלה ֶאָחד ֵמֶהם; ֲאָבל ִאם ָאְכָלה ׁשְ

ַחת.  ּלַ הּוא ְמׁשֻ ֵני ׁשֶ ֵני ָהְרָעבֹון ָטְרָפה, לֹא ִמּפְ   ְמקֹוָמּה ּוִמּפְ

ּמֹות,   ז.  ׁשַ רֹות ּוָבֲאָרצֹות ַהּנְ ְדּבָ ּמִ נּוִיים ּבַ ים ַהּבְ תִּ ינֹוק ֵמֲעִריָסה ּבָ ג ְוָנְטָלה תִּ ה, ִאם ָעְלָתה ַלּגַ דּוֵדי ַחּיָ הֹוִאיל ְוֵהם ְמקֹום ּגְ

ָבִרים ג, יא)) ְרֶזל (ּדְ ה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש ּבַ ה ֵמִעְנָין ִהּנֵ ה ְקַטּנָ רּוׁש ִמּטָ ֵאלּ  (ּפֵ ַחת ׁשֶ ּלַ ה זֹו ֵאיָנּה ְמׁשֻ יַע ְלִמּדָ ַחת, ְוִאם לֹא ִהּגִ ּלַ ּו ֲהֵרי זֹו ְמׁשֻ

לְּ  ֻ ׁשּ ָאר ִמיֵני ֶרֶמׂש ָהָאֶרץ ְוֶרֶמׂש ָהעֹוף ׁשֶ ַעְצָמם ּוָבאּו ִלְמקֹום ַהַחּיֹות; ֲאָבל ׁשְ נּו ּבְ ִסּכְ ֵני ָאָדם ׁשֶ ּלּוַח ּבְ גֹון ׁשִ יקּו, ּכְ חּו ְוִהּזִ

יִקים ְוֵאיָנם ְמִמיִתים, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ְצָרִעים וְ  ּזִ ּמַ ים ׁשֶ ים ְוַעְקַרּבִ ים ַעל ָיָדם ְולֹא ְנָחׁשִ ין ְוַהּדֹוֶמה ָלֶהם, ֵאין ִמְתַעּנִ ַיּתּוׁשִ

  ַמְתִריִעין. 

                                                                                                                                                                         

  . תוספות.דאע"ג דאכלה אחד מהן הוי משולחת רבותא הוי ,אחד מהם
  או"ח תקעו,ו. והמשנ"ב (ס"ק כה) הביא מחלוקתם. מקורות: תוספות (כ"ב א', ד"ה טרפה).   . 14
אבל לדברי הכל נראו אף על פי שלא  ,אלא בעובדא היכי הוה ,משמע דלא פליגי תנא קמא ורבי יוסיאו"ח תקעו,ו. הב"י כתב, ד  . 15

. ובביאור הגר"א (ס"ק טו) נראה שסובר שחולקים, והלכה כרבי יוסי. מקורות: רי"ף בברייתא וכמפורש ,אכלו מתענין וגם מתריעין

  . (הל' תעניות ב,ז). רא"ש (סי' כז). רמב"ם (ח בדפיו)
  . )חעניות ב,(הל' תאו"ח תקעו,ז. מקורות: רמב"ם   . 16
כיון שנראה כל שהוא  ופירש רש"י שדפון וירקון ,ובברייתא תניא רבי עקיבא אומר על השדפון ועל ירקון בכל שהואכתב הב"י,   . 17

ופירש דלמלוא פי תנור קרי , המגיד הקשה על לשון אחרוןאי נמי מעשה היה כך. והרב  .להתענות ,ומלוא תנור דמתניתין .מתריעין

  . וכך צריך לומר לדעת הרמב"ם .שהוא דבר מועט לפי ,כל שהוא
  . )יא(הל' תעניות ב,או"ח תקעו,ח. מקורות: רמב"ם   . 18
  . ב"י.ואפילו אם יבואו אין מי שיכיר אותם ,ואפשר שהטעם הוא מפני שאינן מצויין עכשיו אלו המינים  . 19
  . )י(הל' תעניות ב,או"ח תקעו,ט. מקורות: רמב"ם וראב"ד   . 20

  ת”בעזהשי
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י הַ   ח.  ְמלֹא ּפִ ָמקֹום ֶאָחד ּכִ א ּבְ בּוָאה, ֲאִפּלּו לֹא ִהְתִחיל ֶאּלָ תְּ ִהְתִחיל ּבַ ֶ פֹון ִמׁשּ ּדָ ִ ין ּוַמְתִריִעין ְוֵכן ַעל ְיָרקֹון ְוַהׁשּ ּנּור, ִמְתַעּנִ תַּ
א (טּור), ְרחֹוִקים ַוֲאִפּלּו הָ  ַרְכּיָ אֹותֹו ָהּפְ ְהיּו ּבְ ּיִ   (ר''ן). ַרק ׁשֶ

ָרֵאל, ַוֲאִפּלּו ֵאינֹו מַ   ט.  ָכל ֶאֶרץ ִיׂשְ ָנף ֶאָחד ּבְ א ּכָ ה ְוֶהָחִסיל, ֲאִפּלּו לֹא ִנְרָאה ֵמֶהם ֶאּלָ ִחית ְיבּול ָהָאֶרץ, ְוֵכן ַעל ָהַאְרּבֶ ׁשְ

ין ּוַמְתִריִעין ֲעֵליֶהם,  ה)ְוַעל ַהּגּוַבאי ִמְתַעּנִ רּוׁש ִמין ַאְרּבֶ ין ָעָליו ְולֹא ַמְתִריִעין,  (ּפֵ הּוא; ֲאָבל ַעל ֶהָחָגב ֵאין ִמְתַעּנִ ָכל ׁשֶ ּבְ

ם ַמְתִריִעין.  ּלָ לּו, ַעל ּכֻ יִרין ִמיִנים ַהּלָ ֵאין ָאנּו ַמּכִ ו ׁשֶ ְלַבד; ְוַעְכׁשָ א זֹוֲעִקין ּבִ   ֶאּלָ

  התרעה על חרב ועל שאר סכנות נפש

, מתריעין עליה מפני (חיילות אויב המשחיתים)ועל החרב ... על אלו מתריעין בכל מקום :)משנה(המשך  ')י"ט א(

  שהיא מכה מהלכת. 

, ועל הספינה (העומד לשוטפה)או נהר  (לכובשה)על עיר שהקיפוה נכרים  ,על אלו מתריעין בשבת :)משנה(המשך 

  לעזרה ולא לצעקה. (מותר לקרוא)יוסי אומר:  ביהמיטרפת בים. ר

   , ולא הודו לו חכמים.(מתריעים בשבת)שמעון התימני אומר אף על הדבר  :)משנה(המשך 

  של שלום, אלא אפילו חרב של שלום.: חרב שאמרו, אינו צריך לומר חרב שאינו נו רבנןת ')א(כ"ב 

, ואחד יחיד שנרדף מפני עיר שהקיפוה נכרים או נהר, ואחד ספינה המיטרפת בים (אחד): תנו רבנן (כ"ב ב')

נכרים או מפני לסטין ומפני רוח רעה, על כולן יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית. רבי יוסי אומר: אין היחיד 

, ואין הבריות מרחמות (שלא יהיה בו כוח להתפרנס מיגיעו)רשאי לסגף את עצמו בתענית, שמא יצטרך לבריות 

   21עליו.

ה" 22דכתיב ?דרבי יוסיהודה אמר רב: מאי טעמא אמר רב י   נשמה שנתתי בך החייה.  ",ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ

או דלמא  ,א הודו לו חכמים בשבת, אבל בחול הודו לושמעון התימני אומר: אף על הדבר כו'. איבעיא להו: ל

  לא הודו לו כלל? 

פיטום, תלמידו של רבי עקיבא,  : מתריעין על הדבר בשבת, ואין צריך לומר בחול. רבי חנן בןדתניאתא שמע, 

  ר: אין מתריעין על הדבר כל עיקר.משום רבי עקיבא אומ

על עיר שהקיפוה גייס או נהר, ועל ספינה המטורפת  ,על אלו מתריעין בשבת, אהא דתנן, (י"ד א')גרסינן לעיל 

אלא לאו  !רי?ות בשבת מי ששופר ,לא לצעקה. במאי? אילימא בשופרותבים. רבי יוסי אמר: לעזרה, אבל 

  .בעננו

                                                
האמוראי פליגי ד ,) אם נקרא חוטא או קדוש"א ב'יבהא דמיירי הני אמוראי בפרקין דלעיל ( א פליגידהני תנאי לתוספות,  כתבו  . 21

   .והני תנאי פליגי בדלא מצי לצעורי נפשיה, במצי לצעורי נפשיה
  בראשית, פר' בראשית ב,ז.   . 22

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 כ"ב| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  שיטות הראשונים

ם; ֲאִפּלּו כתנא קמא, וכתב "... הרמב"ם: פסק על אלו מתריעין בשבת ּיָ ֶרֶפת ּבַ ּטָ יפּוָה ּגֹוִיים אֹו ָנָהר אֹו ְסִפיָנה ַהּמִ ִהּקִ ִעיר ׁשֶ

ֵני רּוַח ָרָעה  ֵני ִלְסִטים ּוִמּפְ ֵני ּגֹוִיים ּוִמּפְ ף ִמּפְ ְרּדָ ְתִפּלֹות; ֲאָבל ֵאין ִמְת  -ָיִחיד ַהּנִ ִנים ּבִ ת, ְוזֹוֲעִקין ּוִמְתַחּנְ ּבָ ַ ׁשּ ין ֲעֵליֶהם ּבַ ַעּנִ

יָלם. ץ ֶאת ָהָעם ֵליֵלְך ְוַלֲעזֹר אֹוָתם ּוְלַהּצִ ְקעּו ְלַקּבֵ ן תָּ א ִאם ּכֵ כתב שאסור להתענות בשבת, וכן פסק  והר"ן 23"ּתֹוְקִעין, ֶאּלָ

  24.השו"ע

, הלכתא כרבנן, שרשאי לסגף. מיהו בדבר שאינו צריך כלל, מודים ריטב"א: כתב האם היחיד רשאי לסגף עצמו בתענית

, דדווקא הראשוניםוכתבו  25כתב דאפשר דקיימא לן כרבי יוסי. והר"ןחכמים שאין היחיד רשאי לסגף עצמו בתענית. 

   26ם עליו.בשצריך למעשה ידיו אסור, שמא יצטרך לבריות ואין מרחמי

  שולחן ערוך

( ח, הלכות תענית, סימן תקעו   (או"

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

ָדם ֶא  ח ִמּיָ ֻרַחמּו; ִלּטֹל ֵמֶהם ַמס, אֹו ִלּקַ ּיְ ין ּוַמְתִריִעין ַעד ׁשֶ ה, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְתַעּנִ ִמְצָוה ַקּלָ ֶרץ, אֹו ִלְגזֹר ֲעֵליֶהם ָצָרה ֲאִפּלּו ּבְ

ץ ְלֶעְזָרָתם; ַוֲאפִ  ְקעּו ְלִהְתַקּבֵ ן תָּ א ִאם ּכֵ ים ֲאָבל ֵאין ַמְתִריִעין, ֶאּלָ ְסִביבֹוֵתיֶהם ִמְתַעּנִ א ּלּו לֹא בָּ ְוָכל ֶהָעִרים ׁשֶ אּו ֶאּלָ

א ַעל  ֶהם ֶאּלָ ֵאין ָלֶהם ִמְלָחָמה ִעּמָ ֶרְך ַאְרָצם, ׁשֶ ין ּוַמְתִריִעין.  ִייםוֹ גּ ַלֲעבֹר ּדֶ ָרֵאל ִמְתַעּנִ   ֲאֵחִרים, ְועֹוְבִרים ַעל ְמקֹום ִיׂשְ

ת ְויֹום ט...   יב.  ּבָ ׁשַ ין ְולֹא זֹוֲעִקים ְולֹא ַמְתִריִעים ּבְ זֹונֹות ׁשֶ ּוְבָכל ָמקֹום ֵאין ִמְתַעּנִ ַרת ַהּמְ ּזֹוֲעִקים ֹוב ַעל ׁשּום ָצָרה, חּוץ ִמּצָ

ת. ּבָ ׁשַ   ֲעֵליֶהם ּבְ

יפּוּהָ   יג.  ִהּקִ ֵני  ִייםוֹ גּ ִעיר ׁשֶ ף ִמּפְ ְרּדָ ם, ֲאִפּלּו ַעל ָיִחיד ַהּנִ ּיָ רּוַח ָרָעה אֹו אֹו ִלְסִטים, אֹו  ִייםוֹ 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  ן ּתֹוְקִעין ְלַקּבֵ א ִאם ּכֵ יָלם.ַלֲעזֹר ֲאֵחיהֶ ֵאין ּתֹוְקִעין, ֶאּלָ   ם ּוְלַהּצִ

                                                
מאי התרעה אילימא  ,אהא דתנן דמתריעין על אלו בשבת א')(י"ד  וכתב הרב המגיד שנראה שטעמו משום מאי דאמרינן בגמרא  . 23

תפילת תענית שהיא עננו מתפללין אותה לפי , והוא מפרש מאי עננו .אלא לאו בעננו ?!שופרות בשבת מי איכא, בשופרות

שים דהך והרבה ראיתי שהם מפר .ולא ראיתי כן לאחד מהמפרשים .ומכאן למד רבינו שמתענין על דברים אלו בשבת .שמתענין

ואדרבה יש שפירש שאפילו בחול אין גוזרין תענית על  .ולא עננו ממש בתפילת תענית ',מי שענה'התרעה דעננו רצה לומר 

אבל  תענית, כלומר על הציבור אין גוזרין ,) שהיחיד רשאי לסגף את עצמו"ב ב'(תענית כוזהו שאמרו  .הציבור מחמת דברים אלו

ואין כן הציבור  ,י דברי רבינו יש לפרש שהיחיד רשאי לסגף עצמו בתעניות רצופים זה אחר זהולפ .היחיד רשאי לסגף את עצמו

  .וצ"ע .ובאמת שדברי רבינו במה שכתב מתענין בשבת תמוהים בעיני .אלא על הסדר
ונוסחא ישרה  .תואולי לא היה כתוב בנוסח , וכתב הב"י,השמיט מדברי הרמב"ם שמתענין בשבת על אלו יג. והטור- או"ח תקעו,יב  . 24

! מקורות: לא כתב שמתענין עליהם בשבתו ,שכתב שם שזועקין ומתחננין על אלו בשבת (ב,כד; ל,יב) שהרי בהלכות שבת ,היתה

  . ד"ה והאי) ב ברי"ף, (ז. ר"ן )(הל' תעניות א,ו; פיה"מרמב"ם 
. ריטב"א (כ"ב ב', ד"ה ועל ד"ה גמ' ויחיד)ברי"ף, סו(ח ב ר"ן . מקורות: יוסי בידר , מאי טעמאיהודה אמר רב עלה במשום דאמר ר  . 25

  כולן). 
 על מר בריה בפסח שני (פסחים ס"ח ב') יכול לסגף עצמו בתענית כפי מה שצריך, כמו שאמרו ,אבל בשאינו צריך למעשה ידיו  . 26

   .דצם תלת מאה צומין כדאיתא בירושלמי (עי' פ"ב הי"ב) יש לקישדרבינא שהיה מתענה כל השנה, ור

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 כ"ב| דף:  בפרק: 



 

 

  

  

  גשמים  יבויעל ר תענית

  א על הצבור, מתריעין עליהן, חוץ מרוב גשמים.ועל כל צרה שלא תב :)משנה( ')י"ט א(

  : על כל צרה שלא תבא על הצבור, מתריעין עליה, חוץ מרוב גשמים. תנו רבנן (כ"ב ב')

  יוחנן: לפי שאין מתפללין על רוב הטובה.  בימאי טעמא? אמר ר

ל" (מלאכי ג)רבי יוחנן: מניין שאין מתפללין על רוב הטובה? שנאמר ואמר  ית ָהאֹוָצר ָהִביאּו ֶאת ּכָ ר ֶאל ּבֵ ֲעׂשֵ " ַהּמַ

ִלי ָדימאי " 27.וגו'   "? אמר רמי בר רב: עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. ַעד ּבְ

  . (על רוב גשמים שלא ירדו)ובגולה מתריעין עליה  28:ב יהודה אמר רבאמר ר

נמי הכי: שנה שגשמיה מרובין, אנשי משמר שולחין לאנשי מעמד, תנו עיניכם באחיכם שבגולה שלא  תניא

  יהא בתיהם קבריהם.

  שיטות הראשונים

יש לעיין אם ההתרעה הזאת כתב,  שב"שהרו, ובגולה מתריעין עליה מיד. רי"ף ורא"שגירסת : מתריעים עליהבגולה ו

 ,שבכל מקום, רשב"שעוד כתב  30.יןיהילכך נראה שהכל כפי הענ 29.י, או לא, שני וחמישי ושנהיא כסדר שאר תעניות

  31.השו"עוכן פסק מתריעין ומבקשים רחמים.  ,אם רוב גשמים מטשטשין הקרקע ומונעים החרישה

  שולחן ערוך

ח, הלכות תענית, סימן תקעו   )(או"

מִ   יא.  ׁשָ ַרּבּו ֲעֵליֶהם ּגְ יַצד, ֲהֵרי ׁשֶ ָטר. ּכֵ ֵאין ְלָך ָצָרה ְיֵתָרה ִמּזֹו ְוֵכן ַעל ַהּמָ ִלים ֲעֵליֶהם, ׁשֶ ּלְ ֵצרּו ָלֶהם, ֲהֵרי ֵאּלּו ִמְתּפַ ּיָ ים ַעד ׁשֶ

ִמים, ִמּפְ  ׁשָ ִלין ַעל רֹב ַהּגְ ּלְ ָרֵאל ֵאין ִמְתּפַ יֶהם ִקְבֵריֶהם; ּוְבֶאֶרץ ִיׂשְ תֵּ ים נֹוְפִלים ְוִנְמְצאּו ּבָ תִּ ַהּבָ ִהיא ֶאֶרץ ָהִרים ׁשֶ   ֵני ׁשֶ

  

                                                
זֹאת ָאַמר ה' ְצָבאֹות ִאם לֹא ֶא מלאכי ג,י:   . 27 ֵביִתי ּוְבָחנּוִני ָנא ּבָ ית ָהאֹוָצר ִויִהי ֶטֶרף ּבְ ר ֶאל ּבֵ ֲעׂשֵ ל ַהּמַ ח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ָהִביאּו ֶאת ּכָ ְפתַּ

ַמִים ַוֲהִריקִֹת  ָ ִלי ָדיַהׁשּ ָרָכה ַעד ּבְ   . י ָלֶכם ּבְ
רי"ף ורא"ש, וכת"י. ר' גירסת על פי  והגירסה כאן וכן היה לפני רש"י, וכתב: חכם ששמו יוד. ר רב יוד.בדפוסים (וילנא): אמר רמי ב  . 28

  דק"ס. 
ממה ששנינו וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים דכתיב והמטרתי על  ,שמשמע דאינה כסדר שאר תעניות .דמשמע הכי ומשמע הכי  . 29

דמתענה ומתרעת שלא כסדר תעניות, לפי שבכל (עי' ר"ן ח. ד"ה וכל) עיר אחת וכו' מתענה ומתרעת. וכתבו עלה רבוותא ז"ל 

הסביבות ירדו גשמים ובה לא ירדו הדבר מוכיח שהדבר בא להם בגזרתו של מקום, לפיכך מתריעין תדיר שלא כסדר תעניות. 

ירדו שאינה עיר אם לא כדרך שאמרו ב ,שאם היא מכה כוללת מתפללין ומתריעין כסדר תעניות ,ומשמע שמתריעין כסדר תעניות

  רשב"ש. . ועיר חלקה וחלקה
אלא  ,שאין הציבור יכולים להתענות בכל יום ,נראה שאין גוזרין בו תענית על הציבור ,שאם הענין נחפז ואין פנאי להתריע כסדר  . 30

דהיינו בעננו אבינו  ,הפה רעתרשאין הם בכך. ובהת ,ואם יחידים רוצים להתענות .ובהתרעה בפה די ,מתריעין בכל יום ובכל תפילה

  . ב"י ושו"ע.עננו
  . ); הו"ד בב"יג,בסי' קעשו"ת ( שב"שראו"ח תקעז,א. מקורות: רי"ף (ח ב בדפיו). רא"ש (סי' כח).   . 31
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ְצָפת ְמצוּ ּוָבתֵּ  ו ּבִ ים ְלַהֲעִביר ַהּטֹוָבה; ְוַעְכׁשָ ִמים טֹוָבה ָלֶהם ְוֵאין ִמְתַעּנִ ׁשָ ֲאָבִנים ְורֹב ַהּגְ נּוִים ּבַ ים יֶהם ּבְ תִּ ָיה ַמּפֶֹלת ּבָ

ִלים ֲעֵליֶהם. ּלְ ִמים, ּוִמְתּפַ ׁשָ ֵני ַהּגְ   ִמּפְ
( ח, הלכות תענית, סימן תקעז   (או"

ָכל ָמקֹום, ִאם רֹב  א.  ְרַקע ּומֹוְנִעים ּבְ ים ַהּקַ ְטׁשִ ִמים ְמַטׁשְ ׁשָ ז ְוֵאין  ּגְ ים ַרֲחִמים; ְוִאם ָהִעְנָין ֶנְחּפָ ׁשִ ה, ַמְתִריִעים ּוְמַבּקְ ַהֲחִריׁשָ

ּבּור ְיכֹוִלי ֵאין ַהּצִ ּבּור, ׁשֶ ֲעִנית ַעל ַהּצִ ֲעִנּיֹות, ֵאין ּגֹוְזִרין ּבֹו תַּ ָאר תַּ ֵסֶדר ׁשְ ַנאי ְלַהְתִריַע ּכְ א ּפְ ָכל יֹום, ֶאּלָ ם ְלִהְתַעּנֹות ּבְ

ִאים הֵ  ָ י; ְוִאם ַהְיִחיִדים רֹוִצים ְלִהְתַעּנֹות, ַרׁשּ ה ּדַ ּפֶ ה, ּוְבַהְתָרָעה ּבַ ִפּלָ ָכל יֹום ּוְבָכל תְּ ה, ַמְתִריִעין ּבְ ָכְך ּוְבַהְתָרַעת ַהּפֶ ם ּבְ

ַהְינוּ  ֲעֵננּו ָאִבינּו ֲעֵננּו אֹוֵמר: ְיִהי ָרצֹון ִמלְּ  ּדְ ֲעְסָך, ְוִיּגֹּלּו ַרֲחֶמיָך ַעל ּבַ ׁשּו ַרֲחֶמיָך ֶאת ּכַ ְכּבְ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

דֹול ין, ּוְבטּוְבָך ַהּגָ ּוַרת ַהּדִ ֵנס ָלֶהם ִלְפִנים ִמׁשּ ת ַרֲחִמים, ְוִתּכָ ִמּדַ ֶניָך ּבְ ְרָענּות ַרֵחם ֲעֵליֶהם, ׁשֶ  ִמּדֹוֶתיָך, ְוִתְתַנֵהג ִעם ּבָ ֵאין ּפֻ

ר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים  ָך ְוַנֲחָלְתָך ֲאׁשֶ ָרֵאל, ְוֵהם ַעּמְ ִביל ִיׂשְ ׁשְ א ּבִ א ָלעֹוָלם ֶאּלָ ל לֹא רֹב ָרָעה ְולֹא ּבָ ְלַקּבֵ

ַעְסתָּ  ל; ּכָ ְעתָּ ֲעֵליֶהם רֹב טֹוָבה, ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ּפַ ֵהא ֶרַוח  רֹב טֹוָבה, ִהׁשְ ּיְ ל; ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ֲעֵליֶהם, ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ

עֹוָלם ּוְזכֹר ַרֲחֶמיָך.   ּבָ
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