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  ?השנה�מדוע מוקמה מסכת תענית לאחר מסכת ראש
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  בנה המסכתמ
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והדר  .משו� שה� צור� לעול� ביותר ,צומות' פ שלא נזכרו בספרי הנבואה בהדיא כמו ד"אע ,נקט תעניות דגשמי� ברישא
והדר תנא בסופו תעניות דכתיבי בקרא בספר  .דיר בזמ� שבית המקדש קיי�פ בתרא תעניות דמעמדות שהיו ת"תני בר

ז בתמוז "פ שדיניה� מוחלקי� דלא חמיר צו� י"זכריה צו� הרביעי וצו� החמשי לעניני� שנזכרו בה� ש� במשנה אע
  .מ� המקראוצו� השביעי וצו� העשירי לא תנא להו דלית בהו עני� או די� מחודש טפי ממאי דמשתמע , באב' כצו� ט

 ïåàâ àøéøù áø)ùø úøâà"â ,éãøôñä çñåðä(  
  

ולעני� מסכייתא דחזיתו� דאית בהו� מוקד� 
לא סדרינו� ' רבי כד תרצינהו למתני �ומאוחר 

אלא חדא תניא , למסכייתא חדא בתר חברתה
מא� דניחא ליה לאקדומי מקדי� , באפי נפשיה

ולא , ומא� דניחא ליה לאחורי מאחר לה, לה
  ...ידעינו� הי תני רבי ברישא

? ט הקדימו כפורי� לשקלי�"אמריתו מ ודקא
כ כפורי� "אנ� הכי אתנינו� בי רבנ� שקלי� ואח
ובתר הכי . אבל ודאי סכה קמי יו� טוב תנינא

. ודאי ראש השנה ואיפשר דתנינו� להו� בחלו!
מיהו אית למימר שיש להקדי� מסכת שבת 
תחלה הואיל וחשיב שבת טובה ובתרה מסכת 

יינא הוה ובתרה ענ] א[עירובי� דדמי לה וחד
מסכת פסחי� שהפסח הוא ראשו� לכל המועדי� 
והחגי� של כל השנה ובתרה שקלי� שהוא מלפניו 
וכאחד מעניניו ובתר שקלי� תנינ� סדר יומא 
דדמי לשבת ועירובי� משו� דיומא דכפורי 
לשבתא דמי ובתר סדר יומא תנינ� מסכת סכה 

ובתר מסכת סכה . ה הוה וחג גדול הוא"דבתר י
ט תנינ� "ובתר י, ט דחד ענינא הוא"נ� מסכת יתני

מסכת ראש השנה כי היכי דליתני בתריה מסכת 
ה זמ� רביעה וזמ� זריעה "משו� דאחר ר' תעני

  .וחד ענינא דמי
ליה הכי רגילי רבנ� למתני ואי אית דניחא 

 .לאקדומי ולאחורי הרשות בידו
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, עי�כמו שעשה בסדר זר, אחר כ� החל בחלוקת סדר מועד למיניו
שהיא כל שבעה , ועוד. לקדימתה במעלה, ופתח במסכת שבת

ובה ג� כ� פתח הכתוב בתחילת , ולפיכ� רבה ָחל!ָת� בזמ�, ימי�
ואחריה . לפי שהיא מעני� השבת, ערובי� –ואחרי שבת . המועדות

, לפי שהיא המצוה הראשונה שנצטוינו בה על ידי משה, פסחי� –
, שקלי� –ואחריה . שת מועדותוהיא ג� כ� הבאה אחרי שבת בפר

לפי , על הסדר ג� כ�, וכפורי� אחרי שקלי�. על סדר הכתוב
אחר כ� בא . 'אחרי מות'וכפורי� ב' כי תשא'שמצות שקלי� ב

 –והיות שכבר דבר על פסחי� , להשלי� הדבור על שלוש רגלי�
ולא היה עמו מה לדבר , נשאר לו הדבור על סוכות ושבועות

, והיא מסכת ביצה, � המיֲחדי� כל יו� טובבשבועות לבד מדברי
ולא נשאר לו מ� . לריבוי מצוות סוכות, והקדי� סוכה לביצה

ודיבר אחרי ביצה על , הפרקי� הנזכרי� בכתוב זולת ראש השנה
אחר . ונשל� לו הדיבור על הפרקי� הנזכרי� בתורה, ראש השנה

וה� , כ� החל בפרקי� הנזכרי� בספרי הנביאי� עליה� השלו�
 –וסמ� לדיבור על ראש השנה , ימי הצו� אשר תיקנו הנביאי�

לפי שהיא תיקו� , המגילה –ואחרי תעניות . הדיבור על תעניות
מועד  –ואחרי מגילה . הנביאי� המאוחרי� לאשר התקינו תעניות

�שבשניה� אסורי� , לפי שבינו ובי� ימי פורי� שיתו), קט
פרקי� וחיוביה� וכאשר השלי� הדיבור על ה. התענית וההספד

לפי שהיא ממה , חת� אותו במסכת חגיגה, ומה שהצטר) לה�
לפי שאינה , וֵאֲחָר� מפני שאינה כללית, שיחוייב בשלוש רגלי�

ונסתיימה ". כל זכור�: "'כמו שאמר ה, חובה אלא על הזכרי�
  .בשתי� עשרה מסכתא' מועד'חלוקת המאמר ב
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וסמכו אליה ... כת ברכות לסבות כפולותהיה העני� להתחיל במס
מסכת תענית להיות ג� היא מבארת דרכי התפלה כמוה בהרבה 

 �גשמי� וזמ� הצרות והתעניות וכבר ידעת  עצירתזמני� כעני� זמ
שעקר הכונה בתעניות הוא התשובה ורוב התפלה אשר הותחל 

וסמכו אליה אחר זה מסכת מגלה מצד  ברכותענינה במסכת 
השנה ובכלל� קריאה  ה קריאות של ספר תורה שבכלשהתבארו ב
 .תענית שהוזכר ענינ� במסכת ומעמדותשבתעניות 
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ה "ד עוד דלהכי נמי סמ� תעניות בתר מסכת ר"ונלע
' כ תקיעות וכדתנ� לקמ� בפ"משו� דאיכא בתענית ג

ד בתעניות בשל זכרי� "שני ותנ� נמי בפרק ראוהו ב
! ועוד שיש בתעניות זכרונות כפופי� ופיו מצופה כס
  .כ של יובל"ה וביוה"ושופרות כמו שיש בר

 


