תענית ט-טו

פרשת וישב
 דף ט 
מימרותיו של ר' יוחנן :א' .עשר תעשר' עשר בשביל שתתעשר ,ואמר לינוקא דר"ל דאף
שבכל התורה אין לנסות את ה' הכא שרי ,שנאמר 'ובחנוני נא בזאת וכו' .ב .כתיב אוולת
אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף ליבו ,ותמה ר"י היכן מרומז זאת במקרא ,והשיבו ינוקא דר"ל
דכתיב ויחרדו איש אל אחיו לאמור מה זאת עשה אלוקים לנו ,ור"י רצה לראותו על שהי'
חריף ,והוציאתו אמו שמא יתן בו עיניו וימיתנו כדר"ל אביו .ב .מטר בשביל יחד שנא' יפתח
ה' לך את אוצרו הטוב לתת מטר ארצך בעתו ,וכן ר"ל יליף לה מדכתיב ה' עושה חזיזים
[עושה לכל צדיק חזיז בפ"ע ,וזהו פורחות דהיינו עיבא קלישא תותי עיבא סמיכתא שהוא סימן למטר ,ועולא אמר
שבבל כיון דמשקרי ,הפורחות לא הורידו מטר ,ועוד אמר אחרי שאכל מהתמרים וציערוהו דמלא סכינא בזוזא
ובבלאי עסקי באורייתא] ומטר גשם יתן להם לאיש עשב בשדה ,וכמעשה בר' דניאל בר קטינא

שהי' מסייר שדותיו ואמר איזו ערוגה צריכה גשם ואיזו לא והיה יורד רק היכן שצריך .ד.

פרנסה בשביל רבים שנא' הנני מטיר לכם לחם ,והא דהמן ניתן בזכות משה לבדו [והבאר בזכות
מרים ,וענני כבוד בזכות אהרן ,וכשמתו נסתלקו וחזרו בזכות משה] ,כיון דהי' זה בעבור הרבים [וכשמת
משה נסתלקו כולם שנא' ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד ,וכן מייתי האי קרא על ג' תלמידי רבא שגרמו
חולשא לר"פ ,והראו לו בחלום ואכחיד את שלושת הרועים וכו' ,ומייתי עוד דרב שימי פסק מלהקשות לר"פ
כששמע שאמר בשעת נפילת אפים :רח"ל מכיסופא דשימי] * .גשם דק קודם למטר סימן למטר וסימנך

מהולתא ,ואם בא לאחר המטר פוסק המטר וסימנך רעי העיזים * .מקורם של הגשמים:

לר"א מים האוקיינוס ומתמתקין בעבים [דכתיב בתהילים חשכת מים עבי שחקים ,ובשמואל כתיב
חשרת ,וקרינן חכשרת ,ולאידך אתי דאי חשוך ענני סגיין מוהי] ,ולר' יהושע ממים העליונים שנא' למטר

לשמוטי נפשיה מבי נשיאה * .תענית שלא קיבל עליו מבעו"י אינה תענית ודומה למפוח מלא
רוח ,והזמן לקבלת התענית :לרב בזמן מנחה ,ולשמואל בתפילת המנחה ,ופליגי אי גרסינן
ייסר והיינו בצלו ,או יאסר עצמו * .עד מתי אוכל בליל התענית :לרבי עד שיעלה עמוד
השחר ,ולראב"ש עד קרות הגבר ,ואמרינן דלאביי אם גמר סעודתו וסילק אינו אוכל ,ולרב
אם ישן אינו אוכל משא"כ במתנמנם [דקרו ליה ועני ,ולא ידע לאהדורי סברא ,ואי מדכרו ליה מדכר]* .
המקבל עליו תענית יחיד צריך לקבל זאת בקבלתו ואם לאו אסור בנעילת הסנדל דחיישינן
שמא תענית ציבור קיבל עליו [עיין גבו"א] ,ואביי ורבא לבשו נעליים ללא שוליים ,ומרימר ומר
זוטרא החליפו של ימין לשמאל ,ורבנן דבי רב אשי נעלו כדרכם דסברי אין תענית ציבור בבל
אלא ת"ב בלבד [ורב ששת לא ס"ל כשמואל ולכך הקפיד על אלו שנעלו נעליים ,שמא הם גם אוכלים]* .
לרב לווה אדם תעניתו ופורע ,ולשמואל לל"ק אי"צ דקיבל עליו להצטער ואם אינו יכול אין
מתענה ,ולל"ב פשיטא דהוי כנדר ,אבל תענית חלום צריך להתענות בו ביום ואפי' בשבת,
ואח"כ עליו להתענות ע"כ [ולכך ר' יהושע ב"ר אידי לא אכל מעיגלא תילתא בבית ר' אסי] * .סדר
התעניות :בי"ז חשון היחידין מתענין ג' תעניות ,ובר"ח כסליו כל הציבור מתענין ג' ראשונות
ואוכלים משחשיכה ,ואח"כ גוזרין עוד ג' שניות ואוכלין רק מבעו"י [ואסורין ברחיצה וסיכה ונעילת

הסנדל ותשמיש המיטה דאית בהו תענוג ,ואסורין נמי במלאכה אף שיש בה צער דכתיב קדשו עצרה כעצרת ,אך
אין אסור מבעו"י דומיא דאסיפת זקנים דהוי מצפרא ,וסדר היום הוא שבחצי הראשון מעיינים במילי דמתא ,ואח"כ
רביעית היום קוראים בס"ת ומפטירין ,ורביעית מבקשים רחמים דכתיב ובמנחת הערב וכו' ואפרשה כפי אל ה'],
ואח"כ גוזרין ז' אחרונות שבהם מתריעין ונועלין את החניות [ובחמישי פותחין לגמרי כל היום מפני
כבוד השבת ,ובשני מטין ,ואם היו לו שני פתחין פותח אחד ונועל אחד ,ובאיצטבא כנגד הפתח פותח כדרכו] ואי
לא נענו ממעטין במשא ומתן ובשמחה ובשאילת שלום [ועונין לע"ה בשפה רפה ,ות"ח מתעטפין
כאבלים] כבנ"א הנזופין למקום ,והיחידים ממשיכים להתענות עד שיצא ניסן.

השמים תשתה מים ,והשמועות :א .ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה אתי
כר"א ,ולאידך מלמד שהעננים מתגברים ועולים לרקיע ופותחין פיהם כנוד ומקבלין מטר
ומנוקבות ככברה ומחשרות מים ע"ג קרקע ,ובין טיפה לטיפה כמלא נימא .ב .משקה הרים
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מעליותיו של הקב"ה אתי כר"י ,ולאידך כיון שעולים למעלה הוו מעליותיו ,וכדאשכחן גבי איסור רחיצה בתענית ציבור הוא רק בחמין ,ובת"ב ובאבל :לר"ח אסור אף בצונן [וכן מסקינן,
אבק ועפר מן השמים .ג .נותן באוצרות תהומות שבגללם מתמלאים בר אתי כר"א ,ולאידך אך פניו ידיו ורגליו שרי ,וכן שרי לסוך לעבר את הזוהמא] ,ולרבא לל"ק צונן שרי כמו בשר ויין ,ולל"ב
קאי על ברייתו של עולם .ד .מפרי מעשיך תשבע הארץ שמים העליונים במאמר הם תלויים אסור בצונן דרק בשר ויין התירו לפכוחי פחדיה ,והשמועות :א .מדתנן נועלין את
ופירותיהן [מזיעתן] מי גשמים אתי כר"י ,ולאידך ההוא במעשי ידיו של הקב"ה.
המרחצאות ,אף שכבר שנינו דאסור ברחיצה ש"מ דאסור רק בחמין בתענית ציבור כר"ח .ב.
חייבי טבילות טובלין כדרכן בצונן [דהלא שאובין אסורין] בת"ב ,וש"מ דשאר אינשי אסורין
 דף י 
מעלת א"י על חו"ל :נבראת תחילה ,ה' משקה בעצמו ולא ע"י שליח ,שותה תחילה מי באבל אף בצונן וכדברי ר"ח ,ודחי דדלמא בחמי טבריה [וחייבי טבילות אין כו"ע לא ,אך בצונן אף
גשמים ולא מתמצית [משל לאדם שמגבל גבינה שנוטל אוכל ומניח הפסולת] ,ואמרינן דכל העולם לכו"ע שרי] .ג .לר"ח סגן הכהנים כדאי הוא בית אלוקינו לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה,
שותה מתמצית גן עדן [דמתמצית בית כור שותה תרקב] ,ומצרים הויא ארבע מאות פרסה ,והיא וש"מ דאף בצונן אסור ,ודחי דדלמא מיירי במקום שאין צונן .ד .בתענית ציבור ובמנודה ואבל
אחד משישים בכוש ,עולם ,גן ,עדן ,גיהנום [וכל העולם ככיסוי קדירה לגיהנם ,וי"א דאין לגיהנם שיעור ,איכא איסור מלאכה ביום ולא בלילה ,ונעילת הסנדל אסורה בעיר ולא בדרך ,ואסור ברחיצה
וי"א לעדן אין שיעור] * .זמן שאילת הגשמים :לת"ק בג' חשון ,ולר"ג בז' חשון ,והלכתא כוותיה ,אך פניו ידיו ורגליו שרי ,וש"מ דאסור בתענית ציבור אף בצונן [דהא אבל אסור להושיט אצבעו אפי'
ובגולה [שאי"צ למטר ,ובבל טובענית ולא יבשה ,ושוכנת על מים רבים] ששים יום אחר לאחר התקופה ,בחמין] ,ודחי דדומיא דאבל קאי אשארא [נעילת הסנדל ומלאכה] .ה .ר"י בן חנינא רחץ בצונן
והוא השיעור שמכניס את העצים לאוצר ,ויום ששים :לשמואל כלפני ששים [תתאי בעו מיא] ,בשבעה על מות בניו ,וקשיא לר"ח ,ודחינן דהתם בשתכפוהו אבליו שמותר להקל שערו בתער
ולרב כלאחר ששים ,וכן הלכה * .הגיע י"ז חשון ולא ירדו גשמים מתחילין היחידים להתענות ולא במספרים ,ולכבס במים ולא בנתר וחול .ו .בוגרת אינה רשאית לנוול עצמה בימי אבל אביה
שני וחמישי ושני ,אף שאין חשש להפקעת שערים ,ובר"ח וי"ט מפסיקין מלהתענות ,וכל [שתוכל להנשא] ,ומשמע דנערה רשאית ואסורה בצונן ,וקשיא לרבא ,ודחי דהתם בכיחול ופירכוס.
ת"ח יחידין [יחיד הוא שראוי למנותו פרנס על הציבור ,ותלמיד הוא העונה על כל מה ששואלין אותו ואפי'
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במסכת כלה] ,ולר"מ ורשב"א אין אדם רשאי לעשות עצמו יחיד ולהתענות ,ולא לעשות עצמו מקום הזכרת עננו בתענית יחיד :לר' יהודה בין גואל לרופא ,ולר' יצחק בשומע תפילה דיחיד
תלמיד לענין חלוק וסודר של ת"ח ,ולר"י ורשב"ג יכול לעשות עצמו כיחיד דדבר של צער אין קובע ברכה לעצמו ,וכן הלכה ,ואין להקשות לר' יצחק מדקתני אין בין יחיד לציבור אלא
הוא * .מי שהתענה על הצרה ועברה או על החולה ונתרפא [או שמת] ישלים תעניתו [דאל"כ שיחיד מתפלל יח' ברכות וציבור יט' ,ולכאו' הכוונה ליחיד שקיבל עליו תענית ציבור
נראה כמתנה עם קונו] ,וה"ה ההולך ממקום שלא מתענים למקום שמתענים וכן איפכא ,ואם דמתפלל יט' [דהא ש"צ גופיה מברך כד' ברכות] וש"מ דקובע ברכה לעצמו ,דלעולם מיירי בש"צ
שכח ואכל לא ימשיך לאכול ,ולא יתראה בפני הציבור בטובתו ,וילפינן מיעקב שאמר לבניו ובג' ראשונות שאין כ"ד ברכות אלא י"ט ,ואף ששנינו אין בין ראשונות לאמצעיות אלא לענין
למה תתראו בפני עשיו וישמעאל כשאתם שבעים * .אל תרגזו בדרך :לא לעסוק בד"ת מלאכה ,ומוכח דלתפילות שווין ,תנא באיסורי מיירי ולא בתפילות ,וא"נ באמצעיות נמי
בעיון [אך למיגרס בעי דאל"כ ראויין לישרף ע"י סוסי אש] ,וכן לא לפסוע פסיעה גסה דנוטלת אחד ליכא כ"ד ורק באחרונות ,ומקשינן דאין בין אמצעיות לאחרונות אלא התרעה ,ואין ליישב
מחמש מאות ממאור עיניו של אדם ,ולהיכנס ולצאת מהעיר בכי טוב * .המהלך בדרך אל דתנא ושייר כ"ד ברכות כמו דשייר תיבה ,דתיבה לאו שיורא דמילי דצינעא [בביהכנ"ס] קתני,
יאכל יותר משני רעבון ,והטעם :משום מעיינא [ור"פ לא חייש להא דהי' בעל בשר] ,או משום מזוני ,ולא תיבה שנעשית ברחוב העיר ,ורב אשי רצה לומר דתיבה לאו שיורא משום דקתני לה
ואיכא בינייהו המהלך בספינה [דמעיינא ליכא] ,או מפונדק לפונדק [דמזוני ליכא].
באידך פירקא ,ולפי"ז אפשר לומר דאף כ"ד לאו שיורא דקתני באידך פירקא [וא"כ באמצעיות
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המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה משונה שנא' ברעב פדך ממות * .אסור לאדם לשמש
מיטתו בשני רעבון ,שנא' וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב ,אבל חסוכי בנים
שלא קיימו פריה ורביה מותרים לשמש * .בזמן שישראל שרויין בצער צריך לצער עצמו עם
הציבור וכדמשה רבינו שישב על אבן ולא על כר וכסת ,ומי שפורש שני מלאכי השרת
המלוין לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים שלא יראה בנחמת הציבור ,ואם הולך לביתו
ואומר שלום עליך נפשי וכו' אכול ושתו כי מחר נמות ,עליו נאמר אם יכופר העון הזה לכם
עד תמותון ,וזה מידת בינונים היראים מן המיתה ,אך רשעים אומרים והיה כזה יום מחר ולכך
הצדיק אבד [שלא יצטער ,א"נ שלא יבקש עליהם רחמים] ,ומי מעיד באדם :א .קורות ביתו .ב .מלאכי
השרת המלוין אותו .ג .נשמתו .ד .איבריו * .נפרעין מן הצדיקים בעוה"ז על עבירה קלה
שעושין ,ומשלמין שכר טוב לרשעים על מצוה קלה שעושין ,ובשעת פטירתו של אדם
מראין לו כל מעשיו ,ומצדיק את הדין וחותם * .היושב בתענית :לשמואל נקרא חוטא
כדאשכחן גבי נזיר שציער עצמו מן היין ,ולאידך ההוא משום שנטמא במת ,ולר"א אם יכול
לצער את עצמו נקרא קדוש בק"ו מנזיר שפורש רק מיין ,ולאידך קאי קדוש על שערו
שאסור בהנאה ,ולר"ל המתענה כשיכול נקרא חסיד שנא' גומל נפשו איש חסיד ,ות"ח לא
ישב בתענית דממעט במלאכת שמים[ ,וכן בר בי רב המתענה כאילו אכל הכלב לסעודתו] * .יחיד
שקיבל עליו תענית אפי' אכל ושתה כל הלילה אומר למחרת עננו ,משא"כ אם לן בתעניתו
דאף שאפשר להתענות לשעות ולהתפלל תפילת תענית ,מיהו את שעות הלילה לא קיבל
עליו מעיקרא * .הדינים שנאמרו למר עוקבא בבית המדרש :א .מתענין לשעות ואומר עננו.
ב .קנקנין של נכרים אחר י"ב חודש מותרין [ובתוך י"ב חודש בעי עירוי מים ג' ימים מעת לעת] .ג.
משה שימש בימי המילואים בחלוק לבן שאין לו שפה [שלא יחשדוהו שהוציא מעות הקדש].

מתפלל הש"צ י"ט ברכות כמו בראשונות ,והא דקתני אין בין יחיד לציבור וכו' שצבור מתפלל י"ט ,היינו ש"צ ולא
יחיד שקביל עליו ת"צ דזה אינו קובע ברכה לעצמו וכר' יצחק] * .עוברות ומניקות מתענות רק באמצעיות
ולא בראשונות משום דקילי [ולא תקיף רוגזא כולי האי] ,ולא באחרונות כיון שהם מרובים * .בז'

אחרונות לכו"ע מתריעין בשופרות מדקתני' וסימן לדבר יריחו ,ופליגי במתריעין דאמרינן
בעלמא על שאר פורעניות אי הוי בעננו ,או דווקא בשופרות ,ואין להק' מדתניא לא היו
מתריעין אלא צועקין ומדצעקה בפה התראה בשופרות [וקשיא למ"ד בעננו] ,דתנאי היא [דהא
תניא דבשבת היו מתריעין על גיס וכו' ,והיינו בפה דהא שופרות בשבת ליכא ,ולר' יוסי לעזרה ולא לצעקה] * .אם
גזרו יג' תעניות ולא נענו ,על גשמים אין מוסיפין להתענות ,ועל שאר פורעניות פליגי אם ג"כ
אין מטריחין את הציבור ,או שמתענים והולכים עד שיענו מן השמים [ושאני בגשמים שכבר
יצאה זמנה של רביעה] ,ובפלוגתא דתנאי * .הצריכים לגשם אף בקיץ כנינוה ,פליגי בזה האם בזמן
הזה הכל לפי השנים המקומות והזמן ושואלים בברכת השנים ,או דהוו כיחידים ושואלין
בשומע תפילה ,והכי הלכתא * .דבריו של ר"א :א .אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אא"כ
נענה כיהושע בן נון ,ולא לחגור שק אא"כ נענה כיהורם בן אחאב .ב .משה ואהרן נענו בתפילתם
בנפילת אפים ,ויהושע וכלב אף בקריעת בגדיהם .ג .לעת"ל מלכים בקימה ,ושרים אף ישתחוו
לישראל [דכתיב שרים וישתחו] .ה .צדיקים לאורה וישרים לשמחה.

 דף טו 

בתעניות איכא כ"ד ברכות ע"י שמוסיפין שש ברכות :זכרונות ,שופרות ,אל ה' בצרתה לי ,אשא
עיני ,ממעמקים קראתיך ה' ,תפילה לעני ,ולר"י אומרים זכרונות ושופרות רק בר"ה ויובל
ובמלחמה ,ולא בתענית ,אלא אומר רעב כי יהי' בארץ ,ועל דברי הבצורות * .חתימת הברכות:
מאריך בגואל ישראל וחותם מי שענה את אברהם בהר המוריה בא"י גואל ישראל ,מי שענה את
אבותינו על ים סוף זוכר הנשכחות ,יהושע בגלגל שומע תרועה ,שמואל במצפה שומע צעקה
וי"א תפלה דכתיב ביה ואתפלל בעדכם ,אליהו בהר הכרמל שומע תפילה וי"א צעקה [דענני ה'
 דף יב 
ענני נמי לשון צעקה] ,יונה ממעי הדגה העונה בעת צרה ,דוד ושלמה בירושלים המרחם על הארץ,
כל תענית שלא שקעה עליו חמה אינה תענית ,ואין להק' מאנשי משמר שמתענין ולא וי"א משפיל הרמים * .במקדש לא עונים אמן שנא' ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה
משלימין ,דלצעורי נפשייהו בעלמא ,וכן הוא בתשעה באב שחל בשבת ונדחה ליו"ט של ותהילה ,אלא אומר ברוך ה' אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל ,ועונים
קרבן עצים של משפחת ראב"צ ,והא דאמר ר' יוחנן אהא בתענית עד שאבוא לביתי ,התם בשכמל"ו ,וחזן הכנסת אומר תקעו בני אהרן תקעו ,ובברכה הבאה הריעו בני אהרן הריעו.
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