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, אפילו בארץ דר התעניותסבעצירת גשמים לעשות  1נוהגיםבימינו שאין 
רק מרצים להקב"ה בתפלות וישראל, משום שאין לנו ב"ד סמוכים, 

 עוברות ומיניקות מתענותאין  ובתחנונים וגוזרים תענית יום אחד או שניים.
 .2לא יאכלו אלא כדי קיום הולד אולם ,ואסור להן להחמיר ולהתענות

 

מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על  3מצות עשה
ֵֹּרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹּתם ב ַ  (י פסוק טבמדבר }שנאמר  ,הציבור ר ַהצ  ֲחצְֹּצרֹּת ַעל ַהצ ַ

ם ִלְפֵני ְיקָֹּוק ֱאלֵֹּהיֶכם  ֶ ְרת  ַ כגון בצורת ודבר  ,כלומר כל דבר שיצר לכםְוִנְזכ 
  .והריעו ,וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן

                                                 
 אכף החיים תקעה  1
 קעה הנו"כ תשו"ע ו 2
 ד -הלכות א  הלכות תעניות פרק א רמב"םהכל זה לשון  3
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יעו ידעו שבזמן שתבא צרה ויזעקו עליה ויר ,ודבר זה מדרכי התשובה הוא

ֵתיֶכם  (פסוק כהירמיהו )הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב  נוֹּ ֲעוֹּ
ם  ֶ ב ִמכ  וֹּ ֹּאוֵתיֶכם ָמְנעו  ַהט  ה ְוַחט  ֶ ו  ֵאל   ,וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהִהט 

 ,אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם הוא שאירע
 ,ומקרה היא הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים

 (כח –כו פסוק כז ויקרא )הוא שכתוב בתורה  .אחרות ותוסיף הצרה צרות
ֶקִרי:  י ב ְ ם ִעמ ִ ֶ ֲחַמת ֶקִריַוֲהַלְכת  ַ ֶכם ב  ָ י ִעמ  כלומר כשאביא עליכם  וגו', ְוָהַלְכת ִ

אוסיף לכם אותה קרי   מקרה, – צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי
 עכ"ל 

ומדברי סופרים להתענות על כל צרה שתבא על הציבור עד שירוחמו מן 
 ,תחננים בתחנונים ומריעיןובימי תענית האלו זועקין בתפלות ומ ,השמים

  .ואם היו במקדש מריעין בחצוצרות ובשופר

המוזכרת בתעניות שמתענים על מריעין חוץ לבית המקדש, שהתרועה 
שהיא  5וי"א .4שמתריעין בהם בשופרצרות היא ו והגשמים ועל החולאים

 .שיכולין ליתקע או בשופר או בחצוצרות 6. וי"ארותבחצוצ

 .7ובזמן הזה אין נוהגים לתקוע ולהריע כלל בעת צרה

                                                 
בתשובת הגאונים איתא שתוקעין " ערוך השולחן אורח חיים סימן תקעו סעיף אבועיין  כ"כ בשו"ע תקעה ד 4

 בשופר ]ר"ן פ"א[ וכן משמע בגמ' ]י"ד.[ במה מתריעין בשופרות וכן הוא בירושלמי דאמרינן שם קומי ר"י
תוקעין בתעניתא כלומר בשופר ר' יוסי בעי ויתקעון קמיה בחצוצרתא ומתרץ ולא שמיע חצוצרות במקדש 
ואין חצוצרות בגבולין ע"ש וצ"ל דזה שאמרו בר"ה ]כ"ו:[ דבגבולין מקום שיש שופר אין חצוצרות ומקום שיש 

]שם[ והרשב"א ז"ל כתב  חצוצרות אין שופר אלמא דיש בגבולין חצוצרות בלא שופר זהו רק בשעת מלחמה
 ".שיכולין ליתקע או בשופר או בחצוצרות

 רמב"ם שם ד 5
 הרשב"א מובא במ"מ שםדעת  6
ועיין משנה למלך בפרשת דרכים דרך מצותיך שהסמ"ג " ס"ק ב וז"לסימן תקעה פרי מגדים משבצות זהב עיין  7

חוץ לארץ לא,  לא הביא מצוה זו לתקוע בעת הצרה, יע"ש. ובקרא )במדבר י' בהעלתך( כתיב "בארצכם" י"ל
דאנן סוברים כרש"י והטור  ד –ג  שם תקעו " ועיין ערוה"שובארץ ישראל גופא כשאין בידינו י"ל לא, וצ"ע

תבאר בסי' תקע"ט וכיון דאין תענית מדהתקיעות הם בסוף כל ברכה וברכה מהשש ברכות הנוספות כמו ש
וספות ואין מקום לתקוע ואף על גב דהברכות וודאי הם ציבור בחוץ לארץ ממילא דליכא הני שש ברכות הנ

מדרבנן והתרעה הוה דאורייתא מ"מ כיון דתיקן רבנן באיזה מקום לתקוע ממילא דכשאין זה המקום א"א 
ועוד נלע"ד דהתרעה לא הוי מן התורה רק בזמן "וכתב  לתקוע דבשב ואל תעשה יכולין לעשות בכה"ג כידוע

שהרי לפי הירושלמי שהבאנו אין חצוצרות רק במקדש וא"כ קרא דכתיב והריעותם הבית ותדע לך שכן הוא 
בחצוצרות בע"כ דרק אזמן הבית קאי ועוד כיון דבהך קרא כתיב ]במדבר י, ט[ וכי תבואו מלחמה בארצכם 
 ואין זה אלא בזמן הבית וכל קראי דשם אינן אלא בזמן הקרבנות כדכתיב ]במדבר י, י[ וביום שמחתכם וגו'

 -ותקעתם בחצוצרות על עולתיכם וגו' ובוודאי תפלה וזעקה הוי מן התורה גם בח"ל כדכתיב ]דברים ד, כט 
ל[ בצר לך וגו' ובקשתם משם את וגו' וכמה מקראות יש על זה אבל לא התרעה ויראה לי דלכן אמרו בגמ' 



 
   

 
 
 

 להצטרפות להלכות הדף היומי להלכה למעשה

https://chat.whatsapp.com/GBwUrGXgJmSBYBitDGM0T3 

 

 
 

כך גוזרים להתענות על מחלות  ,ים להתענות על עצירת גשמיםכשם שגוזר
 .8הציבורפוקדות את הומגפות 

לפחות שלשוה והיו , 9באותה העיר רביםכיצד, הרי שירד חולי אחד לאנשים 
 , הרי זה צרת צבור וגוזרין עליה תענית ומתריעין10מתים מאותו חוליאנשים 
 .11מתענים ומתריעים על אלו החלאים מידו .שופרות

וכבר נדפס סליחה על תחלואי  .יש לגזור תענית ,ומתים 12כשאבעבועות פורחים בתינוקות
 .13היא מחלה המתדבקתש ,כל אחד יבריח בניו מן העיר בעת הזאתש"ה כתב ובשל .ילדים

פילו אינם וא הרי הוא כשחין פורח ,שמתחכך אדם עליה שהוא כעין שחין לח וכן חכוך לח
דוקא ו ,שהיה במצרים והוא קשה כמות שהשחין לח הוא כעין ,מתים ממנה גוזרין תענית

 אבל חכוך יבש, צועקים עליו בלבד. , כשפשט ברוב צבור

ועכשיו שאין אנו יודעים  ינים שמתענים ויש שלאיש מ כן על הארבהו
אפילו לא נראה מהם ו, 14מתריעיןמתענין ועל כולם בין המינים יל דבלה

                                                 
לארץ בזמן הגלות קאי במה מתריעין בשופרות ובאמת קשה דהא בתורה חצוצרות כתיב אלא וודאי דאחוץ 

או אפילו בארץ ישראל בזמן הזה דהתורה צותה רק בזמן הבית ובזמן החורבן הוי רק מדרבנן ולכן תקנו 
רא מלא דיבר הכתוב 'וכי תבואו "ונ"ל פשוט שאינה מ"ע אלא בא"י ומק שםמור וקציעה בו ".בשופר כמו בר"ה

מלחמה בארצכם', גם אין המצוה אלא בכהנים ובחצוצרות והאידנא ליכא כהנים מיוחסים ולא חצוצרות של 
תורה משו"ה מסתברא דאפילו בארץ ישראל ליתא המצוה השתא ולא שמענו שינהגו כן בא"י בזה"ז, ושופר 

בור ואין תענית ציבור בבבל וגם לא בא"י האידנא כיון דתקנתא דרבנן היא לא תיקנוהו אלא בתענית צי
 דליכא נשיא" וכו'.

 השו"ע ונו"כ תקעו  8
 .כגון אסכרה )פירוש חולי סוגר הגרון מענין ויסכרו מעינות תהום( )בראשית ז, ב( או חרחור וכיוצא בהם 9

אז נתחזקה החולי למומתת רק שאין צריך לזה שיהיה דוקא בשלשה ימים כמו בדבר אלא בין ביום אחד ש 10
אכן לפי מה שמבואר בב"י בשם הירושלמי מוכח דלענין אסכרה אפילו לא  .עליו או יותר מתענין ומתריעין

ונראה דמ"מ דוקא כשירד חולי זה להרבה אנשים אף שלא מת עדיין רק אחד  ,מת ממנה רק אחד מתענין עליו
  .אבל אי לא"ה לא ,מהן צריך להחמיר וכדמשמע לשון השו"ע

 צריכין שימותו בשלשה ימים זה אחר זה, כמו בדבר שהוא בא מכח שינוי אויר באלו חולאים אינןש 11
עכשיו אין זה מצוי כי זה כק"ן שנים המציאו הרופאים להעמיד לכל קטן וקטנה בני שנה או יותר קו"י פאקי"ן  12

"ז נמלטים ממחלה זו כידוע ועכשיו שכיחי בילדים מחלה שקורין דיפטערי"ט והוא מין אסכרה שמחניק ועי
 סעיף יב שםערוך השולחן  .הגרון ונ"ל שאם חלילה המחלה מתרבה בעיר יש לגזור תענית

 מ"ב שם יד 13
כתב דמ"ש הש"ע על כולם מתריעין נראה דכ"ש מתענין וכתב רב פה"א דף מ"ב ע"ד וה שו"ע ונו"כ שם ט 14

דכן נעשה מעשה בירושת"ו דפעם אחת בא ארבה למשחית וגזרו תענית בה"ב יעו"ש וכ"מ במט"י בליקוטים 
 נבשם . כף החיים דף ס"א דמתענין ג"כ יעו"ש
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 אולם ,15ראל, ואפילו אינו משחית יבול הארץאלא כנף אחד בכל ארץ יש

 .16ת ותחינותעתה בזה"ז לא שמענו ולא ראינו שהתענו רק מרצים בתפלו

ורמש העוף ששולחו והזיקו, כגון שלוח נחשים  17אבל שאר מיני רמש הארץ
ועקרבים שמזיקים ואינם ממיתים, ואין צריך לומר צרעים ויתושין והדומה 

אבל אם  .אלא זועקין בלא תרועה להם, אין מתענים עליהם ולא מתריעין
על נחשים שוי"א  ,ממיתין אפילו יתושים וזבובים מתענין ומתריעין עליהם

ג"כ חוששין ומתענין  ,ועקרבים אפלו אם אין אנו יודעין עדיין שימותו על ידן
 .18על זה

 

טפה מאיים לשו נהרשאו  שצרו עליה רוצחים או אויביםאו יישוב  19עיר
יחיד הנרדף מפני אנסין או ליסטים, אפי' וספינה המטורפת בים, כן, ווכדומה

זועקים ומתחננים  ,או רוח רעה או חולה שאר חולי שיש בו סכנת היום
אבל אין תוקעין, אא"כ תוקעין לקבץ העם לעזור אחיהם  ,בתפלות בשבת

 ולהצילם.

  .מי שאינו מסוכן לאאבל  .20וכן מותר לברך החולה המסוכן, בו ביום

שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא.  - אומר  ,21וכשעושין מי שבירך לחולה שאין בו סכנה
 .יולדת בתוך שבוע ראשוןלהדין וכן  ,בכלל מסוכנת היאשהרי ולברך המקשה לילד בודאי מותר 

                                                 
התקכ"ג אירע שבא מכת הארבה בירושת"ו ואם יגזרו ת"צ יבוא יום ג' ביום ר"ח ועשו מעשה וגזרו  בשנת 15

התק"ד בא מין ארבה ויען אם יגזרו ת"צ יום ג' של התענית  בשנתו .ת"צ ב' וה' דוקא. מזבח אדמה דף ט' ע"ב
היה בא אחר י"ז בתמוז שחל ביום א' והיו ב' ימים זא"ז והיא גזירה על הצבור שאין רוב הצבור יכולין לעמוד 

קריאת בה וכמ"ש הרמב"ם פ"א מה' תענית לכן הסכימו שלא לגזור ת"צ כ"א לזעוק בתפלה ותחנונים וסגולת 
 .ויהי נועם צ"א פעמים דנהוג פעה"ק על כל צרה שלא תבא על הצבור. פה"א ח"א דף מ"ב ע"ד וריש דף מ"ג

 כף החיים שם נב 16
 נו"כ שם זשו"ע ו 17
 מ"ב שם 18
 ט חורפ גשו"ע ונו"כ שם י 19
 רמ"א רפח י 20
אומר החזן 'מי שבירך' לחולה אומר המקום ישלח לו רפואה שלימה ובמג"א הקשה למה נהגו האידנא שכש 21

וכו', הרי אסור לומר כן בשבת. ותירץ שסומכין על דעת הרמב"ן שפסק כר' יוסי שמותר לומר נוסח זה כיון 
כתב שמהר"י בירב התיר זאת, משום שלא  ,יב ידשמסיים בתוך שאר חולי ישראל. ובשו"ת אבקת רוכל 

ה שאז מצטער עמו, אבל כשמברכים את החולה בביהכנ"ס כדרך שמברכים אסרו אלא כשמבקר את החול
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 דף יד:

 

תענים ומתריעין על הגשמים כמו כן מתענין ומתריעין על שאר שמ 22כשם
כגון בזמן הבית שהיה לישראל ממשלה בארצם ובאו גויים לערוך  ,הצרות

או לגזור עליהם ,או ליקח מידם ארץ  ,מלחמה עם ישראל או ליטול מהם מס
 .הרי אלו מתענין ומתריעין עד שירוחמו מן השמים ,צרה אפילו במצוה קלה

בר מים. וכהשוכן בכל שאר הצרות הנ"ל מתענין ומתריעין עד שירוחמו מן 
רק מרצים להקב"ה אלא  ,התבאר שאין נוהגים בזמה"ז להתענות ולהריע

 .וגוזרים תענית יום אחד או שניים ,בתפלות ובתחנונים

 

, 24הצריכים למטר בימות החמה, אין שואלין אותו בברכת השנים 23יחידים
או ארץ אחת כולה כמו ספרד , ואפי' עיר גדולה 25אלא בשומע תפלה

על  26ולפיכך בחו"ל .בכללה, או אשכנז בכללה, כיחידים דמו בשומע תפלה
לשאול , יש ששים יום אחר התקופה עדשון, בז' מרחאף שאין שואלין מטר 

או בין פסח לעצרת במקומות הצריכין  ,אחר ז' מרחשוון להפיבשומע תמטר 
 .לכך

                                                 
את הבריאים, מותר. ובתורת שבת כתב ליישב, שכיון שבשעת אמירת ה'מי שברך' פוסקים צדקה ואומרים 

 'בשכר זה' וכו' הוי ברכה ולא תפלה, ומותר כאמירת 'יקום פורקן'.
 שו"ע ונו"כ תקעו א 22
 שו"ע ונו"כ קיז ב 23
שאני פרנסה שהוא דבר הצריך  ,בסימן קי"ט דאם היה צריך לפרנסה אומרה בברכת השניםואף דאיתא  24

 . מ"ב שם חאבל מטר יש בו היזק לשאר ארצות .לכל ואין בו היזק לשום אדם
ם כלל שלא בזמן שתיקנו חכמים, אפילו בשומע בקצרה "קבלתי דיש ליזהר שלא לשאול גשמיכתב הב"ח  25

תפילה וכו' זכר לדבר מעובדא דרבא פ"ג דתענית )כ"ד ב( דבעי רחמי דליתי מיטרא בתקופת תמוז ואתי 
מיטרא וכו' א"ל אשני דוכתן דרתחי עלך מן שמיא וכו', ושמעתי ששני גדולים עשו מעשה כשהיה עצירת 

ל ומטר בשומע תפלה ונאסף כל אחד לעמיו באותה שנה ותלו גשמים בימות החמה לשאול בציבור ותן ט
 הדבר בדאטרחו קמי שמיא" עכ"ל

 שם טמ"ב  26



 
   

 
 
 

 להצטרפות להלכות הדף היומי להלכה למעשה

https://chat.whatsapp.com/GBwUrGXgJmSBYBitDGM0T3 

 

 
אבל אינו אומר ותן טל ומטר  ,ריך לגשמיםצכש ומע תפילהבש אומרהש"ץ גם מנהגנו כהיום ש

 .27בפסוקים ושאר לשונות וכבר נדפס בסידורים כי אםלחוד 

אם חת כולה הצריכים מטר בימות החמה, טעה בה יחיד ושאל מטר בברכת השנים, אם בארץ א
ואם  .אבל אינו מחויב לחזור כלל .חוזר ומתפלל בתורת נדבה בלא שאלה בברכת השנים ,28רוצה

 .29דבהבתורת נכנזכר יסיים מתחלה כל תפלתו ואח"כ יחזור ויתפלל  ,נזכר קודם שסיים

 

שנופל על אפיו על  האפילו בדרך קיד חשוב רשאי ליפול על פניו 30אין אדם
, ובפני הצבור כשמתפלל על הצבור .31הרצפה בלא פישוט ידים ורגלים

יהושע ) שאמר לו הקדוש ברוך הואאא"כ הוא בטוח שיענה כיהושע בן נון. 
ֶניךָ  (ז פסוק י ָ ֵפל ַעל פ  ה נֹּ ָ ה ז ֶה ַאת  ָ שמהרהרין  שבושה הוא לוכיון מ .ֻקם ָלְך ָלמ 

 ,אבל בביתו אפילו מתפלל על הציבור מותר .שאין הגון ואין ראוי ליענות
ואין הקהל נופלין  ,ואפילו בפני הציבור דוקא כשהוא לבדו נופל על פניו

אדם חשוב "כ לאם כל הקהל נופלין אזי אם אין ח"ו נענים אין גנאי כאך  ,עמו
 .32לא עדיף הוא מכלל הציבורש

אין זה נפילה על פניו וכ"ש נפילת אפים שבכל מקרה  מותר ,אם הוא מטה קצת על צדואולם 
 .33מותרשלנו שהוא רק הטיית הראש וכיסוי פנים בעלמא בודאי 

 

 
 
 

 

                                                 
 מ"ב שם 27
אם לא היה עצירת גשמים ושאל מטר במדינותינו מפסח ועד עצרת צריך מדינא לחזור ולהתפלל בתורת ו 28

 . מ"ב שם ינדבה
 מ"ב שם י 29
 נו"כ קלא חשו"ע ו 30
 מ"ב שם מ 31
 מ"ב שם לח 32
 זלמ"ב שם  33


