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  בזמננובשבת תענית חלו� 
  
øåè )åà"ç ïîéñ çñ÷ú( :קלונימוס שבזמן הזה אין להתענות תענית חלום בשבת שאין אנו ' כתב רב עמרם ור

   .בקיאין בפתרון החלומות לידע איזה רע ואיזה הוא טוב ואין מתענין בספק
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ?�מדוע יש להתענות דווקא בו ביו
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 פתרונ� שביארו חלומות שכל אומרי� ויש
 עליה� להתענות מותר רעי� שה� בגמרא
 פתרוני שנשתנו אומרי� יש אבל בשבת

 כמו לזמנינו הגמרא חכמי מזמ� החלומות
  .שבזמניה� הרפואות שנשתנו
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 לא הכל לדברי עליה� שמתעני� החלומות שאפילו עוד אומרי� ויש
 עליו עגומה שנפשו לו עונג התענית כ� א� אלא שבתב עליה� יתענה

 שהוא להאומרי� וא� התורה מ� הוא השבת שעונג ולפי יתענה לא א�
 לגמרי להתענות מקו� מכל ב"רמ' בסי שנתבאר כמו קבלה מדברי
 חובה אינה חלו� ותענית ע"תק' בסי ש"כמ התורה מ� אסור הכל לדברי
 למעשה הלכה כ� להורות יש לפיכ  בחול אפילו רשות אלא מצוה ולא
 שבת עונג בו מבטל אינו כ� א� אלא חלו� שו� על בשבת יתענה שלא
 שיצטער וישתה כשיאכל לו שיהיה ממה יותר מהתענית עונג לו שיש

 א� אפילו או מהחלו� כ  כל מתפחד שאינו אד� אבל החלו� מפחד
 שמצטער ממה יותר הרבה בו ומצטער לו קשה שהתענית אלא מתפחד

  .חלו� שו� על בשבת להתענות אסור החלו� דבפח
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 דלא גברא הוא א זה בלשו	 שכתב מי ויש
 לו רע שהתענית או רע בחלו קפיד

 שמצטער ממה יותר בו הרבה ומצטער
 וא� בשבת להתענות אסור החלו מפחד
 שיטאופ] ש"ריב בש ש[ מצוה אינה בחול

 דאי	 מליאה בכרס שיש	 או ביו כשהרהר
 ליל� נוהגי ועתה ש"כמ ממשות שו בזה
 והוא החלו לו לפתור שבעיר החכ אל

 אד ירגיל ולא ולברכה לטובה פותר	
  : בחלומות
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כל הבא אלי לשאול ממני על תענית חלו� בשבת אני ... אגדת אליהו' כתב בס
אומר לו שלא יתענה אלא יתענג בשבת באכילה ושתיה ובתנאי שלא ידבר כל 
' היו� ע� שו� אד� בעול� כי ברוב דברי� לא יחדל פשע וישב ויקרא כל ס

אמרו ובו ביו� זהו תהלי� מתחלה ועד סו� ולמחר יתענה א� ירצה דמה ש
ג� ית� צדקה כפי השגת ידו וזה כדי שא� ' כשהיו בקיאי� בחלומות כדפי
  .ו כדאי שבזכות כל זה שעושה יתבטל"החלו� טוב שיתקיי� וא� רע ח
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כמו אלה  הרבה פעמי� חלמתי, בשבת השיב בזה הלשו�' על אחד מ� החלומות שכתוב שמתעני� עליה� אפי
שלא , ל מורה ובא לשואלי�"וכ� היה ז, ע בשעת נשיאת כפי�"נכו� שתאמר הרבש, ולא שמתי לב לזה

 ).ופע� אחת אמר שזה נאמר על אנשי� בעלי מדריגה ולא על דורות שלנו(להתענות תענית חלו� כיו� 
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 דעתו שתתקרר קודם ביום בו אמרו לפיכך

 תשובה ויעשה מאד שירא כדי בול פחד ויסור

 לרוח מאד חושש שהוא שיראה וגם, גמורה

 אותו כשמאחר כי ממרום עליו שיערה חלום

, כראוי בתשובה יחזור לא דעתו שתתקרר אחר

  .כך כל חושש שאינו וכמי עצלה מראה וגם
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 באותו מושלה כי בשבת' ואפי יו ובאותו בנעורת כאש לחלו תענית יפה
 יש יו באותו ההתענ וא עליו לבא העתיד לו הראה החלו בעל והוא יו

 כח בו אי	 אחר ביו המושל יו אותו וכשעבר גזירתו לבטל ממשלתו בכח
 ולמשול הבאמר זה לנו השרישה הוהתור זולתו מושל י"ע שנגזר מה לבטל
 ל"ז י"לרשב הזוהר בספר שנמצא כמו' בפי ל"רז והזכירוהו ובלילה ביו

 בפסוק ההתור רושבפי ל"ז 	"הרמב תבכ וכ	 בנו ואת אותו בעני	 אמור' בפ
  .מהמורה' ב מחלק ה"בפ ל"ז "הרמב וכ	 ובלילה ביו ולמשול
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שצרי� לראות , ויש לדבר זה סוד גדול
 .לבטל הגזירה מיד דוקא באותו היו�

 


