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 נושאים עיקריים במסכת:
 

 .לא ירדו גשמים אםהזכרת גשמים ושאלת גשמים, תעניות  פרק א:

שעבדו במקדש, דיני  בתעניות, הקלות שהקלו על אנשי המשמר ובית אב התפילותסדר  :פרק ב

 .ימים שאין מתענים בהם

להתענות תעניות שגוזרים בית דין על צרות אחרות מלבד עצירת גשמים, מתי מפסיקים  :פרק ג

 , סיפורו של חוני המעגל.באמצע היום

ימים שבהם  באור ענין המעמדות,, בתעניות במעמדות וביום הכיפורים דיני נשיאת כפיים :פרק ד

לאבותינו בשבעה עשר  ולנדב עצים למערכה, דברים שאירעאפשרו למשפחות פרטיות 

 הכפורים. שמחת טו באב ויום, דיני תשעה באבבתמוז ובתשעה באב, 
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 :פרק א
 לא ירדו גשמים. אםהזכרת גשמים ושאלת גשמים, תעניות  בפרק: םהעיקרייהנושאים 

 
 מאימתי מזכירים "משיב הרוח ומוריד הגשם" בתפילת שמונה עשרה ? משנה א:

 ַמְזִּכיִרין ְּגבּורֹות ְּגָׁשִמים?  ֵמֵאיָמַתי
 ֶהָחג.ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמּיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל 

 ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר: ִמּיֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֶהָחג. 
 לֹו ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע: הֹוִאיל ְוֵאין ַהְּגָׁשִמים ֶאָּלא ִסיָמן ְקָלָלה ֶּבָחג, ָלָּמה ַמְזִּכיר? ָאַמר

 , ְּבעֹוָנתֹו."ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם"ר ְלַהְזִּכי ֶאָּלאָאַמר לֹו ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר: ַאף ֲאִני לא ָאַמְרִּתי ִלְׁשאֹול, 
 ָאַמר לֹו: ִאם ֵּכן, ְלעֹוָלם ְיֵהא ַמְזִּכיר. 

 מיו"ט ראשון של חג הסוכות. רבי אליעזר (ואין הלכה כמותו): 1
 .)מזכירים וגם שואלים(משמיני עצרת  רבי יהושע: 2
 אותם ?גשמים בחג הם סימן קללה , מדוע להזכיר  מקשה ר' יהושע: 3
 כירים כדי לשבח את הקב"ה.מזעדיין לא מבקשים שירדו, רק  משיב ר' אליעזר: 4
 אם כן נזכיר גשמים כל השנה. עונה ר' יהושע: 5
 

 גשמיםהתקופה שבה מזכירים  :משנה ב
 ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהְּגָׁשִמים ֶאָּלא ָסמּו� ַלְּגָׁשִמים. ֵאין

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:
 ֵאינֹו ַמְזִּכיר. ָהִראׁשֹון ,רֹון ַמְזִּכירֵּתָבה ְּביֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֶהָחג, ָהַאחֲ ָהעֹוֵבר ִלְפֵני הַ 

 ָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַמְזִּכיר. .ְּביֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ָהִראׁשֹון ַמְזִּכיר
 

 ַעד ֵאיָמַתי ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהְּגָׁשִמים? 
 ַּיֲעבר ַהֶּפַסח.אֹוֵמר: ַעד ׁשֶ  ְיהּוָדהַרִּבי 

 ֶּגֶׁשם מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ָּבִראׁשֹון".  ם"ַוּיֹוֶרד ָלכֶ  :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ַעד ֶׁשֵּיֵצא ִניָסן, ֶׁשֶּנֱאַמר (יואל ב, כג)
 ., שהוא סמוך לזמן גשמיםמזכירים גשמים מיו"ט אחרון של חג הסוכות 1
 משמו של ר' יהודה:תנא  2

 , מזכירים גשמים. בשחרית עדיין לא.משמיני עצרת בתפילת מוסף 2.1
 .בשחרית מזכירים, במוסף כבר לא יו"ט ראשון של פסחב 2.2

 ) ?בברכת השניםעד מתי שואלים על הגשמים ( כותרת נוספת:
 עד לאחר חג הפסח (כולל חול המועד). :(ואין הלכה כמותו) רבי יהודהתנא אחר משמו של  2.3
 ניסן.עד לאחר חודש  :(ואין הלכה כמותו) רבי מאיר 2.4

 
 מתי מתחילים לשאול על הגשמים ? :משנה ג

 ָׁשה ְּבַמְרֶחְׁשָון ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהְּגָׁשִמים.ִּבְׁשל
 ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר:

 ְּפָרת.  ִלְנַהרְּבִׁשְבָעה ּבֹו, ֲחִמָּׁשה ָעָשר יֹום ַאַחר ֶהָחג, ְּכֵדי ֶׁשַּיִּגיַע ַאֲחרֹון ֶׁשְּבִיְשָרֵאל 
 בג' בחשון. הלכה כמותו): תנא קמא (ואין 1
  רבן גמליאל: 2

 לעולי הרגל, לחזור לארצם.זמן שבועיים כדי לאפשר החל משבעה במר חשון, 
 

 אם לא התחילו לרדת גשמים הראשונ תעניות תסדר :משנה ד
 ,ִׁשְבָעה ָעָשר ְּבַמְרֶחְׁשָון ְולא ָיְרדּו ְּגָׁשִמים ִהִּגיעַ 

 ָׁשלׁש ַּתֲעִנּיֹות. ִהְתִחילּו ַהְיִחיִדים ִמְתַעִּנין
 אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ִמֶּׁשָחֵׁשָכה,

 ּוִבְרִחיָצה ּוְבִסיָכה, ּוִבְנִעיַלת ַהַּסְנָּדל ּוְבַתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה. ִּבְמָלאָכהּוֻמָּתִרין 
 אם הגיע שבעה עשר במרחשון ולא התחילו לרדת גשמים: 1
 ), שבהם חלים הדינים הבאים:תעניות (יום שני, חמישי ושני 3 תלמידי חכמים מתענים 2

 מותר לאכול במהלך הלילה שלפני התענית. 2.1
 מותר במלאכה, ברחיצה, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. 2.2

 
 שניה אם לא ירדו גשמים סדרת תעניות :משנה ה

 ,ראׁש ֹחֶדׁש ִּכְסֵלו ְולא ָיְרדּו ְּגָׁשִמים ִהִּגיעַ 
 .ת ַעל ַהִּצּבּורׁש ַּתֲעִנּיוֹ ֵּבית ִּדין ּגֹוְזִרין ָׁשל

 ּוְבִסיָכה, ּוִבְנִעיַלת ַהַּסְנָּדל ּוְבַתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה. ּוִבְרִחיָצהאֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ִמֶּׁשָחֵׁשָכה, ּוֻמָּתִרין ִּבְמָלאָכה 
 אם הגיע ר"ח כסלו ולא ירדו גשמים:

 .(שני, חמישי ושני)כולו תעניות על הצבור  3ב"ד גוזרים  1



 מסכת תענית בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת תענית.\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                11מתוך  3עמוד                    זאב לבנוני   ------------

 של סדרת התעניות הראשונה.ם הדינים חליבתעניות אלה  2
 

 תעניות 7שית, ולאחריה סדרה נוספת של יסדרת תעניות של :משנה ו
 ,ֵאּלּו ְולא ַנֲענּו ָעְברּו

 ֵּבית ִּדין ּגֹוְזִרין ָׁשלׁש ַּתֲעִנּיֹות ֲאֵחרֹות ַעל ַהִּצּבּור.
 אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ִמְּבעֹוד יֹום,

 , ּוִבְנִעיַלת ַהַּסְנָּדל ּוְבַתְׁשִמיׁש ַהִּמָּטה,ּוְבִסיָכהְרִחיָצה ַוֲאסּוִרין ִּבְמָלאָכה ּובִ 
 ְונֹוֲעִלין ֶאת ַהֶּמְרֲחָצאֹות.

 ֵּבית ִּדין ּגֹוְזִרין ֲעֵליֶהם עֹוד ֶׁשַבע, ,ָעְברּו ֵאּלּו ְולא ַנֲענּו
 ׁש ֶעְשֵרה ַּתֲעִנּיֹות ַעל ַהִּצּבּור.ְׁשלֶׁשֵהן 

 ָהִראׁשֹונֹות, ֶׁשָּבֵאּלּו ַמְתִריִעין ְונֹוֲעִלין ֶאת ַהֲחנּויֹות.ֲהֵרי ֵאּלּו ְיֵתרֹות ַעל 
 ֻמָּתִרין ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהַּׁשָּבת. ּוַבֲחִמיִׁשיַּבֵּׁשִני ַמִּטין ִעם ֲחֵׁשָכה, 

 התעניות של הסדרה השניה ולא ירדו גשמים: 3אם עברו  1
 :בתעניות אלה, מישי ושני)(שני, חנוספות  תעניות 3 על הצבור כולון גוזרים בית די 1.1

 .)ובתשעה באב כמו ביום כפור(מתחילים את הצום כשמחשיך,  1.1.1
 ברחיצה, בסיכה, בנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה.אסורים במלאכה,  1.1.2
 נועלים את המרחצאות החמים. 1.1.3

 ובהם: )על הציבור 13נוספות (יחד  תעניות 7לא נענו, ב"ד גוזרים אלו תעניות  גםאם  2
 ובנוסף לזה: ות הקודמות.נוהגים כמו בתעני 2.1

 מריעים ותוקעים בשופרות. 2.1.1
 חנויות שאינן מוכרות צרכי אוכל נועלים. 2.1.2
 .חנויות שמוכרות צרכי אוכל פותחים מעט לעת ערבבימי שני  2.1.3
 .בימי חמישי פותחים כל היום מפני כבוד השבת חנויות שמוכרות צרכי אוכל 2.1.4

 
 התעניות האחרונות ? 7גם לאחר  יורדים גשמיםכיצד מתנהגים אם לא  :משנה ז

 ,ֵאּלּו ְולא ַנֲענּו ָעְברּו
 ְמַמֲעִטין ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן, ְּבִבְנָין ּוִבְנִטיָעה, ְּבֵארּוִסין ּוְבִנּׂשּוִאין,

 ַלָּמקֹום. ַהְּנזּוִפיןּוִבְׁשִאיַלת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ִּכְבֵני ָאָדם 
 ַעד ֶׁשֵּיֵצא ִניָסן. ְתַעִּניםַהְיִחיִדים חֹוְזִרים ּומִ 

 
 ִחִּטים ַהּיֹום" ְוגֹוֵמר.-ְקִציר(שמואל א' יב, יז) "ֲהלא  :ִסיָמן ְקָלָלה, ֶׁשֶּנֱאַמר ,ָיָצא ִניָסן ְוָיְרדּו ְּגָׁשִמים

 ממעטים במשא ומתן. 1
 ממעטים בבנין של שמחה ובנטיעה של שמחה. 2
 ממעטים בארוסין ובנשואין. 3
 בירו.ממעטים בשאילת שלום בין אדם לח 4
 עד לאחר תקופת ניסן.בשני וחמישי  להתענותתלמידי חכמים חוזרים  5

 אם ירדו גשמים לאחר תקופת ניסן סימן קללה הוא. כותרת נוספת:
 

 פרק ב'
 , הקלות שהקלו על אנשי המשמרסדר התפילות בתעניות הנושאים העיקריים בפרק:

 .ימים שאין מתענים בהםדיני , בית אב שעבדו במקדשאנשי ו   
 

 מושגים:
נחלק   כל שבוע היה עובד משמר אחר. כל משמר. משמרות כהונה 24 הכהנים נחלקו ל :ובתי אב של כהניםמשמרות 

יש דיון על  בפרקנו אחר, ובשבת עבד כל המשמר. בית אבבתי אב. בכל יום עבד  6 -ל
 חובתם של אנשי המשמר ואנשי בית האב להתענות בתעניות ציבור.

  ר הכולל את כל הימים שנעשו בהם ניסים לישראל בימי בית שני. חכמים תקנו שלאספ :מגילת תענית
 דלא למספד", וישים אלה. יש ימים שלגביהם כתוב: "להתאבל ולא לשאת הספדים בימ

"דלא להתענות בהון". משנה ח' דנה בפרטי דינים הקשורים ימים שלגביהם כתוב: 
על פיה, חוץ מימי פורים וחנוכה שאסורים  מגילת תענית בטלה ואין נוהגים לימים אלה.
 ספד.הבתענית וב

 
 סדר התפילה בשבע תעניות אחרונות :משנה א

 ַּתֲעִנּיֹות ֵּכיַצד? ֵסֶדר
 .ַהֵּתָבה ִלְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר מֹוִציִאין ֶאת

 .ִּדיןּוְבראׁש ַאב ֵּבית  ,ִשיאּוְבראׁש ַהּנָ  ,ְונֹוְתִנין ֵאֶפר ַמְקֶלה ַעל ַּגֵּבי ַהֵּתָבה
 ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵתן ְּבראׁשֹו. ְוָכל

 ַהָּזֵקן ֶׁשָּבֶהן אֹוֵמר ִלְפֵניֶהן ִּדְבֵרי ִכּבּוִׁשין:
 ַאֵחינּו, לא ֶנֱאַמר ְּבַאְנֵׁשי ִניְנֵוה:"

 :ַּתֲעִניָתם", ֶאָּלא (יונה ג, י) ְוֶאת"ַוַּיְרא ָהֱאלִהים ֶאת ַשָּקם 
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 .ָׁשבּו ִמַּדְרָּכם ָהָרָעה"-יַמֲעֵשיֶהם, ּכִ -"ַוַּיְרא ָהֱאלִהים ֶאת
 ִּבְגֵדיֶכם".-ְוַאל ְלַבְבֶכם(יואל ב, יג) "ְוִקְרעּו  :אֹוֵמר אּוַבַּקָּבָלה הּו

 מוציאים את ארון הקודש לרחובה של העיר. 1
 ועל ראשו של אב בית דין. ,על ראשו של הנשיא ,פה על גבי הארוןינותנים אפר שר 2
 שריפה על ראשו. כל שאר העם, כל אחד היה נותן אפר 3
 ר לפניהם דברי כיבושים:מהיה או ,(והוא גם חכם) הזקן שבהם 4

 לא השק והתענית מועילים אלא החזרה בתשובה. 4.1
 וגם אומר להם דברי כבושים מהנביאים. 4.2

 

 המשך סדר התפילה בשבע תעניות אחרונות :משנה ב
 ִּבְתִפָּלה. ָעְמדּו

 מֹוִריִדין ִלְפֵני ַהֵּתָבה ָזֵקן ְוָרִגיל,
 ְוֶיׁש לֹו ָּבִנים ּוֵביתֹו ֵריָקם, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ִלּבֹו ָׁשֵלם ַּבְּתִפָּלה.

 ְּבָרכֹות: ְׁשמֹוֶנה ֶעְשֵרה ֶׁשְּבָכל יֹום, ּומֹוִסיף ֲעֵליֶהן עֹוד ֵׁשׁש. ְוַאְרַּבעְואֹוֵמר ִלְפֵניֶהם ֶעְשִרים 
 תכונות הבאות:שהיו לו העמדו להתפלל ובחרו שליח ציבור לאחר דברי הכיבושים,  1

 היה זקן ורגיל בסדר התפילה. 1.1
 יש לו בנים שפרנסתם עליו ואין לו במה לפרנסם. 1.2

 נוספות. 6-רגילות ו 18ברכות שהם  24צבור היה אומר לפניהם השליח  2
 

 התעניות 7-בהנוספות שהיו מוסיפים  הברכות 6פרוט  משנה ג:
 ֵהן: ְוֵאּלּו

 ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות,
 ָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני",ה' ַּבּצָ -"ֶאל

 ֶהָהִרים" ְוגֹו',-"ֶאָּׂשא ֵעיַני ֶאל
 "ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתי� ה'",

 ַיֲעטף".-ִכי ְלָעִני"ְּתִפָּלה 
 ֶאָּלא אֹוֵמר ַּתְחֵּתיֶהן: ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: לא ָהָיה ָצִרי� לֹוַמר ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות,

 " ְוגֹו',ִיְהֶיה -ֶיה ָבָאֶרץ, ֶּדֶבר ִּכיִיהְ -"ָרָעב ִּכי
 ִּדְבֵרי ַהַּבָּצרֹות",-ה' ֶאל ִיְרְמָיהּו ַעל-"ֲאֶׁשר ָהָיה ְּדַבר
 ְואֹוֵמר חֹוְתֵמיֶהן.

 תנא קמא: 1
 ושופרות הנאמרות בראש השנה. תזיכרונוהברכות של שתי הראשונות הם  1.1
 ברכות. 4מוסיף עוד  1.2

 רבי יהודה: 2
 ושופרות. זיכרונותל אין אומרים את הברכות ש 2.1
 .שתי ברכות אחרות םבמקומ אומרים 2.2
 כמו שמופיע במשנה הבאה. תהאת חתימאחר כל ברכה שליח צבור אומר  2.3

 

 הברכות הנוספות. 6 -בכל אחת מ שחתמו בהםפרוט החתימה  משנה ד:
 ָהִראׁשֹוָנה הּוא אֹוֵמר: ַעל
 .קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהֶּזהֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע ּבְ ִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ַאְבָרָהם ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה, הּוא יַ "

 ."ִיְשָרֵאל ּגֹוֵאלָּברּו� ַאָּתה ה' 
 ַעל ַהְּׁשִנָּיה הּוא אֹוֵמר:

 .ּיֹום ַהֶּזהִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף, הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע קֹול ַצֲעַקְתֶכם הַ "
 ."ה' זֹוֵכר ַהִּנְׁשָּכחֹות ַאָּתהָּברּו� 

 ַעל ַהְּׁשִליִׁשית הּוא אֹוֵמר:
 .ַהֶּזהִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ַּבִּגְלָּגל, הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום "

 ."ָּברּו� ַאָּתה ה' ׁשֹוֵמַע ְּתרּוָעה
 ַעל ָהְרִביִעית הּוא אֹוֵמר:

 .ַהּיֹום ַהֶּזה ַצֲעַקְתֶכםמּוֵאל ַּבִּמְצָּפה, הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע ְּבקֹול ִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ְׁש "
 ."ָּברּו� ַאָּתה ה' ׁשֹוֵמַע ְצָעָקה

 ַעל ַהֲחִמיִׁשית הּוא אֹוֵמר:
 .ם ַהּיֹום ַהֶּזהקֹול ַצֲעַקְתכֶ ּבְ  ְוִיְׁשַמעִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ֵאִלָּיהּו ְּבַהר ַהַּכְרֶמל, הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם "

 ."ָּברּו� ַאָּתה ה' ׁשֹוֵמַע ְּתִפָּלה
 ַעל ַהִּׁשִּׁשית הּוא אֹוֵמר:

 .קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהֶּזהֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע ּבְ  ַיֲעֶנהִמי ֶׁשָעָנה ֶאת יֹוָנה ִמְּמֵעי ַהָּדָגה, הּוא "
 ."ָּברּו� ַאָּתה ה' ָהעֹוֶנה ְּבֵעת ָצָרה

 יִעית הּוא אֹוֵמר:ַעל ַהְּׁשבִ 
 .קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהֶּזהְּבנֹו ִּבירּוָׁשַלִים, הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע ּבְ  ְׁשלמהִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ָּדִוד ְוֶאת "
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 ."ָּברּו� ַאָּתה ה' ַהְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ
 הם..."חותם : "מי שענה את אברמתחילים להאריך בתפילה ובברכת "ראה בענינו"  1
 פרוט שאר החתימות על ששת הברכות שנאמרו במשנה הקודמת. 2
 

 במקומם של רבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון התעניות 7ב מנהג הברכות ספור  :משנה ה
 ִּביֵמי ַרִּבי ֲחַלְפָתא ְוַרִּבי ֲחַנְנָיה ֶּבן ְּתַרְדיֹון, ַמֲעֶשה

 ."ָאֵמן"ָרָכה ֻּכָּלּה, ְולא ָענּו ַאֲחָריו ֶׁשָעַבר ֶאָחד ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְוָגַמר ֶאת ַהּבְ 
 , ְּתָקעּו!ַהּכֲהִניםִּתְקעּו "

 ם ַהֶּזה.ִמי ֶׁשָעָנה ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה, הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע ְּבקֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיוֹ 
 , ָהִריעּו!ןָהִריעּו ְּבֵני ַאֲהר
 ."בֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף, הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְׁשַמע ְּבקֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהֶּזהִמי ֶׁשָעָנה ֶאת אֲ 

 : לא ָהִיינּו נֹוֲהִגין ֵּכן, ֶאָּלא ְּבַׁשַער ַהִּמְזָרח ּוְבַהר ַהַּבִיתָאְמרּוּוְכֶׁשָּבא ָּדָבר ֵאֶצל ֲחָכִמים, 
 שליח הציבור סיים ברכת גואל ישראל:שלאחר  1

 .(כמו במקדש) ""ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד :יבורענו הצ 1.1
 .ן"מ"א :ולא אמרו 1.2

 :תלאחר ברכת זיכרונו 2
 .", תקעו"תקעו כהנים:השמש קרא  2.1
 מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה.." שליח הציבור אמר: 2.2
 ....")לאברהם שאמר שליח הציבור "מי שענהתקעו בשופר (ויש אומרים שתקעו קודם  2.3

 :זיכרונותלאחר  3
 ה), ע: "הריעו בני אהרון הריעו" (תרועה ולא תקיהשמש אמר  3.1
 "מי שענה את אבותינו על ים סוף...") ושליח הציבור אמר: 3.2
 הריעו, ( ויש אומרים שהריעו קודם שאמר שליח הציבור "מי שענה את אבותינו...") 3.3

 הברכות שהוסיפו.לאחר כל או הריעו  וכך חזרו ותקעו 4
 ...."כבוד ולא "ברוך שם ,וקבעו לומר אמן אחר הברכה ,חכמים חלקו על המנהג הזה 5
 

 הקלות שהקלו בתעניות על אנשי המשמר ואנשי בית אב שעבדו במקדש :משנה ו
 ְוַאְנֵׁשי ֵּבית ָאב לא ָהיּו ִמְתַעִּנין ְּכָלל. .ַמְׁשִליִמין ַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר ִמְתַעִּנין ְולא ,ׁש ַּתֲעִנּיֹות ָהִראׁשֹונֹותָׁשל
 ִמְתַעִּנין ּוַמְׁשִליִמין, ְוַאְנֵׁשי ֵּבית ָאב ִמְתַעִּנין ְולא ַמְׁשִליִמין. ִמְׁשָמרַאְנֵׁשי  ,ׁש ְׁשִנּיֹותָׁשל

 ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע. .ּלּו ִמְתַעִּנין ּוַמְׁשִליִמיןֵאּלּו ָואֵ  ,ֶׁשַבע ַאֲחרֹונֹות
 אֹוְמִרים: ַוֲחָכִמים

 ֵאּלּו ָוֵאּלּו לא ָהיּו ִמְתַעִּנין ְּכָלל. ,נֹותָׁשלׁש ַּתֲעִנּיֹות ָהִראׁשוֹ 
 ֵּבית ָאב לא ָהיּו ִמְתַעִּנין ְּכָלל. ְוַאְנֵׁשיַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר ִמְתַעִּנין ְולא ַמְׁשִליִמין,  ,ׁש ְׁשִנּיֹותָׁשל

 ִמְתַעִּנין ְולא ַמְׁשִליִמין.ַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר ִמְתַעִּנין ּוַמְׁשִליִמין, ְוַאְנֵׁשי ֵּבית ָאב  ,ֶׁשַבע ַאֲחרֹונֹות
 רבי יהושע: 1

 שגזרו על הצבור:הראשונות התעניות  3בסדרה של  1.1
 אנשי המשמר מתחילים את התענית אולם אינם מסיימים אותה. 1.1.1
 אנשי בית אב לא היו מתענים כלל. 1.1.2

 :התעניות השניות שגזרו על הצבור 3של בסדרה  1.2
 אנשי המשמר משלימים את כל התענית. 1.2.1
 מתחילים אך לא משלימים. אנשי בית אב 1.2.2

 גם אנשי בית אב וגם אנשי משמר משלימים את כל התענית. תעניות: 7בסדרה של  1.3
 חכמים: 2

 גם אנשי משמר וגם אנשי בית אב לא היו מתענים. בסדרה הראשונה של תעניות: 2.1
 בסדרה השניה של תעניות: 2.2

 אנשי בית אב לא מתענים כלל.אנשי משמר מתחילים ולא משלימים, 
 התעניות: 7של  בסדרה 2.3

 אנשי בית אב מתחילים ולא משלימים.אנשי משמר מתחילים ומשלימים, 
 

 של כהנים בין אנשי משמר ואנשי בית אב  ,לגבי שתיית ייןהבדלים  :משנה ז
 .ֵּלילֹות, ֲאָבל לא ַּבָּיִמיםִמְׁשָמר ֻמָּתִרים ִלְׁשּתֹות ַיִין ּבַ  ַאְנֵׁשי

 ם ְולא ַּבַּלְיָלה.לא ַּבּיוֹ  ,ְוַאְנֵׁשי ֵּבית ָאב
 

 ִמְּלַסֵּפר ּוִמְּלַכֵּבס, ֲאסּוִריןַאְנֵׁשי ִמְׁשָמר ְוַאְנֵׁשי ַמֲעָמד 
 ּוַבֲחִמיִׁשי ֻמָּתִרין ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהַּׁשָּבת.

 אנשי משמר רשאים לשתות בלילה אך לא ביום. 1



 מסכת תענית בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת תענית.\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                11מתוך  6עמוד                    זאב לבנוני   ------------

 בלילה. גםביום ו גםאנשי בית אב אינם רשאים לשתות יין  2
 שהיו במקדש י תספורת לגבי אנשי משמר ואנשי מעמדדינ כותרת נוספת:

 אסורים להסתפר ולכבס בגדיהם בארבעת הימים הראשונים של השבוע. 1
 מותרים ביום החמישי (מפני כבוד השבת). 2
 

 ימים שאין מתענים בהם או אין סופדים בהם על פי מגילת תעניתדינים הקשורים ל :משנה ח
 ית "ְּדָלא ְלִמְסַּפד",ַהָּכתּוב ִּבְמִגַּלת ַּתֲענִ  ָּכל
 .ָניו ָאסּור, ְלַאֲחָריו ֻמָּתרְלפָ 

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו ָאסּור.
 ",ְּבהֹון"ְּדָלא ְלִהְתַעָּנָאה 

 .ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו ֻמָּתר
 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ְלָפָניו ָאסּור, ְלַאֲחָריו ֻמָּתר.

 "דלא למספד": במגילה יום שכתוב לגביו 1
 ביום שלפניו גם כן אסור להספיד. ביום שלאחריו מותר. תנא קמא: 1.1
 גם ביום שלפניו וגם ביום שלאחריו אסור להספיד. רבי יוסי: 1.2

 יום שכתוב לגביו "דלא להתענות בהון" (לא להתענות בהם): 2
 מותר להתענות. ו,אחרישיום בו ו,לפנישיום ב תנא קמא: 2.1
 מותר. ואחרישיום בר, ואסוו לפנישיום ב רבי יוסי: 2.2

- 
 האם אפשר להתחיל תענית ביום חמישי בשבוע ? משנה ט:

 .ִקיַע ַהְּׁשָעִריםּגֹוְזִרין ַּתֲעִנית ַעל ַהִּצּבּור ַּבְּתִחָּלה ַּבֲחִמיִׁשי, ֶׁשּלא ְלַהפְ  ֵאין
 ֵׁשִני ַוֲחִמיִׁשי ְוֵׁשִני, ,ׁש ַּתֲעִנּיֹות ָהִראׁשֹונֹותֶאָּלא ָׁשל

 ֲחִמיִׁשי ֵׁשִני ַוֲחִמיִׁשי. ,ִנּיֹותְׁש  ׁשְוָׁשל
 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין ָהִראׁשֹונֹות ַּבֲחִמיִׁשי, ָּכ� לא ְׁשִנּיֹות ְולא ַאֲחרֹונֹות.

 תנא קמא: 1
 כדי לא להפקיע מחירים לקראת השבת.תעניות הראשונות, אין מתחילים ביום חמישי, השלוש ב 1.1
 רים על הצבור אפשר להתחיל גם ביום חמישי.את התעניות השניות שגוז 1.2

 רבי יוסי: 2
 גם את התעניות הראשונות וגם את השניות מתחילים תמיד מיום שני. 

 
 ימים שאין גוזרים בהם תעניות על הצבור :משנה י

 ּגֹוְזִרין ַּתֲעִנית ַעל ַהִּצּבּור ְּבראׁש ֹחֶדׁש, ַּבֲחנָֻּכה ּוַבּפּוִרים. ֵאין
 ֵאין ַמְפִסיִקין; ִּדְבֵרי ַרָּבן ַּגְמִליֵאל. ,ְוִאם ִהְתִחילּו

 ִּפי ֶׁשָאַמר ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ֵאין ַמְפִסיִקין, מֹוֶדה ָהָיה ֶׁשֵאין ַמְׁשִליִמין. ַעלָאַמר ַרִּבי ֵמִאיר: ַאף 
 ְוֵכן ִּתְׁשָעה ְּבָאב ֶׁשָחל ִלְהיֹות ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת.

 וכה ובפורים.אין גוזרים תענית על הצבור בר"ח, בחנ 1
 :תענית ואחת התעניות חלה בימים אלהאם גזרו  2

 אם התחילו אין מפסיקים. רבן גמליאל: 2.1
 (ואין הלכה כמותו): בשם רבן גמליאל רבי מאיר 2.2

 אין משלימים את התענית עד הערב.למרות שלא מפסיקים,  2.2.1
 אם חל תשעה באב בערב שבת אין משלימים את התענית עד הערב. 2.2.2

 
 פרק ג'

 ,תעניות שגוזרים בית דין על צרות אחרות מלבד עצירת גשמים יקריים בפרק:הנושאים הע
 , סיפורו של חוני המעגל.מתי מפסיקים להתענות באמצע היום  
 

 מושגים:
 :עמד עליה והכריז אבן גדולה היתה בירושלים ואבן הטועים שמה. כל מי שמצא מציאה בירושלים :אבן הטועים

 דים ונותנים סימנים ומקבלים את האבידה.ובאים המאב ",מציאה מצאתי"  
 תהילים קלו, "הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו..."להכוונה  :הלל הגדול

 
 של עצירת גשמים האחרונותתעניות  7 -בנוהגים מיד כמו משנה א: צרות שונות שלגביהם 

 ִּבְרִביָעה ִראׁשֹוָנה. ,ַּתֲעִנּיֹות ֵאּלּו ָהָאמּור ֵסֶדר
 ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהם ִמָּיד. ,ם ֶׁשָּׁשנּוֲאָבל ְצָמִחי

 ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהם ִמָּיד, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא ַמַּכת ַּבּצֶרת. ,יֹום ַאְרָּבִעיםְוֵכן ֶׁשָּפְסקּו ְּגָׁשִמים ֵּבין ֶּגֶׁשם ְלֶגֶׁשם 
 ראשונים בזמן.גשמים החלו כאשר לא ים הקודמים נוהג סדר התעניות שנשנו בפרק 1
 :האחרונות של עצירת גשמים 7 -כמו ב נוהגים מידבמקרים הבאים  2

 ירדו גשמים בעיתם וצמחו הזרעים, אולם אח"כ נשתנה צבעם לרעה. 2.1
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 יום. 40 -יותר מ הגשמיםהפסקה בין  ההייתירדו גשמים ראשונים בעונתם, אולם  2.2
 

 מתפללים ותוקעים כבר בתעניות ראשונותמתענים, המשך מקרים שבהם  :משנה ב
 ַלְּצָמִחין, ֲאָבל לא ָיְרדּו ָלִאיָלן, ָיְרדּו

 ָלִאיָלן ְולא ַלְּצָמִחים,
 ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן ִמָּיד. ,ָלֶזה ְוָלֶזה ֲאָבל לא ַלּבֹורֹות ַלִּׁשיִחין ְוַלְּמָערֹות

 ירדו גשמים מועטים שמועילים לצמחים אך לא לעצים. 1
 ם אינם מועילים לצמחים.ירדו גשמים רבים מדי, שמועלים אמנם לעצים, אול 2
 אולם אינם מספיקים למלא את בורות המים. ,לעציםוירדו גשמים שטובים לצמחים  3
 

 ותוקעים כבר בתעניות ראשונות מתענים, מתפלליםהמשך מקרים שבהם  משנה ג:
 :ִעיר ֶׁשּלא ָיְרדּו ָעֶליָה ְּגָׁשִמים, ַּכָּכתּוב (עמוס ד, ז) ְוֵכן

 ',ְוגוֹ , ֶחְלָקה ַאַחת ִּתָּמֵטר" ְמִטירִעיר ַאַחת לא ַא-ר ֶאָחת ְוַעלִעי-"ְוִהְמַטְרִּתי ַעל
 אֹוָתּה ָהִעיר ִמְתַעָּנה ּוַמְתַרַעת, ְוָכל ְסִביבֹוֶתיָה ִמְתַעּנֹות ְולא ַמְתִריעֹות.

 ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ַמְתִריעֹות ְולא ִמְתַעּנֹות
 ו:עיר שלא ירדו בה גשמים, למרות שבסביבותיה ירד

 אותה עיר מתענה ותוקעת, אולם הערים שסביבותיה מתענות ולא תוקעות.  תנא קמא: 1
 סביבותיה תוקעות ולא מתענות. רבי עקיבא: 2
 

 תעניות אחרונות. 7-כמו בשבהם מתפללים ותוקעים נוספים מקרים  :משנה ד
 ,ִעיר ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ֶּדֶבר אֹו ַמּפֶלת ְוֵכן

 ְוָכל ְסִביבֹוֶתיָה ִמְתַעּנֹות ְולא ַמְתִריעֹות. .ַמְתַרַעתָהִעיר ִמְתַעָּנה ּו אֹוָתּה
 ְולא ִמְתַעּנֹות. ַמְתִריעֹותַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: 

 ֵאיֶזהּו ֶּדֶבר?
 .ֶברֶזה ּדֶ  ֲהֵרי ,ָׁשה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזהָׁשה ֵמִתים ִּבְׁשלִעיר ַהּמֹוִציָאה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַרְגִלי, ְוָיְצאּו ִמֶּמָּנה ְׁשל

 ֵאין ֶזה ֶּדֶבר. ,ָּפחֹות ִמָּכאן
 עיר שיש בה דבר או מפולת: 1

 אותה עיר מתענה ותוקעת, אולם הערים שסביבותיה מתענות ולא תוקעות. תנא קמא: 1.1
 סביבותיה תוקעות ולא מתענות. רבי עקיבא: 1.2

 מה נחשב לדבר ? 2
 רצופים. כל יום אחד אחד בשלושה ימים גברים, ומת 500עיר שיש בה  2.1
 אין זה נקרא דבר. ,ימים 2 -באנשים  3או  ,ימים 3 -באנשים  2ו אם מת 2.2

 
 צרות נוספות שבהם מתענים ותוקעים בכל מקום שבו הם קורים. :משנה ה

 ֵאּלּו ַמְתִריִעין ְּבָכל ָמקֹום: ַעל
 ֶחֶרב.ָרקֹון, ַעל ָהַאְרֶּבה ְוַעל ֶהָחִסיל ְוַעל ַחָּיה ָרָעה ְוַעל הַ ַהּיֵ  ַעל ַהִּׁשָּדפֹון ְוַעל

 ַמָּכה ְמַהֶּלֶכת. ֶׁשִהיאַמְתִריִעין ָעֶליָה, ִמְּפֵני 
 פרוט סוגי הצרות: 1

 התבואה ע"י רוח או שרב). תהתייבשושידפון ( 1.1
 (מחלה של התבואה, שמצהיבה ומתיבשת).ירקון  1.2
 מכת ארבה. 1.3
 חיה רעה שטורפת בני אדם. 1.4
 .("חרב") גיסות שעוברים ממקום למקום 1.5

 מקום ששומעים עליהם, כי צרות אלה עוברים ממקום למקום.מתריעים על צרות אלה בכל  2
 

 על תעניות שגזרו בעקבות צרות יותמעש יספור :משנה ו
 לֹון.ֶׁשָּיְרדּו ְזֵקִנים ִמירּוָׁשַלִים ְלָעֵריֶהם, ְוָגְזרּו ַּתֲעִנית ַעל ֶׁשִּנְרָאה ִּכְמלא ִּפי ַתּנּור ִׁשָּדפֹון ְּבַאְׁשקְ  ַמֲעֶשה

 ַּתֲעִנית, ְועֹוד ָּגְזרּו
 ְׁשֵני ִתינֹוקֹות ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן. ְזֵאִביםַעל ֶׁשָאְכלּו 

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: לא ַעל ֶׁשָאְכלּו ֶאָּלא ַעל ֶׁשִּנְראּו.
 לאפות בה תנור מלא בפת.בכמות שראוי היה תבואה שדופה  הבגלל שבאשקלון הייתגזרו תענית  1
 :נוסףעל מקרה גזרו תענית  2

 תינוקות. 2שאכלו זאבים  תנא קמא: 2.1
 שנראו בעיר (ולא שאכלו בני אדם).זאבים  רבי יוסי: 2.2

 
 בשבתאף צרות עליהם מתריעים  :משנה ז

 ֵאּלּו ַמְתִריִעין ַּבַּׁשָּבת: ַעל
 ִהִּקיפּוָה ּגֹוִים אֹו ָנָהר,ַעל ִעיר ׁשֶ 
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 ְוַעל ְסִפיָנה ַהִּמָּטֶרֶפת ַּבָּים.
 ְולא ִלְצָעָקה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ְלֶעְזָרה

 אֹוֵמר: ַאף ַעל ַהֶּדֶבר. ַהֵּתיָמִניִׁשְמעֹון 
 ְולא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים.

 על המקרים הבאים אם הם באים בשבת, צועקים בתפילת עננו: תנא קמא: 1
 גויים על עיר. יםעל מצור ששמ 1.1
 על נהר שעולה על גדותיו ומאיים להציף את העיר. 1.2
 .על ספינה העומדת לטבוע בים סוער 1.3

 על כל המקרים הנ"ל מזעיקים עזרת בני אדם, אולם לא צועקים בתפילת עננו. רבי יוסי: 2
 התרעה על דבר: 3

 על דבר מתריעים בשבת. שמעון התימני: 3.1
 אין מתריעים בשבת.  חכמים: 3.2

 
 ספורו של חוני המעגל כשלא ירדו גשמים :משנה ח

 ָעֶליָה; חּוץ ֵמרב ְּגָׁשִמים.ָּכל ָצָרה ֶׁשּלא ָּתבא ַעל ַהִּצּבּור, ַמְתִריִעין  ַעל
 ."ִהְתַּפֵּלל ֶׁשֵּיְרדּו ְּגָׁשִמים"ַמֲעֶשה ֶׁשָאְמרּו לֹו ְלחֹוִני ַהְמַעֵּגל: 

 ."ְצאּו ְוַהְכִניסּו ַּתּנּוֵרי ְפָסִחים, ִּבְׁשִביל ֶׁשּלא ִיּמֹוקּו"ָלֶהם:  ָאַמר
 ִהְתַּפֵּלל, ְולא ָיְרדּו ְּגָׁשִמים.

 :ְלָפָניוְוָעַמד ְּבתֹוָכּה, ְוָאַמר  ֶמה ָעָשה? ָעג עּוָגה
 ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּבֶני� ָשמּו ְּפֵניֶהם ָעַלי, ֶׁשֲאִני ְּכֶבן ַּבִית ְלָפֶני�."

 ."ָּבֶני�ִנְׁשָּבע ֲאִני ְּבִׁשְמ� ַהָּגדֹול, ֶׁשֵאיִני ָזז ִמָּכאן, ַעד ֶׁשְּתַרֵחם ַעל 
 ִהְתִחילּו ְּגָׁשִמים ְמַנְּטִפין.

 . ִהְתִחילּו ֵליֵרד ְּבַזַעף."לא ָּכ� ָׁשַאְלִּתי, ֶאָּלא ִּגְׁשֵמי בֹורֹות ִׁשיִחין ּוְמָערֹות"ָאַמר: 
 .", ֶאָּלא ִּגְׁשֵמי ָרצֹון, ְּבָרָכה ּוְנָדָבהָׁשַאְלִּתילא ָּכ� "ָאַמר: 

 ת ִמְּפֵני ַהְּגָׁשִמים.ָיְרדּו ְּכִתְּקָנן, ַעד ֶׁשָּיְצאּו ִיְשָרֵאל ִמירּוָׁשַלִים ְלַהר ַהַּביִ 
 ."ֶׁשִהְתַּפַּלְלָּת ֲעֵליֶהם ֶׁשֵּיְרדּו, ָּכ� ִהְתַּפֵּלל ֶׁשֵּיְלכּו ָלֶהן ֵׁשם"◌ּ◌ְכָּבאּו ְוָאְמרּו לֹו: 

 ."ְצאּו ּוְראּו ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעים"ָאַמר ָלֶהן: 
 ֹוֵזְרִני ָעֶלי� ִנּדּוי. ֲאָבל ָמה ֶאֱעֶשה ָל�,חֹוִני ַאָּתה, ּג ִאְלָמֵלאָׁשַלח לֹו ִׁשְמעֹון ֶּבן ָׁשָטח: 

 ָאִביו ְועֹוֶשה לֹו ְרצֹונֹו. ַעלְּכֵבן ֶׁשהּוא ִמְתַחֵּטא  ֶׁשַאָּתה ִמְתַחֵּטא ִלְפֵני ַהָּמקֹום ְועֹוֶשה ָל� ְרצֹוָנ�,
 ְדֶּת�".ָאִבי� ְוִאֶּמ� ְוָתֵגל יֹולַ -"ִיְשַמח :ְוָעֶלי� ַהָּכתּוב אֹוֵמר (משלי כג, כה)

 על כל צרה שבאה על הצבור יש להתענות ולתקוע, חוץ מאשר על עודף גשמים. 1
 ספור המעשה של חוני המעגל: 2

 תפלל שירדו גשמים.בקשו ממנו שי 2.1
 אמר להם לפני שאתפלל, הכניסו את תנורי הפסח לבתים (כיוון שהיו עשויים מחרס). 2.2
 רדו גשמים.יהתפלל ולא  2.3
 .ריבונו של עולם... איני זז מכאן עד שתרחם על בניך"חג מעגל ועמד בתוכו ואמר: " 2.4
 התחילו לרדת טיפות. 2.5
 , אלא גשמים מרובים שימלאו את בורות המים."לא כך ביקשתי" אמר: 2.6
 התחילו לרדת גשמי זעף. 2.7
 אלא גשמי ברכה. "לא כך ביקשתי"אמר:  2.8
 ירדו גשמים כתיקונם ונשטפו המקומות הנמוכים. 2.9
 להר הבית.עלו אנשים מהמקומות הנמוכים  2.10
 אמרו לחוני, התפלל שיפסקו הגשמים. 2.11
 אמר להם: כל זמן שלא נמחתה אבן הטועים לא מתפללים שיפסקו הגשמים. 2.12

 שמעון בן שטח שלח שדר לחוני המעגל: 3
 ה, "לא כך ביקשתי"."אמר לו, מגיע לך שאגזור עליך נידוי, כיון שאמרת לפני הקב 3.1
 המקום והוא עושה רצונך. אבל איני גוזר עליך, כיוון שבן בית אתה לפני 3.2

 
 התחילו את התענית ואח"כ ירדו גשמים, מתי מפסיקים ? :משנה ט

 ַיְׁשִלימּו. ,לא ַיְׁשִלימּו, ְלַאַחר ָהֵנץ ַהַחָּמה ,ִמְתַעִּנין ְוָיְרדּו ָלֶהם ְּגָׁשִמים קֶדם ָהֵנץ ַהַחָּמה ָהיּו
 ַיְׁשִלימּו. ,ְלַאַחר ֲחצֹות, ַיְׁשִלימּולא  ,ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: קֶדם ֲחצֹות

 ַמֲעֶשה ֶׁשָּגְזרּו ַּתֲעִנית ְּבלּוד ְוָיְרדּו ָלֶהם ְּגָׁשִמים קֶדם ֲחצֹות.
 . ְוָיְצאּו ְוָאְכלּו ְוָׁשתּו ְוָעׁשּו יֹום טֹוב,"יֹום טֹוב ַוֲעׁשּוְצאּו ְוִאְכלּו ּוְׁשתּו "ָאַמר ָלֶהם ַרִּבי ַטְרפֹון: 

 ם ְוָקְראּו ַהֵּלל ַהָּגדֹול.ּוָבאּו ֵּבין ָהַעְרַּביִ 
 תנא קמא (ואין הלכה כמותו): 1

 לאחר הנץ החמה, ישלימו. .התחילו לרדת קודם הנץ החמה, לא ישלימואם  1.1
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 רבי אליעזר: 2
 אחר חצות, ישלימו.ל .לא ישלימו היום גשמים קודם חצותהתחילו אם  2.1

 שלא ירדו גשמים:יוון מעשה שגזרו תענית בלוד כ 3
 קודם חצות.התחלו לרדת גשמים  3.1
 אכלו ושתו ועשו יו"ט. אמר להם רבי טרפון: 3.2
 אכלו ושתו ועשו יו"ט, ובאו לביכ"נ בין הערביים וקראו הלל הגדול. 3.3

==== 
 פרק ד'

ענין   באור, בתעניות במעמדות וביום הכפורים דיני נשיאת כפיים הנושאים העיקריים בפרק:
למערכה,  עצים למשפחות פרטיות לנדב אפשרוהמעמדות, ימים שבהם 

דיני תשעה ובתשעה באב,  לאבותינו בשבעה עשר בתמוז ודברים שאירע
 .הכפורים שמחת טו באב ויום ,באב

 
 מושגים:

עמדו  המזבח. כשעלו ישראל מהגולה לא מצאו עצים בלשכת העצים כדי להכין את המערכות על :עםהעצי כהנים ו
לשכה מלאה  לפועלם, קבעו שאפילו מספר משפחות ונדבו עצים שלהם לעצי המערכה. כאות הוקרה

 ינדבושמונה משפחות  שבהםימים בשנה  9נקבעו עצים, יוכלו משפחות אלה לנדב עצים למערכה. 
 עציםהם גם כהנים שנדבו  עצים שלהם למזבח. בחלק מימים אלה הצטרפו למשפחות המנדבות

  ."עצי כהנים והעם" :נקראים ימים אלה 9 -המובאים ב. עצים שלהם
 קרבן עצים.  קרבן עולה, הנקראגם מביאות עצים, "עצי כהנים והעם" היו המשפחות שנדבו  לבימים ש :עצים קרבן

 
 בתעניות, במעמדות וביום הכפורים דין נשיאת כפיים :משנה א

 ֶהן ַאְרַּבע ְּפָעִמים ַּבּיֹוםּכֲהִנים נֹוְשִאין ֶאת ַּכֵּפי ,ָׁשה ְּפָרִקים ַּבָּׁשָנהִּבְׁשל
 :ַּבּמּוָסף ּוַבִּמְנָחה ּוִבְנִעיַלת ְׁשָעִרים ,ִריתַּבַּׁשחֲ 

 ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים. ,ּוַבַּמֲעָמדֹות ,ַּבַּתֲעִנּיֹות
 ביום: בשחרית, במוסף, במנחה ובנעילה. פעמיםבשלושה זמנים בשנה כהנים מברכים ארבע  1
 שלושת הזמנים הם: תעניות, מעמדות ויום הכפורים. 2
 

 המעמדותר ענין ובא :משנה ב
 ֵהן ַהַּמֲעָמדֹות? ֵאּלּו

 ."ַלְחִמיָקְרָּבִני -ְּבֵני ִיְשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם, ֶאת-"ַצו ֶאת :ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר (במדבר כח, ב)
 ָקֵרב, ְוהּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ַעל ַּגָּביו? ָאָדםְוִכי ֵהיָא� ָקְרָּבנֹו ֶׁשל 

 .ִרים ְוַאְרָּבָעה ִמְׁשָמרֹותְש ִהְתִקינּו ְנִביִאים ָהִראׁשֹוִנים עֶ 
 ֶׁשל ּכֲהִנים, ֶׁשל ְלִוִּים ְוֶׁשל ִיְשָרֵאִלים. ִּבירּוָׁשַלִיםַעל ָּכל ִמְׁשָמר ּוִמְׁשָמר ָהָיה ַמֲעָמד 
 .ְלִוִּים עֹוִלים ִלירּוָׁשַלִיםִהִּגיַע ְזַמן ַהִּמְׁשָמר ַלֲעלֹות, ּכֲהִנים ּו

 ִמְתַּכְּנִסין ְלָעֵריֶהן ְוקֹוְרִאין ְּבַמֲעֵשה ְבֵראִׁשית. ,ִמְׁשָמרְוִיְשָרֵאל ֶׁשְּבאֹותֹו 
 ל ישראל להקריב קרבן תמיד.כיש מצווה על  1
 לא יתכן שאדם יקריב קרבן ולא יעמוד בעזרה בזמן ההקרבה. 2
 נביאים ראשונים:לכן תיקנו  3

 ישראל.כל  של מעמדות 24ו משמרות של לווים,  24של כהנים,  משמרות 24  3.1
 בכל שבוע: 3.2

 אחד של כהנים ומשמר אחד של לויים.במקדש משמר  עבד 3.2.1
  .של ישראליםאחד עמד משל  נציגיםהיו במקדש  וכן  3.2.2

 כשהגיע השבוע של המשמר לעבוד: 4
 עולים לירושלים. של אותו מעמד ונציגי הישראלים ,של אותו משמר לוויים ,כהנים 4.1
 שאר מעמד הישראלים מתכנסים בעריהם וקוראים במעשה בראשית. 4.2

 
 מעמד בשבוע שלוכל  סדר התענית והקריאה בתורה של :ה גמשנ

 ַהַּמֲעָמד ָהיּו ִמְתַעִּנין ַאְרָּבָעה ָיִמים ַּבָּׁשבּוַע, ִמּיֹום ֵׁשִני ְוַעד יֹום ֲחִמיִׁשי. ְוַאְנֵׁשי
 .ת, ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהַּׁשָּבתְולא ָהיּו ִמְתַעִּנין ֶעֶרב ַׁשּבָ 

 ֵדי ֶׁשּלא ֵיְצאּו ִמְּמנּוָחה ָועֶנג, ִליִגיָעה ְוַתֲעִנית ְוָימּותּו.ְּבֶאָחד ַּבַּׁשָּבת, ּכְ  ְולא
 " ְו "ִיָּקוּו ַהַּמִים".ָרִקיעַ "ְיִהי  ,"ְּבֵראִׁשית" ְו "ְיִהי ָרִקיַע". ַּבֵּׁשִני ,ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון

 ארת" ְו "ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים"."ְיִהי מְ  ,"ִיָּקוּו ַהַּמִים" ְו "ְיִהי ְמארת". ָּבְרִביִעי ,ַּבְּׁשִליִׁשי
 "ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ", "ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים". ,"ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים" ְו "ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ". ַּבִּׁשִּׁשי ,ַּבֲחִמיִׁשי

 .ְּבָיִחיד ,, ְוַהְּקַטָּנהקֹוִרין אֹוָתּה ִּבְׁשַנִים ,ָּפָרָׁשה ְּגדֹוָלה
 ַּבַּׁשֲחִרית ּוַבּמּוָסף.

 ִנְכָנִסין ְוקֹוִרין ַעל ִּפיֶהן, ְּכקֹוִרין ֶאת ְׁשַמע. ,ְנָחהּוַבּמִ 
 ֶעֶרב ַׁשָּבת ַּבִּמְנָחה לא ָהיּו ִנְכָנִסין, ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהַּׁשָּבת.

 בשבוע שלהם מיום שני עד יום חמישי.אנשי המעמד היו מתענים  1
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 .לא התענו בערב שבת מפני כבוד השבת 2
 למעבר חד מדי מעונג לצום. לא התענו ביום ראשון מחשש 3
 קטע שעיקרו מעשה הבריאה באותו יום.בתורה  היו קוראיםמימות השבוע בכל יום  4
 צורת הקריאה בתורה: 5

 אנשים עולים לקרוא כל יום. 3 5.1
 .םאנשי 2פסוקים) קוראים בה  3 -כאשר יש פרשה גדולה( יותר מ 5.2
 .אותה פסוקים), רק אחד קורא 3כאשר יש פרשה קטנה ( 5.3
 תורה היתה בתפילת שחרית וכן בתפילת מוסף בימים שיש מוסף.קריאה ב 5.4
 בתפילת מנחה: 5.5

 .קוראים על פהאלא לבית הכנסת, לא מביאים ספר תורה  נכנסו 5.5.1
 לעסוק בצרכי השבת.יוכלו כדי ש, קראוולא  לביכ"נ נכנסולא  'ביום ו 5.5.2

 
 אנשי המעמד שהיו בירושלים דיני התפילות של :משנה ד

 .ֵאין ּבֹו ַמֲעָמד ַּבַּׁשֲחִרית ,ֹו ַהֵּלליֹום ֶׁשֶּיׁש ּב ָּכל
 .ֵאין ּבֹו ַּבְּנִעיָלה ,ן מּוָסףָקְרּבַ 

 ֵאין ּבֹו ַּבִּמְנָחה; ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ,ָקְרַּבן ֵעִצים
 ֵאין ּבֹו ַּבְּנִעיָלה. ,ְרַּבן ֵעִציםקָ  .ֵאין ּבֹו ַּבִּמְנָחה ,ן מּוָסףַעַּזאי: ָּכ� ָהָיה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ׁשֹוֶנה: ָקְרּבַ  ֶּבןָאַמר לֹו 

 .ַעַּזאיָחַזר ַרִּבי ֲעִקיָבא ִלְהיֹות ׁשֹוֶנה ְּכֶבן 
 לא קראו בתורה ולא אמרו תחינות בשחרית.מעמד אנשי ימים שאומרים בהם הלל,  1
 רבי עקיבא: 2

 .ואף לא בנעילהבמנחה,  ,במוסף ,מוסף אין בהם מעמדקרבן ימים שיש בהם  2.1
 , אין מעמד במנחה אבל יש מעמד בנעילה.(ראה מושגים) קרבן עציםימים שיש בהם ב 2.2

 :בשם רבי יהושע בן עזאי 3
 אבל יש בו מעמד בנעילה.ימים שיש בהם מוסף, אין בו מעמד במנחה  3.1
 ימים שיש בהם קרבן עצים, אין בהם מעמד אפילו בנעילה. 3.2

 חזר רבי עקיבא מדעתו וקיבל את דברי בן עזאי. 4
 

 (עצי כהנים והעם)משפחות לנדב עצים למערכה  8-אפשרו ל ימים שבהם 9 :משנה ה
 ֲעֵצי כֲהִנים ְוָהָעם ִּתְׁשָעה: ְזַמן

 .ְּבֵני ָדִוד ֶּבן ְיהּוָדה ,ּוזְּבֶעְשִרים ְּבַתּמ. ְּבֵני ָאַרח ֶּבן ְיהּוָדה ,יָסןְּבֶאָחד ְּבנִ 
 .ְּבֵני יֹוָנָדב ֶּבן ֵרָכב ,וֹ ּבְּבִׁשְבָעה . ְיהּוָדהְּבֵני ַפְרעׁש ֶּבן  ,ַּבֲחִמָּׁשה ְּבָאב

 ְּבֵני ַזּתּוא ֶּבן ְיהּוָדה, ,ְּבֵני ְסָנָאה ֶּבן ִּבְנָיִמין; ַּבֲחִמָּׁשה ָעָשר ּבוֹ  ,ַּבֲעָשָרה ּבוֹ 
 ְוָכל ִמי ֶׁשָּטָעה ְּבִׁשְבטֹו, ּוְבֵני ּגֹוְנֵבי ֶעִלי, ְּבֵני קֹוְצֵעי ְקִציעֹות. ,ּוְלִוִּיםְוִעָּמֶהם ּכֲהִנים 

 .ֶּבן ְיהּוָדה ָעִדיןְּבֵני  ,ְּבֶעְשִרים ֶּבֱאלּול .ֵני ַפַחת מֹוָאב ֶּבן ְיהּוָדהּבְ  ,ֶעְשִרים ּבוֹ ּבְ 
 ָׁשבּו ְּבֵני ַפְרעׁש ְׁשִנָּיה. ,ְּבֶאָחד ְּבֵטֵבת
 לא ָהָיה ּבֹו ַמֲעָמד, ֶׁשָהָיה ּבֹו ַהֵּלל ְוָקְרַּבן מּוָסף ְוָקְרַּבן ֵעִצים. ,ְּבֶאָחד ְּבֵטֵבת

 
 בתשעה באבחמישה תינו בשבעה עשר בתמוז ודברים שארעו לאבוחמישה  :משנה ו
 ְּדָבִרים ֵאְרעּו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְּבִׁשְבָעה ָעָשר ְּבַתּמּוז, ַוֲחִמָּׁשה ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב. ֲחִמָּׁשה

 ְקָעה ָהִעיר,, ְוָהבְ ַהָּתִמידִנְׁשַּתְּברּו ַהּלּוחֹות, ּוָבַטל  ,ְּבִׁשְבָעה ָעָשר ְּבַתּמּוז
 ְוָשַרף ַאָּפְסְטמֹוס ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֶהֱעִמיד ֶצֶלם ַּבֵהיָכל.
 ְּבִתְׁשָעה ְּבָאב: ִנְגַזר ַעל ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשּלא ִיָּכְנסּו ָלָאֶרץ,

 ַהַּבִית ָּבִראׁשֹוָנה ּוַבְּׁשִנָּיה, ְוָחַרב
 ְוִנְלְּכָדה ֶּבֵּתר, ְוֶנְחְרָׁשה ָהִעיר.

 
 ְמַמֲעִטין ְּבִשְמָחה. ,ָאבִמֶּׁשִּנְכָנס 

 בשבעה עשר בתמוז: ושאירעדברים חמישה  1
 הובקעה החומה בירושלים.הלוחות, ובטל התמיד בימי המצור על ירושלים, וברו נש 1.1
 צלם בהיכל. הועמדושרף אפסטמוס את התורה,  1.2

 בתשעה באב: ושאירעדברים חמישה  2
 נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ. 2.1
 בית המקדש השני.חרב ו, וןחרב בית המקדש הראש 2.2
 נחרשה ירושלים.ונלכדה ביתר בימי מלחמות בר כוכבא,  2.3

 משנכנס אב ממעטים בשמחה. כותרת נוספת:
 

 דיני תשעה באב ושבוע שחל בו תשעה באב :משנה ז
 ָאסּור ִמְּלַסֵּפר ּוִמְּלַכֵּבס, ,ֶׁשָחל ִּתְׁשָעה ְּבָאב ִלְהיֹות ְּבתֹוָכּה ַׁשָּבת



 מסכת תענית בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת תענית.\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                11מתוך  11עמוד                    זאב לבנוני   ------------

 ֻמָּתִרין ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהַּׁשָּבת. ּוַבֲחִמיִׁשי
 ְׁשֵני ַתְבִׁשיִלין, לא יאַכל ָּבָשר ְולא ִיְׁשֶּתה ַיִין. ָאָדםלא יאַכל  ,ֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְּבָאב

 ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ְיַׁשֶּנה.
 ָכִמים.לֹו חֲ  הֹודּוְולא  .ְמַחֵּיב ִּבְכִפַּית ַהִּמָּטה ַרִּבי ְיהּוָדה

 שבוע שחל בו תשעה באב: 1
 אסור לכבס בו.אסור להסתפר בו, ו 1.1
 אם חל תשעה באב ביום שישי, מותר להסתפר ולכבס ביום חמישי. 1.2

 ערב תשעה באב: 2
 תנא קמא: 2.1

 ., ואין לאכול בשר ולא לשתות ייןתבשילים 2אין לאכול בסעודה מפסקת 
 ישנה ממנהגו ודי בכך. ואין הלכה כמותו):(: רבי שמעון 2.2

 שכיבה על המיטה או על הארץ בתשעה באב: 3
 .הרצפהלהפוך את המטה כדי שישכב על  יש רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 3.1
 אין צורך לשכב על הרצפה. חכמים: 3.2

 
 העוסקת בשמחת טו' באב ויום הכפורים ,סיום למסכת משנת :משנה ח

 ַּכֲחִמָּׁשה ָעָשר ְּבָאב ּוְכיֹום ַהִּכּפּוִרים, ,ים ְלִיְשָרֵאלַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל: לא ָהיּו ָיִמים טֹובִ  ָאַמר
 ָלָבן ְׁשאּוִלין, ֶׁשּלא ְלַבֵּיׁש ֶאת ִמי ֶׁשֵאין לֹו; ִּבְכֵליֶׁשָּבֶהן ְּבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות 

 ָּכל ַהֵּכִלים ְטעּוִנין ְטִביָלה.
 ָרִמים.ּוְבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ַּבּכְ 

 בחּור, ָשא ָנא ֵעיֶני� ּוְרֵאה, ָמה ַאָּתה ּבֹוֵרר ָל�."?  אֹוְמרֹותּוֶמה ָהיּו 
 ."ַאל ִּתֵּתן ֵעיֶני� ַּבּנֹוי, ֵּתן ֵעיֶני� ַּבִּמְׁשָּפָחה

 .' ִהיא ִתְתַהָּלל" (משלי לא, ל)ה-ִיְרַאת"ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִפי, ִאָּׁשה 
 ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַבְּׁשָעִרים ַמֲעֶשיָה".-"ְּתנּו :ְואֹוֵמר (שם שם, לא)

 "ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְּבנֹות ִצּיֹון ַּבֶּמֶל� ְׁשלמה, :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר (שיר השירים ג, יא)
 .ָּנתֹו ּוְביֹום ִשְמַחת ִלּבֹו"לֹו ִאּמֹו ְּביֹום ֲחתֻ -ַּבֲעָטָרה ֶׁשִעְּטָרה

 ֶזה ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. ,ֶזה ַמַּתן ּתֹוָרה, "ּוְביֹום ִשְמַחת ִלּבֹו" ,"ָּנתוֹ ֲחתֻ "ְּביֹום 
 לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכפורים.רבן שמעון בן גמליאל:  1
 בימים אלה: 2

 .לה בגדים) (גם מי שישהןשואלות בגדי לבן מחברותי ירושליםבנות  2.1
 הבגדים ששאלו צריכים טבילה. 2.2
 בנות ירושלים יוצאות לרקוד בכרמים. 2.3
 ביום זה לבחור לו אשה. לשם בא האישמי שאין לו  2.4
 .ך בנוי, תן עינך במשפחה"יהבנות אומרות לו: "אל תתן עינ 2.5

 ושמחת לבו, זה בנין בית המקדש. יום הכיפורים הוא יום שמחת לבו של הקב"ה, 3
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