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שערג:תעניתציבור
א .הכרזה

יש נוהגים שבשבתלפניי"ז בתמוז ,צום גדליהוי
' בטבת,
אחהקריאת ההפטרהקודם אשה"צריךשיכריז ש"ץולהודיע
לקהלבאיזהיוםיחול הצוםואומד:אחינוישראלשמעו ,צום
פלונייום פלוני יהפוך אותו הקב"ה לששון ולשמחה כמו
שהבטיחנו בנחמות ונאמד אמן" (אבודרהםעמירנד ,או"חסי' תקנ סע'ד,
ילקוטמנהגיםממנהגייהדות מרוקועמי .)266

הטעם :משום שבזמן הגמרא שלוש התעניות הללו לאהיו
קבועות והיו תלויות ברצון הציבורא ,לכן מכריזים שאכן

רוצים להתענות (באור הגר"א או"חסי' תקנ ,ערוה"ששם)ב.

ב.ויחל

בתעניתציבורקוראים בתורה בשחרית ובמנחה"ויחל משה"
(שמות ל"גיא) ארבעהפסוקיםומדלגיםלתחילת פרקלד"פסללך
עושה עמך" (פסוקי)ג (ומביים
שני לוחות אבנים" עד "אשראני
תפלהפי"ג הי"א ,או"חסי' תקמו סע'א)ד.

א ראה ר"היח:
ב "ומנהג האשכנזים שלאלהכריז שום אחד מהם" (רמ"א שם) משוםדעכשיואיןתלוי
ג

ברצון (עיוה"ש .(DW
חוץ מתשעה באב שבשחרית קוראים (דבריםד' כה)
ג) ,וי"א שבי"ז בתמוזאין מדלגים ,וקוראים כל

כי

תולידבנים (מ"בסי' תקסו ס"ק

מעשה העגל ושבירת הלוחות,
משום שבי"ז בתמוז נשתברו הלוחות (שלטי הגבורים מגילה  '~qgשבה"ל סי' רסג) ,אבל
המנהג הוא לדלג אףבי"ז בתמוז משום "לא פלוג" (=אין מחלקים) (או"ז שצב,זיו

המנהגים עמ' קכד).

ד קריאהזו מובאת במסכת סופריםפי"ז ת"ז ,בנגוד לדעת המשנה בסוף מס'מגילה
לקרוא בתענית ציבור ברכות וקללות (ויקיא כ"1ג) ,וראה הגה"מ תפילה פי"ג אות
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שער ג :תעניתציבור

פתח תקוה תשנ"ו

תפז

ם שרוב התעניות קשורות בחרבןבית המקדש,
הטעם:מיו
ובקריאתויחל אנומביעים בקשתנו ,כשם שה' סלח לנו על
מעשה העגלונתןלבניישראל את הלוחותהאחרוניםכךיבנה
את בית המקדש שנחרב ,לפיכך קוראים את שני הקטעים
בפרשתכי תשא .בקטע הראשון משה מבקשמחילה וסליחה,
ובקטע השני הקב"ה נעתר ואומר לו לפסול לוחות אחרים
ומבטיח לו (שמות ל"די)'1נגד כל נומך אעשה נפלאות" (ערוהיישסי'
תקמוסעיב).

ג.כופליםפסוקים

בקריאת התורה בתעניתציבור של פרשת"ויחל משה"
ל"ג יא) נוהגים שהקהל כופל קטעי פסוקים (פסוקי דרחמי)
(מג"א תקסו ס"ק 1ומ'יב שם ס"ק
בקריאתכהןוישראלולאבקריאתלוי
(שמות

ג)ה.

הטעם :בחטא העגל (נושא הקריאה) חטאו בני ישראל
ם (מטעמים דףסו).
והכהנים (אהרן) ולא חטאוהלויי

ד.אבינומלכנו פסוק בפסוק

יש מקומות שהש"ץ אומרבקול רם פסוק בפסוק עםהציבור,
החל מא"מ החזירנו בתשובה שלמהלפניך ועד א"מ הצמח
לנו.'131
הטעת :בתפלה זו ישנם כמהשינויי נוסח ,מלבד ההבדלים

י תשובה ,שבתע"צ
בחמש בקשותביןתעניתציבור ועשרת
מ
י
אומרים :א"מזכרנוובעשי"ת:כתבנו(ובנעילהביו"כ:חתמנו),
קיימים הבדלי נוסח בין מנהג פולין (המודפס היום ברוב
הסדורים של נוסח ספרד ואשכנז)לבין מנהג אשכנזהמערבי,
לפי מנהגפוליןיש בתפילהזו ארבעים וארבע בקשותולפי
ה הפסוקים שכופלים הם :שוב מחרון אפך ,בי"ג מדות עד "ונקה" ,וכן "וסלחת

לעונינו ולחטאתנו ונחלתנו" ,ובנוסח אשכנז קוראים אותם במנגינת הימים
הנוראים ,משום שהם פסוקי דרחמי (זין המנהגים עמ' קכד).
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מדור ט :אם אשכחך

תסח

מנהג אשכנז המערבי  -רק שלושים ושמונה או שלושים
ותשעי.גם הסדר של הבקשותשונהבשניהמנהגים;לפימנהג
אשכנזהמערבי הבקשה השתים עשרההיא :א"מ שלח רפואה
שלמה וכו" ,ומכאןואילך שונה הסדר של הבקשות מזה של
מנהג פולין ,והיו מקומות שנהגו בהם לפי שני המנהגימח.
אפשר שמטעםזההנהיגו באשכנז שהש"ץיאמר את הבקשות
א"מ שלח רפואהוכו' ,א"מהחזירנווכו'עד א"מ כתבנובקול
רם ופסוק בפסוק,כדישהציבורידעבאיזונוסח להתפלל,וכן
להזכירשאומריםזכרנו או כתבנו בהתאםליום.
ה .א"מ  -בקשה אחרונה בלחש
נוהגים שבקשה אחסנה בתפילהזו:אבינו מלכנותננוועננו
וכו'אומרים בלחש (לקוטי מהרי"חחייג דףסח).
הטעם :בקשהזוהיאבלשוןתחינה,לכךאומרים אותהבסוף,
כמוהתחנוןשאומריםאחריתפילתי"חט ,ובלחשכמוהתתנוןי
(א"רסי' תקפד ס"קה).

ו .מנחהבטליתותפילין

ישנוהגים להתעטףבציציתולהניחתפילין בתפילת המנחה
בתעניתציבור (ארץחייםסי' תקסו ס"ת בשם ס' ויקרא אברהם).

הטעם :נדי להשלים מאה ברכות'א ,מאחר שבגלל התענית
חסרות הברכות שבסעודה (ב"יסי' מודייהדתניא).

 1לפי מנהג הספרדים עשרים ותשע.
ז לפי נוסח המובא בסדוררדלהייםזו הבקשה האחת עשרה.
ח בסדוררדלהיים ומחזור גולדשמיד מובאתשתי הנוסחאות.
ט בסדר רע"ג בקשות אבינו מלכנואינן ,פרט לזו חננווענינווכו'; ואפשר שצורפה
מן התחנון ,שםהיא נאמרתלפני ואנחנו לא נדעוכו' .בסדוררדלהייםהיא מובאת
באותיות קטנות.
י רמ"אסי' קלד סע'א.
ב אדם לברך מאה ברכות בכליום (מנחותמג.):
יא רבי מאיר אומרחיי
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שערג :תעניתציבור

פתח תקוה תשנ"ו

תסס

ז.מפטיו

לפי מנהג אשכנז בתענית ציבור (פרט לת"ב) מפטירים
בתפילת מנחה ולאבשחרית (רמ"אסי' תקמו סע'א).
הטעם wt~y :הכתוב בהפטרה של ת"צ :שמרו משפט ועשו
צדקה ~שעיהנ"ו א) ואמרו חז"ל נארכותו ):אגרא דתעניתא 'צדקתא
(:בשכר התענית הצדקה) וצדקה נותנים יותר לעת הערב
מאשר בבוקר (תוספותמגילה כא .ד"ההקורא)יב.
ועוד ,ע"ש שאמרו (תעניתיב ):שבתענית ציבור מתוודים בסוף
היום וכמו שנאמר אצלעזראונחמיה (נחמיהט'ג)לפיכךקוראים
אז הפטרת דרשו ה' בהמצאו(,יוה"שסי' תקסו ס"קג).
ל מלאכה לעם ~בוש שם
ועוד,בשחריתאיןמפטירין משוםביטו
סעיב)יג.

ח.מפטירמןהמנין

בתעניתציבור המפטיר עולהלמנין שלשה ,אבל בשבתאין
ן שבעה (או"חסי'רפבסעיד ורמ"א שם,ערוה"שסי' תקסו
המפטירעולהלמני
סעיג).

הטעם :בתעניתציבוריש משוםטירחאדציבורא לבטל העם
שלקצר ,מהשאיןכן בשבת(מנהגיביתיעקבסי'קמם).
ממלאכה,לכןי

ט.שנים אצל הש"ץ
"בתעניתציבוריעמדושנים אצל ש"ץ ,מזה אחדומזה אחד,
שיאמרועמוסליחות" (או"חסי' תקסוסעיז).
ןנוהגים כך (מ"ב שם ס"קכב).
ועכשיואי
יב
יג

וכן ברש"י שם:שנותנין צדקה לערב לפרנסתהעניים שהתענוהיום.
מן הרמב"ם (תפלהפי"ג הי"א) משמעשאין מפטירים כלל בת"צ ,חוץ מתשעה באב,
וכן דעת האבודרהם (עמ' רנד)1כ 1הוא מנהג ספרד ("2יסי' תקעה ד"ה וע"ש ,נת"ע שם ס"ק
א)ויש שמפטירים במנחה "דרשו" רק בצוםגדליה (או"חסי' תנא סע' ח) וראהמנהגי
א"י הל'תעניותסי'א .וכתב בארץחייםסי' תקסו שהמוסתערביםבא"ינהגו שלא
להפטיראפילו בתשעה באב במנחה אלא בשחרית בת"ב בלבד.
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מדור ט :אם אשכחך

תע

הטעם למנהגי  wttpשאמרו (תנחומא פר' בשלחסי' כז) ואהרן וחור
תמכובידיו (שמותי"זיב) מכאןשאיןפוחתין משלשההעוברין
התיבהבתעניתציבורך סי' תקס.0

לפני

וטוי

הטעם שאין אנו נוהגים עכשיו כך :משום שישעכשיוביד

כל אחדמהציבורסידור והוא מתפלל עם הש"ץ ודומה הדבר
כאלועומדים אצלו (פרישה שם אותו' ,מנ"א שם ס"קי).
ועוד ,רקבתעניתשמתפללים בהכלהיום ,דומהלתעניתו של
משה,התקינושיהי
ושנים עם הש"ץ (פרישה.(DW
ועוד ,במדרש תנחומא מדוברבתעניתציבורשנוהגים בו כל
 ,וכבר אמרו (תעניתיא):
חומרי ת"צומפסיקים לאכולמבעודיום
ן ת"צ בבבל אלא תשעה באבבלבדטי (מ"אשם).
אי

יד וראה פרדר"א (היגר) חורב פרק מג.
סו וכתב הרמב"ם (תעניות פ"נ הי"א)שאיןגוזרין על הציבור תעניתכגון צום כפור אלא

בא"י בלבדובגלל המטר.
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שערד:ימיתענית

א .נה"נ
"ישנוהגים להתענותשניוחמישיושני אחר הפסחוכן אחר
חג הסוכות" (או"חסי' תצ"ב סע'א)א.

הטעם :משוםשבימי הפסח וסוכות מתאספיםגבריםונשים,
ומרובאכילה ושתיה ושמחה חוששים שמא באולידיעבירה
(נלבוסי' סאן תוספותקדושיןפא .ד"הסקבא),וכןכשניבו אצלאיובשהקריב
משתה שעשובניו ,כנאמר(איוכבואל'םה)ריהיכי
י
מ
י
קרבנותאחרי
י אמר
י המשתה וכו' והעלה עולות
הקיפו
מספרסי'תצב).כ
מ
י
י (ש"שתענית פ"אסי'כ ,טור או"ח
איובאולי חטאובנ
ו את ה'
ועוד ,הטעם לתענית משום שנאמר (תהלים ב'יא)ויבד
ביראהוגילו ברעדה  -במקוםגילה שם תהא רעדהןלתענית
(מהרי"לעמיקנה).

ועוד ,משום תפילה לעתיד ,שהרי בחשון יש להתפלל על
הגשמים שיהיו בעתם ,ובאייר על התבואה שלא תלקה
בשדפוןובירקון (ספרחסידים,ברלין תרנא,סי' רפא,מרדכיתעניתסי'תרכם).
יאין חוה"מואיןבו
לאחרחג השבועותאיןמתענים בה"ב
כ
ן חוששים לחטא (לבוש שם).
שמחה מרובה,לפיכךאי
ועוד טעם לתענית אחרי פסח וסוכות ולא אחרי שבועות:
משום שבמועדים אלה (פסח וסוכות) "איכא חול המועד,
והואיל והותרה מלאכה בדבר האבד רבים מתפרצים לעשות
מלאכה האסורה ג"כ ,כמו שאנו רואים באמתבאיזו אנשים,
א וממתינים עד שיעבור כל חודשניסן ותשרי ואז מתענים (או"ח שם) ,ויש מקומות
שתעניות בה"ב של מרחשון דוחים אותם לסוף החודש ,שאזהימים קצריםיותר,
ושל חודשאיירמקדימים התעניות לתחילת החודש,כיהימים הולכים ומתארכים
(ילק"מעמי  )25וראה מג"א וט"ז שם.
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מדור ט :אם אשכחך

תעב

אם להעלם ידיעת קדושת היום מפני שהותרה המלאכה
במקצת ,ואם לקלות הדעת ,ואחד מאלה שאין להם חלק
לעוה"ב הוא המבזה את המועדותב ,לכן גוזרין תענית
לתשובה" (נוהג נבאןיוסף עמ'קעז).

ב.ז' באדר

יש מקומות בהםאנשי חברה קדישא מתענים
דו"מ ,122ילקוטמנהגיםעמי57י לוחא"י).

בז' אדרג (אוצר

הטעם :משום שבזי באדר מת משה רבינו ע"ה
וממנהגי חברהקדישאבירושלים להתענותביוםזה"ולילךעל
מקום הקברים לאמור תהלים ולבקש סליחה מן המתים פן
כבודם" (הדרת קודש ,ושו"ת שאלת שלמהסי'נ'
נהגו בקבורתם שלא
י
פ
ל
ק
נ
ו
י
ב
מובאבמנהגיא"י עמ' קעב הערהכז)ד.וכברירך זהכיוגל משהרבינו
ע"ה נאמר(דברים ל"דו)ויקצוראותובגי,רביישמעאל אומרהוא
י אדם (סי
קבר את עצמו (רש'יי שם מן הספרי) ולול נרצעכוקו בובנ
(קחשין לח).

התודעה ח"א עמ'רלט).

ועוד,לפיכך קבעויום ז' באדרליום קהלה לעוסקים בחסד
ו חל לעולם בשבת (שם).
של אמת,לפישיום זהאינ

ג.יום כפור קטן
"ישחסידים ואנשי מעשהשנוהגין להתענות בכל ערב ראש
חודש" והוא נקראיום כפור קטן (ננה"ג בהגה"טס"קלי).
הטעם :י,ראש חודש ,מאחר והוא זמן כפרהה ,יראה האדם
שיעשה תשובה בלב שלםדהיינו בערב ר"ח יעשה כמויום

כפור" (השלייה מובא בסדורעבוייי עמי.)319כעכועכן זההנהיג המקובל ר'
ב אבות פ"גמי"א.

ז' באדר תענית מיתת צדיק מרע"ה ,בו מזק המן מלירד (סדורב"י ליעב"ץ עמ' שעה)

ג
ובשנת העיבור מתענים באדרשני ,וראה שע"תסי' תרפו ס"ק ה.
ד ראה בה"לסי' תקמו ד"הויש.
ה זמן כפרה לכל תולדותם (מיסףלי"ח).
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פתח תקוה תשנ"ו

שער ד:ימי תענית

תעג

משה קורדובירו ,שחי בצפת בשנת של"ג לערך ,תענית ערב
כ קטן" אהו"י .(DW
ר"ח וקראלו"יו"

ך.הי"ובכסלו

יש מקומות שנהגו אנשי תברא קדישא להתענות ולומר
סליחותביום ט"ו בכסלו (הדרת שלום הוספה למשמרת שלוםסי'מז דףלה).
הטעם :משום שחדש כסלוהיחידי מחדשי השנה שאין בו
תעניתצבור(בניסןתעניתבכורות,באיירתעניתבה"ב,בסיון
כיבותעניתלהרוגי ת"ח ת"ת ,בתמוזי"זבתמוז ,באב תשעה
באב ,באלולימי הסליחות וערב ר"ה ,בתשרי צום גדליה,
בחשון בה"ב ,בטבת עשרה בטבת ,בשבט תענית שובבי"ם
ת"ת ,באדרתענית אסתר),לכן קבעו בכסלותענית ח"ק,וכן
ה צמובכסלו (ה"ש
מצינו"ז"אי'ט,נחמיה א'א)שעזראהסופרונחמי
.(DW

ה.יוםזכרון(יארצייט)
ישנוהגיםלצוםביוםהזכרון(יארצייט
) של האבאו האם (או"ח
סע'
סי' תקסם

ז-ח).

הטעם wttp :שאמרו (קדושין לא" ):וככבדך (לאב)ומחייו ומכבדו
" (אוצודו'ימעמי
במותו" ,מכאן המנהג להתענות"תעניתיארצייט
.)1544

ו.תעניתיוםששי

כתבהתניא:ביוםהששי פרשת חוקתנהגויחידים להתענות,
שבאותויום נשרפועשריםקרונותמלאיםספריםבצרפתי,גם
תקם).
ם (מ"ב
בשנת ת"חנחרבושתי קהלותגדולות באותויו
D"1D

-

-

ו הדבר ארעבפאריס בתחילת האלףהתמישי (17 .6.1244למנינם)נשרפו  24קרונות
ספרי קודש ,היה זה ביום ו' לפרשת חוקת ועל כך קונן המהר"מ מרוטנבורג את
קינתו"שאלי שרופה באש" (הברמן ,גזירות אשכנז וצרפת עמ'קפ).
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פתח תקוה תשנ"ו

מדור ט :אם אשכחך

תעד

הטעם :רבעו אתיום התעניתליום בשבועולאליום בחדש,
מפני שמתוך שאלות חלום נודע להם שהדבר ארע דוקא
בשבוע שקראו בפרשת חוקת ,שכן תרגום "זאת חוקת
א (מנ"אסי' תקפ ס"קח)ז.
התורה" (במדברי"סב) :דאגזירתאוריית

ז.כ'בסיון
ן (מג"א מו"סתקפם).
ישמנהגעתיקלצוםואמידתסליחותבכ'בסיו

השעם :יום זה נקבע ע"י ועד ארבע ארצות ליום תענית,
משום שבו הושמדה קהלתנמירובבימיגזירות ת"ח  -ת"ט
(מרדחמילניצקי שפרץ בד'בסיון ת"ח  )1648ומשם התפשט
ההרס והחרבן על יהדות פולין ,אוקריינה ,וואלין פודוליה
וליטא (מחזור בל בג הב"ד אוצר התפילות כרןג ח"ג דףסח).
ועוד,היום הזה נקבעכיוםתעניתע"ירבינו תם ,ע"שעלילת
דם שהעלילו עליהודי צרפת וכלבני קהילת בלוא עלו על

המוקד בשנתד' תתקל"א -
ועוד ,משוםשיום זה כ'בסיון לעולםאינו חל בשבת (שע"תסי'
( 1171שם)ח.

תקפ אות ט בשם הש"ך).

ח.שובבי"ם ת"ת

ישנוהגים לצום ולומד סליחות בשנה מעוברתבימיחמישי,
בשבועות שקוראים בהם הפרשות :שמות וארא בוא בשלח
ם ת"ת (מגיא סורס
יתרו משפטים תרומה תצוה ,ר"ת שלשובבי"
תרפה) ויש שנהגו לצום ולומר סליחות גם בשנה פשוטה
בשבועות שלשובבי"ם (פרמ"ג א"אשם).

הטעם :התעניותהללונקבעולתפילהעלהנשים שלא תפלנה
ו לצום בפרשת שמות שבה נאמר (שמות א'
עובריהן,לכןהתחיל
ז ראה שבה"לסי' רסג.
ח וראה או"י כרך ד' עמ'  ,295דור דור ומנהגיו עמ'  140ואילד ,סליחות וא-ל מלא
רחמים לכ'סיון באוצר התפילות שם,ועיין ס' התודעה ח"ב עמ'שנז.
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שער ד:ימי תענית

פתח תקוה תשנ"ו

תעה

 )1ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד "לכן
" (לבושסי' תרפה סע'
מתפללים שג"כעכשיויפרווירבו ולאיפילו
א).

ועוד ,קבעו לצוםבימי חמישי שבו נבראו הדגים שעליהם
נאמר (בראשית א' נב)פרוורבו ומלאו את המים (זיו המנהגים עמ'רסו).
ועוד
 ,תיבת "שובבי"ם" רומזת על תשובה כנאמר (יתמיה גי יד)
שונובני
ם שוננים (אוצו דו"מ עמי .)4044
ועוד ,ע"ש שלפנים צמו אנשי המעמדבימירביעי על שלא
יחלוילדים (תעניתגז ,):והואילואין קריאת התורהבימירביעי

דחו את הצוםלימיחמישי

(ז"ה שם).
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