
תעניות הלכות
הצבור על תבא שלא גדולה צרה עת בכל ה' לפני לצעוק והיא אחת עשה מצות

:אלו בפרקים זו מצוה וביאור

345קעג

משנה מגידראשון פרקמשנה מגיד
ה ר ת א א פ ו צ .בספרי ומפורש בכחוב מבואר זה .ונו׳ החורה מן עשה מ
וחקיעה זו תרועה שמנה שלו המצות בספר לרביגו וראיתי י
 ונראה .בכתוב הם פסוקים שני שהרי למה אני ותמה .אתת במצוה הקרבנות שבשעת
 ובעת הקרבנות בעת במקדש בחצוצרות לתקוע כללית אחת היא שהמצוה ז״ל' שדעתו
למנותן ראוי ואין בגבולין בין במקדש בין הצרות
 שכתב הדברים ויתר .צ״ע ועוד מצות בשתי
 ומפורשים אליו וראויין ברורים דברים כאן רביט

:ובספרי בספרא
 ברור זה .וכו׳ להתענות סופרים ומדברי ד

 ההורה מן מענית כאן שאין
: בכתוב ענוי נזכר שלא

מי בי  נראה רביט מדברי .וכו׳ אלו תעניות ו
 בגבולין בחצוצרות אלא הוקעין שאין

 הברייתא מן לכאורה נראה וכן .כלל בשופר ולא
 שאמרו כ״ז) (דף בר״ה ב״ד ראוהו שבפרק

 . שופר אין חצוצרות שיש מקום עבולין שם
 שיש מקום המפרשים רוב וכן ז״ל ופירש״י

חצוצרות

 לא דכ״ע שופרות אלא י׳׳ד) דתעטת(דף פ״ק שאמרו ממה לזה והקשו .מעניות כגון חצוצרות
ק .המרעה דקרי.לה פליגי מי  סדר על היחה החצוצרות שתקיעת בפירושיו ז״ל הראב״ד ו

 מהפללין. שהיו בשעה היום בשאר הימה בשופרות אבל רביעי סרק הנזכרות ברכות
כלפי אלא דוקא לאו דשופרות לומר לי יש כלל בגבולין שופר הזכיר שלא רביט ולדברי

בפה שהיא בענט התרעה שאמרו
ת א ו צ  בחצוצרות י׳ולהריע לזעוק התורה מן עשה ״ מ

ר. על שתבא צרה כל על צבו  שנאמר ה
 כלומר . בחצוצרות ־והרעותם אתכם הצורר הצר על
 וכיוצא וארכה ודבר בצורת כגון לכם שייצר דבר כל

 התשובה מדרכי זה ודבר י ♦ והריעי עליהן זעקו בהן
 ידעו ויריעו עליה ויזעקו צרה שתבוא שבזמן .הוא
 עונותיכם ככתוב להן הורע הרעים מעשיהם שבגלל הכל
: מעליהם הצרה להםיר שיגרום הוא וזה .וגו׳ הטו

 זה דבר יאמרו אלא יריעו ולא יזעקו לא אם אבל ג
 זו הרי .נקרית נקרה זו וצרה לנו אירע העולם ממנהג

 הוא אחרות. צרות הצרה ותוםיף .הרעים במעשיהם להדבק להם וגורמת אכזריות דרך
 אם שתשובו כדי צרה עליכם כשאביא כלומר .קרי בחמת עמכם אני גם והלכתי בקרי עמי והלכתם בתורה שכתוב
 שירוחמו עד הצבור על שתבוא צרה כל על להתענות םופרים ומדברי ד .קרי אותי חמת לכם אוםיף קרי שהיא תאמרו

 בחצוצרות מריעין במקדש היו ואם בלבד. בחצוצרות ומריעין ומתחננים בתפלות זועקין האלו התעניות ובימי .השמים מן
 במקדש אלא כאחד ושופר בחצוצרות תוקעין ואין בחצוצרות. היום שמצות מאריכות. חצוצרותhו מקצר השופר ובשופר.
שנאמר :מק« סי׳ מיי א

משנה לחם
ב ת כ חבר ( ט ל ה ״ ת ז כו ל ת ה עניו ם ת מב״ הר ל ל ״ תי ז נ ם עיי ה פר ב כ די כ א ען ליו תי אין ספרי כי וי ך א רי צ ש אני ו פ ח ם ל פפרי ת ב ם בקצ ר עניני ש א א כ ב ר נ עי ת ה ר עז ם האלי ג ג ה) אגי :פ

הזכירו
 במקדש שיש ולפי מקום בכל הרנילין שופרות
 אבל שופרוס הזכירו המקדש בית ועל שופרות
 ומ״מ . חצוצרות אלא לעולם שם אין בגבולין
 איכא דבמקדש ז״ל הרשב״א כדברי המחוור

 חד אלא ליכא ובנבולין ושופר חצוצרות חרתי
 בדברי וז׳׳ש . שופר או מצו^־וס מיניהו

 זה שבאי לפי בתעניות בשופר שקיעה הגאונים
 אלא שניהם יביא שלא ובלבד רשאי שירצה מהן

ד: במקדש ם עכ׳׳ א  משנה וכו׳. במקדש היו ו
:כ״ו) ב״ד(ר״ה ראוהו פרק וברייתא

:בנמ׳ שם .וכו׳ תוקעין ואין
תעניות

p “lS ן א א גו  תעניות דמסכת בס״ג דהא קשה .וכו׳ וארבה ודבר בצורת כ
שהקימה עיר על בשבת מתריעין אלו על במשנה אמרו י״ט) (דף י

 כ״ב:) (דף בגמרא ואמרו חכמים לו הודו ולא הדבר על אף אומר התימט שמעון יכו׳
 כלל לו הודו לא דילמא או לו הודו בחול אבל בשבת חכמים לו הודו לא להו איבעיא

 של תלמידו פיטום בן חנן רבי בחול צ״ל ואין בשבת הדבר על מחריעין דחניא ת״ש
 אין ז״ל ופירש״י . ע״כ עיקר כל הדבר על מהריעין אין אומר ר״ע) (משוס ר״ע

א בחול אפילו עיקר כל מהריעין כ. דגזרההי  דלא והא שבת אטו חול גזרו כלומר ע״
רוע הוא דדבר משום בחול דמתריעין ואינך וחסיל שדפון כגון דמהני׳ הני בכל גזרו
מריעין אין כוותייהו דקי״ל דלחכמים משמע בחול שרו אי בשבח לארועי ואתו גדול
 כתב פ״ב שבת בהלכות וכן הדבר דמתריעיןעל בפ״ב ולקמן כאן ז״לכתב ..ורביט בחול
 וי״ל .כחכמים ולא מחריעין בחול הא משמע בשבת הדבר על ומתחננים זועקין דאין

 התימני ולשמעון בחול אפילו הדבר על מסריעין אין דלחכמיס מחלוקות שלש יש דבמתני׳
 שיש עיר למעלה במשנה אמרו שכן במול מתרןעין דלעיל ולת״ק בשבת אפילו מתריעין

 מתריעות ולא מתענות סביבותיה וכל ומחרעת מתענה העיר אומה מפולת או דבר בה
ז״ל ורביט דמתריעין בפירוש אמרי רבנן הרי א״כ מתענות ולא מתריעות אומר ר״ע
הוי דמתניחין חכמים לו הודו לא האי זה ולפי .משנה סתם דהוי רבנן כהך פסק

 אומר יוסי ר׳ וז״ל המשנה בפי׳ שכתב ז״ל לרבינו ראיתי אבל כדכתיבנא. שלישית סברא
 לזעוק אבל מדינה אותה להושיע העם שיתקבצו כדי אלא בשבת שופר תוקעין שאין

 ומחענין שצועקין אלא בשבח הצעקה מהם למנוע יוסי כר׳ הלכה ואין לא ולהתענות
 מתריעין אין אצלנו הדין אבל הדבר על מתריעין שאומר התימני כשמעון ולא בשבת להם

 בלבד הם הדבר בהם שנפל ואותם בלבד עליו מתענים אבל עיקר כל הדבר על
 אומר היה התימני דשמעון מפרש דהוא נראה .ע״כ שקדם כמו וממריעין מתעטם

 ולא דמתענות במתני׳ שאמרו המדינות של הסביבות אפילו בשבת הדבר על דמתריעין
 אפילו הסביבות מתריעות דאין חכמים לו הודו דלא הגמרא קאמרה דא ועל מתריעות

 ת״ק סברת חכמים לו הודו ולא הך הוי זה ולפי שקדם וכמו בלבד מחעטח אלא בחול
 אדשמעון פליג דר״ע בברייתא אמר דגגמרא קשה פירושי ולכולהו .כת״ק ופסק דלעיל

 דהסביבוח במחניתין אמר גופיה ר״ע והא עיקר כל מתריעין דאין ליה וליה החימני
 בסביבות מתניתין דאיירי בין וא״כ ומתרעת מתענה גופא והיא מתענות ולא מתריעות

 קאמר דמתניחין אדר״ע דר״ע קשיא כדפרישית גופא בהיא בין ז״ל הרמב״ם כפירוש
 והך דר״ע ואליבא תנאי דתרי לומר ואפשר .דליכא קאמר ובברייתא התרעה דאיכא

א ת דר״ע לומר אפשר או .אמר הוא ודמהנימין משמו כן דאמר חנן רבי הוי בדי

 התרעה ליה דלית ליה אית בדבר אבל דבר על ולא אמפולת אלא קאי לא דמחניתין
ליה לית עצמה בעיר אפילו דפרישית מאי ולפי בסביבות ז״ל הרמב״ם לפירוש כלל

 דקאמר לו הודו דלא מפרש ז״ל הרמב״ס אי וא״ח .דוחק זה וכל התרעה לר״ע
 בשבת מחסננין ואין צועקין אין עצמה דבהיא מנ״ל אסביבות אלא קאי לא מחניחין

 בדבר בשבת התרעה הזכירה דלא כמתני׳ דפסק וי״ל .שבת מהלכות בפ״ב כתב שכן
:עצמה בהיא אפילו בדבר בשבח התרעה ליה דלית משמע כלל

 דפ״ק הסוגיות ויישב ז״ל הראב״ד שחייז מה על .בלבד בחצוצרות ומריעין ד
 הברכות סדר על היתה החצוצרות שתקיעת ב״ד ראוהו ודפרק דחעניות

דאמר דגמרא לישנא ק״ק .מתפללין שהיו בשעה היום בשאר היתה בשופרות אבל
ושופר חצוצרות בעינן המחדש בבית דהיינו ה׳ המלך לפני הריש שופר וקול בחצוצרות

 דאילו ז״ל רביט כדברי כלל שופר ליכא דבגבולין הלשון מריהוט דמשמע בגבולין לא אבל
 מפשט כן משמע ולא הברכות סדר לענין אלא קרא איירי דלא לדחוק צריך ז״ל להראב״ד

שכתב מה על אבל שופר. ליכא דבגבולין קרא דאמר משמע גונא דבכל הכתוב
 שופר אמרינן ולא דוקא שופר אמרינן שופר קרא קאמר דבר״ה דכיון קשה ז״ל הרשב״א

 טמא בחצוצרות והרעוחם כדכתיב חצוצרות קרא דאמר נמי בתעניות א״כ חצוצרות או
 התענית יום מצות היא זה ומפט המשנה בפירוש ז״ל הרמב״ם וכדכהב דוקא חצוצרות

 אתכם הצורר הצר על אמר וה׳ הצבור צרות על אלא אינו שהתענית לפי בחצוצרות
 ההל׳ בפי׳ ז״ל הר״ן ומדברי .דוקא דחצוצרות הול״ל א״כ ונזכרתם בחצוצרות והרעוחם

ת ללמיי יש  רחמנא דאמר דכיון משום מעמא והיינו וז״ל שם שכתב זו קושיא על חיי
 דמריעין הצבור על חבא שלא וצרה צרה בכל נמי מינה ילפינן מריעין מלחמה דבשעת

 למקרא לך והיה כדכסיב דאשכחן הוא ישראל דכלהו בכינופיא דבחצוצרות כיון ומיהו
 תוקעין ולהכי הוא ישראל דכל כנופיא לאו דבגבולין ותעניות המחנות את ולמסע העדה

 דלאו משוס שופר ז״ל להר״א לו יצא ומכאן .ע״כ בחצוצרות ולא דר״ה בשופר ומריעין
 שיש מקום בברייתא כמ״ש בה הוקע בחצוצרות בעי אי ומיהו הוי ישראל דכל כיטפיא
 כדפירש״י תעניות ולא מלחמה שעת הוי זה פירוש דלפי ז״ל הר״ן כתב שופר אין חצוצרות

אם :ז״ל ורבינו ז״ל  כאן הזכיר לא למה קשה .וכו' בחצוצרות מריעין במקדש היו ו
ף ראוהו בע׳ לוי רבי כדאמר פשוטין בשל שיהיה צריך דהשופר ז״ל רבינו ד ד(  כ׳׳ו:) ב״
 של השנה) כל (של ז*ל ופירש״י בפשוטין השנה כל ושל בכפוסין הוי ר״ה ושל יובל דשל

 בשל שיהיה דצריך כאן הזכיר לא למה א״כ שופר בה^מת לוי כר׳ פסק דהוא תעניות
 מדבריו דמשמע אלא עוד ולא כשף דבעי בר״ה שם שהזכיר כמו לוי כרבי פשוטין

לעיכובא נמי הכא זה ולפי . קאמר לעיכובא לוי ל׳לדר׳ שופרכדכחבה״ה הלכות בריש
יטין , ,

למלך משנה
ק ר ת א א פ צו כו׳ גחצוצרוס ולהריע לזעוק ההורה מן עשה מ ס .ו א׳ ה כחג ( סי ה׳ אי ט יי ני כי׳ לי «יין ו ד י ג ד מיזני הרג נ חיו גפסר ה פו פיו גדרך די א מצו ו ס') (דף מ׳

א מי

עוז מנדל מיימוניות הנהות
ט״ג1» ס א ה ה ל ת מנ צו ו מ ק ז עו ע לז הרי ת בל על ול ע אלא צר קו ת ת ל רו צ חגו ל ב א ע ״ ת פ צו רי. עד עשה ם ק1ת» ק פר ף6קמ תעניות סדר תו ד ) (  בספרי והעיקר נמדרשות וסופו .ע׳ו

ת כנו ר ק ד, ה כ ץ ל ש ע ב כי נ׳ דרבנן ו אב ט׳ לנ ר כ כ אר ענין ז ת] ש עניו ם :סופטס ומדברי :ת חנני ת ט ף תעניות סדר פרק .ו א) תנ״ן(ד עין :נ׳ רי ט ,העלו לפני עד ו

גסס׳
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ם .וכו׳ שטזרין אלו תעניות ה אין ;נמסכחא מקומוה ככמה ומנואר אשונו זה ג מן אין ה״ו:) כיצד(העניה העניוס סדר ה׳ משנה .וכו׳ כשני אלא העניה החלה גוזרץ ו ח  המגיה ג
 בחמישי הראשונוה שאין כשם אומר יוסי ר׳ וחמישי ושני חמישי שניות ושלש ושני וחמישי שני העניות^הראשונות ג׳ אלא שערים להפקיע שלא בחמישי במחלה הצבור על

ה. ולא בחמישי שניוח לא כך מנו ח מו. דנמוקו יוסי כר׳ רבימ ופסק א  סעודוה ב׳ החעניה יום למוצאי שקונין המיות בעלי כשרואים ז״ל רש״י פי׳ שערים להפקיע שלא ופירוש ע
ם והם המהים לשבת ואחת ליום אחת גדולות לפי המעס הזכיר לא ורבינו עכ״ל. המעניה מפני אלא זה שאין יודעין בשני כשההסילו אבל השער ומייקרץ לעולם רעב שבא סטרי

ן לו לחוש שאין במ^ם שאפילו שרובה עיר עו
ן ו א פרק מי על מענית גוזרין אי : ה׳ המלך לפני הריעו שופר וקול בחצוצרות שנאמר הצ

 אינן הצרות מפני הצבור על שגוזרין אלו ייתעניות ה ׳
בדבר לעמוד יכולים הצבור רוב שאין יום. אחר יום י י

ה.  בשבת בשני [א] אלא תענית בתחלה גוזרין ואין ז
 שני הזה הסדר על וכן שלאחריו ובשני שלאחריו ובה׳

̂אין ו :שירוחמו עד ושני וחמישי  על תעניות גוזרין *
 אין וכן .טובים בימים ולא בשבתות [נ] לא הצבור
 זועקים ולא בחצוצרות ולא בשופר לא בהן תוקעין

ק אלא . בתפלה בהם ומתחננים ם  המטרפת םפינה או עכו״םאונהר שהקיפוה עיר היתה א
ם.  עליהם *(מתענין רעה רוח ומפני ליסטים מפני עבו״ם מפני הנרדף יחיד אפילו כי

שבתו)  את לקבץ תקעו כן אם אלא תוקעין אין אבל בתפלה. עליהם ומתחננים זועקין ב
p ולהצילן: אותם לעזור העם v t בחנוכה או .חדשים בראשי גוזריןתעניתבתחלה אין 

עד. של בחולו או ופורים כהן ופגע אחד יום אפילו הצרה על להתענות התחילו ואם מו
יום .

 תמה שהוא כתב המגיד הרב בשבת. עליהם
ה. על  רבינו דברי כשהעתיק הנוור והנה ז

 כתוב היה שלא ונראה מסענין תיבת השמינו
 בהלכות שהרי הנכונה הטסחא והיא .בנוסחתו כן

ק שני פרק שבח פי  על שזועקין שכתב שלשים ו
:עליהם שמתענין כתב לא בשבח אלו

:וע׳ש ג׳ דרבנן טשין סמ׳ג הקעב סי' מור ג :כ׳מ]3 ומיין ,רנינו מדנרי זה השמיש *[הטור :הקעו סי׳ מור נ :סקעה סקטב סי׳ טור א

 שבשום ז״ל הגאונים קצת וכ״כ כן הדין עכו״ם
 וכן בשני אלא לכתחלה תענית גוזרין אץ מקום

:ועיקר נהגו
ן ו ט׳ הצבור על תענית גוזרין אי  זהו .ו

 בסמוך הנזכר מהדין ויתבאר מבואר
: מקומות בכמה הוא ופשוט

 תעניות סדר פ׳ משנה . וכר הוקעין אין וכן
 מחריעין אלו ועל י״ט) (דף האמור האלו

 ועל נהר או עכו״ם שהקיפוה עיר על בשבת
ף . בים המטורפת ספינה ד ) מ׳ בג  ויחיד כ״ב) ו
 ומפני רעה רוח מפני עט״ם מפני הנרדף

 טלן על .בשבח עליהם מחריעין הליסטים
 אומר יוסי ר׳ בחעגיח עצמו לסגף רשאי יחיד
 מאי אמרינן י״ד) (דף ובפ״ק וכו׳ רשאי אינו

 מי בשבח שופרות בשופרות אילימא התרעה
 בספרי שמצאתי מה ולפי לאובעננו. אלא איכא
 וזועקין בשבת עליהן מסענין בהן שכתוב רבינו

 בענט מפרש שהוא נראה בתפלות ומתחננין
 לפי אותה מחפללין ענט שהיא תעניות תפלח

דברים על שמחענין רביט למד ומכאן .שמתענין
הן מפרשים שהם ראיתי והרבה ז״ל. המפרשים מן לאחד כן ראיתי ולא בשבת אלו  שאפילו שפירשו יש ואדרבה תענית דחפלת ממש עננו ולא שענה מי לומר רוצה דעננו התרעה ד

 לפרש יש רבינו דעת ולפי עצמו. לסגף רשאי היחיד אבל תענית גוזרין אין הצבור על כלומר עצמו לסגף רשאי שהיחיד וז״ש אלו, דברים מחמס הצבור על תענית גוזרין אין במול
ל וצ׳׳ע: בעיני תמהים בשבת מחעגין במ״ש רבינו שדברי ובאמת .הסדר על אלא הצבור כן ואין זא״ז רצופין בתעניות עצמו לסגף רשאי שהיחיד ב ש אא״כ תוקעין אין א  לקבן חק

ט׳ :שבת מה׳ פ״ב כנזכר להצילן זיין בכלי ויוצאין מחללין גמור חילול אפילו שהרי פשיטא אותן לעזור אבל נתמיה איכא מי בשבת שופרות פ״ק שאמרו למעלה ז״ש .ו
. בהחלה העניות גוזרין אין וכן ז כו׳ צד(דףט״ו תעניות סדר ס׳ וגמ' משנה ו ל: וכן מפסיקץ אין קודם א׳ יום שהתחילו דכיון יוסי כר׳ ופסק וי׳׳ח) כי ״ קוז ס פ

תעניות
משנה לחם

מ מתעטן ז״ל רביט כתב עוד כר׳׳י. משתמע ומדסחם לציבור יחיד בין חילוק דמתני׳ סובר ז״ל דרבינו ונ״ל . מינה למשחק ז״ל לרבינו ליה הוה לא עיכובא דהוי וכיון לי ע )
 הך דדוקא לומר הכונה אין פשוטין שהזכיר לוי רבי וכן כפופין תענית גבי הזכירה

 דבחעניוס לומר הוצרכה דמחני׳ אליבא פשוטין דבעינן קאמר ויובל דבר״ה משוס אלא בעי
 פשוטין דקאמר לוי ר׳ וכן סגי בכפופין אלא בפשוטין דוקא בעי ולא סגי בכפופין

 אלא כפופין דווקא דבעינן ר״ה כמו ולא סגי בפשוטין אלא כפופין בעינן דלא ר״ל
 לן איכפת לא לכגופיא דהוי כיון דבתעניות ז״ל רש״י שכתב כמו וטעמא .סגי ענין בכל

 דבכל כלל כאן ז״ל רבינו הזכיר לא ולכך כלל לן איכפת דלא מסתבר שכן שכיון כלל.
 בר״ה בין בו שחוקעין ושופר שכתב שופר הלכות בריש דכתב לישניה ודייק כשר. גוונא

ר. במקום לא אבל כפוף שיהא קפדינן להני דוקא משמע וכו' ביובל בין ח  ומ״מ א
 כסף מצופה שיהיה כאן ולא זהב מצופה שיהא שם ז״ל רבינו הזכיר לא למה קשה

ב :ב״ד ראוהו בפ׳ במשנה כדאמרינן ת  .וכו׳ בכ״מ הרגילים שופרות הזכירו ז״ל ה׳׳ה כ
 רגיל שהוא מ״מאע״פ לו והוקשה בחצוצרות משא״כ וביובל בר״ה הוא דשופר דבריו פירוש
 ולמנקט בחצוצרות דהוי דינא למשבק ליה הוה לא בחצוצרות הוא דהדין כיץ בכ״מ
 ובדין רגיל הוא דבכ״מ וכיון איתיה במקדש דהא תירן לזה .הכי דינא הוי דלא שופר

ה: מש״ה במקדש איתיה זה גקטי

ן ה אי  הסדר על וכן ז׳׳ל רבינו מדכתב . וכו׳ בשבת בשני אלא תענית בתחילה גוזרין ו
כר׳ דפסק משמע כח״ק וחמישי ושני חמישי קאמר ולא ושני וחמישי שני הזה

מו. דנימוקו יוסי דססקכר׳ ז״ל ה״ה ומ׳׳ש . יוסי טמוקו יוסי דר׳ משום דאי קשה ע
ט׳ עכו״ם שהקיפוה עיר על דקאמר דלקמיה בדין א״כ כוותיה פסק ולהכי עמו ו

 דטמוקו משוס יוסי כר׳ לפסוק לו היה לצעקה לא אבל לעזרה ואמר ר״י ופליג דמריעין
הטור מדברי כן נראה דאין אע״ג שבס מהלכות בס״ב ז״ל ה״ה וכמ״ש פסק ולא עמו

שאפילו לפי הזכיר לא ז״ל שרביט מ״ש וגם .ע׳׳ש הרב״י שם וכמ״ש סקע״ו בסי׳ ז״ל
 שהוקשה טעמן הדינים בכל להזכיר דרכו ז״ל רביט וכי קשה וכו׳. לחוש שאין במקום

ם: באן הזכיר לא דאמאי לו ע ט ה

א ו ל ט׳ שהקיפוה עיר היתה כן אם א  ורבק יוסי ר׳ איפליגו כ״ב:) (דף בגמרא . ו
 משום שטעמו ונראה הזכירו לא ז״ל ורביט לא או עצמו לסגף רשאי יחיד אי

 דלר״י לא או חוטא נקרא בתענית יושב אי דאמוראי בפלוגמא פליגי תנאי דהנהו דס״ל
 בהיכא פליגי אלא בהכי פליגי דלא ז״ל התוספות דכתט מאי ליה ולית חוטא נקרא

 דנקרא דעות בהל׳ פסק דהוא וכיון בהכי דפליגי ס״ל אלא נפשיה מצער מצי דלא
ף רשאי היחיד אין דכן וכיון כר״י דקי״ל משמע ממילא חוטא » הזכיר לא ולהכי עצמו ל

עוז מגדל
ף בית ראוהו ופרק תטניות במס׳ ד ) דין( ת :כ׳י עניו ם. ומשלימין מד אלו ת  סדל פרין גהטניס היז

ב) (דף הניץ פטניות :כ׳

 ולא ב׳ בפרק שבח דבהל׳ ואע״ג כדכחיבנא המשנה בפירוש כתב וכן וכו׳ בשבת
 דכל ליה דסבירא משום טעמא ונ״ל .כאן מ״ש על דסמך אפשר הזכירו לא ג׳ בפ׳

 לעיל ז״ל התוספות וכדכהט מתענין ג״כ הוי סתמא מחריעין במתני׳ דהזכירו היכא
 ומתענץ מחריעין משמע מחריעין דכל כיון והקשו מיד עליה מתריעין גבי מחני׳ בריש
 ר״ע דבעי משוס ותירצו ומתרעח מתענה העיר אותה במחניחין לפרש הוצרכו למה

 הוי דמחני׳ ממריעין דכל משמע ע״כ מתענות ולא מתריעות דקאמר בסיפא לאיפלוגי
 מחריעין לשאר דמי ולא בפה תרועה הוא דשבת מחריעין דהך ואע״ג ג״כ תענית
 הא ה״ה תענית משמע דמחני׳ ממריעין דכל כיון ז״ל לרבינו ליה משמע מ״מ דמתני׳
 הך תענית עם הוי דמתניתין דחרועה דאע״ג כסב פ״ג בריש ההלטח בפי׳ ז״ל והר״ן
 הכרת נ״ל זה . המשנה לשון לפירושו שהוקשה הרי מענית בלא דהוי מוכיח הדבר דשבת

 האמור דענינו מפרש שהוא משוס שטעמו כתב ז״ל וה״ה וכדכחיבנא. ז״ל רבינו לפי׳
 החוסמת שם שהקשו מה הפירוש לזה וקשה מענית דתפלח עניט הוא בפ״ק בסוגיא

 תפלח דהוי עניט למ״ד הראשוטח על יתרות דאחרונות קאמר איך דא״כ ורש״י ז״ל
 בגמרא פריך דמאי ז״ל רש״י שהקשה מה ועוד .ענינו אמרינן נמי בראשונות הא מענית
 דנהי ולומר לסרן ונ״ל איכא. הפלוס י״ח תעניות בשבע וכי לפרוך יריחו לדבר מסימן
 כמו עניט אבינו ענינו אלא תענית דחפלס ענינו דוקא לאו דעניט סובר ז״ל דרביט

 דאית משמע ענינו בלשון בגמרא שהזכירו מה אלא ז״ל רש״י כדכחב בסליחות שאומרים
 ז״ל ה״ה כתב עוד .ודוחק ז״ל ה״ה דברי לישב נ״ל זה .תענית דחפלח ענינו נמי בהו
ה וקשה מתענין. אין הדברים אלו דעל שפירש מי דיש ע דהא עלז  דהא מהני דברגרי
 ובאינך בדבר התימני לשמעון חכמים לו הודו דלא הדבר על בשבת מתריעין אין

 ממענה העיר דאוחה דאמרה כמתניתין מסענין דבדבר דקי״ל וכיץ בשבת מחריעין
 בפירוש ז״ל והר״ן . עיקר ז״ל רבינו דעת ולכן אינך בכל שכן כל א״כ וכו׳ ומתרעח
 שצריך מפני או בהולים שהם מפני מענית באלו נזרו דלא זה דחירז נראה ההלכות
א :גזרו דלא טעמא הך שייך דלא בדבר אבל יעו״ש רצופין לעשותן ל  תקעו א״כ א

 בשופר תרועה דאפילו ז״ל רביט סובר יוסי ר׳ דאסר לעזרה והוא . לעזרה) לקבן(והוא
 אדרבק אלא קאי לא דר״י אע״ג ז״ל ה״ה כדכחב וטעמו שהבאתי המשנה בפי׳ כדכתב

א מ״ש מ״מ קאמר בפה תרועה ורבק פ י לעזרתן ו  גמור חילול שאטלו בשופר אפילו פ
:ז״ל ה״ה כדכחב מחללין

ו ז ס בחטכה א פרי . ו כו׳ ם דבחנוכה כתבו התוספת ו פרי פ דכהיב ו  משחה ימי ב
משלימין: אץ ושמחה

וכל
מיימוניות הגהות

ם [א] עני ת מ ש שני ב שי ב מי ח ב ר ו חג אוז לו ה פי א ת בל ו ר ש מי ע ה י ב שו ע ח ר אי ת ו רי ה כ ל  טי

ה ל מזוו בו א ץ ל א ך ו ה ערי תר ע״ג ה נו ררבר א אי א ש הג ב׳ ה זלריך מנ תר ע ה מ ש מ ר  ב

ם בנדרי א . ב ץ ה ■ א א בי זורץ גו ל ה ת נ ענו ת ה ג ל ח״ ב א נ ק דו בל ו או ם ה ם אם אבל ש חי ל  שו

ה לו ל מנ בו א סעודה מן ל תו ה בי ל לו אין ל בו א מי ל בל ו ק ליו ש ת ע עני ה ת ח מנ ת ב שר ע |י ב ה ינ ב שו ם ד%זרה «ריך ח ש הר״ם ב תב :ע״ב מ בי [ב רי א עז ל מי ה רגי ת ש ענו ת ה ת ל שר ע  ב

מי ה י ב שו ת א״צ ח ענו ת ה ד ל ת ע א ם צ בי ב בו ק ה א עד ר צ ת שי בי ח מ ס א הבנ ער א דצ מ על ל ב בי ה ק לי א טדפריך ע ד מו ל ה ת לי שי חסדא דרב ע אנ ד מ מ ש ענין מ ת מ א ש טין ול לי ש  מ

שני מ א התם ו עור א לצ מ על ב ב ר א חסדא ו מר ל א א ל מי אל ב קי ליו ש ת ע עני ש ת רו פי ת וסתם ב עני ם ת ם יו בל של ת א ר ש ע מי ב ה י ב שו א, ת ב״ל] ל ה מי [נ) ז ע ענ ת מ בל ש ם ב  יו

ה ל בי א ת ו ב ש ת ב מ ח נוי מ ת שי ס עד ו נו לו צ אי ה ד מ סידים ב שי ח אנ ה ו ש ע ענו מ ת ת שוז ב ש וז מטעם ב בן ז תי ו ע מ ה ש חי ב ש בי הר ה ר ד הו ד י סי ל ח ״ ה ז ש ם עו חי ס לו פרק ובפ  א

ם סינן דברי ר גר ח מ רי א ב בינ ה דר ל א בו ת ב ש תי א י ת עני ת א בר ב ח א טעצר רי פו ב לי ו ע מ א ו מ רי יו פו בי בל י או אי א ח׳׳ג ל סור ב סינן א מי דגר ל ש רו ם בי רי ד ם פ׳ ת ת נדד קונ ענו ת  לד.

עו ג פ ת בו ו תו ב ט ש י׳ ה ו ק נו לו אי ך ו ת תו צ ת ד . חבם ה ם. עו ב ר׳ ש ק ע ר י א ב ח א מפקד א פריי ס ת אין ל ת א א ת בון אי לינ א ש תן מי מ ח אי ל ל ב ענין ב ת ץ מ ת חו תו ב ש ט מ שי ויו׳ א ר  ו

ם שי ר ה ה ב תנו ם ו רי פו מ ו ש׳׳ ח קי׳ ,ו ס מ ק ו פ׳׳ ה ב ר׳ ב ד פ׳ ב ת ו עני ת ם ד מי ם די בי בוזו ת ה ל מגי ת ב עני ם ת ה פני ם ל ה חרי א ל סור ו ברי א ם דד ת פ ם סו בי רי ק צ בן חזו ב ו ת ה ב אבד ס׳

נו ט ר



ת .D’:DT םשנתTםג כו ל ת ה יו ענ א ת 347 קעד משנה בסף פ׳׳
ם של חעניוח שכל דע .וכו׳ הצמח על שמחענין אלו תעניות ח ה רי ק משענוח אין ומניקוח שברוח מ ק אוכל אדם וכל ב שק בהם חכמים שביארו מאוהם חון בלילה ב

ר ושהלילה מתענות מ מ׳ מן מוכרח ווה ג׳ פ׳ שיתבאר כמו ממר של חערוס ובקצת באב בתשעה כן לומר שהוצרט וזהו א ז״ל: הפוסקים ק ומוסכם (דףי״ד) «
כל ר קריאת עד אומר ראב״ש רבי דברי ע״ה שיעלה עד ושוחה אוכל מתי עד ת״ר פ״ק .וכו׳ בלילה בה שאוכלין תענית ו ב אלא שט לא רבא אמר שם עוד מחברו. כרבי וקי״ל מ

וכו׳ ועמד ישן אביי איתיניה אוכל אינו ישן אבל ישן שלא אלא ל״ש רבא אמר א״ד סלק. בשלא המם ומירט אוכל ה״ז ועמד ישן אביי איחיביה אוכל. איט גמר אבל גמר שלא
ח מי כלישנא בהלמת ופסקו .במתנמנם המם ו

 עוברות לא בהן מתעדן אין הצרות על ־שמתענין אלו הגאונים לקצת אחרת דעת שיש אע״פ עיקר וכן
אע״פ בלילה לאכול ומותרין .קטנים ולא מניקות ולא הדא אמר ועמד ישן גבי ובירושלמי .ז״ל

 שיתבאר. כמו המטר מתעדות חוץ למחר שמתענין כחוג והוא שמר התנה ^:ל התנה בשלא יחימא
- נכחנ לא אבל העתים בס׳ הראביד גפימש - u,., י l. ,

חרי יחיד בין צבור בין בלילה בה שאוכלין תע^ית י=וכל ויש בהלכות
ה] השחר. עמוד שיעלה [י] עד ושותה אוכל זה והוא [

עשם ט * ואוכל חוזר אינו ישן אם אבל ישן שלא
 או חולה לו שהיה הרי כיצד צרתו. על מתענה הידיד כך צרתן על מתענים שהצבור

בתפלתו. רהמים ולבקש עליו להתענות לו יש האסורין. בבית אפור או במדבר תועה
 בראשי ולא במועדות ולא בשבתות יתענה ולא .שמתפלל תפלה בכל וכו׳ עננו [י] ואומר

אינו יום מבעוד [ז] היחיד עליו קיבלה שלא תענית יכל י :ופורים בחנוכה ולא חדשים
תענית

m סקסג סי׳ סור ד :סקטה פי׳ טור ג :וע׳ש שם סמ״ג מ׳ש הקסד סי׳ עור כ :הקפה סי׳ טור:

ל י ט׳ היחיד עליו קיבלה שלא תענית כ .ו
 קצת מימה לי יש ומכ״מ ה״ה כתב

 מדבריו ונראה עננו אומר שכתב רבינו בדברי
 הסה והוא המנחה בתפלת שנו מתפלל שהוא

ט'  לה״ה נזדמנה משובשת נושחא אוסר ואני .ו
 אץ רביט בספרי שלנו שבנוסחא רביט בדברי

:כן כתוב
ל כ D ט׳ מתענין שהצבור כשם  רביט מלשון .ו

 חייב שהיחיד סבור שהוא נראה
 להתענות חייבין שהצמר כשם צרחו על להתענות

 הכרח לו שאין אע״פ לוא נטן ודבר צרחן על
 בגמרא שהזכיר מה כל לפרש שיש הגמרא מן

 לא מדעתו עליו כשקבל שהוא יחיד בתענית
 נראים דברים אבל להתענות מחוייב שיהיה

 החשובה מדרכי הוא שהתענית שכיון הם
 בדרכיו לחפש מחוייב ויחיד יחיד כל והכטעה

 בהרבה הוא וברור .ה׳ אל ולשיב צרתו בעת
• , שהזכיר בימים להתענות רשאי שאינו מקומות

 בברייתא מוכרח וכן לצבור אלא התחלה אמרו שלא בהן מתענה איט אלו מימים אחד בו ופגעו בהם והתחיל כולה השנה כל של וה׳ ב׳ להתענות שקבל כטן התחיל ואפילו רבינו
 גמור נדר התענית קבלת שאין לפי והמעם .בהלכות ומבואר חדשים לראשי מפסיקין שהיחידים י׳) (דף פ״ק אמרו ובביאור הנכון הפירוש לפי י״ב) (דף דפ״ק וכו׳ תענית שקבל דיחיד

שד . בתענית מותרין ולאחריהם לפניהם ושרים שחנוכה רבינו שדעת ודע .ברור וזה ופורע תעניתו אדם לוה י״ב) אמרו(דף שהרי ומסור :וחנוכה מגילה בהלכות יתבאר ו
ל י ונ^ק .המנחה בתפלת אמר ושמואל במנחה רב אמר מקבל אימת תענית שמה לא מבע״י עליו קבלה שלא תענית כל ששאל אמר י״ב) פ״ק(דף מימרא .וכו׳ קבלה שלא תענית כ

רביט
משנה לחם

ל ח כ ושינה סלק בעינן דתרתי קאמר ולא בשינה תלוי שהכל ומ״ש ז״ל הרא״ש בדברי ז״ל השחי שהביא אמר בהלטח כתב ז״ל הרי״ף .וכו׳ בלילה בו שאוכלין תענית ו
כדכתב עראי שינת דהוי משום הוא שינה סלק בלא מהני דלא דמעמא משוס הוא ועוד בחרא כלישנא דהלכה שמעיק וכו׳ איפסיקא לא מילסא האי לשומת

לא גרועה דשינה משום אלא דמהני ודאי קבע שינת הוא דאילו בפסקיו ז״ל הרא״ש ועולה אוכל ישן לא אם סילק לא ובין סילק ובין עבדיק ולקולא הוא דרבנן דאיסורא
שהא אלא הפעם אין סלק דבעינן דאע׳׳ג נמצא א״כ קבע שינת הוי בסלק אבל מהני בפסקיו ז״ל הרא״ש שהבין מה כפי דבריו מתוך ומשמע . ע״כ השחר עמוד שיעלה עד

 א״נ לאכול יוכל ישן ולא סלק אבל ישן וגם שיסלק לאכול יוכל שלא כדי מרסי דבעינן
 סלק בעינן חרתי אלא לאכול שיוכל מהני לא הסעודה בתוך ישן דהוי סלק ולא ישן

 מהני דלא סלק ולא הסעודה כתוך ישן כ״ש מהני לא דסלק כתב וכיוןדהרי׳׳ףז׳יל יישן,
 לבאר ז״ל הרי״ף הוצרך לא ולכך לאונסו סעודתו בתוך דישן שם ז״ל הרא״ש וכדכסב

 הרי״ף מדברי שהבין נראה ה״ה מדברי אבל .מהני לא שסלק קודם הסעודה בתוך דישן
 ואם לאכול יוכל לא הסעודה בתוך אפילו ישן אם אלא כלל דסלק לן איכפת דלא ז״ל
 .הזכירו לא ז״ל רבינו ולהכי דסלק לן איכפת ,לא וא״כ לאכול יוכל סלק אפילו ישן לא
 קשיא וא״ה בשינה מלוי והכל שכתב ז״ל הרי״ף בדברי שהביא ז״ל ה״ה מדברי נראה כן

 הם שוים 'הא קולא דהוי י״ב) (דף בתרא כלישנא דקי״ל ז״ל הרי״ף כסב דאיך שבא
 . סלק שלא זמן כל קמא דללישנא־ מצד וחומרא מצד ^לא איכא דבכלהו בתרא ולישנא ל״ק

 חומרא היא וזו יאכל לא ישן שלא אע״פ סלק ואם קולא היא וזו יאכל שישן אע״פ
 אלא סלק שלא אע״פ ישן ואס קולא היא וזו יאכל שסלק אע״פ ישן שלא זמן כל זלל״ב
 ועוד . ההלכות בפירוש ז״ל הר״ן וכ״כ חומרא היא וזו יאכל לא הסעודה בתוך שהוא
 הוי דסלק ז״ל הרא״ש בפסקי כמבואר כולם שוים ז״ל והרא״ש ז״ל הראב״ד דהרי קשה

הרי״ף בדברי הבין ז׳ל דה״ה לומר נ״ל לכן .הסעודה בתוך מישן יוסר הדעת היסח

למלך משנה
א ט ל ח ולא במועדוס ולא בשבתות יתענה ו ׳ י  מהלנוס כפ׳ו עיין (א״ה , ופורים בחנוכה ולא נ

מחצות בע׳פ להתעטת דאסור לומר המחבר הרב צידד שם כי ט׳ דין מקדש כלי
: יע׳ש) ולמעלה

הנחות
תב שג״ט רנינו  ופורים ניסא לפרסומי חבובה מותר ולאחריהם לפניהם ופורים דחנובה נ
 מההיא ראיה קצת ובן חיזוק בעי ולא דאורייתא בר׳ח ליה והוד. בנתונים כתוב דד.וא

 פורים שלפני ביום להתענות ישראל כל מנד,ג וועד. להדדי. להו רמדמי דירושלמי
ב חובה בתענית לן חשיב אסתר תענית דשמא ראיד. אין מזד. חותא א ב ט׳  דשי ביון נ

 חלקו באשר אסור לעולם רשות של תענית אבל ישראל כל ומנד.ג הגאונים מדברי
 מערבין בכל כפרק [ג] ־. ע״ב ,תענית לשאר באב ט׳ כין מערכין בכל פרק סוף ד.תוםםות

 מתענה הילבתא וכו׳ לאשלומי מהו דשכתא יומא במעלי בתענית דיתבי רב כי בני דעי
 משמע וכן וכו׳ רב בי בני הנד.ו דקאמר הלשון משמע וכן יחיד בתענית ואפילו ומשלים

 רוצה אם ומשלים מתענה פי׳ והנד. דתענית, בירושלמי משמע ובן אחאי דרבי גשאלתות
 ופירוש להשלים שצריך וברוקח ראבי״ה בתב באשר ולא ,הר״מ וכן תוס׳ בדבר, אסור ואין

 ואפילו ולמעלה המנחה מפלג היא שבת ותפלת שבת שקבל אחר שמתענה היינו ד.שלטה
 כתבתי אשר בבל ר״י שכתב בשר״ח מצאתי וכן השלמה שפיר מקרי גדול היום עוד אם

 ■ לבער הסכנה מפני שהוא כיון הכוכבים צאת עד להתענות יש כע״ש חלום תענית אכל
 הכוכבים צאת עד התענה לא אם לכך יועיל לא שמא בו להקל אין רע חלום ולבטל
 הרוצד. אפילו תעניות שאר כל אבל לבתחלה •מתענין השבת ביום שאפילו לך ותדע

 לד.שלים רוצים שאינם ויש השלמה, שפיר והוי השבת תפלת לאחר לאלתר אוכל להשלים
 ב״א שמעון ר׳ מחבירו ברבי [ד] :ע׳־כ ,ולמעלד. המנחד. מן התבשיל לטעום ורגילים

 דאמרי כאיבא [ה] : ע״ב ,רבותינו ושאר אלפס ר״י פסק וכן הגבר קרות עד דאמר
 דד.ילכתא שמעינן מתנמנם לפרושי טרח דקא לגמרא ליה מדחזינן אלפס ר׳׳י וכ״פ דרבא

 בין סילק בין הילכך עבדינן ולקולא הוא דרבנן דאיסורא ועוד בתרא לישנא האי בי
 מרבוורא ואיכא דידן סברא הדין ,השחר עמוד שיעלה עד אוכל ישן לא אם סילק לא

אבל יאבל לא וסילק גמר אם ומפסיק בלילה דאביל תענית רגבי ק״ל הבי דבחב מאן

 דכחב כיון ז״ל ורביט סלק. דבעינן לעולם אבל בשינה תלוי דהכל נמצא קבועה השינה
 דיאכל סלק ולא הסעודה בתוך ישן כ״ש א״כ סלק אפילו ומשמע יאכל ישן דלא היכא
 ה״ס לברי לישב כנ״ל .לבארו ז״ל רבינו הוצרך ולכך ז״ל הרא״ש כדכתב לאנסו ישן דהוי

: יע״ש אמר בענין יישבם תקס״ד סימן בא״ח והרב״יז״ל ז״ל.
 שאם ה״ה כתב .צרחו על מתענה היחיד כך צרחן על מסענין שהצבור כשם ט

 ור״ס ומועדות שבתות דהיינו ז״ל רבינו שהזכיר מהימים באחד ופגע התחיל
 בפ״ק תענית שקבל דיחיד בברייתא מוכרח והוא בהם מתענה שאינו ופורים וחנוכה

 של וב׳ וה׳ ב׳ עליו שקבל יחיד י״ב) (דף שם שאמרו היא והברייתא הנכון פירוש לפי
 יבטל לגזירתנו קודם נדרו אס תענית במגילת הכתובים יו״ט בם ואירעו כולה השנה כל

 בפ״ק הר״ןז״ל וכתב ̂ נדרו את גזרתנו תבטל לנדרו קודמת גזרמנו ואס גזרתנו אח נדרו
 שהם טובים וימים בשבתות והא נדרו את גזרתנו תבטל אמאי למידק ואיכא דסעניות

ם. להיתר צריכים אלמא בשבתות ביו״ט פותחין חנן התורה מן כ  שני בזה ותירצו ח
 בכך לו ופותח חכם אצל שילך לומר היינו נדרו את תדחה אמרינן דכי האחד חירוצוס

 דבר על דבנדריס דאע״ג שני חירון יש עוד .טובים וימים בשבתות לו שפוחתין כדרך
חיזוק עשו דבריהם של אלו ביו״ט אפ״ה היתר צריכים ושבתות ויו״ט רשות כדבר מצוה

- בשל
עוז מגדל

ת עניו שם :י״ד) (דף דתעניש פ״ק .ואוכל חוזר אינו עד שמתענין אלו ת  בחנוכה עד שהצבור כ
 דשעניוש פ״ק • כלל תענית עד עליו קיבלה שלא תעניש ב?* :כ״א) (דף ב״מ פ׳ . ופורים ‘

: ( ב ״ ףי ד )

ת ו י נ ו מ י י מ
 כלישנא אתיא מימרא והאי ואוכל עומד שישן אע״ם לאכול עוד ודעתו סילק לא אם

 וכתב ראבי״ה וכן בתרא לישנא רק והביא ס״ה פסק וכדבריו אלפס• ר״י עכ״ל קמא
 וה״ל שישן ואחרי אכילה אחרי צמא אדם כי לשתות ומתירים ־שמחלקים מרבותינו ויש

 אדם דודאי לשתות שמותר נוטה הדעת וכן זה על בא״ז וכתב . ע״כ לשתות כהתנה
 צריך אין דבשתיה אליהו בה״ר הר״ף הורה וכן .עכ״ל בלילה כשניעור מים לשתות דעתו
 ומשני מותר ישן והתניא תלמודא מדפריך מהני לא דתנאי מצאתי הר״ם ובשם תנאי

 לומר יכולני אמנם . ע״כ מהני לא דתנאי ש״מ אלא בשהתנה משני לא ואמאי במתנמנם
 אפי׳ מתענים דהא דשרי התנה דאם היא דפשיטא דמילתא משום בהתנה משני דלא הא

 ולא השחר עמוד שיעלה עד לאכול דעתו כסי כה״ג להתענות שיכול כ״ש לשעות
 חדוש שום אשמעינן ולא האי כולי לן דפשיטא במילתא ברייתא לאוקומי ליה מסתבר

 לא והירו' דידן דתלמודא ונמצא שרי תנאי בלא אפילו דמשמע במתנמנם אוקמא להכי
 פי׳ תענית תפלת ומתפלל ושותה אוכל יש תניא בתום׳ [ו] : בכ״מ טפי וה״ש פליגי

 לילה כגון פי׳ תענית תפלת מתפלל ואין בתענית שרוי ויש התענית שלפני לילה כגון
א רבותינו כתבו אמנם התענית שלאחר  גזירה עננו להתפלל בשחרית אפילו .נהגו ^

 יתענה שלא דא״א ענעו מתפלל ש״צ אבל בתפלתו שקרן ונמצא בולמוס יאחזנו שמא
 כיון בתפילתו שקרן נמצא׳ ולא לזה חיישינן דלא משמע בהלכות ומ״מ הצבור מן אחד

 אמר [ז] :ע״כ , ופורע תעניתו אדם לוה כדאמר להתענות בדעתו היה תפלה שבשעת
 בשומע אומר הסמוכה כבהגהה ענינו אומר שאין ועתה מסתברא דשמואל כוותיה יוסף רב

 כדברי ודלא לראבי״ה וב״נ פר״ח זב; וכו׳ יחיד בתענית לפניך למחר הריני תפלה
 אע״פ תענית קבלו הקהל ואם תענית שלפני במנחה ענינו להתפלל שכתב השאלתות

 בתרייהו אנן בס״ג לר״י ר״ל ליה כדאמר עמהם להתענות לו יש קבל ולא ידע לא שהיחיד
המנחה תפלת קודם קבל דאם לרב ליה מודה דשמואל הדבר נראה ראבי״ה כתב .גרירין

שפיר



3 4 משנה מגידפ״א תעניות הלכות זמנים.משנה מגיד8 

 . מסי!ברא דעמואל כוהיה ההס יוסף דא״ר מפום מנמה בתאלת דאמר כשמואל רביט
 קודם פירושו ונראה . חפלה אחר או המנחה חפלס כשיתפלל מצאתי רבינו ספרי וכקצת

 בתפלת ה״ק דשמואל ודאי ספלה כשומע ר״ל וכשיתפלל תפלתו שסיים אחר רגליו שיעקור
 יש ומ"מ .תפלתו אחר או נש״ח אלא צרכיו להזכיר שאין אלא שירצה מקום זה באי המנחה

עננו. אומר שכתב רבינו בדברי קצת סימה לי
 בהפלת עננו מתפלל שהוא מדבריו ונראה

א המנחה מ  כיוס אלא עננו תקנו שלא תמה ו
 לכל ראיתי וכן ,לא ודאי לכן קודם אבל התענית

 ומתפלל תעניתו מקבל שהוא ופירשו המפרשים
 שאף ואפשר למחר שיתענה בתענית שירצה

 • וכו׳ בלבו גמר אם וכן :רבינו נסכוין לזה
 דיחיד במימרא י״א:) (דף שם מתבאר זה

 כמו וכו׳ ימים שני תענית עליו שקבל
: בסמוך שיתבאר

א ל י ב  הונא א״ר שם .כו' מבע״י עליו ק
 ימים שני תענית עליו שקבל יחיד

 למחר כולה הלילה כל ושתה אכל אפילו זא״ז
 מתפלל אינו בתעניתו לן תענית תפלת מתפלל
 עליו קבל לא אס כלומר ובהלכות .תענית תפלח

 ובלילה היום אותו והתענה בלבד אמד יום אלא
נמלך

̂  ע״כ מבע״י עליו קבל לא שהרי תענית תפלת מתפלל אינו למחר בתעניתו ולן נמלך
 3כל תענית עליו קבל לא אם שכ״ש ודע .רבינו שימח היא וזו ז״ל הגאונים פירשו וכן

 ומפרשים זא״ז ימים שני במימרא גורסין שאין ויש .תענית שאיט ויום לילה ונתענה מבע״י
:וכמ״ש אחת בתענית שהיא

ט׳ להתענות צריך רע חלום הרואה יב .ו
 ובהרבה י״ב:) שם(דף מבואר זה

ט לנעורת כאש לחלום תענית יפה מקומות  ו
 היושב כל שמדים אין ובת׳ .בשבת ואפילו ביום

 שנה ע׳ של גז״ד לו קורעין בשבת בתענית
 שבת עונג דין ממנו ונפרעין וחוזרין אר"נ
 ופירש העניחיה על תענית ניתיב חקנתיה מאי

 תהליס במדרש וכ״ה חלום בתענית ז״ל הר״ח
 למחר סעניחא ניחיב ופי׳ .רבינו דעת וזהו

 להתענות בריא אינו אם אחר ביום או א׳ ביום
 עננו אומר שבשבת בה״ג וכתוב .רצופין ימים שני

:לשוני נצור באלהי
 הראשון החלק .וכו׳ שעות אדם מתענה יג

 מן מוסכם נראה רבינו שכתב
 בגמרא שהעלו לשעות מתענין שזהו הגאונים
ק ומתפלל תענית שהוא י״א:) (תענית עננו ג

אבל

 אומר מנחה תפלת כשיתפלל מקבלה כיצד תענית.
 להתענות בלבו וגומר בתענית אהא מחר ״ התפלה אחר

.כלום הפסיד לא בלילה אוכל שהוא פי על ואף .למחר
 או שלשה להתענות עליו וקבל בלבו גמר אם וכן

 לילה כל אוכל שהוא אע״פ זה אחר זה ימים ארבעה
 ויום יום לכל כוונה צריך ואינו תעניתו. הפסיד לא ולילה

א :מבעודו  למחר להתענות יום מבעוד [ח] עליו קבל י
 אף .שני ביום להתענות נמלך ובלילה .והתענה בלבד

 עליו קבלה שלא מפני תענית אינה בתעניתו שלן פי על
 בלילה ושותה אובל שהיה לומר צריך ואין יום. מבעוד

:כלל תענית זו שאין להתענות ונמלך בבקר והשכים
ד  כדי למחר. להתענות צריך רע חלום ייהרואה י

.בתשובה ויחזור בהן ויחפש במעשיו ויעור שישוב
שבת. ואפילו ומתענה  אחר יום מתענה [פ] בשבת והמתענה .יום מבעוד קיבלה שלא פי על אף תפלה בבל עננו ומתפלל ב

בחפציו טרוד שהיה הרי כיצד .היום שאר כלום יאכל שלא והוא =שעות“ אדם [י] מתענה יג :שבת עונג שביטל מפני
n ק :וט׳ש שס סמ׳ג תקסג סי׳ פור ב :שס סמ׳ג סקסת סי׳ פור ס ע ת מ ו

משנה לחם
 הרמב״ן כדברי העיקר והעלה הסירוציס ב׳ דחה והוא ,חורה משל יותר דבריהם בשל
 חמירא לא דתעניח וקבלה בעלמא דחענית קבלה אלא ממש נדר לאו נדר דהאי ז״ל

 קשה. אבל ראשונים. מהתירוצים ולאפוקי ה״הז״ל שהזכיר הנכון הפירוש והוא ע״כ. כנדר
 ופורים חנוכה בהם ופגע ימים כמה לצום דהנודר נדרים מהל׳ בפ״ג כתב ז״ל דרבינו

 זו מברייתא אין וא״כ .ע״כ חיזוק וצריכים מדבריהם שהם מפני יצום ולא בסל נדרו
 שהם מפני החם דשאני לומר דאפשר דבריהם של שאינן לימים ז״ל רבינו לדעת ראיה

 איברא .נדרו אח ידחה אז התורה מן דבר דהוי היכא בעלמא אבל דבריהם של
 אבל התורה מן דהוי שם סובר ז״ל שרבינו מפני ראיה יש לר״ח דמפסיקין דמההיא

 שהראיות צריך עכ״פ ז״ל רבינו לדברי טעם לתת בא דהוא וכיון ראיה ליכא ברייתא מהך
 מחלק איט דאמאי לדבריו מעם לתת דבא משמע ודאי והוא לדעתו ראיות יהיו שמביא

 אומרים היינו ואם חי״ח בסי׳ ז״ל הרב״י דעת כן שנראה וכמו התחיל ללא התחיל בין
 לרבינו מעם לתת בא ולא נפשה באפי מילתא הוי ז״ל ה״ה דקאמר התחיל ואפילו להך
 קבלת שאין צפי והמעם ה״ה] עוד [וכתב .כדפרישית אלא כן משמע לא אבל א״ש ז״ל

 דסלק לישני חרי כהנהו ז״ל ורביט ז״ל הרי״ף פסק למה נתיישב זה עם .וכו׳ תענית
 ז״ל הרא״ש וכמ״ש ולחומרא דאורייתא והוי הוא נדר הא לקולא כל״ב וגמר וישן וגמר

אלא גמור נדר זה שאין [ואמר] לחומרא דפסק ז*ל הראב״ד לדברי טעם לתת בפסקיו
לבד: תענית קבלת

 משום כשמואל דפסק ז״ל ה״ה כתב . וכו׳ מנחה תפלת כשיתפלל מקבלי. כיצד י
 דהרי ליסא מברייתא שהביא דהסיוע ואע״ג כומיה'מסתברא יוסף רב דאמר

 הביאו ז״ל להרי״ף הראב״ד וכדהקשה קאמר דיאכל דמשמע בגמ׳ אחרה ברייתא הביא
 דהכונה לומר ונ״ל .כן פסק כוהיה מסתברא דאמר כיון מ״מ בפסקיו ז״ל הרא״ש

 אינו קודם קבלו דאם למימרא לאו המנחה בתפלת דמקבלו שמואל דקאמר דהך דס״ל
 .הוי קבלה מ״מ אבל דבריהם של יו״ס לדחות מעליוסא קבלה הוי לא אלא כלל קבלה

 כל להן דקאמרה תענית דמגילת מברייתא ראיה יוסף רב דהביא מהא לזה סעד ויש
 דלא לטור ליה ומשמע בצלו עצמו ייסר לאו מאי ייסר דנא מקדמת עלוהי דייתי אונס

 אי אבל מעליא קבלה קבלתו שיהיה הימים אלו לדחות אלא בצלו עצמו ייסר איצטריך
 פלוגתא דאיכא דכיון תקס״ג בסימן ז״ל הטור כתב ולכך קבלה הוי הימים אלו דחי לא

 קאמר דוקא שמואל ואי בספלה יפסיק שלא הכיוב כשמואל סו כרב הלנהא אי דרבווחא
 כיון דה״ק א״ו שמואל מידי נפיק היכי הוא כלום לאו בתפלה קבלה לא אי אבל

 הרב״י שם וכמ״ש .כרב ועבדינן בתפלה להפסיק שלא סוב הוי מיהא קבלה דלשמואל
 בפ״ק שגורס גירסחו כפי זהו .וכו׳ בלבו גמר אם וכן :כנ״ל זו קושיא לתרן ז״ל

 :וכו׳ ימים שני להתענות עליו שקבל יחיד הונא דרב במימרא י״א:) (דף דתעניח
א ל י ב  וי״ל .בפ״ק הונא דרב מימרא היא זו .כו׳ בלבד לסהר להתענות מבע״י עליו מ

סגי מאתמול קבלו לא אפילו שעות דתענית לקמן ליה דאית ז״ל רבינו על י

 דאפי׳ כתב ז״ל והרמב״ן וז״ל בפסקיו ז״ל הרא״ש שהקשה מה וזהו ז״ל הרמב״ן כשברח
 מ״ש ותימה סגי התענית שעת קודם תענית עליו שקבל כיון המנחה מזמן עליו קבל לא

 .תענית הוי לא בלילה עליו קבל ואס המנחה בשעת עליו לקבל שצריך יום מתענית
 התענית שיתחיל קודם קבלה צריך הילכך שלם יום תענית מחוייב הוא דהתס וי״ל
 דלא תענית הוי תענית עליו וקבל נמלך ובלילה להתענות בדעתו היה שלא מי זה ולפי
 לעולם אביי ליה מדקאמר כן לומר וא״א ומעלה שעות משש תענית עליו מקבל גרע

 וא״נ .ע״כ עלויה קבלה דלא דליליא] שעות [דאיכא הכא ושאני וכו׳ לשעות מתענים
 היכא זה דעת דלפי תיובתיה הוי נמי והגמרא אדידיה מדידיה קשה ז״ל רבינו על

 ומדכתכ כלל תענית הוי דלא כתב והוא שעות מתענית נרע לא להתענות בלילה דנמלך
 וכדכתב סיובתיה נמי.הוי דגמנא ומינה לו עלתה לא שעות תענית משום משמע כלל

 ביום בו אלא קבלו לא שעות בתענית הא עלויק קבליה דלא קאמר דאמאי ז״ל הרא״ש
 בתענית שיהא דדעסו אלא דמהני ודאי שעות תענית בתורת קבליה דאי דאה״נ וי״ל .לבד
 שדעתו כיון מ״מ ז״ל הרא״ש וכדכחב שלם יום תענית ממוייב דאינו ואע״ג שלם יום

 דעתו לפי זה עם נפטר היה אחד יום חייב היה שאילו עד שלם יום בתענית שיקובל
 צריך שלם יום תענית דלהיוח מחשבתו להתקיים יכולה דאינה כלל מהני לא מש״ה

ע הוי ולא שעות מתענית גרע נתקיימה לא דמחשבסו וכיון מאתמול שיקבלהו  תעני
;ז״ל ורבינו ז״ל הרמב״ן דעת ליישב לי נראה זה .כלל

ב  תענית יפה אמרו י״ב:) (דף דתעניוס בפ״ק .כו׳ להתענות וצריך חלום הרואה י
 לחעניתיה תענית ליתיב שם ואמרו בשבת ואפילו פיוס ובו וכו׳ לחלום

 דינר גזר קורעין דקאמר עומדין אין דפ׳ ההיא להביא ז״ל לה״ה לו מה קשה וא״כ
 דדעת ומנ׳׳ל לכך הזקיקו ומי ז״ל רבינו דעת שכן וקאמר חלום בתענית פירשה. ור״ח
 אלא .כשמש ברור שם שהוא דתענית מפ״ק דינו הוציא ז״ל רבינו דילמא כן ז״ל רבינו
 לא אבל לו יפה הוא התענית לעשות רצה שאס אלא אמרו לא דתענית דפפ״ק שי״ל

 נסתייע לכך מנ״ל במעשיו ולפשפש לעשות שחייב שכתב ז״ל רפינו וא״כ לעשותו חייב שיהא
א ודאי.שחייב שכן וכיון גז״ד דקורעין מההיא  שפירפ ז״ל ר״ח כפירוש דס״ל לעשותו ט

:כך בשביל לחייבו דראוי ובודאי חלום בתענית דאיירי שם ’
כן ע  דהירושלמי נראה דלכאורה דאע״ג בפסקיו ז״ל הרא״ש כתב .כו׳ ושתה אכל אס ו

 היום כל כלל יטעום שלא דבעינן ליה דאית דידן גס׳ שבקינן לא מ״מ מסייעו
 דקאמר דמאי ולומר ז״ל רבינו דברי הפך דידן גס׳ עם הירושלמי להסכים רצה ועוד

 קבל שלא כיון נדר מיקרי דלא דל״ת נדרו לקיים שצריך תענית דמיקרי הוא בירושלמי
 עניט לענין אפל דבריו לקיים וצריך נדר שפיר דמיקרי קמ״ל שלם יום להתענות עליו

 לבי דקאמר דר״י מההוא בגמרא הקשו מאי דא״כ לזה וק״ק .ע״כ תענית מקרי לא
לשמוטי לחרוצי ול״ל מקרי ותענית הוא נדר הא לביתי שאבא עד בתענית אהא נשיאה

עוז מגדל
 ופירוש .מעמידין אין ופרק י׳א) (דף שנפ יציאות סרק . הסעניס שעות קודם עד רע חלום הרואו;

 ורנותיגו ז׳ל פירש׳י כזה ואף לו מפייע והירושלמי אצלו הוא הקנלה מפי שפי׳ שעות התענית
:לכנות אלא לפתור הזה כמנור נאתי ולא הפירוש נזה אמרים דרכים להם יש ז׳ל התוס׳ נעלי

הוי וה״ז צריכה לא ז״לוהא רש״י כדכחב הוי לא דתענית דמשמע הנשיא מדברי נפשיה
כאידך

מיימוניות הגהות
 ושני ורומישי שני תענית מקנאים בשבת העואם נהגו ובן לכן קודם וכ״ש דמי שפיד
 הית שד׳י מצאתי ע״ז בתום׳ . ע׳׳ב דשמואל ליה לית רב אבל לקבל צריך אין ושוב
 יחיד בתענית לפניך אני הרי אומר והיה נצור אלהי קודם תפלתו אחר תענית מקבל
 להוציא צריך אין וגם שלפניו בליל ומגי מאתמול לקבל צריך דאין פי׳ ור״ת .למחר

 :ע״ב במחשבה סגי תענית גבי אבל בשפתים לבטא דבתיב קרא דגלי שבועה שאני בלבו ולא כשפתיו בשבועות דאגזרינן ואע״ג לסחר להתענות שדעתו בלבו שיחשוב דסגי בשפתיו
בתב והסמ״ג ,ע״ש בזה עליו שתמהו המ׳׳מ ומדברי תקס״ג םי׳ הטור מדברי וכ״נ ענינו בתפלתו אומר המנחה תפלת כשמתפלל כך הנוסחא היחה שלפני יד מכתיבת ישן ®[בספר

אדם לוה [ח] ! ע״ש] המנחה בתפלת ושמואל לרב מנחה בשעת שהרהר ודוקא ז״ל ר׳ת סברת על כתב תקס״ג סי׳ והטור , ע״ש למהר שאעשה כתענית ענינו שיאמר ז״ל
 ללישנא וכ״ש ללוות שמותר משמע נדר אלא יהא לא פשיטא בתענית דאמר ללישנא דאפילו ללוות מותר זה יום אמר דאפילו ר״י והורה אונס בו שאירע פר״ת ופורע תעניתו

 משאר יותר זה יום מחוייב אינו הרי ופורע לומר שייך מה סתם יום דאמר ואי נפשיה מצער לא מצי לא ואי נפשיה מצער מצי אי עליה קביל צערא הוא ־נדר וני רקאמר קמא
 אחר ישלים אחר יום עד ללוותו רוצה אינו אם היינו תעניתו גומר ואכל ושנה זה יום אמר דאי בירושלמי דאמרו והא ,הספר מתיר הכי ואפילו זה יום דאמר ודאי אלא ימים

 כדאמר לתעניתו תענית למיחב צריך ופורים חנוכה בר״ה או כשנת להתענות הנודר אלחנן הר׳ כתב [ם] :סתם] כתענית דמסיק תקס״ח סימן בטור [ועיין ;ע׳׳ב ,ויפטר שאכל
ור' מדר׳׳י גרסינן דנדרינו בירושלמי [י] מצאתי,ע׳׳כז חלום לתענית שוגג בין לחלק נראה ואין ובשוגג בחנוכה היה וזה שהתעניתם מה על והתענו צאו להם אמר בר״ה

מוי ושתה גובנא דאכל אע׳׳ג יוסי ר׳ של בנו שנפטר ושמע לצור הלך יזנה ור׳ פרשתי שאסיים עד פרקי שאסיים עד בתענית הריני אמר דר״י לשעות שמתעגין למדנו ♦ונד.
אסקינן



349קעהמשנה מגידפ״א תעניות הלכות זמנים.משנה מגיד
ק מ״ש אבל  ראיהי לא שעות העטה ה״ז היום פאר להתענות התחיל ואת״כ ושתה אכל אס ו

 .עכ״ל היא כלום לאו וכו׳ כלום זה אין א״א נתב ובהשגות .ז״ל המפרשים מן לאתד כן
 .במ״ש לרבינו התנצלות אין היום אותו כל שעם דלא והוא ז״ל הר״א שכתב גירסא לסי ובאמת

הצות עד שמתענה מי למעש ובא הערב עד כלום שעים דלא והוא היא כך גירסתו אבל
 הפירוש לזה שקשה אלא־ היום שאר ואוכל היום
 וכו׳ הוא מפליתא תעניתא האי אניי דא״ל מאי

 קמייהא דר״ח דהא סובר שרבינו נראה לפיכך
 בהלכות הביאוה שלא וזהו היא הלכתא לאו

 וראיתי .וצ״ע המתמיהין מן הם דבריו ומ״מ
 השואל ששמע שאלה בתשובת שכתב לרשב״א

 אכילה אחר שעות ענוי כך ותקן בו חזר שרז״ל
 ונמלך היום באותו שעם לא אס אלא ענוי אינו

 שנמלך שעה מאוסה שעות לו חושבין להתענות
:עיקר וכן אמת דבר וזה .ע״כ

ל יד  שם(דף מפורש .וכו׳ בתענית השרוי כ
 בעצמו עדונים ינהוג ואל י״א) י׳

 פשוש ודבר כן הוא תענית דבכל ודאי ומבואר
א: תר הו מו כו׳. לשעוס לו ו  היה פ׳ בברכות ו
 בכך ואין שועס בתענית השרוי י״ד) (דף קורא
 רביעתא עד שעמי אסי 'ורב אמי רב כלום

 לאזדהורי דצריך רבנן ומפרשי בהלכות כאן וכתוב
: כלום ליבלע דלא היכי כי

ח כ  ירושלמי א״א ובהשגות .וכו׳ ואכל ש
 סתם יום אמר אבל זה יום בשאמר

 הוא שכן הדבר ואמת .ע״כ תעניתו את אבד
 כתב וכבר כאן בהלכות הובא מפורש בירושלמי

 נדרים מהלכות פ״ד סוף זה חילוק רבינו
בביאור

 והמעיין .הפרק ענין הוא וכן יום אותו עליו בשקבל הס שדבריו הוא פשוש וכאן בביאור
:פיו אמרי כל בצדק כי ימצא ספריו רבינו שחלק החלוקה היסב

ו ד ט י ח  : ימ5ר כלשון י׳:) (תענית שם ברייתא באותה זה גס .וכו׳ מתענה שהיה י
ך ל הו ם ה מ^ רבינו: כלשון פ״ק ברייתא .וכו׳ שמתענין מ

ר טז בו פרק משנה .וכו׳ מסענין שהיו צ

 תשע [כ] עד או חצות עד אכל ולא בצרכיו ומתעסק
 הרי היום. מן שנשארו בשעות •להתענות ונמלך שעות

 קבל שהרי .עננו בהן ומתפלל שעות אותן מתענה זה
.התענית שעות קודם התענית עליו
 כך **ואחר ושתה אכל אם *וכן

 זה הרי היום שאר להתענות התחיל
ך שעות♦ תענית  השרוי כל י

 צרתו על מתענה שהיה בין בתענית.
 עם מתענה שהיה בין חלומו על או

 ינהוג לא זה הרי .צרתם על הצבור
 ולא ראשו יקל ולא בעצמו עידונין

 דואג אלא לב וטוב שמח יהיה
 אדם יתאונן מה שנאמר כענין ואונן

 לטעום לו יומותר .חטאיו על גבר חי
 רביעית בכדי ואפילו התבשיל את

 טועם אלא יבלע שלא והוא
 משלים ואכל *שכח יופולט. [ל]

ן :תעניתו ימתענה שהיה יחיד ט
 שמתענין ממקום י־ההולך .תעניתו משלים זה הרי .ועברה צרה *על .ונתרפא החולה על

 למקום מתענין שאין ממקום הלך .תעניתו ומשלים מתענה זה הרי מתענין שאין למקום
 עידונין ינהוג ואל בפניהם יתראה אל ושתה ואכל שכח עמהן. מתענה זה הרי שמתענץ

ז ♦ בעצמו  לא ירדו חצות קודם אם .גשמים להן וירדו הגשמים על מתענין שהיו יצבור ט
 אלא הגדול הלל אומרין שאין .הגדול הלל וקוראין ומתכנסין ושותין אוכלין אלא ישלימו
 צרה על מתענין היו אם וכן .תעגיתן ישלימו בקדושה היום רוב ועבר הואיל חצות אחר ואם .מלאה וכרם שבעה בנפש

 מפני הצבור על שגוזרין תענית יום בכל’ יז ישלימו: חצות אחר ואם ישלימו לא חצות קודם אם ובטלה. גזרה על או ועברה
 היום•.ומסירץ חצות עד שחרית תפלת מאחר העיר אגשי מעשי על ובודקים הכגםת בבית יושבין והזקנים דין בית הצרות.

ומשפילין זרוע בעלי ועל .אותן ומפרישין ועבירות חמם בעלי על וחוקרין ודורשין ומזהירין .עבירות של •המכשולות
אותן

:תקעה סי׳ עור ז :תקעה תקסת סי׳ מור ו :וע׳ש תקעד סי׳ מור ה :וע׳ש תקסת סי׳ מור ד :וע׳ש הקסת סי׳ מור ג :תקשו סי׳ מוי ב :וע׳ש כוותיה פסקו צא והסמ׳ג המור א

משנה לחם

הראג״ד השגת
 כתב .וכו׳ אכל אס יוכן

 שהרי כלום אינו ה1 'ל1 הראנ׳ד
 כל כלוה טעם שלא והוא אמרו
 כל אמרו ועוד היוס אותו

 חמה עליו שקעה שלא תענית
 המימרא .תענית שמיס לא

 אכל שאם מיעטה הראשונה
 עד להתענות ורצה היום בחצי

 מאחר כי היא כלום לאו הערב
 ..מתענה אינו שוב שאכל

 למעט ׳ גאה השניה והמימרא
 הריני בערב אפילו שאמר מי

 מאחר כי היום חצי עד בתענית
 געימי היום עליו יצא שלא

:עכ׳ל ,היא כלום לאו קבלתו

 ירושלמי א״א וכו׳. ואכנ *שכח
 אמר אם אגל זה יום גשאמר

:עכ׳ל ,תעניתו אגד סתם יום

י״ש) (דף האמור תעניות סדר
ף3 מפורש וכן וכר״א ד ) מ׳  המשנה ודין נ״ה) ג
 צרה בכל דה״ה רבינו וסובר גשמים להם בירדו

 אץ חצות קודם עברה אם מתענין שהצבור
 תעניתו משלים ודאי יחיד אבל תעניתן משלימין
 עליה הקלו שפי דצבורא דשרחא משום והשעם

 ממנה לבן תענית גזרי כי דב״ד משום א״נ
 דברים אינן שבלבו דברים יחיד אבל בכך עליהן

 בלבד בגשמים דברה למה מסגי׳ משאל ואם
 ונכרת שפי שכיחא דההיא משום לומר לי יש

 ומפולת דבר כגון צרות שאר אבל העברתה
 אבל היום בחצי נכרת העברתן אין בהו וכיוצא

 בגשמים כיוצא שהיא צרה לכל ה״ה ודאי
 זה שנא דמאי מתענין שאין נכרת שהעברתה

 זה סובר א״א ובהשגות .רבינו לדעת נ״ל
 וזהו יותר נראין רבינו ודברי .כו׳ המחבר

 הגדול הלל ודין בדוקא ביחיד דברה שהברייתא
 כלשונו ובגמרא במשנה מפורש רבינו שכתב
 ביום כשנענו אלא הגדול הלל שא״א הוא ופשוש

:רבינו שהזכיר הדרך על תעניתם
ל 1■' כ ף .וכו׳ שגוזרין מערת יום כ ד ק(  פ״

 מצפרא עבדינן היכי אביי אמר י״ב)
לפלגא

הראב״ד השגת
 לחלק המחבר זה סובר א׳א .וכי׳ ועברה צרה *על
 צבור ואחד יחיד אחד אומרים ואנו לציבור יחיד בין
 מתעניס חון תעניתם משלימים שעברה צרה כל על
 גשמים צרה אלא גמורה עוברת צרה שאין גשמים של

עכ׳ל: לשעתה, שהיא

 דמ״מ וי״ל .פירקין שנחסיל עד בתענית הריני דר״י בירושלמי דקאמר מימרא כאידך
 נסשיה לשמושי לאו אי תענית ליה לסקרי ה״ל לא ענימ להתפלל תענית הוי דלא כיון
 .חמור שם שהוא תענית בשם וקראו נפשיה לזרוזי הכי קאמר פירקין דנחסיל הר.יא וכן

 עד כלום סעיס דלא והוא היא דהגירסא ז״ל ה״ה מירן ז׳׳ל רבינו על שהקשו ולמה
רב.  שקעה שלא תענית כל דאסר שניה במימרא ר״ח חידש מאי א״כ קשה ומ״מ הע

 אכל דאם אשמעינן שעם שלא דוהוא במימרא ז״ל דלהראב״ד תענית אינו חמה עליו
 קבל דאם אשמעינן שניה ובמימרא מהני לא תענית קבל ואח״כ היום בתחילת ושמה

מי לא היום מצי עד מבערב  השמיענו מה קשה ז״ל לרביש אבל אח״כ דאוכל כיון מ
 לניעמיה ר״ח אלא וכו׳ ר״ח ואמר דגרסיק כגירססש גריס דלא ונראה שניה,. במימרא
 בגירססו ואולי כן לבאר לו היה שה״ה אלא אחד דבר הכל זה ולפי ז״ל הר״ן כדכתב

 תעניהא האי אביי ליה דאמר מאי הפי׳ לזה שקשה אלא כתב עוד .כך לו היה ה״ה של
 הוה דאביי ולפרש זה למרן אפשר מ״מ אבל היא אלימתא דקושיא ודאי כו׳ מעלייתא

 הקשה ולכך כלל היום כל שעם שלא הוא הערב עד כלום שעם שלא והוא דמ״ש סבור
 לפרשו דאפשר ז״ל רבינו וסובר אימלוכי. דאימלך לו תירן והמתרן היא מעליתא תענית

 עמה עד שאכל או להתענות בדעתו היה שלא אלא עמה עד אכל שלא או פנים בשני
 פירושים דהשני ליה דסבר דינים השני כתב כן ומפני להתענות בדעתו היה שלא משום
 אכל אס כגון דאמלוכי אמרינא גונא דאיכא לומר דאמלוכי דין אחר זה וכתב אמת

 דכל סבור דהיה ודאי אביי אבל להתענות נמלך ואח״כ להתענות בדעתו היה ולא ושמה
:ז׳׳ל ה״ה של קושייתו נסתלקה זה ועם ממענה היה היום

 י׳:) (דף פ״ק בברייתא .תעניתו ומשלים ממענה זה הרי וכו׳ ממקום ההולך טו
 שקבלו התעניות כל ומשלים ז״ל רש״י וכתב ומשלים מתענה זה הרי אמרו י

 התענית דישליס דפשישא וק״ק תעניתו ומשלים כתב ז״ל ורבינו .ע״כ עירו בני עליהן
דממענה כיון ז״ל לרבינו אבל השאר כל חידושאדישליס אשמעיק ז״ל לרש״י בשלמא

מיימוגיות חגחות
 מעטידין אין ׳6ו דהכא בםירקין סר״ש וכן [נ] : ע׳ב ״ יומא ההוא כלי בתענית אסקיה

 להתענות עליו קבל היום חצי וכשהגיע היום חצי עד תענית עליו שקבל כגון פ״א פי׳ ועוד
תבו הערב עד  יום עליו שקבל או שתחשך עד בתענית אחא חצות עד למחר אוכל לא אם שאמר היינו תענית שמיה לא יום מבעוד עליו קבל שלא תענית בל דאמד והא התום׳ ונ
 : ע׳׳ב ,תעניותיו הפסיד שלא ר״ת ואמר מקודם קבלם ולא תעניות כמה שהתענה באחד ומעשה נדרו ידי יצא לא מאתמול לקבלה היום ונשהתענה יום איזה בירר ולא להתענות א׳
 כתב . כלל לטעום אםור תכתוב בתענית אבל שקבל בתענית אלא מותר אין עצמו זה דאפילו התום' ופי׳ ורוקקו מעט מעט אלא אחת בפעם בתיך רביעית יטעום ולא פר״ח ובן [ל]

; ע׳׳ב , פטור דביפורי ביומא זנגבילא בם מנרבין כיצד כפ׳ ואמרינן ולפלוט גרונו ללחלח ולקרוצ׳א קנטון לבום יבול עליה קבל לא דהנאה דאסקינן ביון דאבי׳׳ה

א, תענית לאו דאי.לאו דישליס ודאי  אשר התעניות כל ר״ל דקאמר תעניתו ואולי הו
רי :דחוק הלשון כי הגם ז״ל וכדפירש״י קבל  חלק לא ז״ל רבינו .עמהן מתענה זה ה
 בפסקיו והרא״ש מקע״ד בסימן ז״ל השור כדכחב לחזור דעתו לאין לחזור דעתו בין

 מתענה התענית עליו וקבל הואיל הכי ובין הכי דבין ז״ל התוספות כדברי דס״ל משום
ח :ומשלים כ  ר״י בשם רי״ג בסימן ז״ל השור כתב .בפניהם יתראה אל ושתה ואכל ש
כ. בפניהם שלא לאכול מומר בעיר דאפילו  הויא הברייתא לשון שהוא זה ולשונו ע״

 נאבל] אכל כאילו בפניהם יראה אל בדיעבד כשעשה אלא בברייתא קאמרו דלא תיובתייהו
 ימל לכתחילה דאפילו לישמעינן דאלס״ה לא בפניהם יראה ולא ולכמחלה בצינעה לעשות
 אכל כאילו יתראה אל בפניהם ואכל שכח לדעתם דה״ק וי״ל .בפניהם יתראה ולא לאכול

:כן עשה לכתחילה שלא ויביש בשוגג דאכל להם יראה אלא במזיד
ז ל י כ . הצבור על שגוזרין תענית יום כ  הא הביאו י״ש:) (דף דתעניות בא״ק כו׳

 והביאו אמאי שם דהקשו במלאכה דאסרום אמצעיות תעניות ג׳ על דאביי
 בעשיית אסור עצרת מה כעצרת שם ואמר זקנים אספו עצרה קראו צום דקדשו קרא

 דומיא ותירצו וכו׳ מאורתא עצרת מה אי שם והקשו מלאכה בעשייה אסור תענית אף מלאכה
 רב אמר משיהרא ואימא ביום נמי צום אף ביום זקנים* אסיפת מה זקנים דאסיפת

 אביי עבדינןאמר כנופיאהיכי מצפרא דאמר הונא לרב ליה מסייע אידי דרב בריה שישא
 ירמיה ור׳ לכסדק דחוזרין מתני׳ גבי ל׳:) (דף העיר בני בפרק הא הביאו ועוד וכו'

 שם ואמרו מפסיקין לכל דאמרה ממני׳ ליה ומקשו חוזר הוא הפשרות לסדר אמר
 מסייע ותירצו בסעניתא ובמנחה דיומא בעניינא מצפרא ליקרי הפסקה לי למה ובתענית

 כנופיא מצפרא ז״ל ופירש״י וכו׳ אביי אמר עבדינן היכי כנופיא מצפרא הונא לרב ליה
 התענית] שיתקבל כדי [ויחדלו עבירה בידם יש אם ומזהירין ובודקין אדם בני מאספין
 העיר בני דפ׳ מסוגיא בהדיא ומשמע .ע״כ בתורה לקרות בשחרית סנאי אין לפיכך

אליבא שם תירצו וכן בעבירות לחפש שרודין שהיו כלל בתורה קורץ היו לא דנשחריח
דהלכסא

עוז מגדל
ףקונס פרק ירושלמי נדרים כמס׳ .שעות תענית זה הרי מד ושתה אכל אם וכן ד :ועי׳ש מ') (
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 .מסודים ורניעית היוס רביעיה אלהיס חורת בספר ויקרא דכסיב רחמי ובעינן מצלינן דיומא ורבעא ומפסירינן קרינן דיומא רבעא לפניא דיומא מפלגא דממא במילי מעיינינן דיומא לפלגא
 אנו.גנה»ן-לא■ ואין בדרשו ומפסירין וימל בפ׳ ובערב בבקר לקרוס ואנומנהגמ וקללות^ ברכות בתעטוס ל״א) ל׳ (מגילה העיר בני פרק וכו/משנה וקללות בברכות קוראין רביט ומ״ש

 :ז״ל חכמים מנהג לשינוי פעם יודע ואיני כמנהגנו טהגין היו הם שאף נראה הגאונים קצת ומדברי הם שנהגו מה לקרוס ולא היום מצי אחר לקרוס ולא חכמים שאמרו כסדר
ב ״ לו א פ אס הסוכר פרק מבוארת שהיא המזונות מצרת מון י״פ) י״ס (תענית האמור תעניות סדר פרק מבוארות כלן רבימ שהזכיר אלו צרות פרפי .וכו׳ הצרות הן א

שיתבאר כמו הספינה

 רביע ולערב היום ומחצי .אלו בדברים וכיוצא .אותן
ה׳ מוםר שנאמר שבתורה וקללות בברכות קודאין היום
 בנביא ומפטירין בתוכחתו תקוץ ואל תמאס אל בני

 מתפללים האחרון היום ורביע .הצרה מענין בתוכחות
: כחם כפי ומתוודים וזועקים ומתחננים מנחה

}2"S ל ב  אלו מכל צרה בה שיש עיר כ
 רבינו שיפת ה״ה כתב .וכו׳

 שהסביבות צרה שוס אץ דלרבנן וכו׳ בזה
 דתעניות פ״ג במשנה וכו׳ ומחריעות מתענות
 גשמים עליה ירדו שלא עיר י״פ) י״ח (תענית

 העיר אותה מפולס או דבר בה שיש או
 לא אבל מתענות וסביבותיה ומחרעח מתענה

 סחענוח לא אבל מתריעות אומר ר״ע מתריעות
 לשאר דה״ה רבינו וסובר כס״ק דהלכה וידוע

:כולם הצרות
אי

ל ב כ

אלו” א
שני פרק

 ימתריעין שמתענין צבור של הצרות הן
ישראללישראל. שונאי הצרת על עליהם.

 ועל השדפון. ועל החםיל. ועל הארבה. ועל רעה. חיה ועל הדבר. ועל החרב. ועל
 בה שיש עיר כל ב ♦ המטר ועל .המזננות ועל .החלאים ועל .המפולת ועל .הירקון

 מתענות סביבותיה וכל .הצרה שתעבור עד ומתרעת מתענה העיר אותה ,אלו מכל צרה
 בשבת מתריעין ולא צועקין אין מקום ובכל .רחמים עליחם מבקשים אבל מתריעות ולא
שבת. אפילו עליה שצועקין המזונות מצרת חוץ שאמרנו. כמו  עליה מתריעין אין אבל ב

 מלחמה לערוך שבאו עכו״ם . כיצד לישראל ישראל שונאי הצרת על ג :בשבת בחצוצרות
 במצוד. אפילו גזרה עליהם לגזור או ארץ מידם ליקח או מם מהם ליטול או ישראל עם

 אין אבל מתענין שסביבותיהם הערים וכל .שירוחמו עד ומתריעין מתענין אלו הדי קלה
 שלום של חרב אפילו כיצד. החרב על ד לעזרתן: להתקבץ תקעו כן אם אלא מתריעין

 ובין ביניהם שאין פי על אף ישראל במקום ועברו עכו״ם עם עכו״ם מלחמד. שערכו כגון
 מכלל בארצכם תעבור לא וחרב שנאמר עליה ומתענין צרה זו הרי מלחמה ישראל
שראיית :סקעו סי׳ פזי א

משנה לחם

 בזה רבינו שיפת .וכו׳ בה שיש עיר
 דלרבק בפירושיו ז״ל הר״א כשיפח

 ומסרישת מתעמת שהסביבות צרה שום אין
 ולא מתענות אלא משולמת מכה ואפילו

ת.  צרות שיש סבור ז״ל הרחבים אכל מתריעו
 ומתרישת מתעמת הסביבות שאפילו משולמות

:הפרכיא אותה סביבות ופי׳
ל כ ב כו׳. צועקין אין מקום ו  צרות שאר דין ו

 פ״א נתבאר בשבת עליהן מתריעין שאין
 (בחרא הספינה אס המוכר בפ׳ המזונות ודץ

 ופי׳ . בשבת ואפילו פרקמפיא על צ״א)מתריעין
 ופשוס ז״ל פירש״י וכן בחפצה מתריעין רבינו
 שאין בחצוצרות לתקוע שבס דוחין שאין הוא

:שיציל ברור דבר תקיעתן
ל {  סדר פרק .וכו׳ ישראל שונאי הצרת ע

 שהקיפוה עיר י"פ)על תעניות(תענית
 אמרו יבמתו* על הבא פ׳ וביבמות וכו׳ עכו״ס

 ושם סעניסא גזר לבבל חברי אתו לרבא ליה
 ברור ודבר הגזירה על תענית שגוזרין מתבאר

 תעניות סדר פרק מבואר הסביבות ולין .הוא
:משנה סתם דהוא מתני׳ דריש ת״ק כדעת

ל ד  (דף תענית במשנה .וכו׳ כיצד החרב ע
 חרב לומר א״צ ובגמ׳ החרב ועל י״ס)

:שלום של מרב אלא שלום של שאינה
אי

 ולא יבא במקום יוחנן רני גרס ס׳ג: *[נדף
 ואם , לו היסה אחרת גירסא ואולי ,סעניתא גזר גרס
: מקומו] ידעתי לא כן אינו

 קוראין ואילך היום שממצי שכתב ז״ל רבינו מדברי וכ*נ ירמיה כר׳ דהא.קי״ל דהלכתא
 בקללות בשחרית דקורץ כתב סקע״ע בסימן ז״ל הפור אבל כלל. בשחר הזכיר ולא

 בשני גם כלל קורין אין דבשחר בגמרא, דמוכח הימה והוא ויחל בפרשת ובמנחה
תו שהעלה כמו ויחל ומנחה שחרית דקורין ליה דאית ראשונות  בסימן ז״ל הרב״י מנ
 דמתניתין בפסקין כן שהם יוכיחו ז״ל הרא״ש ודברי שכתב מהפעם עמו והדין תקע״ח
 עם מתני׳ להסכים כדי כן. שכתב אחרונות תעניות בז׳ אלא איירי לא וקללות דברכוח

 איירי נמי דמחניחין למימר איכא מיהו וז״ל מ״ס דברי שהביא אחר שם שכתב מ״ס
 שב״ד חקע״ה בסי׳ דכחב דכיון קשה מ״מ .ע״כ פליגי ולא תעניות ובז׳ באב בתשעה
 בני בפ׳ כדאמר בשחרית חורה קריאת ליכא א״כ בגמ׳ כדאיתא מצפרא ומוקרין דורשין
ר.  ז׳ בין דמחלק הגמרא שיפת על להלך דרוצה ז״ל הפור על תמיה אני זה כל העי
 היה לא דאילו לא בראשונות אבל בקללות קורץ דבאחמנות לאחרות אחרונות תעניות

 אומר שהייתי חמיה הייתי לא ויחל קורין דבכל כותב שהיה אלא הגמ׳ שימת על מלך
 תמיה אני ויותר .הגמרא שיפת על ולא ז״ל ה״ה כמ׳׳ש הגאונים מנהג על הולך שהיה

 ומפפירין קורץ דיומא רבעא לפניא דיומא דמפלגא מדאמרינן וז״ל שכתב ז״ל הר״ן מל
 פלפוי רב הגאון ואף -ואילך היום מחצי אלא מעניות בפ׳ בבוקר קורץ היו שלא משמע

 ע״כ. תעניות בפרשת ובמנחה דשבסא בפרשתא קרינן בצפרא וחמישי שלשני בסעניוח כסב
 הנאמר הפך והוא השבוע בפרשת אלא קורץ היו לא דבבוקר ליה דאית לכאורה משמע

א מגי  בעיני שהוקשה למה לתרן ונ״ל .כלל קורין היו לא דבבוקר העיר בני בא' ג
 דבזמן נפרונאי רב פעם יתברר זה ועם חכמים מנהג לשינוי פעם יודע ואיני ז״ל ה״ה

 היה ראוי והעבירות המכשלות ולהסיר במצות ורדופים עסוקים כך כל שהיו כיון הגמרא
 מכשולוס ולהסיר בעבירות ולחפש העיר בני בפ׳ כדאמרינן בבוקר ההורה קריאת לבעל
התורה קריאת לבפל לנו ראוי אין במצוה כך כל רודפים אמ שאין אלו בדורות אבל

היינו הדין דמן דכיון ז״ל הר״ן שכתב נפרונאי לרב נכון פעם והוא כך בשביל בבוקר
 דלית השתא דמחפשיס לא אי העיר בני בא׳ כדאמר דשבתא פרשחא בבוקר קוראים

 הכונה אבל התענית פרשת ובערב דשבתא פרשחא קורין דבשחריס לדינא הדריק ה״פ לן
במנחה חקט דהם דכיון גוונא בחד ובערב בבוקר קורין אנו התעניות דבכל דס״ל

קרינן פרודים אנו דאין השתא פרודים שהיו מאני מקינו לא דבשחר אע״ג הפרשה
חל. וקורין במנחה דקרינן מאי בשחרית  לאו דאי משמע העיר בני דבא׳ פו?א קשה וי
ק השבוע פרשת קורין היו דפרודים מפעמא  וקי״ל כו׳ הפסקה ל״ל ירמיה לר׳ הקשו ד

 פרשת אלא לקרות לנו היה לא וא״כ פרשיות ד׳ עם השבוע פרשיות קרינן דהא כר״י
 ויחל ובערב קלעת קורץ דבבקר פסק תעניות דבז׳ ותו ויחל ובערב בבוקר השבוע
 ובערב השבוע פרשת בבוקר קרינן לא אמאי דכן וכיון גוונא בחד הוי דלא אע״ג

 על מירון בלי הקושיא למ ונשארה כר״י דקי״ל לדידן הפסקה לי ולמה הקללות פרשת
 דמסוגיא ז״ל רבימ ועל הפור על תימה קצת לי יש עוד .ממני נעלמו הפור דברי כן

 ראשונות תעניות בג׳ הוי לא מצפרא כנואיא הונא רב דאמר דהך משמע דתעניוס בא״ק
 אסורים דהם אמצעיות תעניות בג׳ אלא הוי לא הכתוב דצוה זקנים אסיפת דהא

 לא והא במלאכה שאמר כעצרת דהוי בגמ׳ ואמריק עצרה קראו קרא דאמר במלאכה
 דדורשין הך לומר להו מנא כן ואם בראשונות לא אבל ואמרומס באמצעיות אלא הוי

:כדכחיבנא הכי משמע לא דבגמרא ראשומח בתעניות אפילו דהוי וחוקרין

. שבחורה וקללות בברטח קוראין  אמריק ל״א) ל׳ (דף העיר בני דבפרק קשה כו׳
ס במתני׳ עניו ח ל״א:) (דף בגמרא ואמרו בקללות מפסיקים אין וקללות ברכות ד

 ר״ל תמאס אל בני ה׳ מוסר קרא דאמר אסי א״ר גמדא בר חייא א״ר מילי הני מנא
 מראה בהן והמפסיק תמאס אל ז״ל ופירש״י .הפורענות על ברכה אומרץ שאין לפי אמר
 דא ועל בקללות מפסיקין דאין למאי פעמא דיהיב משמע וכו׳ לקרוס לו שקשה עצמו

 ברכה אומרים שאין לפי אמר דר״ל משמע וכן תמאס אל בני ה׳ דמוסר קרא הביאו
 מענין וקללות בברכות לקריאה פעם זה אין אבל מפסיקין לאין פעם שהוא משמע וכו׳
 ז״ל רש״י כדכחב הקריאה פעם אבל זה הוא פעם דמה ז״ל רבינו כדכתב אחר

 רבינו כתב בזה וכיוצא בתשובה ויחזרו לעולם פורענות באה חמא עסקי שעל להודיע
 כשישמעו לבבם ויכנע העם שישובו כדי וקללות ברמת קורץ וז״ל ספלה מה׳ בפי״ג ז״ל

 צרות לך שיבואו אע״ס כלומר תמאס אל בני ה׳ מוסר במ״ש כונסו דזו ואולי , אותם
רין :אותם ותקרא תשוב אלא יתברך האל בתוכחת תמאס אל הרבה מפטי  בנביא ו

 ז״ל רבינו דמדברי חקע״ד בסימן שכתב מהרב״י והתימה בגמרא שם אמרו כן .בתוכחות
 אלא במנחה ולא בשחרית לא תענית בשום מפפירין דאין משמע חפלה מהל׳ בפי״ג

 ואע״ג צרות על שגוזרין בתעניות שמפפירין כאן כתב בהדיא דהא בלבד באב בתשעה
 על דסמיך ודאי צרות דשאר בתעניות הזכיר ולא באב פ׳ בתענית הפפרה הזכיר דשם
 אבל הכתובים תעניות ג׳ למשפי אלא כן ז״ל יוסף בית הרב אמר לא ואולי כאן מ״ש

בהן: מפפירין כאן כתב דבהדיא הצבור על שגוזרים תעניות לא
ל ב ט׳ צרה בה שיש עיר כ במתני׳ שהרי ז״ל רבינו ■על הוא גדול תימה .ו

 שמתריעין רעה וחיה וחרב וארבה וירקון האדשדפון הזכירו י"פ) (דף
 דוקא דהסביבוס בכולן אלא כתב לא ז״ל ורבינו מהלכת מכה שהיא מפני בכ״מ עליה

 דהוא ופירש משנהתירן כסף ובספר חקע״ו בסי׳ ב״י והרב . מחרישת ולא מתענות
 אפשר איך ועוד מהלכות מכות בכלל אינו־ דדבר אפשר דאיך סברא משח הסביבות

 שהרי לעולם להתענות צריכים היינו דא"כ מכה שום על מתריעין הרחוקים דבמקומוח
 דבכ״מ לשון כן לומר והכריחו המקומות. מן באחד חרב בו יהיה שלא בעולם זמן אין

 מכה דכל וכתב מהלכת מכה שהיא מפני שאמרה במה מחני׳ בלשון עצש דחק ועוד
 הקושיא ולעיקר מהלכת. להיות דרכה אחת שבעיר מכה שכל מפני מהלכת(וק״ק) היא
 בפירושיו ז״ל הראב״ד כשיפס בזה ז״ל רבימ שיפת במ״ש רמזה ז״ל המגיד דהרב נ״ל

בל משולחת מכה ואפילו ומחרימות מסענוס שהסביבות צרה שום אין דלרבנן א כו׳.  ו
 ‘ז״ל הרא״ש כדגריס במתני׳ גריס דהוא ונ״ל .ז״ל הראב״ד של זה פי׳ לישב צריך מ״מ
 מכה שהיא פעם זה ולפי מהלכת מכה שהיא מפני מיד עליהם דמחריעין מחני׳ בהך

 ג׳ על אלא מתריעים שאין כגשמים שאינו כלומר מיד להתריע אלא הוי לא מהלכת
 דכ״מ ומפרש מהלכת מכה שהיא מפני מיד מתריעין אלא בראשומה לא אבל אמצעיות

א אלא מתריעין אין כולם על בגמרא שאמרו הברייתא משום הסביטת שהם  ^פרכי
 עליה מסריעין ששנינו אע״פ מהלכת במכה שאפילו לומר שבא ז״ל הר״ן וכתב שלהם
"i ה״ה כדכתב אפרכיא הוי סביבות ופירוש שלהם באפרכיא אלא מסריעין אין בכ"מ f 
 לאלו ויש וגשמים בדבר כמו שלהם בסביבות מסריעין דאלו קאמרה מחני׳ זה לפי א״כ

 אלא איירי לא דזה ז״ל להראב״ד וס״ל מהלכת מכה שהיא מפני מיד שמתריעץ יתרון
התרעה ולא שוי בהפך הוי לרבנן אבל עטי ולא בסביבות מיד התרעה ליה דאית לר״ע

והוכרח


