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 מסעגין היחידים גשמים ירדו ולא במרהשון כשהגיע שהרי בא״י שוהין שפו מעמו
׳1 וה׳ ב'  נ״ד גשמים ירדו ולא כסליו ר״ח הגיע ואם להשון בכ״ה נגמרים נמצאו נ

ו' כסלו ר״ח ויום מהשון שנשארו ימים ה׳ הרי חעניוס ג׳ גוזרים רי. ונשביעי ימים ה
׳ יום הוא אם לההענוא מחהילים כסלו ר״ח ממרח שהוא ימחינו שני יום יהיה לא ואם נ

 ונמצאו ראשון הנא ב׳ יום "עד מלהתענות
 כתב כך שמפני ואפשר .ימים מז' יותר שוהים
 יוסר שוהים שלפעמים מפני ימים ז׳ כמו שוהין

 שוהים אלא לכתוב ה״ל שלא קשה אבל משבעה
 חשון חדש מסוף ימים ה׳ שהרי ימים ו׳ כמו
שרבינו ואפשר .ז׳ ולא ימים ו׳ כסלו ר״ח ויום
הסופר ופעה ו׳ כחוב והיה ימים ו׳ כמו כתב
 ספני כי לומר נכון ויותר . לז׳ ו' גין

 ימים ששה הם אחד יום אלא אינו כסלו שכשר״ח
 כתב לפיכך ימים ז׳ הם ימים ב׳ כסלו וכשר״ח

 יפה לו נתבארו שלא כתב והר״ן .ימים ז׳ כסו
:רבינו דברי

ונותנין

 יחידים גשמים ירדו ולא זמנם כשיגיע זה זמן אחר או
שני. וחמישי שני מתענים  חדשים בראשי ומפסיקין ו

 .ימים שבעה כמו כן אחרי ושוהין .ובפורים ובחנוכה
 שלש הצבור על גוזרין דין בית גשמים ירדו לא אם

א שאמרנו: הםדר על תעניות עשרה  תעניות כל י
 בלילה בהם אוכלים לארץ בחוצה הצבור שגוזרין
 תענית הצבור על גוזרין שאין .התעניות שאר כדין ודיניהם

 ובאותן המטר. ובגלל בלבד בא״י אלא כפור צום כגון
: אחרונות ושבע אמצעיות שלש שהן תעניות עשר

I
א ל י  בבבל 5ס״ אץ שמואל אמר י״ג:) פ״ק(דף .וכו׳ בח״ל הצבור שגוזרין תענית כ

 גזרת וגזרחן בח״ל נשיא שאין מפני שהפעם ז״ל הרמב״ן וכתב .בלבד באב פ' אלא
 כיחידים הן הרי אלא לח״צ תעניותיהן להשוות בידם יכולת ואין כיחידים כן והרי הדיומות

הזה הפעם ומתוך בלבד ביום ושתיה באכילה אלא א«רין ואינן מבע״י בהן מפסיקין ואינן
 בערבי קבלה צריך ויחיד יחיד כל שבח״ל כסב

 שכתב רבינו מדברי כן נראה ואין אלו תעניות
 המסר ובגלל בלבד בא״י רבינו וכתב . פ״א

 להם אין בא״י אפילו הצרות שבשאר לומר
 שהזכירו ראינו שלא לדבריו והפעם זה חומר

 הן הסתם מן ולפיכך אלו חומרות בגמרא בהן
 ז״ל הרמב״ן אבל ז״ל רש״י מדברי וכ"נ מותרין

 חומרות בהן יש צרות שבשאר ואומר בזה חלוק
:רבינו כדברי ומנהגנו .אלו

ד ״ ל א פ כ  תעניות משבעה ויום יום ב
 סדר פ׳ ראש .וכו׳ אלו

 ובברייתא ומ״ז) ע״ו (תענית וכו' כיצד תעניות
 בפשיעות רבינו שהזכיר הסדר מבואר ובגמ׳

:רבינו ללשון קרוב
ושליח רביעי פרק

ה. עלםדר מתפללין מטר של האחרונות תעניות משבע ויום יום **בכל א וכל עיר של לרחובה התיבה את מוציאין ז
העם :הקעפ סי׳ פור א

משנה לחם
 עד ממענין היחידים אין אוסר יוסי ר׳ היה וכן כסליו ובר״ח ושלשה ובעשרים פשר

 להאי לה מתני אמימר יוסי כר׳ הלכה חסדא רב אמר שם ואמרו כסליו ר״ח שיגיע
 בו בשבעה אומר ר״ג הגשמים אח שואלים במרחשון בשלשה לישנא בהא חסדא דרב
 כמאן וכו׳ גשמים אומר רשב״ג דתניא הא אזלא כמאן כר״ג הלכה חסדא רב אמר
 לשאול ראשונה רביעה בשלמא שם אמרו עוד .יוסי כר׳ הלכה הסדא רב אמר יוסי כר׳

 גשמים משירבו הגשמים עד הנודר דתנן לנדרים זירא א״ר למאי שניה להתענות שלישית
 דשואלים כר״ג ר״ח דפסק דכיון בחרא בלישנא קשה ובאמת וכו׳. שניה רביעה שחרד פד
 בי״ז אלא שואלים אין יוסי כר׳ הלכה דאי יוסי כר׳ אח״כ פסק איך א״כ בו עז׳

 נראה ואמר שם הגירסא ז״ל רש״י שנה ולכך לשאול ראשונה רביעה שם אמרו דהכי
 כמאן אתי והשתא בז׳ ראשונה ליה דאית יהודה כר׳ הלכה חסדא רב אמר דגרסינן

 דלמאי כר״מ הלכה לגרוס לו אפשר ז״ל רש״י היה ולא בז׳ דהוי כר״ג הלכה דפסק
 פסק ואיהו לשאול ראשונה שם כדאמר לשאול לא אם ראשונה ברביעה כר״מ הלכה פסק
 היחידים ולפ״ז יהודה כר׳ הלכה דגרסינן לומר ז״ל רש״י הוכרח לכך בשבעה דהוי כר״ג

 שלישית שם אמרו דהא יהודה לר׳ שלישית רביעה זמן דהוי בו מכ״ג להתענות מסחילין
 להתענות מתחילין במרחשון י״ז דמשהגיע דפסק ז״ל ורבינו .יחידים והיינו להתענות

 דשואלין דפסק ואע״ג ז״ל רש״י שם כדכתב כוותיה דאתי מתניתין וכסתם כר״מ הוי
 עולי ליכא דהשתא ואע״ג במתני׳ סעמא ר״ג כדיהיב רגלים עולי משום הוי בכ״ג בז׳

 זה ולפי .שם יעויין זה ויישב דתעניות בפ״ק ז״ל הר״ן בעיני זה הוקשה כבר רגלים
 היינו י״ז אחר או י״ז קודם גשמים שעונת מקומות כאן ז״ל רבינו שאמר דמה צ״ל

 רביעיות. ג׳ ומשערינן היחידים להתענות מהחילין דאז האפילה שהיא שלישית ברביעה
 הכי אמרינן ה״נ התקופה אחר יום ס׳ גבי דתעניות בפ״ק ז״ל הר״ן כדכתב באומד
 קודם השלישית שהיא אפילה רביעה והוי הדעת באומד רביעיות הג׳ דמשעריס דאחר

 שלישית אמרו הרי הכי לאו דאי היחידים להתענות מתחילין אז י״ז אחר או י״ז
 ובכן ז״ל. הרב״י הפעם נתן כבר ימים ה׳ כמו כן אחרי ושוהין וס״ש להתענות

 אמר שהבאתי בגס' קמא דבלישנא כר״מ פסק דאיך חדא מובא וקשיא .הדברים גראין
 כיון שכן וכיון יהודה כר׳ הלכה גרסינן ע׳'כ בחרא ובלישנא יוסי כר' הלכה חסדא רב
 אע״ג כר״מ למפסק ליה הוה לא יהודה כר׳ או יוסי כר׳ הלכה אמר חסדא דר׳

 קשיא ותו ערוכה. גמרא על לחלוק ז״ל לרבינו כח לו יש דאיך כותיה מתניחין דסחם
 מרחשון מכ״ג הוי שניה דברביעה יוסי כר׳ פסק הגשמים מן הנודר נדרים דגבי מובא
 וכעשן לשנים כחומן ודבריו יוסי כר׳ הלכה דאמר קמא כלישנא והיינו וכו׳ ואילך

 בהדיא בגמרא ההם כדקאמר כסליו אלאימר״ח מחחילין היחידים היו לא דא״כ לפינים
 בפי׳ ז״ל הר״ן לשון והולך כדכתיבנא כר״מ נראה דעתו באמת כי בהפך כאן פסק והוא

 מתניתין דהך וסתמא וכו' במרמשון י״ז דהגיע מתני' על שם כתב לדברי מסכים ההלכות
, אכל וכו׳ בז׳ *ראשונה רביעה של דזמנה כר״מ ׳ ״ , ן . .

• ” יי” י מתענים היחידים אין ולר״י וכו׳ עליה פליג ר״י
 שמעחא להא מתני אמימר כר״י הלכה חסדא א״ר בגס׳ לעיל ואמרינן כסליו ר״ח עד

 ולפ״ז .כר״ג הלכה ואר״ח בו בז׳ אומר ר״ג הגשמים את שואלין בחשון דבג׳ אהא דר״ח
 דאמימר אמרינן הכי דבתר אע״ג כר״י הלכה ר״ח מדאמר משנה כסתם קי״ל אי צ״ע

 מילתיה הוי בחרא ולישנא דגמרא לישנא הוי קמא דלישנא כיון אפ״ה וכו׳ לה מתני
 אבל כתב דבריו ובסוף וכו׳ הרב כתב זה שבענין סמכינן קמא דאלישנא משמע זאמימר

 אבל כר״מ דמחני׳ זה בלשונו מבואר הרי מתני׳ סחס על סמכו ז״ל והרמב״ם ז״ל אלפסי הרב
 מתהילין היחידים ולר״י בשלישית להתענות היחידים מהחילין ובכ״ג בז׳ שואלין יהודה לר׳

 נדרים בהל׳ איך כר״מ פסק דכאן כיון א״כ כמתני׳ במרחשון בי״ז ולר״מ כשליו מר״ח
 אסור ה״ז הגשמים עד אמר ואם וכו׳ הגשם עד בדבר עצמו האוסר ז״ל רבינו כתב פ״י
 לה הסמוכים ובמקומות בא״י שהיא שניה רביעה מזמן שירדו והוא גשמים שירדו עד

 במרחשון דבג׳ שם מבואר הרי וכו׳ הגשמים שיפסקו עד אמרי ואס ואילך במרחשון מכ״ג
 הלכות בפיא״ח דכאן ז״ל הפור על לתמוה יש גם ,כר״מ פסק וכאן כר״י שניה ניביעה
מןר״כ ובפיו״ד כר״מכדכתיבנא דהיינו מתניתין כסתם פסק ■תעניות  יהודה כר׳ פסק סי

 רמ״ד בשי׳ בפח״מ וכן וכו׳ במרחשון י״ז בא״י שהיא שניה רביעה שאירד עד שם דכ"כ
 זמן שהוא בסרחשון י״ז עד השדות פני שעל בשבילים הולכים כתב מההפקר זכיה בהל׳

מה אבל .תעניות בהלכות למ״ש הותר והוא יהודה כר׳ דפסק הרי ע״כ שניה רביעה

 זו אין יוסי דר׳ לגבי כר״י פסקו דלמה ז״ל הרא״ש ועל ר״כ סי׳ ז״ל הרנ״י עליו שהקשה
 א״ר בתרא כלישנא דגריס למעלה שכתב ז״ל רש״י כגי׳ גורס דהוא לחרן דיש קושיא
 ועוד .היא קושיא ודאי אני שהקשיתי מה אבל .בתרא כלישנא ופסק כר״י הלכה חסדא
 לא עניים מתנות ובהל׳ נדרים בהל׳ כר״י פסק ושם כר׳׳מ כאן דפסק ז״ל רבינו על תימה
 בא״י זיתים של בשכחה אדם כל מותרים מאימתי בפ״א כתב דשם כזה ולא כזה לא פסק
 הוי כר״י פסק ואי .ע״כ אפילה בשנה שניה רביעה זמן שהיא כסליו מר״ח בה מוחך ה״ז
 בעל הרב שם זה על עמד וכבר נדרים בהלכות וכדכתב בחשון בכ״ג שניה רביעה זמן

 דמפרש משמע כן אינו השנים דבשאר דמשמע אפילה בשנה ז״ל רבינו דמדכסב וחירן כ״מ
 היא בינונית ובשנה בי״ז בכירה בשנה שניה רביעה וה״ק קאי שניה ארביעה יוסי דר׳

 אתו ר״מ בדברי כתוב דידן דבנוסחאות ואע׳׳ג וכו׳ כסליו בר״ח אפילה ובשנה בכ״ג
 מתפרש וכו' והבינונית הבכירה לשון הפי׳ זה ולפי .וכו׳ כ״ג הבכירה ראשונה רביעה היא
 וכן יהודה ר׳ קאי דא ועל אפילה ושנה בינונית ושנה בכירה שנה קאמר השנים דעל
 ס״ב:) יין(דף קונם דבפ׳ ראשונה גרסינן דלא ואפשר .פליגי דבראשונה משמע וא״ה ר״י

 ואפשר ,ראשונה הזכירו ולא רביעה היא איזו אלא שם אמרו לא זו ברייתא כשהביאו
 המשנה בפי׳ ז״ל רבינו ממ״ש מוכיח זה פי׳ ובאמת ,השניה מפרשה ז״ל דרבינו
 אפל ז״ל. הרב״י שכתב האלו כדברים בהדיא כתב דשם משביעית ובפ״פ מפיאה דפ״ח
 אומר רשב״ג דחניא הא אזלא כמאן שם דאמרו הסוגיא כל יישב דאיך לענ״ד קשה

 בשלישית ושניה ראשונה רביעה בהם סונה אחה זה אחר זה ימים ז׳ שירדו גשמים
סי. כר׳ כמאן  שנייה להתענות שלישית לשאול ראשונה רביעה בשלמא שם אמרו עוד יו
 הרביעיות בזמן וכו׳.איירי בי״ז דקאמר מאי יוסי דר׳ לומר מוכרח דמכלהני וכו׳ למאי

 ולא כר׳ כמאן מ״ש יתיישב לא זה דלפי חלוקות ובשניה לבד שניה ביי-יעה ולא שלשתן
 דעת לסוף ירדתי ולא בעיני קשים נראים הדברים כן על .וכו׳ בשלמא שקשה מה

^  להתענות שלישית בגס׳ דאמרו דאע׳ייג ז״ל הפור על שהקשיתי מה לתרן ומ״מ רבינ
 בי״ז התעניות מתחילין מ״מ בכ״ג דשלישית יהודה כר׳ דקי״ל דאע״ג מוכרח זה אין

 שלישית בגמ' כן אמרו ולא צערא איכא הראשונה דעברה דכיון שניה רביעה שהיא
 אמרו־ואמרינן זו סוגיא כשהביאו נדרים במס׳ שכ״כ ר״י דברי על אלא להתענות

 אין אמר שכן להתענות דשלישית דאמר לר״י כלומר וכו׳ ראשונה רביעה בשלמא עלה
 ליה ניחא להתענות שלישית דס״ל משמע וכו׳ כשליו ר׳׳ח שיגיע עד מתענים היחידים
 דר״ח משום יהודה כר׳ דקי״ל אנן אבל למאי שנייה אבל ראשונה ליה וניחא שלישית'
 דהיחידיס פמרחשון י״ח דהגיע דמחני׳ אמרינן ולא כדפרישות הכי קאמר בחרא כלישנא
 משנה סתם ליישב ראוי דאדרפה כותיה הלכתא דהוי יהודה כר׳ דלא דהוי מתענין
 צערא איכא ראשונה דעברה דכיון להתענות דשניה למתני׳ דס״ל ונאמר דהלכתא אליבא

 עיקר ומ״מ . וצ״ע אצלי מאד עד קשה ז״ל רבינו על בעיני שקשה מה אבל ומתענין
 סעד ונ״ל המשנה בפירוש כתפו המקומות לשאר א״י בין ז״ל רפינו שחילק החילוק
 בזמן אימתי יהודה א״ר נינוה גבי ברייתא הביאו קמא דפפרקא דידן מגס׳ לדבריו

 לפי הכל השנים לפי הכל הזה בזמן אבל אדמתם על שרוים וישראל כתקנן שהשנים
 התם דאמרינן כותיה וקי״ל ברייתא הא על פליג דר׳ ואע״ג הזמן לפי הכל המקומות

 אחד כל דיעשה כברייתא דקי׳׳ל ודאי התענית לענין אבל תפלה בשומע דאומרו לענין היינו
 המשנה בפירוש ז״ל רבינו וכדהכריח זמנו בלא דבר אדם שום שישאל סברא דאין בזמנו

; שלנו הגס׳ מן נראה וגס שאומר ז״ל ה״ה רמז זאת דלראיה ואפשר ע״ש
א ל י  שהפעם ז״ל הרמפ״ן וכתב ז״ל ה״ה כתב .וכו׳ בח״ל הצבור שגוזרים תעניות כ

 מפני ז״ל הרמפ״ן של כסעמו ז״ל רפינו דסובר ז״ל ה״ה מדברי נראה וכו׳.
 סבר לא בזה לקבלו צריך ויחיד יחיד כל שבח״ל שכתב הקבלה לענין אבל בח״ל נשיא שאין

 ומ״ע .שם יעויין ז״ל הפור דברי על בהרא פתירון חקפ״ה פסי׳ הרפ״י וכדכתב כותיה
 דהא פרכות שש ומוסיפין מתריעין יחיד כתעניות דהן דאע״ג ז״ל הרמפ״ן שדעת נראה

 הרמב״ן של משמו השואל לו שאמר ז״ל להרשב״א תשובה הביא תקע״ה בסי' ז״ל הרב״י
 .היא דבח״ל ומשמע באחרונות ברכות שש ומוסיפין מתריעין חכמים דשנו דהיכא ז״ל

 ומד מד לכל קבלה בעי דהא ליה דיינינן ממש יחיד דכתעניות כיון קשה וקצת
:צבור כתענית ברכות שש מוסיפין אמאי

 שאר לאפוקי וכו׳ זה סדר על מתפללין מפר של האחרונות תעניות משבע׳ א
סי׳ בסוף ב״י הרב וכמ״ש .בתעניות זה שדר אומרים שאין צרות

חקע״פ
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, מהחיל צבור ושליח ה כו׳  ההימש בהם ואין סליחה ברכה אחר אחת גבת נאמרים כולן שהזכיר המזמורים ושאר לי בצרתה ה׳ ואל ושוסמת שזכרונות נראה רנינו מדברי ו

 ראשונה בברכה .עליו וחותם בברכתו נאמר מהן אחד שכל שפירשו ראיתי האחרונים והמפרשים ז״ל והרמב״ן ז״ל רש״י אפל .ז״ל גאון שלום רב מדברי וכ״נ פרכה
 ונופנין בשאר. וכן צעקה שומע וחותם לי בצרחה ה׳ אל אומר־ בשלישית הרועה. שומע וחוסם שופרות פסוקי אומר בשניה .הנשכחות זוכר בהן וחותם זכרומח פסוקי אומר הוא

חד מה מפני נועם  הן אלו שש עליהם ומוסיף יום שבכל י״ח ברכות כ״ד לפניהם ואומר הוא שכן מוכיח כי״ו) (דף המשנה לשון ואף לו דומה שהוא לפי לחתימתו מהם אחד כל שי
עיני אשא .לי בצלתה ה׳ אל .ושופרות זכרונוח

. אל ם י ^ • ה ר״' חי א קי ,® קי מ ע מ התיבה ע״ג מקלה אפר ונותנין א פ״ד מקלה אפי ונותנץ בשקים. ומתבסים מתקבצים העם מ
ף. כי לעני עעו . שמא השש הן אלו אלמא י u 1,. י 1, - . - l ת. וע״ג י יודע איני ס״

אי לי היה כן היחה רבינו כוונת ואם .מוסיף י v לנ :ס״ת ע״ג מחלה אפר שנוחניז לרבינו לו מניו ^ ”, י ~
ב האפר מן נוטל העם מן ואחד לבם. ולהכניע הבכיה ר ח ש מ

הנחת במקום דין בית אב ובראש הנשיא בראש ונותן
שובו. שיבלמו כדי תפילין  מעמידין כך ואחר ב בראשו: ונותן נוטל ואחד אחד וכל וי
זקן לא. שם היה לא חכם. מעמידין חכם זקן שם היה לא יושבין. והן חכם זקן ביניהן

 שבגבולץ רבינו מדברי נראה עוד .צ״ע ודבריו
 ז׳׳ל נברכה.והוא ברכה כל בסוף חוקעין אין

 נוהגין היו לא פ״ו:) (דף במשנה מ״ש מפרש
 על שהוא הבית ובהר מזרח בשערי אלא י כן

 תקיעות יש ומ״מ שם ברוך עניית ועל התקיעות
 ובמסכת כאן שמוכיח כמו בתענית בגבולין

 זהו ברכות סדר על שאינן אלא כ״ז) :ר״ה(דף
 שאף שפירשו האחרונים מן יש אבל . ז״ל דעתו

 ואין וברכה ברכה כל בסוף תוקעין בגבולין
 התקיעות לענין המקדש מן חלוקים הגבולין

 צכהנים הכנסת מזן שאומר אחר שבמקדש אלא
 שיתקעו קודם שענה מי ש״צ ואומר מוזר תקעו
 שאמר מיד תוקעין ובגבולין רבינו, שכתב וכמו
 במקדש שענה מי חזרת ונועם .תקעו להם

 שם ברוך היא במקדש שהענייה לפי ז״ל פירשו
 חוזרין היו לא ואילו עצמה בפני כברכה דנראית

 על באות אינן שהתקיעות נראה היה שענה מי
 שיחזור התקינו לכך שם ברוך על אלא הברטח

העניה אין בגבולין אפל יתקעו ואח״כ שענה מי

 תענית ולא שק לא אחינו .כיבושין דברי לפניהם ואומר צורה. של אדם מעמידין חכם ולא
 וירא נינוה באנשי נאמר שלא בנינוה מצינו שכן טובים. ומעשים תשובה׳ אלא גורמין

 אומר הוא ובקבלה מעשיהם. את האלהים וירא אלא תעניתם ואת שקם את האלהים
 וישובו לבם שיכניע עד כחו כפי אלו בעניינות ומוסיף .בגדיכם ואל לבבכם קרעו

 צבור שליח ומעמידין בתפלה עומדין כיבושין דברי זה שגומר ואחר ג :גמורה תשובה
 להתפלל ראוי הכיבושין דברי שאומר אותו היה ואם .אלו בתעניות להתפלל הראוי

 שהוא איש אלו. בתעניות להתפלל הראוי הוא זה ייואי ד אחר: מורידין לאו ואם מתפלל
 יגיעה לו ויש לו. ואין ומטופל וכתובים. נביאים בתורה לקרות ורגיל בתפלה. רגיל

 יהיה אלא עבירה. בעל עליו הנלוים קרוביו וכל ביתו ובבני בבניו יהיה ולא בשדה.
 ויש לעם. ומרוצה ברך. שפל בילדותו. רע שם עליו יצא ולא העבירות. מן ריקן ביתו

זקן אינו ואם מפואר. זה האלו'הרי המדות כל עם זקן היה ואם ערב. וקולו נעימה לו ,
ש הוא;ל  ברכת עד ומתפלל מתחיל צבור יושליח ה יתפלל: האלו המרות כל בו י

ויענני. קראתי לי בצרתה ה׳ אל ואומר .הצרה מעין ושופרות זכרונות ואומר .ישראל גואל ושופל בחצוצרות בגבולין חוקעין שאין «א
גו׳. ההרים אל עיני אשא :פ״א כנזכר ואומר | וגו׳: יעטוף כי לעני תפלה ה׳. קראתיך ממעמקים ו

ומתחנן .לגאלנו ומהר ריבנו וריבה בעניינו נא ראה ואומר .כחו כפי תחנונים דברי שבע
 ברוך הזה. ביום צעקתכם קול וישמע אתכם יענה הוא המוריה בהר אבינו אברהם את שענה מי תחנוניו בסוף ואומר
 תחנונים בדברי מהן אחת בכל ומתחנן .זו אחר זו מוסיף שהוא ברכות שש להוסיף ומתחיל ז :ישראל גואל ה׳ אתה

 מי חותם הוא בראשונה ח :אלו בחתימות מהן אחת בכל וחותם רגיל שהוא כפי הקדש ומכתבי קבלה מדברי ופסוקים
 :הנשכחות זוכר ה׳ אתה ברוך הזה. ביום צעקתכם קול וישמע אתכם יענה הוא סוף ים על ואבותינו משה את שענה

 שומע ה׳ אתה ברוך הזה. ביום צעקתכם קול וישמע אתכם יענה הוא בגלגל יהושע את ש?ןנה מי חותם הוא בשנייה ט
 אתה ברוך .הזה ביום צעקתכם קול וישמע אתכם יענה הוא במצפה שמואל את שענה מי חותם הוא בשלישית י :תרועה

א צעקה: שומע ה׳  ביום צעקתכם קול וישמע אתכם יענה הוא הכרמל בהר אליהו את שענה מי חותם הוא ברביעית י
ב ׳ תפלה שומע ה׳ אתה ברוך .הזה  קול וישמע אתכם יענה הוא הדגה במעי יונה את שענה מי חותם הוא בחמישית י

 הוא בירושלים בנו ושלמה דוד את שענה מי הותם הוא בששית יג צרה: בעת העונה ה׳ אתה ברוך הזה. ביום צעקתכם
 וברכה ברכה כל אחר אמן עונץ העם וכל הארץ. על המרחם ה׳ אתה ברוך הזה. ביום צעקתכם קול וישמע אתכם יענה

ד ברכות: כל שעונין־אחר כדרך כו׳. ה׳ רפאנו אומר בשביעית י  בחצוצרות. ותוקעין הסדר על התפלה וגומר ונרפאו
 המזרח שער כנגד הבית להר מתכנסין היו בירושלים הזה הסדר על מתפללין כשהיו טו מקום: בכל עושין הזה וכסדר

מן ישראל אלהי אלהינו ה׳ אתה ברוך אומר אברהם את שענה מי לומר צבור שליח וכשמגיע הזה. כסדר ומתפללין
אומר הכנסת וחזן וער. לעולם מלכותו כבור שם ברוך אחריו עונין והן ישראל. גואל ה׳ אתה ברוך העולם ועד העולם

 קול וישמע אתכם יענה הוא המוריה בהר אברהם את שענה מי ואומר המתפלל וחוזר תקעו. אהרן בני תקעו לתוקעים
 שמוסיף השש מן ראשונה שהיא לזו השנייה בברכה וכן טז :ותוקעין ומריעין הכהנים תוקעין כך ואחר הזה ביום צעקתכם

 כבור שם ברוך עונין והן .הנשכחות זוכר ה׳ אתה ברוך העולם וער העולם מן ישראל אלהי אלהים ה׳ ברוך בה חותם
 ואבותינו משה את שענה מי ואומר צבור שליח וחוזר הריעו. אהרן בני הריעו להן אומר הכנסת ו-חזן ועד. לעולם מלכותו

ז :ומריעין ותוקעין מריעין כך ואחר הזה ביום צעקתכם קול וישמע אתכם יענה הוא סוף ים על  וברכה ברכה כל על וכן י
ת שבע כל שיגמור עד הריעו אומר ובאחת תקעו אומר באחת ג ש ד ה ב״ א ר ה

ם י ר ר ר י מ א י ן מ ו ו ם * י ו , ד ר ם ח ו פצז י צז ר ו תו י ז צ רי מ ן ו י ז הי ר ח  משובשת עצמה והתוסעהא הוא כמ׳ש ולא אלה אה אסף התוס«זא מן א׳א .ונו׳ הנהנים "ונמצאו ו
ת ט ר ^ ו ־ ' ♦ ר ״ * ״ • י ' י I ״ י־* ״■ י הקיעה נגנולין שלשתן שהיו ואפשר במקדש התקיעה עם התרועה ולא התרועה עס תקיעה היתה שלא * t ׳׳!׳< ״ ׳ I ׳< ״

ם :הגאונים בסדור שם עי׳ ג :תקעע שי׳ שס הנל א ע פ :עב׳ל , תקיעה תרומה ו

משנה לחם
.*בהפלה ברגיל הכל כלל ז״ל ורבינו .הברכות ובכל בחפלה  שאין יהודה לר׳ דמדאמרינן דחעניוס פ׳׳ב בריש ז״ל הר״ן דכחב ממאי לאפוקי הקע״ס

 הוא מלממה שעת ומדקארר מלחמה ובשעת ובר״ה ביובל אלא ושופרות זכרונוח אומרים
 הוי מלחמה דשעת דסובר אפשר ז״ל ורביגו .נקס דקרא דלישנא אלא צרות לשאר הדין

קא.  רש״י כתב החיבה. גבי על מקלה אפר :קאמר דוקא מער של תעניות ומ״מ דו
 משימין ולכך סחמא מאפר יותר גנאי מקלה אפר דהוה ע״ו) (דף המשנה בפירוש ז״ל

 פליגי לא דבגמ׳ דס״ל אפשר ,׳בגמ כדאמרו יצחק לעקידת זכר קאמר דלא והא .אוחו
ה אם ראשו על אמד כל שנותן אפר גבי אלא  אפר גבי אבל לא או עעמא מהד מ

 להו דאית ודאי גראה ולכך מקלה אפר הוה למה שאלו לא החיבה גבי על שנותנין
 למאן כן פי׳ ז״ל דרש״י אפשר נמי אי .סתמא מאפר יותר גנאי דהוי משום הוי דעעמא

 התיבה גבי על דנוהנין בהך בין דפירשו והתוס׳ יצחק לעקידת דזכר טעמא ליה דלית
 ליה דלית למאן יצחק לעקידת זכר דהוי משום ואחד אחד כל על דנותנין בהא בין

ל: דרש״י עעמא ליה דאית אפשר טעמא הך בגמרא ״ ז
ל 1 כו׳. בחפלה רגי רגיל ז״ל הטור וכ״כ כולן בברכות [בקי] כך אמרו בברייתא ו

כו׳. מהפלליןעל כשהיו טו רו סד  דמהני'דקאמרה(דףט״ו:) נראהדרבינוז״למפרש ה
 המזרח בשער אצא כן נוהגים היינו לא אמרו אצל,חכמים הדבר וכשבא

 ולפ״ן כלום התרועות בסדר אמרו לא ברישא במתני׳ לדבריו וראיה אתקיעות נמי קאי
 הסדר דהזכירה דאחר בגבולין זה סדר דעושין בהדיא דקאמרה אברייתא פליגא מתני'
 מתני׳ בהך ז״ל הר״ן כ״כ כמחגיתין ופסק ונו׳ כן אינו במקדש אבל בגבולין בד״א אמרה

 דמתניתין דהךעובדא נ״לקשה ז״ל רבינו דברי ובאמת > ז״ל רבינו דעת שהוא ההלכות בפי׳
 עושין היו לא אמרו חכמים אצל הדבר וכשבא ואמרו דברייתא בסיפא הזכירוה גופא
 נרחין על דבברייתא וכיון דמהני׳־ עובדא ממש והיינו הביס ובהר המזרח בשער אלא
 עבדינן תקיעות וסדר ברישא קאמרה דבהדיא אתקיעוח קאי דלא זו עובדא לפרש צריך

:אברייסא פליגא דמשנה נאמר ולא כן במתני׳ נפרש לא למה א״כ בגבולין
 אומר הראשונות על ה״ר הכי אמדו (שם) בברייתא .וכו׳ ומריעין הוקעין פעם יז

השניה ועל וכו׳ וסוקעין ומריעין חוקעין והם וכו׳ ישראל אלהי ה' ברוך
הוא
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. ממגיוש שבןן יח ׳ ו נ  רבימ ומפרש לנה״ק שיוצאץ )f״p (חעניח בגמרא שם מפורש ו
ל :הוא ופשומ חפלה אחר שהוא כ כ . חעניס ו ו׳ נ  פרקים בג׳ בפ׳ מפורש ו

 בין בראשונות בין קאסר ח״צ דבכל ז״ל הראב״ד ופירש במענית נעילה שיש כ״ו) (דף
 בזמן ואף הראשונות על יתרות אלו במה למחני ליה הוה בדוקא באחרוטת לאי באחרוטת

 נהגו שלא אע״פ רבינו דעת וזה כך הדין הזה
עיקר: הוא כן

 יהודה ר׳ סברת .וכו׳ להם ירדן יט
 האמור תעניות סדר פ׳ בברייתא

 שמבואר כמו דר״י כוותיה והלכתא כ״ה:) (דף
:בהלטת

ה ״  בתשרי ג׳ יום הן ואלו וכו׳ שם יש א פ
 האלו הצומות ימי ד׳ .וכו׳

מפורשים

 באב בפשעה שאירעו וה׳ בתמוז בי״ז שאירעו דברים וה׳ פ״ק(דףי״ח;) בר״ה מפורשים
:כ״ו) (תענית בשנה פרקים בג׳ בפ׳ במשנה מפורשין כולן

 דר״ה פ״ק שם ר״ע סברת זו וכו׳. בתמוז י״ז זה הרביעי צום וכו׳ ימי וארבעת ד
הלכה: וכן חדשים פדר על הכתוב מפרש שהוא י״ת:) (דף

ו נ ה נ ענינן רביגו חלה .וכו׳ ישראל כל ו - ה
 שם בגמרא שנתבאר לפי במנהג

 הן בהמ״ק לכשיבנה דהיינו שלום שיש שבזמן
 על ידועה גזרה ואין שלום אין ולשמחה לששון

 חון מתענין אין רצו מחענין ,רצו ישראל כל
 . צרות בו ונכפלו הואיל באב תשעה מתענית
 חובה הן והרי רבינו כמ״ש הכל נהגו ועכשיו

 בהמ״ק: ־שיבנה עד ישראל כל על
ובשלשה

 עושים ואין .פעמים שבע ומריעין ותוקעין מריעין ופעם
 ומריעין תוקעין וכשהן בלבד. הבית בהר אלא זה הסדר

:שאמרנו כמו כאחת ובשופר בחצוצרות תוקעין שם
. שם אותם שגוזרין מקום כל האלו תעניות שבע יח

 ובוכין הקברות לבית העם כל יוצאין שמתפללין אחר °
 לא אם כאלו מתים אתם הרי כלומר .שם ומתחננים

 הצרות מתעניות תענית ובכל . מדרכיכם תשובו
 התענית. מן הצבור ויפסקו יורדין יהיו מתי עד גשמים להם ירדו יט • מקום בכל נעילה תפלת מתפללין הצבור על שנוזרין

:טפחים שלשה בעומק שירדו עד ובעבודה .טפחים ובבינונית טפח. החריבה הארץ בעומק משירדו

חמישי פרק
ש א  זה ויהיה התשובה דרכיי לפתוח הלבבות לעורר כדי בהן שאירעו הצרות מפני בהם מתענים ישראל שכל ימים שם י

 אלו דברים שבזכרון .הצרות אותן ולנו להם שגרם עד עתה כמעשינו שהיה אבותינו ומעשת הרעים למעשינו זכרון
 אחיקם בן גדליה נהרג שבו בתשרי שלישי [א] יום הן ייואלו ב ♦ וגי' אבותם עון ואת עונם את והתודו שנאמר להיטיב נשוב

 והביאה ירושלים על הרשע נבוכדנאצר בבל מלך סמך שבו בטבת ועשירי .גלותן להתם וסיבב הגשארת ישראל גחלת ונכבת
 ירושלים והובקעה .ראשון מבית התמיד ובטל .הלוחות נשתברו בו. אירעו דברים חמשה בתמוז וי״ז .ובמצוק במצור
 נגזר .בו אירעו דברים חמשה באב ותשעה ג בהיכל: צלם והעמיד* התורה. את הרשע אפוסטומוס ושרף .שני בחורבן

 אלפים בה והיו שמה וביתר גדולה עיר וגלכדה .ובשנייה בראשונה הבית [כ] וחרב .לארץ יכנסו שלא במדבר ישראל על
 כולם ונהרגו הרומיים ביד ונפל המשיח. מלך שהוא החכמים וגדולי ישראל כל ודמו גדול מלך להם והיה מישראל ורבבות
 סביביו ואת ההיכל את הרשע טורנוסרופום חרש לפורענות המוכן ביום ובו המקדש. בית חורבן כמו גדולה צרה והיתה
גו׳. החמישי וצום הרביעי צום בקבלה מפורשין הן הרי האלו הצומות ימי וארבעה ך :תחרש שדה ציון שגאמר מה לקיים  ו

 השביעי וצום .החמישי בחדש שהוא באב תשעה זה החמישי וצום .הרביעי בחדש שהוא בתמוז עשר שבעה זה הרביעי צום
אלו בזמנים ישראל כל ונהגו ה :העשירי בחדש שהוא בטבת עשרה זה העשירי וצום השביעי. בחדש שהוא בתשרי שלשה ,זה

והועמד *ג״א:ג דרבנן עשץ סמ״ג הקמט טור א
משנה לחם

להתענות

 ברכה בכל וכן ומריעין ותוקעין מריעין והם הריעו [אהרן] בני הריעו וכו׳ אומר הוא
 הריעו וכשאומר קודם התקיעה עושים תקעו להם דכשאומר כאן מטרש ,׳וכו וברכה
 ואח״כ תר״ת הזכיר בראשונה זה סדר הזכיר חקע״ש בסי׳ הפור וכן קודם התרועה עושין

ת. ואח״כ ותרועה ותקיעה תרועה הזכיר  שלא אלא הוסיף עוד הסדר זה ועל תר״
 במקדש אלא זה דאין דסובר ואפשר . הריעו או תקעו להם אומר הכנסת שחזן הזכיר

 דברי על חקע״ס בסימן שכתב ז״ל הרב״י על תמיה אני ולכן ברור פעם בו ידעתי ולא
 אומר היה אמת ופעם תקעו להם אומר היה אחת דפעם דאע״ג מפרש שהוא וצ״ל ז״ל הטור
 חר״ת היה לעולם אבל לתקיעה כמו לתרועה, כבוד לחלוק אלא היה לא הריעו להם
 חוקעין היו תקעו אומר כשהיה הבית בהר המזרח דבשער שכתב הרמב״ן כדברי ושלא

 אפשר דאיך ,ע״כ ומריעין ותוקעין מריעין היו הריעו להם אומר וכשהיה ותוקעין ומריעין
 המור בדברי ראה היכן ועוד כדכחיבנא הוא ערוכה דברייתא הרמב״םז״ל דברי על לחלוק

̂׳ל הפור בדברי לו נזדמנה אחרת גירסא ואולי ,עליו שחולק ז״ל  הר״ת הוקע שבכלן שאומר ז
ם :הגמרא כדברי מסכמת והיא ז״ל הפור בדברי כדכחבנו הגירסא ולנו ע פ  ותוקעין מריעין ו

 ישראל גואל ברכס דבסוף פעמים שבע דהוו וברייתא במשנה מבואר כן .פעמים שבע ומריעין
 קמא דבפרקא וקשה .והוקעין ומריעין דתוקעץ בהדיא שם קאמר ברכות השש ממנין דאינה

כ. התרועות י״ח שבהן הצבור על מעניות מז׳ פוחתין אין אמרינן  שהן ז״ל ופירש״י ע״
 אמרות פלש איכא דהא הויין דכ״א קשה והשתא ,תרועות ג׳ אחת ולכל ברכות ו׳ מוסיפין
 :הנוספות הברכות מחמס הבאות התרועות אלא מני דלא שי״ל אלא ישראל גואל בברכת

ח ע ' ב  משמע הקברות לבית העם כל יוצאין שמתפללין אחר .וכו׳ אלו תעניות ש
 וקשה באמצעיות ולא האחרונות תעניות בז׳ אלא הקברות לבית יוצאין דאין

 הראשונות על יהירות כשאמר ובמתניחין י״ד) י״ג (דף בפ״ק אשי רב אסר דבהדיא
 לה דחשיב משוס שיורא לאו וחיבה ברכות לכ׳׳ד שוין דהם משמע ברכות כ״ד מני ולא

 משמע שיורא הוי ולא פרקין באידך ליה חשיב נמי דכ״ד אמר הכי ובחר פרקין באידך
 פעמא ומהך שיורא דלאו ודאי ברכות וכ״ד דתיבה דומיא פרקין באידך חשיב דלא דכל

 למימר דליכא יתירות גפי לה תני מדלא באמצעיות נעילה בהו דאית הראב״ד דייק
 דביח הא וא״כ דתעניות בחרא פ׳ בריש ז״ל הר״ן וכמ״ש פרקין לאידך לה חשיב דנעילה

 באמצעיות ולא אחרונות בז׳ דאיכא איתא אי פרקין באידך לה משיב דלא הקברות
 לא אמאי באמצעיות דליתיה דמשמע בשמים דמתכסיס הא וכן ממני׳ לה מני לא אמאי

בית ויציאת שקים דכסוי החומרות דאלו וי״ל .פרקין באידך לה חשיב דלא כיון לה מני

 תרחם לא אם במתים אנו הרי בלומר להתחנן הקברות לבית ויוצאין עם הטור ®[ז״ל
 יולרת לאעה התיר ר״ת [א] ;ע׳ב] ,שם להתחנן התפלה קודם שם שהולבין משמע עלינו

 אם יום ז׳ דלאחר משנין בם׳ דאמרינן ואע״ג ללידתה שמיני שהיה גדליה בצום לאכול
 קבלה ודברי קבלה דברי גדליה וצום השבת את עליה מחללין אין צריכה איני אמרה
 ובו׳ ששון ליה וקרי צום ליה קרי דר׳ה בפ״ק דאמרינן מותר הכי אפילו חורה ברברי

ונראה .מצאתי ע׳ב לאכול לה ומותר רשות הוא ולכך מתענין אין רצו מתענין רצו עד

 ראשו על אפר אחד כל שפתן דחשיב דכיון במשנה אותם מנה כאילו הוא הרי הקברות
 למתני חששה לא דמהני׳ אלא הוי להאי דדמי מילתא הקברות פית ויציאת שקים כסוי

ף .וכו' כאלו מתים אתם הרי וצער: מילי כל ד ) מ׳  לבית יוצאים למה איפלגו פ״ז) בג
 כדי אמר ומד כמתים לפניך חשובים אנו הרי אמר חד ור״ח חמא פר לוי ר׳ הקברות
 ז״ל ופירש״י .עכו״ם קברי פינייהו איכא בינייהו מאי רחמים מחים עלינו שיבקשו

 עלינו כ״ש ליכא עצמן על אפילו רחמים לבקש ישראל קברי שאין במקום עכו״ם קברי
בינו נמצא .ע״כ  במקום עכו״ם לקברי הולכים כמסים אנו הרי כמ״ד דפסק ז״ל יי
 רבינו ומפרש סתמא הקברות לבית יוצאים וכתב ז״ל רביט סתם ולכן ישראל קקרי שאין

 אע״פ בתשובה נחזור לא אס כאלו שנמות שר״ל כמהים לפניך חשובים אנו הרי ז״ל
בל : לכאורה כן משמע הלשון פשט שאין ב  דעת כן .כו׳ הצרות תענית.מתעניות ו

 אין ראשונות דבג׳ ואע״ג כדכתיבנא הראשונות על דיתרות מתני׳ מהכרח ז״ל הראב״ד
 ראשונות ג׳ בין אין דאמרה י״ג:)־ (דף פפ״ק ברייתא דאיכא דאע״ג מוכרח הדבר

 שוים הדברים שאר דלכל דמשמע וכו׳ מלאכה בעשיית מותרין שבאלו אלא לאמצעיות
 ז״ל הר״ן דכחב מפעמא כן הדין ומ"מ מיירי לא בתפלה מיירי דפאיסור שם דחו כבר

 בחרא לישנא וכו׳ דאמצעיהא ואבע״א בגמ׳ דאמרו כיון א״נ דחעניוח בהרא פ׳ בריש
רי. לא בתפלה מיירי דבאיסור דחוייא לן ולית עיקר בסי׳ ליה דאית ז״ל והכיור מיי

 הרב׳׳י פס כדכתב ובאמצעיות בראשונות דלא ומשמע נעילה אומרים דבאחרונות חקע״ט
 אלא אמר לא נמי ואיהו הוא הכרח לאו אשי דרב הכרח דהך ליה דאית , אפשר ז״ל

 ז״ל המוס׳ כדכהבו דשייר אמרינן אלו דהני אע״ג דהא בעלמא דקדוק דייקא מחניהין
 תירוצא ליה ולית ושקים הקברות בית שייר שייר דהאי שייר מאי וכ״ת דוכתי. בכמה

:ז״ל פעמו נראה זה במתני׳. כלולים דהם לעיל שמירצתי
ה ״  לא הרביעי דצום דקרא דתענית אע״ג שני [ביה] בחרבן ירושלים והובקעה ב פ

 עבדינן השתא מ״מ בפ׳ העיר דהופקעה משום פפ' אלא הוי
 דעפדינן בפבת י׳ וכ״ת בי״ז. העיר והובקעה לן חמיר שני בית שמרפן מפני בי״ז ליה
 ליום לשנותו לנו היו ראשון פיח בחרבן ירושלים על ידו בבל מלך דסמך משום ליה

 בחדש היה דהכל הכא י״לדשאני לן. דחמיר שני בית בחרבן העיר על ידו צר סמך אשר
ר' דהבקעת ובהא .חלוקים הזמנים התם אפל לי״ז פ׳ בין לשנותו קפידא ואין אמד עי ה
 לא דמקרא הוא גמרא אלא דק ולא מקרא נפיק דבגמרא חקמ״ס בסי׳ ז״ל הרב״י כתב
וקאי והועמד גריס כ״ו;) (דף ז״ל רש״י .בהיכל צלם והעמיד :בתשעה אלא נפיק

אצלם
מיימוניות הגהות

 אלו בכל לאכול להם שהיה הרבה מצפוערות שהיו דעלמא ומניקות עוברות דאפילו
 ומשלימות מתענות ומניקות' עוברות באב בתשעה ־מדאמרינן באב מתשעה לבד הצומות

 אין כ׳כ חמורות שאין העניות דשאר, מכלל ביוה״כ ומשלימות שמתענות בדרך בו
 לעתותי עד כו׳ להיכל עבו״ם נכנסו בהדש בשבעה בתרא בפרק [נ] 5 ע״כ ,בו משלימות

 בן יוחנן רבן דאטר והיינו דבעשור החמה שקיעת עד ונשרף האור את בו הציתו ערב
,,ע״כ בו נשרף היכל של שרובו בעשירי אלא קבעתיו לא הדור באותו הייתי אילמלי זכאי

ובירושלמי'


