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 אפרק  תעניותרמב"ם הלכות 

 יעקב המר

בהלכות אלה פורס לפנינו הרמב"ם את התגובה הראויה על פי ההלכה על ידי האדם הפרטי וכן על ידי 

הציבור לצרות הבאות עליהם. התפיסה היא כי הצרות באו לנו מסיבה שעלינו לאתר ולאחר שנאתרה 

רה מכוונת אלינו בידי ה', והשלב השני הוא עלינו לשוב בתשובה. השלב הראשון הוא ההבנה כי הצ

הצווי אשר נצטוינו "ב"ם בטעם המצווה )מו"נ, ג, לו(: איתור החטא והחזרה בתשובה. כך כותב הרמ

לשווע אליו יתעלה בעת כל צרה, כוונתי אמרו: 'והרעותם בחצוצרות' )במדבר י,ט( הוא מן הקבוצה 

תית, והוא שהוא יתעלה משיג מצבינו ובידו הזו, לפי שהיא פעולה שבה מתבססת ההשקפה האמי

להטיבם אם נהיה נשמעים, ולהפסידם אם מרינו, ולא נהיה בדעה שזה מקרה ודבר שאירע... כי 

היותם בדעה שזה מקרה גורם התמדתם על השקפותיהם הנפסדות ומעשיהם הרעים ולא יחזרו בהם, 

להכנע לפניו צטוינו להתפלל אליו יתעלה וכמו שאמר: 'הכיתה אותם ולא חלו' )ירמיהו ה,ג(, ולפיכך נ

 ."ולשווע אליו בכל צרה

 

 ג: המצווה מדאורייתא וטעמה -הלכות א 

. המצווה הפותחת את "בחצוצרות ולהריע לזעוק"התגובה על הצרות הקורות את הציבור היא 

, היא רק לפני ה' בכל עת צרה גדולה שלא תבא על הצבור" זעוקלו להתענות"הלכות תעניות, 

על הקרבנות  להריעחלק מתוך מצווה גדולה יותר שמנה הרמב"ם בספר המצוות )עשה נט( והיא 

לפני השם יתעלה". ויש להסביר מהו היחס בין הצעקה, התרועה והתענית.  כשנצעקובעת צרות "

מפורש לפנינו )הלכה ד( שהתענית היא רק מדרבנן, מספר המצוות נראה כי העיקר הוא התרועה 

ות נראה שהעיקר הוא התעוררות העם לתשובה ולזעקה, והתרועה רק משמשת כלי עזר ואילו מההלכ

. נראה להסביר כי מצוות התרועה דומה 1לכך והיא אינה מופיעה כלל במצווה הפותחת את ההלכות

במהותה למצוות הווידוי שלמדנו בהלכות תשובה ששם מעשה המצווה הוא הווידוי אך התהליך 

הוא התשובה. המצווה בספר המצוות מלמדת אותנו את מעשה התקיעה  המרכזי העומד מאחוריה

וממילא נגזר מכך שהיא צריכה להיות במקרים מסוימים, אך מהותה של המצווה היא התפילה לה' על 

הצרה והחזרה בתשובה המתבטאת בין השאר גם בצום. אין זה אומר שעיקר המצווה הוא הצום, 

 ו ביטוי אפשרי נוסף של התשובה והצעקה.שהרי זה נתחייב רק מדרבנן, אך זה

ר וארבה. יש שעוררו על כך שהרמב"ם מנה  בֶּ הרמב"ם מונה דוגמאות שבהן יש להתענות: בצורת, דֶּ

ר לפי דעת יחיד של שמעון התימני שנדחתה מהלכה גם בידי הרמב"ם עצמו בפירוש המשנה  בֶּ גם דֶּ

המוכה עצמה ולא על הערים הסובבות שדינן )ג,ג(. אולם נראה לומר שהמדובר בהלכה הוא על העיר 

שונה מהעיר בה חלה הצרה )ראה לח"מ וכך מפורש בפיהמ"ש(. יש שדקדקו מה ראה הרמב"ם 

יג. ראה יד  -למנות דווקא דוגמאות אלה והסיקו כי מקורו בתשובת ה' לתפילת שלמה )דה"י ב', ז, יב 

 פשוטה(.

                                                 
 זה וכן ביד פשוטה שדן בכך באורך. ראה מגיד משנה העוסק בנושא 1

http://www.ybm.org.il/
http://www.ybm.org.il/


 נכתב ע"י תלמידי הישיבה

          2                 מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

. מקורו של הרמב"ם תכם והרעותם בחצוצרות""על הצר הצורר אהרמב"ם מביא כמקור את הפסוק 

הוא מן הספרי )בהעלותך, פיסקא עו(: "ר' עקיבא אומר, אין לי אלא מלחמה; שדפון וירקון ואשה 

על כל צרה וצרה  –מקשה לילד וספינה המטרפת בים מנין? תלמוד לומר: 'על הצר הצורר אתכם' 

לים 'הצר הצורר' )וכי מי עוד יבוא להילחם?( שלא תבוא על הצבור". כדי להשמיענו שלמד מייתור המי

 השמיט הרמב"ם את תחילת הפסוק.

ג ואומר כי התפילה על הצרה היא מדרכי  התשובה )ראה הלכות תשובה -ממשיך הרמב"ם בהלכות ב

ד, ב. מעניין שהרמב"ם לא התייחס לזה באופן ישיר שם(. מתוך ההבנה שהצרה באה מאת הקב"ה 

ל לתשובה, התפילה מייחסת את הצרה לה' ולצורך לחזור בתשובה על סיבת כדי לעורר את עם ישרא

הצרה. אם אין יחוס של הצרה לה' אלא למקרה, ממילא לא תהיה הבנה שדבר זה מוכוון מאת ה' כדי 

יבואו  –להחזיר את העם בתשובה, וממילא לא יחפשו המוכים במעשיהם לחזור בתשובה ואם כך 

כי בעבורה מתווספת אכזריות  "דרך אכזריות"נקראת התנהגות זו צרות נוספות רח"ל. אי לכך 

 2בעולם.

 

 הלכה ד: פרטי הדינים

הלכה זו מציגה את התענית שהוסיפו חכמים על דין התורה. כבר בתנ"ך מצינו קריאת צום כתגובה 

 לצרות אך חכמים הפכו את הצום לחלק בלתי נפרד ממנה.

 ר: בהמשך מציג הרמב"ם את דין התרועה ואומ

ומריעין בחצוצרות בלבד. ואם היו במקדש מריעין בחצוצרות ובשופר, השופר מקצר 

 והחצוצרות מאריכות. 

הוא  –דין זה תלוי ביישוב סתירה בין הסוגיה בראש השנה כז, א שבה משמע ש"מקום שיש חצוצרות" 

של תרועה היא "אין שופר", לבין הגמרא בתענית יד, א ששם ניתן להבין שהמשמעות  –יום התענית 

בשופר דווקא. נראה שהרמב"ם למד שהעיקר כסוגיה בראש השנה ומה שהזכירה הגמרא בתענית 

שופרות הוא בדין המקדש )עיין מגיד משנה ולחם משנה שדנים בכך ומביאים את שיטות הראשונים 

 השונות(.

ש )ראש . מסביר הרמב"ם בפיהמ""מצוות היום בחצוצרות"הסיבה שהחצוצרות מאריכות היא ש

השנה ג, ג(: "ועשו מצות יום תענית בחצצרות לפי שאין תענית אלא בצרת צבור, והרי אמר ה': 'על 

 הצר הצורר אתכם והרעותם בחצצרות'".

שאלה נוספת שנשאלה על הלכה זו היא מדוע לא ציין הרמב"ם דינים נוספים בשופרות של תענית, 

 סף )ראה לח"מ ויד פשוטה(. כגון שיהיו פשוטין )ישרים( ופיותיהם מצופים כ

 

 ח -הלכות ה 

                                                 
זה הוא פירוש פשט הדברים כפי שהם נראים בעיון ראשון. על דברים אלו ניתן להקשות כמה קושיות מכתביו  2

האחרים של הרמב"ם וכן ממקורות נוספים. ביישוב קושיות אלו שמעתי מהרב רבינוביץ' הסבר המבוסס על 

התשובה'. התשובה על פי הרמב"ם היא בעצם יצירת משמעות חדשה דיוק הלשון 'דרך אכזריות' מול 'מדרכי 

לעבר ע"י התבוננות מן העתיד, ואף כאן, אע"פ שייתכן שהצרה היא אכן מן המקרה, התבוננות האדם נותנת 

לה משמעות ערכית לגביו והוא מנצלה לעיון מחודש במעשיו. יש דיוקים לכאן ולכאן והיריעה קצרה. ראה 

 טה.המובאות ביד פשו
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ז הרמב"ם מבאר את הזמנים שבהם ניתן לגזור תענית. בהלכה ה אומר הרמב"ם -בהלכות ה

שהצומות אינם יום אחר יום, מפני שדבר זה יקשה על רוב הציבור )ביד פשוטה כתב שטעם זה אמרו 

 ברצף אם יכולים הם לעמוד בכך(. הרמב"ם מדעתו. לפי טעם זה נראה לכאורה שמותר ליחידים לצום

 "וכן על הסדר הזה שני וחמישי ושני עד שירוחמו"הימים שבהם מתענים הם שני וחמישי ושני, 

ומכאן נראה שהסדר שבו קובעים את התעניות מתחיל בשני דווקא אפילו בסבב השני, וזוהי שיטת ר' 

 יגרום להפקעת השערים. הסביריוסי שאין מתחילים סמוך לשבת אף אחד מן הסבבים כי דבר זה 

לולי יעלו השערים ויוקרו המחירים, לפי שהמוכרים אומרים, "הרמב"ם בפיהמ"ש )תעניות ב, ט(: 

  ."הצורך הגדול למטר לא היו גוזרין תענית סמוך לשבת

יש אומרים שהרמב"ם פסק כדעת ר' יוסי בתענית )ב, ט( כי "נימוקו עמו" )מגיד משנה( אך אם כן יש 

מדוע לא הזכיר הרמב"ם את הטעם שהוא הגורם לפסיקה )לח"מ. וע"ע מגיד משנה(. עוד לתמוה 

קשה שהרמב"ם עצמו פסק בפיהמ"ש )שם( שלא כר' יוסי ואם כן חזר בו משיטתו שם. ביד פשוטה 

מבאר באורך שיש הבדל בין החשש בתעניות גשמים לבין שאר תעניות. בתעניות גשמים הדגיש 

ש הוא מפני בהלה הנובעת מגזרת התענית, בהלה שתביא להפקעת הרמב"ם בפיהמ"ש שהחש

חשש זה שייך רק בתעניות הראשונות. לעומת זאת בשאר התעניות החשש הוא מפני צירוף  –שערים 

הקניות של צאת הצום עם אלה של שבת, דבר שיעלה את הביקוש וממילא את המחירים, וזה שייך 

ק ג הלכה ג ששם יתבאר שלפי חלק מן הגרסאות פסק גם בשאר סבבי התעניות. וראה לקמן בפר

 הרמב"ם שם כתנא קמא החולק על ר' יוסי שדעתו שרק בסבב הראשון אין מתחילים בחמישי.

בהלכה ו מציג הרמב"ם את דין שבתות וימים טובים שבהם אין מתענים כדי שלא לבטל עונג שבת 

אין מתחננים בתפילה כדי לא לפגוע בשמחה  ויום טוב )כדלהלן הלכה יב(, אין מריעים בחצוצרות ואף

ובמנוחה של השבת ושל הימים הטובים )זו גם הסיבה להשמטת התחנונים בשבת. ראה שו"ת 

 הרמב"ם )בלאו( תשובה רח(. 

"עיר שהקיפוה גוים או נהר, או ספינה המטרפת בים, אפילו יחיד אמנם במצב חרום מידי )כגון: 

(, בין של יחיד ובין של ציבור, מותר להתחנן "מפני רוח רעההנרדף מפני גוים מפני ליסטים ו

ולהתענות בשבת )כגרסת הרב המגיד שמתענים, וכבר מפורש הדבר בפיהמ"ש ג, ג(. התרועה 

היחידה המותרת בשבת היא תרועת אזעקה כדי לגייס כוח הצלה, אך לא תרועת תענית )פיהמ"ש 

ה אומר הרמב"ם להלן )ב, ב( שמתחננים בלבד שם(. חריג אחד לכלל זה היא צרת המזונות שעלי

 אפילו בשבת אף שאיננה מצב חרום מידי.

המפרשים דנו בשיטתו של הרמב"ם שמותר להתענות בשבת במצבי החירום הללו וָתרו אחר מקור 

ל, יב, ששם דן הרמב"ם -לדבריו. כמו כן, יש מן המפרשים )לח"מ( שהקשו מהלכות שבת ב, כד ו  

א הזכיר היתר צום כלל. חלק מהמפרשים הסתייעו בכתבי היד שחלקם אכן אינם בדינים אלה אך ל

גורסים את היתר התענית, וחלקם הסבירו את השינוי בין האזכורים השונים. הדבר. המגיד משנה 

נוסח  –אומר שמקורו של הרמב"ם הוא מהגמרא בתענית יד,א שאמרה שמתריעים באמירת 'עננו' 

רוב המפרשים פירשו שמדובר ב'עננו' של סליחות(. ראה יד פשוטה הנאמר רק כשצמים )אע"פ ש

המתרץ על פי עדי נוסח בסוגיה בתענית כב,ב. תורף דבריו: הדין שאין בית דין גוזרים תענית בשבת 

נאמר דווקא ברבים, אך ליחיד מותר להתענות במקרים אלו וכל מטרתו של הרמב"ם כאן הייתה 

 ת.להציג היתר זה ולא לחייב תעני

בהלכה ז מוסיף הרמב"ם וקובע כי אין מתחילים סדרת תעניות בראשי חודשים, חנוכה, פורים וחול 

המועד, אך אם החלו כבר את סדרת התעניות ונתקלו באחד מהימים הללו מותר להתענות ביום זה 

לשון כולו )בהגהות מיימוניות מבין מלשון הרמב"ם שאין חיוב להתענות כל היום אלא היתר, אך פשט 

הרמב"ם משמעה שניתן לקבוע תענית לכל היום ביום זה(. ראה לח"מ שהביא בשם התוספות 
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שחולקים וסוברים שבחנוכה ופורים אין משלימים התענית בגלל תקנת המשתה )ע' תוספות תענית, 

 י"ח,ב, ד"ה "הלכה"(.

ות ומניקות )הדין בהלכה ח מגדיר הרמב"ם מי אינו בין המתענים בתעניות על הצרות: קטנים, עובר

 שונה בתעניות גשמים. ראה להלן ג, ה לעניין מעוברות ומניקות ולהלן ה, יא לעניין לילו כיומו(. 

עוד מציין הרמב"ם שתעניות אלה הן רק ביום ואומר שבכל תענית מסוג זה מותר לאכול כל הלילה 

ן באותו לילה וזהו שלפניה עד עלות השחר. הרמב"ם מתנה את היתר האכילה בכך שהאדם לא ייש

התנאי היחיד שהוא מביא )יש שתי לשונות בגמרא בשאלה מהו הגורם המפסיק לעניין התחלת הצום 

)תענית י"ב,א(: סילק שולחנו וישן, ונחלקו הראשונים כאיזו מהן לפסוק הרמב"ם כאן פסק כדרכו 

ה הוא במקרה כאיכא דאמרי(. נושאי הכלים מוסיפים כאן שכל מה שאמר הרמב"ם ששינה מפסיק

שלא התנה לפני שנתו, אך אם התנה שאיננו מקבל עליו תענית הרי יכול לאכול עד עלות השחר. יש 

 אומרים )אור זרוע, הובא בהגמ"י( שלעניין שתייה כל אדם מותנה ועומד.

 

 י"ג: תענית יחיד לסוגיה -הלכות ט 

 כשם שהצבור מתענים על צרתן כך היחיד מתענה על צרתו. 

היחס לצרות נובע מאמירה אמונית עקרונית, אין סיבה לחלק בין ציבור ליחיד על אף שהמצווה היות ש

שמנה הרמב"ם )וכך גם נראה מהפסוקים( היא על רבים דווקא )ראה יד פשוטה שמביא מקור לכך(. 

התגובה על צרות היחיד היא צום ובקשת רחמים, אך הרמב"ם מגביל את התענית לימים שאינם ימי 

ימים שמותר להתענות בהם. הדברים אמורים גם אם מדובר באדם שהתחיל כבר סדרת  –שמחה 

צומות ופגע באחד מהימים האסורים, וזאת בניגוד לתענית ציבור. המגיד משנה מסביר שהדבר נובע 

מכך "שאין קבלת התענית נדר גמור וחמור, שהרי אמרו לוה אדם תעניתו ופורע" ועיין בלח"מ שדן 

יח מהלכות נדרים ג, ט שהנודר לצום חייב לצום אף בשבת ואם כן יש להעמיד כאן בדבריו ומוכ

 שמדובר כשלא נדר כלל.

ולא חייב )ע'  3יש להעיר שהרמב"ם משתמש בהמשך במונח "יש לו" שבמשנה תורה משמעו מותר

 כסף משנה בהלכות תפילה ג, ז(. סיבת הדבר היא, ככל הנראה, שאסור לאדם לענות עצמו סתם אך

במקרים אלו יש היתר לנהוג כך בגלל החיוב להגיב על הצרות )באיסור העינוי עוסק הרמב"ם בפרק ד 

 משמונה פרקים(. 

א כל צרה שיש למקורביו של האדם: הצרות שמונה הרמב"ם אינן צרות הקורות לאדם עצמו אל

  ."כיצד? הרי שהיה לו חולה או תועה במדבר או אסור בבית האסורין"

צריכים להודות. אמנם, עליהם אמור שהם צועקים אל ה' )תהלים קז(, אך נראה שלא שהם גם אלו ש

חייבו אותם להתענות שהרי הם זקוקים לכל כוחותיהם כדי להינצל מהצרה. יש להבדיל בין צרה 

אקוטית כגון אדם שרודפים אחריו להורגו עליו גם הציבור מתענה )הלכה ו( לבין המצבים הללו שהם 

 ם.מצבים מתמשכי

תפילה. מעיר בעל הגהות מיימוניות שיש אומרים שאין לומר  כלהרמב"ם אומר שיש לומר 'עננו' ב

'עננו' בשחרית שמא יאחזנו בולמוס ויימצא שקרן בתפילתו. בדעת הרמב"ם הוא מבאר שכיוון 

שבשעה שמתפלל גמר בדעתו לצום אם כן הרי לא אמר שקר )ע' תוספות תענית י"א,ב ד"ה "לן 

 שדן בנושא זה ומביא את שיטת הבה"ג(. בתעניתו

                                                 
יש האומרים שההיתר הוא מפני צורך. כדי להגדיר באופן בדויק יותר יש לעבור על האזכורים השונים של ביטוי  3

 זה ברמב"ם.



 נכתב ע"י תלמידי הישיבה

          5                 מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

בהלכה י נוסף דין בתענית יחיד, שהמתענה צריך לקבלה על עצמו לאחר מנחה שלפני הצום במילים: 

)שלא כשיטת התוספות שהובאה בהגמ"י, שדי בקבלה בלב בלבד( וכן לגמור על כך  "אהא בתענית"

ם הצום ואפילו אם קיבל על עצמו כמה ימי בלבו. אין בעיה בכך שהאדם אוכל בין קבלת הצום לבין יו

)ראה יד פשוטה  "ואינו צריך כוונה לכל יום ויום מבעודו"צום בזה אחר זה, דבר שגם הוא אפשרי 

שמתייחס לגרסת המגיד משנה שאומרים עננו ממנחה שלפני התענית, ומוכיח מכתבי הרמב"ם שזו 

 הייתה שיטתו הראשונה של הרמב"ם אך חזר בו(. 

יא הרמב"ם חוזר ומדגיש עיקרון זה ואומר שגם אם אדם לן בתעניתו עדיין עליו לקבל על בהלכה 

עצמו את צום המחר )כדי שלא נחשוב שכל מה שצריך לקבל תענית כמה ימים מראש נצרך רק אם 

שלא יוכל  –אכל בלילה(. הרמב"ם מוסיף גם שאין צריך לומר שאם אכל בלילה ובבוקר החליט לצום 

פשוטה מסביר שאמר כך כדי להבדיל מדין תענית חלום שבהלכה הבאה ששם ניתן לצום. ביד 

 להתענות ללא קבלה מראש כלל. 

יש מקשים על הרמב"ם, למה לא תחשב תענית שלא קיבל על עצמו מבעוד יום )או אפילו מהלילה( 

בעיה, לפחות כתענית שעות. בעל אור שמח מתרץ שאם היה מקבל על עצמו תענית שעות לא הייתה 

 אך מכיוון שקיבל על עצמו תענית יום, וזה כבר התחיל, לכן בעצם אין כאן שום קבלה אפשרית.

בהלכה יב מציג הרמב"ם חריג אחד לכללי תענית יחיד והוא תענית חלום. אדם שראה חלום רע צריך 

לה . תענית זו מתענים בלי קב"כדי שישוב ויעור במעשיו ויחפש בהן ויחזור בתשובה"להתענות 

מוקדמת ובכל יום שבו היא נקרית. נראים הדברים שכדי לנצל את הרגשתו הרעה של האדם לחזרה 

בתשובה אין להמתין ליום המחרת שמא ייטשטש הצורך בתפילה ותשובה ונמצאת מטרת הצום לוקה 

)עיין בנושאי הכלים שדנו במקורו של הרמב"ם(. מוסיף הרמב"ם, שאם ביטל האדם עונג שבת 

הרי שעליו להתענות תענית נוספת כדי לכפר על כך )בהגמ"י מביא בשם רבינו אלחנן שצריך בתעניתו 

 להתענות לכפרה על כל ימי השמחה המנויים לעיל, אך אין זו שיטת הרמב"ם(.

דין ייחודי נוסף בתענית יחיד הוא דין תענית שעות )הלכה יג(. לפי דין זה אפשר להתענות בכל חלק 

על עצמו את הצום לפני כן. הכלל שאדם חייב לקבל על עצמו תענית לפני מהיום אם אדם מקבל 

התענית נשאר בעינו, אך כאן אין מדובר ביום שלם כי אם בחלקו )האור שמח מסתפק האם הקבלה 

חייבת להיעשות בתוך התפילה כמו בקבלת תענית רגילה(. בסיום ההלכה מוסיף הרמב"ם שגם אם 

יכול הוא לקבל על עצמו תענית שעות. על דבר זה מערער כבר  האדם אכל בחלק מן היום עדיין

הראב"ד ועמו תמהים נושאי הכלים וראשונים אחרים ומתרצים תירוצים שונים )המגיד משנה מציע 

שגרסת הגמרא של הרמב"ם הייתה שונה ומביא משו"ת הרשב"א שייתכן שהרמב"ם חזר בו. ראה 

 רו של הרמב"ם כבר בתשובות הגאונים ובפירוש ר"ח(.לח"מ שמתרץ גם הוא. ביד פשוטה כותב שמקו

 

 הנהגת המתענה -הלכה יד 

 הלכה זו מגדירה את ההתנהגות הראויה למתענה בין בתענית ציבור בין בתענית יחיד: 

 הרי זה לא ינהוג עידונין בעצמו, ולא יקל ראשו, ולא יהיה שמח וטוב לב, אלא דואג ואונן. 

החזרה בתשובה. ודאי שאם אדם יצום אך ימשיך לנהוג בשאננות  –דבר זה נובע ממטרת המצווה 

 הרי שלא הועילה תעניתו כלום.

בסופה של ההלכה ישנו דין נוסף והוא שמותר לטעום את התבשיל במשך הצום כדי לבדוק את טעמו, 

 בתנאי שלא יבלענו, היות שעניין התענית אינו ביטול ההנאה אלא איסור אכילה ושתיה )ראה ברכות

יד, א(. זו הסיבה שבשלה ראה הרמב"ם להכניס כאן דין זה שאע"פ שאסור לאדם לנהוג עידונים 

בעצמו, אין זה מדין הצום אלא ממטרתו )בהגמ"י מביא את שיטת התוספות שאומרים שכל זה רק 



 נכתב ע"י תלמידי הישיבה

          6                 מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

בתענית דרבנן ולא ביום הכיפורים. הרמב"ם לא חילק בזה וכמותו מפורש בתשובות הגאונים, הובא 

פשוטה אמנם, גם בהלכות שביתת עשור לא הוזכר דין זה אע"פ שהוזכר שם דין קינוב הירק ביד 

 וצ"ע(.

אם אדם בלע בשוגג, אומר הרמב"ם, שיכול להשלים את תעניתו. הראב"ד מעיר שזה דווקא אם קיבל 

ך על עצמו את היום המסוים הזה, אך אם קיבל על עצמו בסתם יום צום הרי שהוא צריך להשלימו, וכ

 מפורש בהלכות נדרים ד, טז.

 

 טז: צרה שעברה ביחיד ובציבור ויחיד שהלך ממקום למקום -טו 

היחיד, אפילו אם עברה הצרה שעליה הוא מתענה, עליו להמשיך את התענית שקיבל על עצמו )ראה 

אור שמח שהקשה מדוד שלאחר שמת בנו קם ואכל, ועיי"ש מה שתירץ(. הוא הדין ביחיד העובר 

עדיין יהיה חייב  –שמתענים למקום שאין מתענים בו והרי זה כאילו חלפה מעליו סיבת הצום ממקום 

להמשיך בתעניתו, שהרי קיבל על עצמו תענית ועליו להשלימה בין אם דעתו לחזור לעירו ובין אם לא 

 )עיין לח"מ(.

ח ואכל ואם כן אין דין נוסף ביחיד הוא שלכל מקום שהוא מגיע עליו להתענות עם הציבור, וגם אם שכ

)ניסוח הרומז לגמרא שהשתמשה בדברי יעקב  "אל יתראה בפניהם"מכל מקום  –עוד טעם שיצום 

לבניו "למה תתראו")בראשית מ"ב,א'(( כדי שלא יהיה כעומד בין היושבים )ראה בלח"מ שהביא דעת 

 החולקים(.

תעניתם. אם עברה הצרה  בהלכה טז אומר הרמב"ם שאין הדברים אמורים לגבי ציבור שבטלה סיבת

לפני חצות היום הרי עליהם לאכול ואחר כך לומר הלל שלם כהודאה על מענה ה' לתפילתם. אולם אם 

. ומדוע אוכלים לפני אמירת "הואיל ועבר רוב היום בקדושה ישלימו תעניתן"כבר עבר חצות היום 

רמב"ם אומר שהדברים . ה"שאין אומרין הלל הגדול אלא בנפש שבעה וכרס מלאה"ההלל? מפני 

אמורים לא רק בתענית גשמים אלא בכל תעניות הציבור, ועל עיקרון זה משיג הראב"ד ואומר שאין 

הדבר כן. נימוקו: "שאין צרה עוברת גמורה אלא צרת הגשמים שהיא לשעתה" ואין ניתן לומר בוודאות 

דבריו שמסביר את החילוק על שום צרה אחרת שעברה. ועיין במגיד משנה שמתרץ דבריו. ראה עוד ב

 בין יחיד לרבים בכמה אופנים.

 

 יז: הנהגת הציבור המתענה.

כפי שהזכרנו, מטרת הצום היא ההבנה שהצרה באה מאת הקב"ה ולכן יש לה משמעות עבורנו. אי 

לכך, בחציו הראשון של היום עושים חכמי העיר שעליה ניחתה הצרה את חשבונה של העיר, ובודקים 

הציבור לחזור בתשובה ואילו מכשולות עליו להסיר. לאחר חצות היום קוראים בציבור על מה צריך 

מתפללים מנחה "בברכות וקללות כדברי מוסר לעורר את הלבבות לתשובה, וברביע היום האחרון 

, כ'מכה בפטיש' וכתוצאה של התשובה. המפרשים עומדים "ומתחננים וזועקים ומתוודים כפי כחם

ם "ויחל משה" אע"פ שהרמב"ם אומר שיש לקרוא בברכות וקללות שבתורה. אמנם על כך שאנו קוראי

בתשעה "ורש וחילק בין שני סוגי תעניות: הרמב"ם עצמו )הלכות תפילה יג, יח( התייחס לכך במפ

שאנו מתענין על מה שאירע באב... ובמנחה קורין 'ויחל משה' כשאר ימי התעניות. ובשאר התעניות 

שחרית ומנחה. הראשון קורא 'ויחל משה' ארבע פסוקים. וקורא השני והשלישי קורין ב לאבותינו

, כגון בצורת ודבר שגוזרין אותן הצבור מפני הצרותמ'פסל לך' עד 'אשר אני עושה עמך'. ובתעניות 

 ."םשובו העם ויכנע לבבם כשישמעו אותוכיוצא בהן, קורין ברכות וקללות כדי שי

 


