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דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם במבמ, ל״ש שְּ

מק•אזטמא
היכן מזכירים תפילת עננו

ר"י דרש: ר"י דרש: יחיד שקיבל תענית מתפלל עננו, בין גואל לרופא.

והקשה ר"יצ:והקשה ר"יצ: וכי יחיד קובע ברכה לעצמו, אלא בשומע תפלה,

והך דאין בין יחיד לצבור, אלא שזה מתפלל י''ח וזה י''ט,
אין להוכיח אין להוכיח דיחיד קובע ברכה. וציבור היינו יחיד בתענית ציבור

- דמיירי בש"ץ שקובע ברכה בין גואל לרופא,
ויקשה:ויקשה: דש"ץ מתפלל כ''ד ברכות, ולא יט.

א.א. בג' ראשונות אין כ''ד ברכות.
ולא שנאו -דבאיסור מיירי, ולא בתפילות.

ב.ב. גם בג' אמצעיות אין כ''ד ברכות.
ולא שנאו -דשנה זאת בפרק הבא- [דרק באחרונות כד]

לרב:לרב: גם יחיד בין גואל לרופא, ולר''א:ולר''א:  בש''ת, וכן הלכה.

עוברות ומניקות בראשונות ואחרונות לא מתענים, ובאמצעיות כן



תכפ מאמגפא זכ צגתבפטפא ביאגמזמן

ר"י:ר"י: בשופרות, אבל בעננו אינו התרעה 

מרב:מרב:  בעננו. וכ"ש בשופרות

והך דכל מיני פורענויות המתרגשות, כגון חיכוך, חגב, זבוב, וצירעה,
ויתושין, ושילוח נחשים ועקרבים - לא היו מתריעין אלא צועקין.

ומשמע דצעקה בפה, והתרעה בשופרות.
- תנאי היא דעל אלו מתריעין בשבת: על עיר שהקיפוה גייס
או נהר, ועל ספינה המטורפת בים. ריו"ס:ריו"ס: לעזרה, אבל לא

לצעקה.
והיינו מתריעין בעננו לצעוק, דשופר אין בשבת.



בבשנותשנות  ר"י הנשיאר"י הנשיא היה צער, וגזר י"ג תעניות ולא נענה ורצה להוסיף,

ומה שאמרו לו מר"אומה שאמרו לו מר"א  דאין מטריחין הציבור יותר מידי,

תנאי היא אם על שאר צרות מוסיפין על יג
דלרבידלרבי  אין גוזרין יותר מי"ג תעניות על הצבור, לפי שאין

מטריחין את הצבור יותר מדאי אפי' בצרה שאינה גשמים.
רשב"ג:רשב"ג: לא זה הטעם, אלא מפני שיצא זמנה של רביעה.



רבי הורה לבני נינוהרבי הורה לבני נינוה  דאפי' בתמוז צריכים מטר שיבקשו בשומע

תפילה ואפי דבמתני' תני אימתי – שדווקא בא''י, אבל בחו''ל
הכל לפי השנים, לפי המקומות, לפי הזמן, - רבי תנא הוא

ופליג.
ולמעשה- ר"נ:ולמעשה- ר"נ: בברכת השנים ולר"ש:ולר"ש: בשומע תפילה וכן הלכה



שבטמ ינמן זם סבמלצ פשסימבמ לכ צמפם יוטמ לשפק צבשא.

איבעיא: ובחמישי מטין כל היום או פותחים
ת"ש:ת"ש: בחמישי פותחין כל היום כולו מפני כבוד השבת.

היו שני פתחים - פותח אחד ונועל אחד.
היה אצטבא - פותח כדרכו בשני.

 
ממעטין בבנין - של שמחה, [בית חתנות],

        נטיעה - של שמחה. [אילן המיסך לטיול המלך, או בלידת בן]



פשבתמכא בכפם.

לחברים אין שאילת שלום, ולעמי הארץ משיבין בשפה רפה,
והן מתעטפין ויושבין כאבלים וכמנודין, הנזופין למקום, 

עד שירחמו עליהם מן השמים.
ר"א:ר"א:  אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אא"כ נענה כיהושע בן נון,כיהושע בן נון,

ר"א:ר"א: ואינו רשאי לחגור שק אא"כ נענה כיהורם בן אחאב,כיהורם בן אחאב,

א.א. משה ואהרן משה ואהרן נענו בנפילה, יהושע וכלביהושע וכלב נענו בקריעה

ב.ב. לעת"ל מלכים יקומו לכבוד ישראל ושרים ישתחוו.
ג.ג. צדיקים יזכו לאורה, וישרים לשמחה.

הדרן עלך מאימתי -פרק ראשון דתענית.הדרן עלך מאימתי -פרק ראשון דתענית.

כצהכסא יבצ סמ ימלתכ שן אגהצ.

כמטד כצהנגופא

https://daf-hayomi.org/join

