קיצור הדף היומי
יום שישי ,כ״ב ְּב ִכ ְס ֵל ו תשפ״ב

תענית • טו

סדר תעניות כיצד?
א .מוציאין התיבה לרחוב העיר ונותנין אפר מקלה ,בראש הנשיא ,אב''ד וכל
אחד
ב .הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כבושין :אחינו!
לא נאמר באנשי נינוה וירא אלהים את שקם ואת תעניתם,
אלא וירא ה' האלהים את מעשיהם כי שבו
ג .לתפילה מורידין לפני התיבה זקן ורגיל ויש לו בנים ,וביתו ריקם,
כדי שיהא לבו שלם בתפלה.
ומוסיף לפניהם שש ברכות על י''ח שבכל יום:
א .זכרונות ב .ושופרות .ג .אל ה' בצרתה לי ד .אשא עיני ,ה .ממעמקים ו .תפלה לעני
ר"י :במקום זכרונות ושופרות ,רעב כי יהיה ..ועל דברי הבצרות,
וכך חותם על שבע הברכות
א .הראשונה :מי שענה לאברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול
ברוך אתה ה' גואל ישראל.
צעקתכם היום הזה.
ב .השניה :מי שענה לאבותינו על ים סוף וכו' ברוך זוכר הנשכחות.
ג .השלישית :מי שענה ליהושע בגלגל וכו' ברוך שומע תרועה.
ברוך שומע צעקה.
ד .הרביעית :מי שענה לשמואל במצפה וכו'
ה .החמישית :מי שענה לאליהו בהר הכרמל וכו' ברוך שומע תפלה.
ו .הששית :מי שענה ליונה ממעי הדגה ,ברוך העונה בעת צרה.
ז .השביעית :מי שענה לדוד שלמה בירושלים ,ברוך מרחם על הארץ.
אצל רבי חלפתא נהגו לגמור הברכה כולה ולא לענות אמן רק בשבכמ''ל
תקעו ,הכהנים! תקעו .מי שענה את אברהם אבינו וכו'
א"ל חכמים :לא היינו נוהגין כן אלא בשער מזרח ובהר הבית.
לרי"ה :ג' תעניות הראשונות אנשי משמר מתענין ולא משלימין,
ואנשי בית אב לא היו מתענין כלל.
ושניות משמר משלימית ובית אב רק מתענין
שבע אחרונות  -אלו ואלו מתענין ומשלימין,
וחכ"א :הראשונות שניהם לא מתענין כלל,
שניות  -משמר רק מתענין ,ובית אב לא מתענין כלל.
אחרונות  -משמר משלימין ,ובית אב רק מתענין.
א .אנשי משמר מותרין ביין רק בלילות ,ובית אב אסורין,
ב .אנשי משמר ומעמד אסורין מלספר ולכבס,
ובחמישי מותרין מפני כבוד השבת.
הכתוב במגלת תענית שלא להספיד
 -,לפניו אסור ,אחריו מותר .רבי יוסי :לפניו ואחריו אסור.
שלא להתענות לפניו ואחריו מותר .רבי יוסי :רק לאחריו מותר.
א .אין גוזרין תענית בתחילה בחמישי שלא להפקיע השערים
אבל בשלוש שניות מותר ,רבי יוסי :שניות ואחרונות כראשונות
ב .אין גוזרין תענית בראשי חדשים ,חנוכה ,ופורים.
ר"ג אם התחילו  -אין מפסיקין .ר"מ מודה שאין משלימין.
וכן ט"ב שחל בערב שבת.
סדר תעניות כיצד ,דשבע אחרונות .ולא ראשונות ושניות
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