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מבוא
הורים ומחנכים יקרים,

יצירת הספר,  עינינו בכל שלבי  לנגד  לימוד המשנה היו  החוויה וההבנה של 
ממסד ועד הטפחות.

דרכנו בפירוש

הראשונים  דברי  על  התבססנו  אלא  המשנה,  את  מחדש  לפרש  התיימרנו  לא 
והאחרונים מפרשי המשנה והגמרא, כמו כן הוספנו מעט הוספות מהתוספתא 
ללשון  ביותר  הקרוב  הפירוש  את  להביא  הייתה  בפירוש  דרכנו  והירושלמי. 
כך  ולשם  המשנה,  לדברי  אוקימתא  נוספה  שבגמרא  פעמים  אמנם  המשנה. 

צירפנו את פירוש רבי עובדיה מברטנורה, שלרוב הזכיר אוקימתות אלו. 

ולשינון,  להבנה  העוזרת  סדורה',  'משנה  שיטת  פי  על  כאן  מובאת  המשנה 
ותודתנו נתונה לרב אליהו דורדק על כך ועל הליווי והעצות.

דרכנו בציורים

ישנם שני סוגים של ציורים: יש ציורים מבארים ויש ציורים מלווים. הציורים 
פעמים  שכן  המדוברת,  המציאות  את  להבין  ללומד  לעזור  באים  המבארים 
רבות בלי ציור מוחשי קשה להבין את דין המשנה והמציאות שדיברו בה. יש 
מקומות שבהם הראשונים נחלקו באיזו מציאות מדובר ובהם לא הבאנו כמה 

ציורים, אלא ציור אחד, התואם למובא בפירוש. 

הציורים המלווים באים לאו דווקא לתוספת הבנה, אלא כדי שלימוד המשנה 
ילווה בחוויה חיובית של לימוד, ולכן הציורים באו בסגנון חי ונושם.

בכלל  התורה  ללימוד  החיבה  את  יגדיל  זו  במשנה  הלימוד  כי  תפילה  אנו 
וללימוד המשנה בפרט.





ֲעִנית    ֶכת ּתַ    ַמּסֶ



מבוא למסכת תענית

מסכת תענית עוסקת בעיקר בדיני תעניות שחכמים תיקנו בעת בצורת, כשלא 
יורדים גשמים, שהיא סיבה מתמדת לצרות ורעב, וכן עוסקת במעמדות שהיו 
במקדש )שנביאים ראשונים תיקנו שכשם שהכוהנים מקריבים את הקרבנות 
ישראלים  של  אחרת  קבוצה  עולה  שבוע  בכל  כך  המזבח,  על  שרים  והלוויים 
לירושלים ומתענה ומתפללת שיתקבלו הקרבנות ברצון, כמבואר להלן ד, ב(, 

ובימים טובים הקשורים להם. 

הגשמים  ובקשת  הגשמים  הזכרת  בדיני  עוסק  ראשון  הפרק 
כך  ובעקבות  גשמים,  ולבקש  להזכיר  מתחילים  מתי  בתפילה, 
דנים מהו הזמן שבו הגשמים אמורים לרדת, ובתעניות שגוזרים 

על הציבור אם ח"ו לא ירדו גשמים בזמנם.

בפרק שני מבואר כיצד נהגו בתעניות הציבור: היו מוציאים את 
התיבה לרחובה של עיר, מעמידים זקן שיטיף מוסר לעם כדי 
שיחזרו בתשובה, והיו מתפללים שם ומוסיפים ברכות שונות 
על התפילה הרגילה ובהמשך דנים בסדר התקיעה בחצוצרות 
הכוהנים  שהם  המשמר,  אנשי  דיני  מובאים  עוד  בתעניות. 
נוספות  והלכות  צמים,  היו  הם  תעניות  אלו  במקדש,  שעבדו 
תענית  מגילת  בדיני  מסיים  הפרק  המשמר.  לאנשי  הנוגעות 

ומתי אין גוזרים תעניות על הציבור.

נוספים שבהם הציבור מתענים  בפרק שלישי מובאים מקרים 
בגידול הצמחים, התחילו גשמים  מלבד עצירת גשמים: שינוי 
ופסקו, ירדו גשמים בכל הארץ מלבד עיר אחת, עיר שיש בה 
ֶדֶבר או מפולת, פגעים נוספים בגידול התבואה וצרות נוספות 
שיכולות לבוא ח"ו. מתוך כך מביאים את המעשה בחוני המעגל 
ותפילתו על הגשמים, ומסיימים במקרה שהתענו על הגשמים 

ונענו וירדו גשמים באותו היום.



בתעניות  נאמרת  שהייתה  כוהנים  בברכת  פותח  רביעי  הפרק 
ביום הכיפורים ובמעמדות, ומתוך כך דנים במעמדות: מי היו 
התעניות  מעמד,  כל  של  המשמרת  חלה  מתי  המעמד,  אנשי 
וקריאת התורה, זמנים מיוחדים בשנה שבהם אין בהם מעמד, 
ומתוך כך מובא המנהג של הבאת קרבן עצים למערכה. בהמשך 
בתמוז  עשר  בשבעה  לאבותינו  אירעו  דברים  שחמישה  מובא 
וחמישה אחרים אירעו בתשעה באב, ומתוך כך דנים בהלכות 
בימים  בו תשעה באב. הפרק מסיים  ושבוע שחל  תשעה באב 
בנות  שבהם  הכיפורים,  ויום  באב  ט"ו  לישראל,  שהיו  טובים 

ישראל יוצאות בבגדים לבנים לחולל בכרמים ולחפש חתן.

א



ילדים והורים יקרים,

למים יש תפקיד חשוב בחיים שלנו – אנו זקוקים למים לשתייה 
ולגדל בעזרתם אוכל – צמחים ועצים זקוקים למים כדי לגדול 

ולגדל פירות.

ארץ ישראל התברכה בגשמים רבים, אך התורה כותבת פעמים 
רבות )למשל בקריאת שמע בפרשת "והיה אם שמוע"( שגשמים 
ירדו בארץ רק כאשר ישראל ישמרו מצוות. לכן עצירת גשמים 
מלמדת  תענית  מסכת  בתשובה.  לחזור  שיש  לכך  סימן  היא 
גשמים  עצירת  בזמן  בתשובה  החזרה  סדר  הוא  כיצד  אותנו 

ובזמן שיש לישראל צרות אחרות.

***

ועלתה  ָבה  ָשׁ המדינה  והקמת  לארצו  ישראל  עם  חזרת  עם 
בעיית המים, וחוקרים ישראלים הצליחו לפתח דרך להתפיל 
מים בקלות ובזול )כלומר לשאוב מים מהים ולהוציא מהם את 
המליחות, עד שיהיו ראויים לשתייה ולחקלאות(, ואף הצליחו 

לנקות את מי השופכים ולהשתמש בהם לחקלאות. 

לגשם  זקוקים  עדיין  אנחנו  האלו,  הפיתוחים  כל  ולמרות 
לשתייה ולחקלאות.







   פרק ראשון   
הגשמים  ובקשת  גשמים  הזכרת  בדיני  עוסק  זה  פרק 
מהו  גשמים,  ולבקש  להזכיר  מתחילים  מתי  בתפילה, 
שגוזרים  ובתעניות  לרדת  אמורים  הגשמים  שבו  הזמן 

בית דין על הציבור אם חלילה לא ירדו גשמים בזמנם.

א
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ִמים? ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ ֵמֵאיָמַתי ַמְזּכִ א 
י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַרּבִ

ל ֶהָחג. ִמּיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ַע אֹוֵמר: י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ

ל ֶהָחג. ִמּיֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

ַע: י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר לֹו ַרּבִ

ָחג, א ִסיַמן ְקָלָלה ּבֶ ִמים ֶאּלָ ׁשָ הֹוִאיל ְוֵאין ַהּגְ

יר? ה ַמְזּכִ ָלּמָ

י ֱאִליֶעֶזר: ָאַמר לֹו ַרּבִ

אֹול, י ִלׁשְ ַאף ֲאִני לֹא ָאַמְרּתִ

עֹוָנתֹו. ם" ּבְ ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ יר "ַמּשׁ א ְלַהְזּכִ ֶאּלָ

ָאַמר לֹו:

יר. ן, ְלעֹוָלם ְיֵהא ַמְזּכִ ִאם ּכֵ

רב  טובמ ר דברע ורר

ַאְייֵדי  ִמים.  ׁשָ ּגְ בּורֹות  ּגְ יִרין  ַמְזּכִ ֵמֵאיָמַתי 
ּה )ראש  ִמּנַ ְסִליק  ּדִ ָנה  ָ ַהּשׁ ֶכת רֹאׁש  ַמּסֶ ּבְ ָתָנא  ּדְ

ָנא ָהָכא  ּתָ ִים –  ַהּמַ ִנּדֹוִנין ַעל  השנה ב, א( ּוֶבָחג 

ּוְלִפי  ִמים.  ׁשָ ּגְ בּורֹות  ּגְ יִרין  ַמְזּכִ ֵמֵאיָמַתי 
רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ׁשֶ בּורֹוָתיו  ִמּגְ ַאַחת  ִמים  ׁשָ ַהּגְ ׁשֶ

ה ְגדֹלֹות ְוֵאין ֵחֶקר  ְכִתיב )איוב ה, ט(: "עֹׂשֶ הּוא, ּדִ

ְלהּו  ָקֵרי  ָהִכי  ּום  ִמּשׁ ָאֶרץ" –  ֵני  ּפְ ַעל  ָמָטר  ַהּנֵֹתן 

ל ָחג.  ִמים. ִמּיֹום טֹוב ַאֲחרֹון ׁשֶ ׁשָ בּורֹות ּגְ ּגְ

ִמים ִליֵמי  ׁשָ ַהּגְ ְבַעת ְיֵמי ֶהָחג – לֹא, ׁשֶ ל ׁשִ ֲאָבל ּכָ

א ִלְמזֹג  ּבָ ל ְלֶעֶבד ׁשֶ ה ִסיַמן ְקָלָלה. ָמׁשָ ֻסּכָ

ָניו,  ּפָ ַעל  ִקיתֹון  ַרּבֹו  לֹו  ַפְך  ְוׁשָ ְלַרּבֹו  ּכֹוס 
ָך".  ּמּוׁשְ ׁשִ י ּבְ לֹוַמר: "ִאי ֶאְפׁשִ ּכְ

ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  יִרין  ַמְזּכִ אֹוֵמר  ה  ַאּתָ ן  ּכֵ ִאם 
ִיץ  ּקַ ּבַ ֲאִפּלּו   – עֹוָנתֹו  ּבְ ַמע  ּוַמׁשְ הֹוִאיל  ׁשֹוֲאִלין, 

ה נֹוֵתן ִסיָמן ִמּיֹום טֹוב ִראׁשֹון?  ירּו, ּוָמה ַאּתָ ַיְזּכִ

ַע. י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ַוֲהָלָכה ּכְ

בסוכות נידונים על המים שירדו באותה השנה )משנה ראש השנה 
א, ב(. בתפילת העמידה בחורף אנו מוסיפים שבח לה' על הגשמים, 
וכן בקשה על גשמי ברכה, ובמשנה זו מובאת מחלוקת תנאים מתי 
ומוריד  הרוח  "משיב  השבח  את  עמידה  בתפילת  לומר  מתחילים 

הגשם", אם בתחילת חג הסוכות או בסופו.

משנה אפרק אתענית
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בתפילת  הגשם"  ומוריד  הרוח  "משיב  ִמים  ׁשָ ּגְ בּורֹות  ּגְ יִרין  ַמְזּכִ ֵמֵאיָמַתי 
חג הסוכות, בזמן  ל ֶהָחג,  ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ִמּיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון  ַרּבִ עמידה? 

שנוטלים ארבעת המינים, שמסמלים את שפע המים.

בימי  לא  אך  עצרת,  שמיני  ֶהָחג,  ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹון  טֹוב  ִמּיֹום  אֹוֵמר:  ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ
החג, כדי שלא ֵירד גשם בסוכות כפי שהמשנה מסבירה:

כמו עבד  ָחג,  ּבֶ ְקָלָלה  ִסיַמן  א  ֶאּלָ ִמים  ׁשָ ַהּגְ ְוֵאין  ַע: הֹוִאיל  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ ָאַמר לֹו 
ט(,  ב,  סוכה  )משנה  פניו  על  קיתון  לו  שופך  ורבו  לרבו,  כוס  למזוג  שבא 
והקב"ה  בסוכות  לשבת  באים  ישראל  כך  פניו,  מעל  אותו  שמגרש  כלומר 

יר את הגשמים? ה ַמְזּכִ מוריד גשמים ומסלק אותם מהסוכות, ָלּמָ

א
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טל  "ותן  לבקש  אֹול,  ִלׁשְ י  ָאַמְרּתִ לֹא  ֲאִני  ַאף  ֱאִליֶעֶזר:  י  ַרּבִ לֹו  ָאַמר 
יב  ִ "ַמּשׁ אשר  ה',  שבח  את  יר  ְלַהְזּכִ רק  א  ֶאּלָ עלינו",  ב"ברך   ומטר" 

עֹוָנתֹו, בזמנו, בעונת הגשמים. ם" ּבְ ׁשֶ ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ

ן, שאפשר לשבח את ה' על הגשמים גם בזמן שהם  ָאַמר לֹו רבי יהושע: ִאם ּכֵ
יר, גם בקיץ. קללה, ְלעֹוָלם ְיֵהא ַמְזּכִ

ורבי אליעזר סובר שאכן יכול להזכיר גם בקיץ, אך ראוי להזכיר את הגשמים 
בעונה המתאימה להם.

111
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