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  .טו� ד תענית

  ?כיצד יקבלו המלכי� והשרי� את ישראל לעתיד לבוא

  

  שרי�  מלכי�  

  ישתחוו לישראל  יקומו לכבוד�  אלעזר' לר

  יקומו וישתחוו  יקומו לכבוד�  נ"שמואל ב' לר/ זירא ' לר

  

  ?שמוסיפי� בתעניות) שה� שבע(מה הסדר הששה ברכות 

  

  נוסח החתימה  נוסח הברכה  

 נית מארי� בעני� התע .א
  בברכת גאל ישראל

 מי שענה את אברה� בהר המוריה הוא יענה אתכ� 
   גואל ישראלי"באוישמע בקול צעקתכ� היו� הזה 

  עשרה פסוקי זכרונות:ק"לת .ב
רעב כי יהיה  :יהודה' לר

  באר� דבר כי יהיה

 מי שענה את אבותינו על י� סו� הוא יענה אתכ� 
 וישמע קול צעקתכ� היו� הזה 

   הנשכחות זוכרי"בא

  עשרה פסוקי שופרות:ק"לת .ג
'  אשר היה דבר ה:יהודה' לר

 אל ירמיהו על דברי הבצרות

 מי שענה את יהושע בגלגל הוא יענה אתכ� 
 וישמע בקול צעקתכ� היו� הזה 

  שומע תרועהי "בא

  בצרתה לי ' אל ה .ד
קראתי ויענני
1

  
 מי שענה את שמואל במצפה הוא יענה אתכ� 

   שומע צעקהי"באתכ� היו� הזה וישמע בקול צעק

 מי שענה את אליהו בהר הכרמל הוא יענה אתכ�   אשא עיני אל ההרי� .ה
   שומע תפלהי"באוישמע בקול צעקתכ� היו� הזה 

  ' ממעמקי� קראתי� ה .ו

  

 מי שענה את יונה ממעי הדגה הוא יענה אתכ� 
   העונה בעת צרהי"באוישמע בקול צעקתכ� היו� הזה 

  ני כי יעטו� תפלה לע .ז

  

מי שענה את דוד ואת שלמה בנו בירושלי� הוא יענה אתכ� 
   המרח� על האר�י"באוישמע בקול צעקתכ� היו� הזה 

  

  :תענית ד� טו

  ?כיצד היו נוהגי� אנשי בית אב ואנשי משמר בתעניות דלהל�

  

  שבע אחרונות  שלש אמצעיות  שלש ראשונות  

  לרבי  מתעני� ומשלימי�  מתעני� ומשלימי� מתעני� ולא משלימי�  משמר
  מתעני� ומשלימי� מתעני� ולא משלימי�  לא מתעני� כלל  בית אב  יהושע

 לחכמי�  מתעני� ומשלימי� מתעני� ולא משלימי�  לא מתעני� כלל  משמר

 מתעני� ולא משלימי�  לא מתעני� כלל  לא מתעני� כלל  בית אב

  

                                                           

1
 .וכ� להל�, וגומר ואומר את כל המזמור 
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  :תענית ד� טו

  ?נית בלשונות דלהל� מה הדי�במגילת תעעל חגי� מסוימי� כשכתוב 

  

  )אבל להספיד מותר (דלא להתענאה  )ש שלא להתענות בו"וכ(דלא למספד   

 לתנא
  קמא

  יו� לפניו אסור להספיד ולהתענות 
  לאחריו מותרשויו� 

 בו אסור 
  וביו� שלפניו ולאחריו מותר להתענות

  ' לר
  יוסי

לאחריו אסורשיו� לפניו ויו� 
1
  ות יו� לפניו אסור להתענ   

  לאחריו מותרשויו� 

  

                                                           

1
יוסי לאחריו הוא רק בתענית אבל בהספד ' שסובר רב אשי שמה שאסר ר.) ד� יח(לקמ� ' וע 

  .ולפי שאר האמוראי� לא חילקו בזה. מותר


