
 מסב t * תענית מ;
 מרגילה את האדם לשבור השעות ענ״ל ומסתבר דיי :הדייר יונה מדאמר
 אפור לארם שימלא שח ק ביו בעולם הוה הל׳יל אסור לארס שימלא שחוק
 פיו בעת החורבן אלא ש״ם למלאות שתוק פיו אסוי לעולם אם לא בעת
 הגאולה ממש ע״כ מחויב הארס למניע מאוד מלםלאות פיו בשחוק ובפרט
 בעת הגלות ראית ביה תרתין וכן יברח מכלי שיר אפילו באקראי דאית
 ביה איפור משום הגלות: לבי פששן של דברי הפוסקים וגם החשש הוה

 שיכא למלאות פיו שחוק וגוהר יראה בנחמת ציון:
 תענית בפיק רתענית דף י״א אמר שמואל בל היושב בתענית
 י גקרא חוטא כיכר כי האי תנא דתגיא ר׳ אליעזר הקפד ברי אומד
 סה היל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיוה נפש חטא וה אלא
 שציער עעמו מן היין והלא דברים ק׳׳ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מהיין
 נקרא חוטא המצער עצמו מכל רבד ודבר דל אהה כמה וכמה רבי אליעזר
 אומר נקרא קדוש שנאמר קדוש יהיה גדל פרע שער ראשו ומה וד. שלא ציער
 עצמו אלא מריר א נקרא קדוש המצער עצמו סכל דכר ורכר עאכ׳׳ו ולשמואל
 הא איקרי קדוש ההיא אגיד, ל פרע קאי ולר״א הא נקיא חוטא הרוא רסאיב
 נפשית ופי אפר ר״א הכי והאפר ר״א לעולם ימוד אדם עצמו כאלו קדוש
 שרוי כתוך מעיו שנאמר בקרבך קרוש לא אבוא בעיר ל״ק הא דמצי
 לצעורי נפשיה הא דלא מצי לצעורי נפשי' * ריש לקיש אמר נקרא חסיד
 שנאמר גומל נפשו איש חסיד ע״כ וו׳׳ל התוספות אמר שמואל כי1 היושב
 בתענית נקרא חושא וקשיא ראמרינן כפרק החובל החובל כעצמו רשאי
 אבל אחרים שחבלו בו חייב ומפרש ההם הא רקאמר החובל בעצמו רשאי
 אמר שמואל ביושב בתענית אלםא משמע דשטואל קאמי־ דיושב בתענית
 לא נקרא חושא וי״ל מראי הוא חוטא כדאמרינן דיכא מק״ו מנויד כו׳ אבל
 מ׳׳מ המצוה שהוא עושה בתענית נחל יותר מהעבירה ממה שהוא מצעד
 נפשיה רמצוה לדור ראמרינןהרואה .סופה בקלקולה יזיר עצמו מהיקש'ט
 יש קצת חטא מידי דהוה אמתענה תענית חלום בשבת דקורעיס גור דינו
t ונפרעים ממנו תענית של שבת ומאי תקנתיה ליתיב תענית להעניתו עב״ל 
 ולי נראה אף שמואל מורת פי שפגם את עצמו באיזה עבירה חמורה או
 קלה בוראי צריך לסנף עצמי ורשאי להחשיד על עצמו להתענות ער אשד
ס ג ורשם כתם מהעבירה ודברי שמואל לא נאמרו ו  יורע בבירור שאין כ
 אלא במ* שהיא חהיר קתש וטהור ולא טעם טעס חטא איש כזה לא יתענח
ת בוראי היה משער ח י  וענין מאשר חטא על הנפש הוא כך זה שקיבל עליו נ
 בעצמו כמה זמן צריך להמר כרי לילך את עצמו ובזה עשה מצוה שהויר
 אה עצמו וככלות זר. הזמן שקצב על עצמו לא יוסיף לענות גבשו בבי־י והנה
 כשנטמא במה אזי הר ן הוא שהימים הראשונים יפי1!, נמצא;רם לעצמו עינוי
 יוהד ממה שד. א קוצב ובזה המותר חטא על הנפש יר״א ס״ל לעילם נקרא
 קרוש במצילצעורי נפשיה ור״ל סבר נקרא חסיד ואנןהאירנא בעו״המליאי
 עון אף על מי שלא חטא בחמורים מ'מ דבל באבק לשון הרע ובשיחת
 בטילה וביטול תלמוד הורה ובהרבה מחית מגונות ועבירות שארם רש
 בעקביו ע״כ יתענה ויתענה אף לשמואל והלואי שיבפיק אולי ירחם הש״י
 ולפי מ״ש נמצא לר״א ולר״ל אפילו כשלא חטא ומתענה נקרא קדוש וחסיד
 זוהו דוקא במצ׳ לצעורי נכשיה כענין מר כריה ררביגא כולה שתא דוה
 יתיב כתעניתא כוי כראיתא בפסחים אכל בלא סצי צמרי ע ו אמר שש ר״ל
 בעצמו אין ה״ח רשאי לישב כתענית מפני שממעט במלאכת שמים וות
 מ ירי כשלא חטא אבל כשחטא יצטער ויצטער ויסבל ועוד הארכתי בפסק
 הוה ובביאור הסוניות בחלק תורה שבכתב בפרשת נשא ויל קרי ביה,
 כפ״ק דשבת אמר רב חמא בר :וריא אטד רב יפה תענית להרוס באש
 לנעורת ואסר רכ חםרא ובו ביום ואמר רב יוסף ואפילו בשבת, ויש לדבר
 זה סוד נרול שצייך לראות לבטל הנזירה מיד רוקא כאותו היום . והנה דכר
 פשוט שתכף אחר החלום לא יטעום מאומה אף שהוא באמצע הלילה ולא
 ח כשיתחיל להתענות בשיאוד היום כמו בשאר תעניהים וראיה סהא תמצא
 כתוב בשם הרי״ח שאם ארם ישן בצהרים וחלם חלום רע שצריך תענית
 שיש לו להתענות מעת לער. מצאהי בקובץ וכיכ סהר״י בשם מהר״עו
 שההענה כשבה כשהיה ישן שינת צהרים ובא לו חלום שמתענים עליו אז
 היה מתענה מאותו חצי יום שבח ואילך עד חצי הלילה ואו הבריל ואומר
 שזה עולה ליום שלם ואח״כ ביום ראשון היה מתענה תענית לתעניתו ע״כ
 מצאתי הרי שתכף מתחיל להתענות אלא אף וו נראה לי שיפי־וש מאשתו
 ולא ישמש מטחו כי כשמראים לו חייוס רע צר ך לחיו׳ כתשובה ו:דאגת
 ובצער וק״ו שלא ינהוג קלות ראש ואפי׳ בשבת שהוא זמן עוגה ג״ב נ׳׳ל
 p ראם הותר לו לחתענות ולבטל עוגג שבת וני םעזחח ק״ו דבר זה וכן
 יתבאר לקמן דבקת צרה כגק בשנת רעבון אסור לשמש םשתו וכן עתה עת

 צרה להחולם :

 למעני[ זה שצריך להיות כו ביום ולהתחיל תבף ומיד לעסוק בתשובה
 י והפילה והתעוררות ישר בעיני המנהג שראיתי מהותיקין לה»ב
 החלום הכף ומיד בשחרית ולא כמו שנוהגים רוב העולם שמטיבין החלום
 לאחר התענית כי וריוין מקרימין למצוות ואין לומר שובות התענית יסייע
 להיות הפילתן של המטיבין נשמע זה אינו כלום הש״י אמר לדניאל מיום
 אשר שטה אל לבך להתענות כו׳ כן בכאן מאחר שקיבל־ התענית והתחיל
 להתענות והא ראיה רמצר הרין דיה ראוי לכל המהמה לומר ענינו בערבית
 שקורם התענית אף שאוכל אחר שהתפלל ערבית מחויב להתפלל ענינו
 בערבית שחרית ומנחה אלא משום שפא יאחזנו בולמוס חששו לברכה
 לבטלה ותקנו שלא יאמר ענינו אלא במנחה ריוס התענית אכל לענין הטבה
 ומנה תכף, אחר כתבי וה מצאתי לרחבם הדייר שלמה אלמולי שכתב
 בספר פחרק החלומות שחיבר וו יל וקיר תקנו לומר אחר ההטבה לך אכול

 בשמחת

 התוספות בשבו ש׳׳ק דתענית דף ־״ג רב:' צומות א-״רות שיתר לרחוץ
 בחפץ וכתב חב״י סי׳ תק׳׳ן דכן תפגתג פשוט. םשיטא דאין פקים
 לח־פרא זו אבל המחמיר על עצפו כר׳ יואל אביו של ראכי׳׳ח שלא
 לרחרן בחפץ נ״ל שטוב לו להחמיר גם בזה אף עיס •שאין דומות זו לזו
 דרחיצה תענוג הנוף והריח הנשמה נהנה בו מ״מ נחת רוח הוא גם

 להגוף ואין להקישות

 הגה״ה
 >שמע מזה מי שסיכק מיל ״י כל:ית השרלס ללי-־ולס יייהר ג״כ מתשמיש המעה אף שישאר
 עניינים >yt\ ?ירש והו ?שביל הרואים . אמנם כשאירע לאשתי טבילות חצ1ה נרא׳ שלא יש־וש
. וגדלה חוו התרתי עיילה לאשה בליל נרי שזל להיית כשבת זכתכתי ראיות ימקיס י ת ש א  מ

 אחר :

. דזהו חקא בלילה כי עדיין לא התתיל להתענות  מתשמיש הכטהדשרי
 עד שיעלח עמוד חשחר לשי שאינו פושק םבע״י אבל ביום בעצם התענית
ה. וביוש הכפוריש נראה  פי שבחשיר כר׳ יואל ברחיצח יחשיר נש בז
 בעיני פשוט לחחביר שלא להריח ואכתוב עוד כות לקש; בשסכת יומא

 בעזרת הש״י:
ל ט״ב ביום א׳ או ביוש ז׳ ונחתה ליוש א׳ ונפצאיש קצת נשיט ח ש  כ
 שאינן יודעין להתפלל ערבית נסצא לא הבדילו בתפלה ואין
 עושין הבדלה על תכוס עד לאתר התענית . ציץ־ כל איש בביתו להזהיר
 אשתו שביום התענית לא יעשו אש כדי לבשל לצורך הלילה . או
 כשמבשלות לילדיהן שלא יעשו עד שיאמרו בא״י אם־ה השבריל בין

 קודש להול:
 נראה בעיני אותן המתענים ליל עשירי ומקצת יום העשירי אוי מנהג
 שוב שיאמרו נחם בבל התפילות דהיינו מן תפילת מנחה של
 •ש״ב יאמר נחס גם בערבית יגם בשחרית וגס במנחה אם עדיין םתענה
 ואק זה נקיא משנה מששכע תכרבות . דמה אזור היה ברבר אם היה
 טוכיר נחס כל ימות השגה רהא יבול לחרש דבר ככל ברכה ש האמצעיות
 מעין הביכה, ועתה שיושב כתענית ומשום החורבן שוב הרבר לעשות
ר נחם ממנחה תשעה באב עד שהוצתה האש כמקדש ויאמר אוהו מ  כן ^

 ער גמר התענית :
ה  נוהגים בכל מקוש לילך בבית הקברות בט״ב שרדי טייב הוא תענ
 ציבור במו שהיו עושק מפגי הגשמים הומ׳ במס׳ המיה דף ט״ו
 ועודדאיתא כאיכה רבתי הצדיקים גם בקבר מתאבל ן על ירושתם מהרי״ו
 כשם מהרא״ק ונ־את כעיני שלא לילך בכגופיא גדודה כי אין זה אלא טיול
א לידי שיחת חולק ומסי חין דעתן מהאבילית רק ילך יחידי או חד ו =  וגם מ

 עמיה שלא יפסיקו מלדבר מענץ החורבן ולהתעורר לאבילות:
 לעולם צריך לנבור בההורבן ולעשות וכר בבל פעולותיו. וכהא דתנו
 רבנן סד ארס אה ביהו משייר בו אמה על אמה בלא סיר זכר
 לחורכן. ופה שכחייל ההמיניים הכינים בתים עושק בבתיהם צורות שחורות
 מרובעת אפה על אמה וכותכק ע״ג ז:ר לחורין הוא שחוק והיהול בעיגי
 בי אדרבה זה נוי והירא את דבר הי אל ישנה מרבדי ר!״ל ויניח אמה על

 אמה בלי ממיר:
 ן^ן הרבה אין גזררין במ־׳ש רב תינו ז״ל עושה אדם סעודה ועורך שייחן
 י לעשות סעודה לאורחים מחסר ממנו מעט ומניח מקום פנוי כלא קערה
 מהקערות הראויים לתה שם !ראיתי בבתי גדולים שריו מכינים ביתם
 לחהוגה בניהם בסדינים נאים הנקראים קאכרצ״ן על ר׳ כותל׳ ביה סביב
 הניחו באמצע מקום פנוי ברוחב אמה . וכן אמרו כשראשה עושה תכשיט
 מכסף וזהב משיירה פין ממיני חבשיטין שנוהגץ בה כדי שלא יהיה תכשיט
 שלם. ועל זה לבי עלי דוה בראותי המנהג הרע בגלות המר הוה מקישוטי
 הנשים מלבושיהן והכשיטהן שמתקשטות במילוי כאלו היה ב״ח קיים ועברי
 אררכנן וגם גורמין הרבה רעות מהאומות המתקנים והחרירים והצנועים

 מושכין את ידיהם:
 ובן ראוי לנהוג בבל רבר ורבר לקיים אש אשבחך ירושלים השכח ימיני
 י תדבק לשוני לחכי אםלא אזכרכ־ אס לא אעלה את ירושלים כוי:
 בפלח סוטה הנן משבטלו סנהדרין כטל השיר מבית המשתאית שנאמר
 י כשיר לא ישתו יין ואמר בין בכלי בין בפה אם לא שמשורר בפה
 דברי שירית ותשבחות ואץ ריתראלא ל*שמח חת; ובלה כיום חתונתם אז
 מותר אף כלי שיר והחמירו מאור בסוף סוטר. איתא שם אמר רב אורנא
 דשמענא זמרא תעקר אמר דבא זמרא בביתא חורבא בסיפא שנאמר קול
א ופרא רנגרי ורבקרי שרי רנרראי  ישורר בחלון חורץ כסף כוי אמר רב תנ
 אסור פרש״י ומרא רננדי מושכי ספינות כחבל שרי שאינו אלא לזרזם
 במלאכתן ודבקךי שמזמרים בשעה שחורשין ואינו אלא לכוון השוורים
 להלמיהן שהודבק לקול השיר שערב עליהן רגרראי אינו אלא לשחוק ער
 כ״ל. ע״כ ירחיק ארם עצמו מזה כמטחוי קשת. ואף שהטור סימן הק׳׳ס
 כתב משם התוספות וז״ל וההוס׳ מפרשים האפילו בלא משתה נמי ודווקא
 למי שרגיל בכך כרחיא ראיתא כירושלמי חש גלותא הוה קא׳ ודמיך
 כומר פי׳ בשכבו ובקומו היו מזמרים לפניו ע״כ מ״מ כל הפוסקים סתמו
 דבריהם משמע דס״ל בכל ענין אסור וכן מסתבר הלא ניע מהא ופרא

 רגרדאי דאסור:
 ועוף יש חשש בשמחה שיר שימאנו לידי] שחוק ואמרו בריש ברק אין
 עומרים אסור לארם שימלא שחוק פיו בעולם רזה וז״ל הב׳׳י סוף
 סיק הק״ס ומפרש רבינו דביםי הגלות דוקא קאמר וכן פי׳ הרמב״ן בהורת
 הארס אבל הדייר יונה פי׳ רשלא ב־מי הגלות נמי קאמד שהשמחה יתירה


