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 1 תענית בכורות: גסוגיה 
 

 : תענית בכורותגסוגיה 

* 

 רקע

 נהגו הבכורות להתענות. הראשונים מביאים מקור לכך ודנים בגדרי הדין.

 מקורות

 גמ' קח. "רב ששת הוה יתיב בתעניתא כל מעלי יומא... לא הוה מהני ליה מיכלא" א.
 [222 ]מובא בעמ' לשבת בתאוה" ירושלמי פ"י ה"א, "מהו לוכל מיני כיסני'... כדי שיכנס 
 ג-מסכת סופרים פכ"א הל' א 
 תוס' קח. ד"ה רב ב.

 ע-רא"ש סי' יט, "... הבכורות מתענין בע"פ", קרבן נתנאל אות ס 
 מרדכי דף לז ע"ד, "רב ששת איסטניס הוה... לאכול מיני תרגימא", בגדי ישע אות קכד 
 הגהות מיימוניות הל' חמץ ומצה פ"ו אות כ ג.
 שו"ע סי' תע, ומשנה ברורה ד.

 הסבר הסוגיה

 ]גמ' קח.[ רב ששת הוה יתיב בתעניתא כל מעלי יומא דפסחא.

 

הגמ' אומרת שרב ששת היה מתענה בערב פסח ומסבירה שהתענה מפני שהיה איסטניס, 
 שאינו יכול לאכול גם ביום וגם בלילה, ורצה לאכול בלילה מצה בתאבון.

בי לא היה אוכל בערב פסח לא חמץ ולא מצה, ומסביר מובא שר ]פ"י ה"א[בירושלמי 
הירושלמי שרבי לא אכל מפני שהיה בכור. מקשה רב מנא שאף רבי יונה אבא היה בכור 
ואף על פי כן אכל בערב פסח. מתרץ הירושלמי שרבי היה איסטניס שאינו יכול לאכול גם 

 ביום וגם בלילה והתענה כדי שיוכל לאכול מצה בתאבון.

מינא של הירושלמי, שרבי התענה בערב פסח מפני שהיה בכור, מובאת במסכת ההוה א
אין אומרין  ]מפני שהנשיאים הקריבו קרבנם בניסן[כמנהג קיים: "לפיכך  ]פכ"א ה"ג[סופרים 

תחנונים כל ימי ניסן ואין מתענין עד שיעבור ניסן אלא הבכורות שמתענין בערב פסח 
 בה בתאוה".והצנועין בשביל המצה כדי שיכנסו 

מביא את המנהג שבכורות מתענים בערב פסח ואומר שיש למנהג זה  ]סי' יט[הרא"ש 
סמך מהירושלמי. דבריו קשים, הרי הירושלמי דחה את ההסבר שרבי התענה מפני שהיה 

אכן כותב שנראה שהירושלמי  )ח"ב סי' תקכה(]הראבי"ה בכור, וכיצד ניתן להביא סמך מהסבר שנדחה 

שהסמך שהרא"ש מביא מהירושלמי  ע[-]אות ס? מסביר הקרבן נתנאל ת סופרים[חולק על מסכ
הוא להיתר להתענות ולא לחיוב להתענות. ללא דברי הירושלמי היינו חושבים שאסור 
לבכורות להתענות בערב פסח, שהרי אסור להתענות בחודש ניסן, ומהירושלמי שלא דחה 
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מהאיסור להתענות אלא מהעובדה שרבי את ההוה אמינא שרבי התענה מפני שהיה בכור 
 יונה לא התענה, משמע שאין איסור לבכורות להתענות. 

 
מביא בשם רבינו יחיאל שהבכורות אסורים בסעודה ומותרים במיני  ]לז ע"ד[המרדכי 

שמקור הדין בירושלמי האומר שרבי לא אכל לא חמץ  ]אות קכד[תרגימא. מסביר הבגדי ישע 
מיני תרגימא הוא אכל, ואף על פי כן היתה הוה אמינא לירושלמי ולא מצה, זאת אומרת ש

 שרבי לא אכל מפני שהיה בכור, משמע שמותר לבכורות המתענים לאכול מיני תרגימא. 

אולי ניתן להסביר שההיתר לאכול מיני תרגימא הוא מפאת האיסור להתענות בחודש 
]אולם לפי הסבר זה ני תרגימא ניסן, ולכן הבכורות נמנעים מאכילת פת בלבד ואוכלים מי

 .המרדכי היה צריך לומר שהבכורות חייבים לאכול מיני תרגימא, ולשונו היא "דמותרין לאכול מיני תרגימא"[
 

אומר שהחובה אינה  ]ח"ב סי' תקכה[הראשונים דנים על מי חלה חובת תענית, הראבי"ה 
ה אף על בכור מאם. הבית רק על בכור מאב אלא אף על בכור מאם, שהרי מכת בכורות הית

יוסף גורס להיפך שחובת התענית היא גם על בכור מאב. הסיבה שפשוט יותר שבכור מאב 
יתענה היא שבכור לנחלה הוא בכור מהאב, והסיבה שפשוט יותר שבכור מאם יתענה היא 
שבכור לפדיון הבן הוא בכור מאם. הראבי"ה מסביר ששניהם מתענים מפני שהגזרה 

גם על בכור מאב וגם על בכור מאם. הוא מקשה שגם הגדול בבית היה חייב  במצרים היתה
נאמר שאף בת בכורה  ]פ"י סי' צא[להתענות, ומתרץ ש"כולי האי לא מחמרינן". בספר אגודה 

 מתענה, שאף הבנות הבכורות מתו במצרים.

שאנו  ניתן להבין שתענית בכורות היא זכר לנס שעשה הקב"ה במצרים, אך גם ניתן להבין
חווים כל שנה מחדש את חווית יציאת מצרים, והתענית באה כתפילה ותחינה לקב"ה שיציל 
את הבכורות מהגזרה שעומדת לבוא עליהם בליל ט"ו יחד עם בכורי מצרים. לפי הבנה זו 

 . [)סע' ב(וברמ"א  (ב אות תע)סי' ]מובא בדרכי משה ברור המנהג שאב ואם מתענים עבור בנם הקטן 

 סיכום

נהגו הבכורות להתענות ומקור המנהג במסכת סופרים. הראשונים דנים מי הם הבכורות 
החייבים להתענות, אם רק בכור מאב או רק בכור מאם או גם בכור מאב וגם בכור מאם, וכן 

 דנים הראשונים אם בת בכורה צריכה להתענות.

 הלכה

בכור מאב בין בכור מאם.  בין פוסק שהבכורות מתענים בערב פסח, ]סי' תע סע' א[השו"ע 
. הרמ"א אומר שהמנהג שבכורה אינה יש מי שאומר שאפילו נקבה בכורה מתענההוא מביא 

 מתענה. 

יש אומרים שמתענים ביום  :בשבתשחל ערב פסח מביא שתי דעות לגבי  ]סע' ב[השו"ע 
ר הרמ"א פוסק שמתענים ביום חמישי. הרמ"א אוממתענים כלל.  ןויש אומרים שאיחמישי 

 שהמנהג שאחד ההורים מתענה עבור הבן הבכור בעודו קטן.

 דן באריכות אם הבכורות יכולים לפטור את עצמם בסעודת מצוה. ]סק"י[המשנה ברורה 


