תענית  פרק ראשו

¾íþïì ³îñê
"?éúîéàî éðú÷ã éà÷ àëéä àðú" .1
א .הסבר את שאלת הגמרא.
)ב(.
ב .מהי תשובת הגמרא לשאלה זו למסקנה?

)ב(.

 .2א"çéìù ãéá åøñîð àìù ä"á÷ä ìù åãéá úåçúôî 'â :ïðçåé 'ø øîà" .
)ב(.
מה ג' המפתחות?
)ב(:
ב .במערבא הוסיפו עוד מפתח  מהו?
ג .למה ר' יוחנ לא הזכיר בדבריו את המפתח שהוסיפו במערבא?
"?íéîùâä ìò ïéøéëæî éúîéàî" .3
א .מה ה  5הדעות המובאות בברייתא לכ&?
)ב(:
ב .כתוב נימוק עבור דעה אחת לפחות.

)ב(:

)ב(:

 .4א .מה די הזכרת טל ,רוחות ועבי ,ומדוע?
ב .מה הדי של מי שלא אמר בימות הגשמי 'מוריד הגש' ,ומדוע?
)ג(:
ג .מה הדי של מי שאמר 'מפריח הטל' ,ומדוע?
)ג.ג(:

"øèîì úåéðù úåçåøäå íéáòä" .5
א .מה הפירוש 'שניות למטר'?
ב .על איזה 'רוחות' מדובר בדיוק?

)ג(:

)ג(:

) 2מאפייני(

"ïâåäë àìù åäåáéùä ãçàì ïâåäë íåáéùä íéðùì ïâåäë àìù åìàù 'â" .6
מי ה השלושה ,מה ה שאלו ,מה השיבו לה?

)ד(.

:'åëå äáéúä éðôì øáåòä øîåà äãåäé éáø:" .7
"çñôä øåáòéù ãò øîåà äãåäé 'ø íéîùâä úà ïéìàåù éúî ãò åäðéîøå
א .הסבר את שאלת הגמרא.
ב .בגמרא מובאי  4תירוצי לשאלה זו ,א& רק תירו -אחד נשאר
למסקנה  .כתוב לפחות  2תירוצי.
 .8בד /ה' מובאי מספר מימרות שאמר ר' יצחק לרב נחמ.
כתוב והסבר שתי מה.
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והסבר אחד לש 'מלקוש'.
 .9כתוב לפחות ֵהסבר אחד לש 'יורה'ֵ ,

)ו(.

 .10בד /ו' עמוד א' מובאות  3דעות תנאי בעניי זמ רביעה ראשונה,
)לגבי השניה כתוב נפק"מ אחת לפחות(
שניה ושלישית  .למאי נפקאמינא?
 .11מה נלמד מהפסוק "ולבהמת ולחיה אשר בארצ?"...
"àúìîøà úáèã àúùì àáè" .12
א .תרג מימרא זו.
ב .מדוע "טבא לשתא דטבת ארמלתא"?
ג .מתי "טבא לשתא דטבת מנוולתא"?

)ו(:

)ו(:

) 2הסברי(

 .13א .מה היחס בי יו הגשמי לתחיית המתי ]גדול/שקול/פחות[ ,ומה הראיה
) 2דעות(
לכ&?
ב .מה היחס בי יו הגשמי ליו שניתנה בו תורה ]גדול/שקול/פחות[ ,ומה
)ז(.
) 2דעות(
הראיה לכ&?
 .14א .למה נמשלו דברי תורה כאש?
ב .למה נמשלו דברי תורה כע?-
ג .למה נמשלו דברי תורה למי?
ד .למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקי הללו )מי ,יי ,חלב(?
)ז(.

) 2הסברי(

 .15בד /ז' עמוד ב' מובא בגמרא  6סיבות בגלל מה גשמי נעצרי.
כתוב לפחות  3סיבות.
"...ìéáùá - ìæøáë åéìò äù÷ åãåîìù ãéîìú úéàø íà" .16
בגמרא מובא  2סיבות לתופעה הנ"ל .מה ה?

)ח(.

 .17מתי תפלתו של אד נשמעת א /שלא משי נפשו בכפו?
 .18בגשמי ובאשה נאמרו  3ביטויי שווי  .מה ה?

)ח(.

)ח.ח(:

 .19בד /ח' עמוד ב' מובאי  3מימרות בש ר' יצחק .כתוב והסבר אחת מה.

© ה"ש/תענית/פרק ראשו  www.daf-yomi.com

תענית  פרק ראשו

 .20הא מותר לנסות את הקב"ה?

)ט(.

"íãé ìò åðúéð úåáåè úåðúî 'âå ...ìàøùéì åãîò íéáåè íéñðøô äùåìù" .21
מי ה הפרנסי ,ומה ה המתנות ,ובאיזה חודש מתו אות פרנסי?
)ט(.

 .22מאיפה כל העול כולו שותה?

)ט(.

 .23א .מתי מתחילי לשאול את הגשמי בא"י?
ב .מתי מתחילי לשאול את הגשמי בגולה?

)י(.

)פרט את הדעות השונות(

 .24פרט במדוייק מה קורה כש"הגיע י"ז במרחשו ולא ירדו גשמי",
ומה קורה כש"הגיע ר"ח כסליו ולא ירדו גשמי".

)י(.

)פרט :מי מתענה ,כמה תעניות ,באלו ימי חלות התעניות,
מתי ביממה מתחילה התענית ,מה אסור ומה מותר בתענית(

 .25מה די מי שהיה מתענה על הצרה ועברה ,או על החולה ומת ,ומדוע?
"êøãá åæâøú ìà" .26
א .מה פירוש דברי יוס /לאחיו הללו? ) 2פירושי(
ב .באיזה סוג של דברי תורה אסור להתעסק בדר&?
)י(:

 .27מה נלמד מהפסוק" :וידי משה כבדי ויקחו אב
וישימו תחתיו וישב עליה" ?

 .28מה ה  3איסורי הנזיר?

)יא(.

)יא(.

 .29אי& נקרא היושב בתענית ,ומה המקור לכ&?

) 3דעות(

)יא(.

 .30הסבר את דברי ר' ירמיה בר אבאäòùú àìà ìááá øåáéö úéðòú ïéà" :
)יא :ורש"י ותוס'(
."ãáìá áàá
)יא(:
 .31א .מה הבעיה בקנקני של נכרי?
ב .באיזה אופ נית להכשיר את הקנקני לשימוש?
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) 2אופני(

)י(:
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 .32א .מתי יש לקבל את התענית?
ב .כשמתענה למחר – עד מתי אוכל ושותה? ]פרט את ההגבלות בדי זה[
)יב(.

 .33א .הסבר את דברי רב."òøåôå åúéðòú íãà äåì" :
ב .הא אפשר ללוות ולפרוע תענית חלו ,ומדוע?
ג .מה די מי שחל בליל שבת חלו שמצרי& תענית?

)יב(:

ïéúåùå ïéìëåà ,øåáöä ìò úåøçà úåéðòú 'â ïéøæåâ ïéã-úéá ,åðòð àìå åìà åøáò" .34
ùéîùúáå ìãðñä úìéòðáå äëéñáå äöéçøáå äëàìîá ïéøåñàå íåé ãåòáî

"...äèîä

)יב(:

א .מה הטע לאיסורי המפורטי במשנה?
ב .בשנת בצורת קשה  כמה תעניות בסה"כ מתעני הציבור?
ג – "?éì äîì úåàöçøîä úà ïéìòåð ,äöéçøá øåñà ïðú éãëî" .מה לומד רב
אידי בר אבי בעקבות קושיה זו?
 .35א .הא מותר לחייבי טבילות לטבול כדרכ בט' באב וביוה"כ ,ומדוע?
ב .ת  2דוגמאות ל"חייבי טבילות".
 .36א .הא אבל מותר בתכבוסת?
ב .מה די מי ש'תכפוהו אבליו זה אחר זה' לעניי תכבוסת?
ג .הא מותר לאבל לרחו -כל גופו בחמי או בצונ?
ד .הא מותר לאבל לרחו -פניו ידיו ורגליו בחמי או בצונ?
ה .הא מותר לאבל לסו& את עצמו?
)יג(:

 .37איפה יחיד אומר בתפילתו את תפילת "ועננו" ,ומדוע?

)יג:יד(.

 .38מתו&  13התעניות שמתעני הציבור על עצירת גשמי ,אלו תעניות
)יד(.
מתענות עוברות ומניקות ואלו אינ מתענות ,ומדוע?
"úåéåðçä úà ïéìòåðå ïéòéøúî åìàáù àìà úåðåùàøä ìò úåøéúé åìà äî" .39
א .מי ה "אלו" ,ומי ה "הראשונות"?
ב .למסקנת הגמרא מה הפירוש "מתריעי" בקטע שצוטט לעיל?
ג .כשנאמר "מתריעי" בעלמא על שאר פורענויות ,מה הפירוש
"מתריעי"?
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)יד(.

)יג(.
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,øåáéöä ìò úåéðòú äøùò-ùìùî øúåé ïéøæåâ ïéà" .40
.éáø éøáã - éàãî øúåé øåáöä úà ïéçéøèî ïéàù éôì
."äòéáø ìù äðîæ àöéù éðôî àìà ,äæ àåä íùä ïî àì :øîåà â"áùø
הסבר היטב מהי מחלוקת התנאי הנ"ל.

)יד(:

)ראה כיצד רבינו גרשו מבאר את דעת רשב"ג(

"úáùä ãåáë éðôî íåéä ìë éùéîçáå äëéùç íò ïéèî éðùá" .41
א .מה ה שתי האפשרויות המועלות בגמרא לפרש את הקטע הנ"ל?
ב .מהו הפירוש המתקבל למסקנת הגמרא?
)יד(:

ó−ñ−ô
וליתני הת מאי שנא דשבקיה עד הכא
תרוייהו
כוותיה
מקמי
רזיא

)ב(.

חמרא

)ב(:

מיא

)ג(.
)ג(.

)ד(.

)ג(.

)ד(:

כי הוו מיפטרי מהדדי

אורתא

)ה(:

לימא מר מילתא דאגדתא

)ז(.

אתו דחשביתו רמו במאני דהבא וכספא
)ח(:
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)ז(.

כפנא

)ח(:

אשכחיה

)ה(:

)ו(:

לית בהו מששא

)ו(:

למיתב בתעניתא

)ה(:

לימא מר מילתא

)ה(:

)ד(.

)ד(:

מידחי

יתבי בסעודתא

)ד(.

חדא מילתא היא
פוקו

)ה(.

צפרא

)ג(.

צורבא מרבנ

)ג(:

תרי יומי

)ב(:

לבתר

מיבעי ליה לאיניש למיל /נפשיה בניחותא

אי

מהיכא גמיר לה

)ב(:

)ט(.

)ו(:
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אמרי במערבא

)י(.

עתירה בבל דחצדא בלא מיטרא
מצי לצעוריה נפשיה
ותו

ציבי

)י(.

)י(.

צלותא דתעניתא

)יא(:

)יג(:

ó−è¾îô
עשר נטיעות ערבה וניסו& המי  הלכה למשה מסיני
עומר
זרת

)ה(.
)ה(.

בנדרי הולכי אחר לשו בני אד
לקט ,שכחה ופאה
מי שאובי

)ו :ברש"י ד"ה עד שתרד(

)ו(:

)יג(.

ó−−ðîôñ³ ó−ìòîô
ורמינהו

)ד(:

גברא אגברא קרמית?!
במתניתא תנא
תניא איד&

)ד(:

)ו(.

)ו(.

כמא אזלא הא דתניא?

)ו(.
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)ג(.

)יג(:
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מתקי /לה

)יג(:

תנא ושייר

)יג(:

תניא נמי הכי
מאי הוי עלה?

)יד(:
)יד(:
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