תענית  פרק שלישי

¾íþïì ³îñê
 .1מה הדי א היו מתעני וירדו לה גשמי בשעה עשר בבוקר?
"äðåùàø äòéáøá øåîàä åìà úåéðòú øãñ" .2
כיצד מתפרש בגמרא קטע המשנה המצוטט לעיל?

)יט(.

)יט(.

 .3א .הא מתריעי על האילנות בשנת השמיטה ,ומדוע?
ב .הא מתריעי על הבורות ועל השיחי ועל המערות בשנת השמיטה?
)יט(:

 .4א .מי ה השלושה שנקדמה לה חמה בעבור?
ב .מניי לנו זאת?

)כ(.

 .5א .כיצד דרש רב את המילי "היתה ירושלי לנדה ביניה"?
ב .כיצד דרש רב את המילי "היתה כאלמנה"?
ג .מדוע דרשות רב הללו מובאי בסוגייתנו?
 .6ת דוגמא לכותל שאינו רעוע א* שהוא ראוי ליפול.

)כ(.

)כ(:

 .7מה נלמד מהפסוק "קטנתי מכל החסדי ומכל האמת"?

)כ(:

 .8א .מדוע רב הונא קנה מהגנני כל ערבשבת את הירקות שנשארו לה?
ב .מדוע הוא השלי* את הירקות לנהר ולא נת אות לעניי?
ג .מדוע הוא השלי* את הירקות לנהר ולא נת אות לבהמה?
 .9א .מה עשו אילפא וריו"ח בהתא לפס' "אפס כי לא יהיה ב אביו"?
ב .מה עשה ריו"ח בהתא לפס' "כי לא יחדל אביו מקרב האר"?
ג .מה גר לריו"ח לעשות את מה שכתבת בסעי /ב'?
ד .מה אמר ועשה אילפא כשחזר מעסקיו ,ומדוע?

)כ(:

)כא(.

 .10א .הא שור שהעידו בו ג' פעמי ביו אחד נעשה מועד?
ב .מה די עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה ג' מתי ביו אחד?
)כא(:
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 .11א .מה למד ר' יוסי מכ* שמצינו שבהר סיני כל זמ שהשכינה שרויה עליו
אמרה התורה "ג הצא והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא" ,ואילו
כשנסתלקה שכינה ממנו אמרה התורה "במשו היובל המה יעלו
)כא(:
בהר"?
ב .מדוע רב נחמ בר רב חסדא נקרא " ,"äðî ïá äðîואילו רב נחמ בר
יצחק נקרא "?"ñøô ïá äðî
.úçìåùî äðéà - äãùá ,úçìåùî - øéòá úéàøð..." .12
)כב(.
"...úçìåùî äðéà - äìéìá ,úçìåùî - íåéá
א .על מי מדובר?
ב .לאיזה עניי זה משנה לנו א היא משולחת או לא?
ג .איזה קושיה מתעוררת בגמרא לכאורה בקטע זה? )"הא גופה קשיא("...
ד .כיצד מיישבת הגמרא קושיה זו?
" .13וחרב לא תעבור בארצכ"  באיזו חרב מדובר ,ומדוע?

)כב(:

 .14א  "...î õåç äéìò ïéòéøúî øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë ìò" .חו 1ממה?
ב .מדוע? )כתוב את הכלל הנית לכ* בגמרא(
ג .מה המקור לכ* )לכלל הנ"ל(? )העזר בפירוש הר" לדברי הגמרא(
ד .מה הדי ב"גולה" ,ומדוע?
ה .מה היא ה"גולה"?
" .15ונתתי גשמיכ בעת" – מה פירוש "בעת"?

)כב:כג(.

 .16באיזה הקשר בסוגייתנו הובא הביטוי "?"àúåúéî åà àúåøáç åà

)כג(.

 .17א .אבא חלקיה עשה מספר מעשי שהיו תמוהי בעיני שני התלמידי
חכמי שנשלחו אליו .כתוב לפחות  2מעשי ,והסבר מדוע עשה
)כג.כג(:
כ* אבא חלקיה.
ב .מדוע הסיפור על אבא חלקיה הובא בסוגייתנו?
"êøá ïòáùàã éëéä éë êòáùéì àðîçø" .18
א .מי אמר זאת למי?
ב .ספר כיצד השביע אות בנו.
ג .מדוע השביע אות בנו?
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)כד(.

)כב(:
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ד .מה היתה תגובת האב לשמע הדברי המצוטטי לעיל?
ה .איזו מסקנה מעשית הסיק מכ* ר' יוסי בר אבי?
 .19בגמרא מסופר על שני חכמי ,שכשירדו לפני התיבה ,מיד כשאמרו "משיב
הרוח"  נשבה הרוח ,וכשאמרו "מוריד הגש"  ירד גש.
)כד(.
ספר מה היו מעשיו של אחד מהחכמי הללו.
"àñåã ïá àðéðç éáø éáâì ìåãâ ïäëã àúåìö äéì àéðäà éàî óñåé áø øîà" .20
א .מה הרקע לדברי רב יוס?/
ב .מהי תפילתו של כה גדול?
ג .מתי היה הכה הגדול מתפלל תפילה זו?
"÷åìãéå õîåçì øîàé àåä ÷åìãéå ïîùì øîàù éî" .21
מי אמר למי ,ובאיזה הקשר?
 .22בעקבות מה וכיצד נהיה לוי צולע?

)כד(:

)כה(.

)כה(.

" .23צדיק כתמר יפרח כארז בלבנו ישגה" – מדוע הצדיק נמשל ג לתמר
)כה.כה(:
וג לארז?
 .24בגמרא מתואר מקרה בו שמואל הקט גזר תענית על הציבור וירדו לה
גשמי קוד הנ 1החמה ,ומתואר מקרה אחר בו גזר תענית וירדו לה
)כה(:
גשמי לאחר שקיעת החמה.
א .מה הע סבר לומר במקרי אלו?
ב .מה אמר לה שמואל הקט?
ג .באיזה מקרה יש שבח לציבור לדעתו של שמואל הקט?

ó−ñ−ô
כפנא

)יט(:

אשיתא

)כ(:
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לית

)יט(:

באתרה

)כ(:

תענית  פרק שלישי

נפיש זכותיה ולא מסתפינא
זימנא חדא בעו לשדורי
אגרא

אזל בת בההוא דירה

)כא(.

)כא(:

כי מטא למתא
אינשו

ביתו

)כ(:

במטותא מינ*

בר עלמא דאתי

כפנא

תותי

)כא(.

עייל

)כב(.

)כג(.

ריפתא

)כג(:

גודא

)כד(.

)כד(.

מסאנא

)כד(:

)כג(:

)כד(:

שיבבתיה

)כד(:

כרעא דפתורא

איטלע

)כה(.

)כה(.

ó−è¾îô
מתניתא דרבי חייא ורבי אושעיא
מצוה לקיי דברי המת

)כא(.

)כא(.

ó−−ðîôñ³ ó−ìòîô
הא גופא קשיא
ורמינהו

)כב(.

)יט(.
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)כה(.

)כב(.

)כא(.

