תענית  פרק רביעי

¾íþïì ³îñê
ïäéôë úà ïéàùåð íéðäë äðùá íé÷øô äùìùá" .1
íéøòù úìéòðáå äçðîá óñåîá úéøçùá íåéá íéîòô òáøà
)כו(.
"íéøåôëä íåéáå úåãîòîáå úåéðòúá
א .מה הקושי שמעלה הגמרא )בכו (:בקטע המצוטט לעיל?
ב .לאור הנ"ל ,כיצד מבארת הגמרא את משנתנו למסקנה?
ג .בגמרא מבואר שהדי #שבמשנתנו שנוי למעשה במחלוקת תנאי!
משולשת .כתוב את שתי הדעות הנוספות ,וכתוב את הנימוקי! לכל
שלוש הדעות.
ד .בהמש $הגמרא מובאéáøå ,øéàî éáøë äëìä áø øîà äãåäé áø øîà" :
 – "øéàî éáøë âäðî øîà àáøå ,øéàî éáøë íòä åâäð øîà ïðçåéבאר מה
כוונת כל דעה.
 .2א .מלא בטבלה הבאה הא! אסור או מותר.
יי#

)כו:כז(.

בעל מו!

חרצ#

נזיר
כה #משרת
כה #מבר$
ב .לאור הנ"ל ,מקשה הגמרא"!àøîåçì ùé÷à àìå÷ì úù÷îã úéæç éàîå" :
מה מתרצת על כ $הגמרא?
 .3הסבר מה פירוש הדעה ","äôá äøéù ø÷éò
ומה פירוש הדעה "."éìëá äøéù ø÷éò

)כז(.

 .4מדוע "?"úéùàøá äùòîá ïéøå÷å ïäéøòá ïéñðëúî øîùî åúåàáù ìàøùé
 .5א .מדוע אנשי מעמד לא היו מתעני! ביו! שישי?
ב .מדוע אנשי מעמד לא היו מתעני! ביו! ראשו?#
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)כז(:

)כתוב  2הסברי! לכ($

)כז(:
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"÷ñåô øîà ìàåîùå âìåã øîà áø" .6
א .מדוע רב לא אמר "פוסק"?
ב .מדוע שמואל לא אמר "דולג"?
 .7מה הרקע ל"?"íòäå íéðäë éöò ïîæ

)כז(:

)כח(.

 .8על מי נאמר בגמרא "זכר צדיק לברכה",
ועל מי נאמר בגמרא "וש רשעי ירקב"?

)כח(.

 .9א .מדוע ,לדעת ר' מאיר ,דוד מכונה במשנתנו "פחת מואב"?
ב .מדוע ,לדעת ר' יהודה ,דוד מכונה במשנתנו "עדי?"#

)כח(.

 .10א .כתוב את כל הימי! שהיחיד גומר בה #את ההלל )באר 1ובגולה(.
ב .הא! הלל שבר"ח הוא מהתורה או ממנהג?
ג .הסבר כיצד נית #ללמוד את תשובת $לסעי 2ב' מכ $שהמשנה לא שנתה,
בנוס 2לאחד בטבת ,שג! שבאחד בניס #לא היה בו מעמד.

)כח(:

 .11א .מתי "?"ãéîúä ìèá
ב .הסבר את דברי הגמרא "."àøîâ ãéîúä ìèá
)כח(:

 .12מתי "?"øéòä äò÷áåä

)כח(:

,øåùòá øîàð øáë éøäù ,äòáùá øîåì øùôà éà" .13
)כט(.
"...äòáùá øîàð øáë éøäù ,øåùòá øîåì øùôà éàå
א .הסבר את הדברי! המצוטטי! לעיל.
ב .מהו א! כ #הפתרו #שמוצע לכ $בהמש $הברייתא?
ג .א! ר' יוחנ #היה באותו הדור ,מתי היה הוא קובע את הצו! ,ומדוע?
ד .מדוע חכמי! קבעו את הצו! בתשעה באב?
ה .באיזה הקשר מובא בסוגייתנו המשפט "íåéì äáåçå éàëæ íåéì úåëæ ïéìâìâî
?"áééç
"ñáëìå øôñì ïéøåñà - äëåúá úåéäì áàá äòùú ìçù úáù" .14
א .מה הפירוש "שבת"?
ב .הא! מותר בתקופה הנ"ל לכבס ולהניח?
ג .מה די #מי שאי #לו אלא חלוק אחד?
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)כט(:
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ד .כאשר תשעה באב חל להיות ביו! רביעי ,הא! מותר ביו! חמישי לכבס
וללבוש?
ה .באיזה מקרה יש היתר לכבס יו! לפני תשעה באב?
ובאיזה מקרה יש היתר לכבס בתשעה באב עצמו?
"ïéé äúùé àìå øùá ìëàé àì ïéìéùáú 'á íãà ìëàé àì áàá äòùú áøò" .15
א .בגמרא מובאות  2לישנות מתי נוהג הדי #הנ"ל בערב תשעה באב.
מה ה!?
ב .איזה בשר ואיזה יי #בכל זאת מותר בערב תשעה באב?

)ל(.

 .16הא! מותר בתשעה באב לקרות ב
א .תורה בנביאי! ובכתובי! ,ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות
ובאגדות ,ומדוע?
ב .מקו! שאינו רגיל לקרות ,ולשנות במקו! שאינו רגיל לשנות ,ומדוע?
ג .קינות באיוב ובדברי! הרעי! שבירמיה ,ומדוע?
ד .מה די #אבל במקרי! הנ"ל?
)ל(.

"ë"äåéëå áàá øùò äùîçë ìàøùéì íéáåè íéîé åéä àì" .17
א .מה מיוחד ביוה"כ? ) 2דברי!(
ב .מה מיוחד בט"ו באב? )כתוב  3דברי! מתו(6 $
 .18מדוע נקבע צו! כפור בעשרה בתשרי?

)ל(:

)ל :ברש"י ד"ה שניתנו(

) êìéàå ïàëî" .19מט"ו באב("óéñé – óéñåî àìãå ,óéñåé – óéñåîã :
א .הסבר את המשפט שצוטט לעיל.
ב .מדוע דוקא מט"ו באב נאמר המשפט שלעיל?
ג .ע 1ע! תולעת – הא! כשר או פסול למערכה?

ó−ñ−ô
האידנא

)כו(:

ריש ירחא

)כח(:
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קאמינא

)כח(:

תברינהו

)כח(:

)לא(.
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טשא

)כט(.

סליק לאיגרא

קצרי

)כט(:

לייט

)כט(.

)כט(:

ó−è¾îô
מעמדות

)כו(.

קרב #עצי!

)כו(.

כפיית המטה
בכורי!
גילוי
סג#

)כו(:

)כח(.

)ל(.
)לא(.

משוח מלחמה

)לא(.

ó−−ðîôñ³ ó−ìòîô
איני

)כו(.

במתניתא תנא
תנאי היא

)כז(.

)כז(.

הדרן עלך מסכת תענית
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