ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת תענית

דפי עזר ללימוד דף היומי

9.4.1
26a ( )תחילת הפרק 27a ()שירה בכלי
 במדבר כח פסוק ב:ֹחי ִתּ ְשׁ ְמרוּ לְ הַ ְק ִריב לִ י ְבּמוֹעֲ ד ֹו
ִ אָמ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם אֶ ת ָק ְרבָּ נִ י ל ְַח ִמי לְ ִא ַשּׁי ֵריחַ נִ יח
ַ ְצַ ו אֶ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ו
ֶ ֲ ְתּנוּ לָהּ ִמ ְפּ ִרי י ֶָדיהָ וִ יהַ לְ לוּהָ בַ ְשּׁעָ ִרים ַמע:ֶשׁ ֶקר הַ חֵ ן וְ הֶ בֶ ל הַ יּ ִֹפי ִא ָשּׁה י ְִראַת ה' ִהיא ִת ְתהַ לָּל
לא- משלי לא פסוק ל: ָשׂיה
ְ ְצאֶ ינָה ְוּראֶ ינָה ְבּנוֹת ִציּוֹן בַּ מֶּ ֶל ְשׁ מֹ ה בָּ עֲ ָט ָרה ֶשׁ ִע ְטּ ָרה לּ ֹו ִאמּ ֹו ְבּיוֹם חֲ תֻ נָּת ֹו
 שיר השירים ג פסוק יא:וּביוֹם ִשׂ ְמ ַחת לִ בּ ֹו
במדבר ו...)כג( ַדּבֵּ ר אֶ ל אַהֲ רֹן וְ אֶ ל בָּ נָיו לֵאמֹ ר כֹּה ְתבָ ֲרכוּ:שׁה לֵּאמֹ ר
ֶ ֹ )כב( וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל מ...)כא( זֹאת תּו ַֹרת הַ ָנּזִיר

(1
(2
(3
(4

I. משנה א: 3 times at which there is  נשיאת כפיים4 times in the day:
a.
( תעניותwhen there is )נעילה: dispute ר' יהודה/ר' יוסי/ ר"מif there is  נשיאת כפיםat  מנחהand/or נעילה
1.
Opinions:  – ר"מboth (since no drinking); ( ר' יוסיnot at )מנחה, ( ר' יהודהneither)
a.
Reasoning: since every other day, there is drinking at that time,  – ר' יוסי( גזירהnot )נעילה
b.
Background: no  נשיאת כפיםif drunk –per juxtaposition in v4
b.
מעמדות: when  ישראליםenter cities per rotation to fast and pray and “participate” in ( קרבן תמידsee ב:)ד
c.
יוה"כ
II. משנה ב: reason for  – מעמדותv1
a.
קרבן תמיד: belongs to everyone, they must all participate
b.
 לויים וישראלים,כהנים: come to ם- יper ( משמר24  ;)משמרותsome of  ישראליםcome to their cities and read מע"ב
III. משנה ג: they would fast M-Th (not F, due to כבוד שבת, not S so as not to go from ענג)תענית
a.
Large reading (5 verses or more): 2 readers; small reading: (3 vv.) 1 reader
b.
They would read: from  ס"תin morning and  בע"פin the afternoon
c.
No מעמד: on afternoon of  ע"שdue to כבוד שבת
IV. משנה ד: exceptions to מעמד
a.
הלל: Any day there is  – הללno  מעמדat שחרית
b.
מוסף: Any day there is  – קרבן מוסףno  מעמדat מנחה
c.
עצים: Any day there is  – קרבן עציםno  מעמדat נעילה
V. משנה ה: 9 dates of קרבן עצים, as per the family’s voluntary gifts at time of שיבת ציון
1.
טו באב: anyone who didn’t know which tribe they belonged to would give
2.
טו באב:  בני גונבי עליand ( קוצעי קציעותsee p. 20, [V])
VI. משנה ו: 5 tragedies of  יז בתמוזand 5 of ת"ב
a.
יז בתמוז: tablets broken,  תמידsuspended, city walls breached,  אפוסטומוסburnt a  ;ס"תidol erected in היכל
1.
And: an idol was erected in the היכל
b.
ט' באב: decree of the 40 years; destruction of both מקדשים, destruction of  ביתרand razing of ם-י
1.
From beginning of אב: minimize happiness
VII. משנה ז: week of ת"ב
a.
Laundry and haircuts: forbidden (except for ')יום ה
b.
ערב ת"ב: no meal of 2 cooked items, no meat nor wine
1.
רשב"ג: behave differently
2.
ר' יהודה: turn over beds (:: חכמים – )אבלותdisagree
VIII. משנה ח: greatest rejoicing was  יוה"כand טו באב
a.
Description: Girls dancing to entice grooms (as per vv. 2)
1.
טהרה: All borrowed clothes require טבילה
2.
Homily: allusion to “wedding” of  בנ"י והקב"הin v3
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