דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת תענית

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
9.4.2
)ושם רשעים ירקב( )  28aאמר רב חמא( 27a
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בָ הֶ ם גִּ בּו ֵֹרי ַחיִל ְבּי ְַעזֵיר גִּלְ עָ ד :דה"י א כו:לא
וּשׁמוּאֵ ל הָ רֹאֶ ה בֶּ אֱ מוּנ ָ
ְ
ָתם :דברי הימים א ט:כב

אַרבָּ ִעים לְ ַמלְ כוּת ָדּוִ יד נִ ְד ָרשׁוּ וַ יּ ִָמּצֵ א
לַחֶ ְברוֹנִ י י ְִריָּה הָ רֹאשׁ לַחֶ ְברוֹנִ י לְ תֹלְ ד ָֹתיו לְ אָבוֹת ִבּ ְשׁנַת הָ ְ
וּשׁנֵים עָ ָשׂר הֵ ָמּה ְב ַח ְצ ֵריהֶ ם ִה ְתי ְַח ָשׂם הֵ ָמּה י ִַסּד ָדּוִ יד
אתיִם ְ
רוּרים לְ שֹׁעֲ ִרים בַּ ִסּ ִפּים מָ ַ
ֻכּלָּם הַ ְבּ ִ
ית ָמר לְ בֵ ית אֲ בו ָ
אשׁים לְ בֵ ית אָבוֹת ִשׁ ָשּׁה עָ ָשׂר וְ לִ ְבנֵי ִא ָ
ית ָמר וַ יּ ְַחלְ קוּם לִ ְבנֵי אֶ לְ עָ זָר ָר ִ
אשׁי הַ גְּ בָ ִרים ִמן ְבּנֵי ִא ָ
וַ יִּמָּ ְצאוּ בְ נֵי אֶ לְ עָ זָר ַרבִּ ים לְ ָר ֵ
ֹתם ְשׁמ ֹונָה :דהי"א כד ,ד
אשׁי הָ אָבוֹת ַלכֹּהֲ נִ ים וְ לַלְ וִ יִּם בֵּ ית אָב אֶ חָ ד אָחֻ ז לְ אֶ לְ עָ זָר
ַיִּכְ ְתּבֵ ם ְשׁ ַמ ְעיָה בֶ ן נְ ַתנְאֵ ל הַ סּוֹפֵ ר ִמן הַ לֵּוִ י לִ ְפנֵי הַ מֶּ ֶל וְ הַ ָשּׂ ִרים וְ צָ דוֹק הַ כֹּהֵ ן וַ אֲ ִחימֶ ֶל בֶּ ן אֶ ְבי ָָתר וְ ָר ֵ
לְא ָ
וְ אָחֻ ז אָחֻ ז ִ
יתמָ ר :דברי הימים א כד ,ו
שׁנָּה :בראשית טו ,ח
ֹאמר אֲ ֹדנָי ה' בַּ ָמּה אֵ ַדע כִּ י ִא ָיר ֶ
וַ יּ ַ
וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו ְק ָחה לִ י עֶ גְ לָה ְמשֻׁ לּ ֶֶשׁת וְ עֵ ז ְמשֻׁ לּ ֶ
ֶשׁת וְ אַיִל ְמשֻׁ לָּשׁ וְ תֹר וְ ג ֹוזָל :בראשית טו ,ט
שׁבַ ת וַ ִיּנָּפַ שׁ :שמות לא:יז
יעי ָ
אָרץ וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
בֵּ ינִ י וּבֵ ין ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אוֹת ִהוא לְ ֹעלָם כִּ י ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים עָ ָשׂה ה' אֶ ת הַ ָשּׁ ַמיִם וְ אֶ ת הָ ֶ
שׁנָה בְ ָשׁנָה לְבַ עֵ ר עַ ל ִמזְבַּ ח ה' אֱ הֵ ינוּ ַכּכָּתוּב בַּ תּו ָֹרה :נחמיה י ,לה
לְע ִתּים ְמזֻמָּ נִים ָ
עֵצים הַ כֹּהֲ נִים הַ לְוִ יִּם וְ הָ עָ ם לְהָ ִביא לְבֵית אֱ הֵ ינוּ לְבֵית אֲ בֹתֵ ינוּ ִ
וְ הַ גּו ָֹרלוֹת ִהפַּ לְנוּ עַ ל קֻ ְרבַּ ן הָ ִ
ֵזכֶר צַ ִדּיק לִ ְב ָרכָה וְ ֵ
שׁם ְר ָשׁ ִעים י ְִר ָקב :משלי י ,ז

מעמדות I. History of
a.
) added 8 more (v1דוד  doubled them andשמואל ;)איתמר( ) + 4אלעזר(  established 4משה :רב
1.
) added 16 together (v2דוד ושמואל Challenge:
2.
שמואל  added based on “foundation” ofדוד Answer:
b.
) (vv. 3-4אלעזר  added 8 more toדוד ושלמה ,בני איתמר> בני אלעזר  estab. 16 (8+8); whenמשה :ברייתא Alternate
1.
 finedמשמרות  (6 each); otherמשמרות , they were given all 24עליה  madeמשמרות : only 4בית שני
) maintain creationקרבנות  (in place ofמעמדות  – per vv.5-6,מעמדות  duringמעשה בראשית II. Reason for reading
) maintain creationתורת הקרבנות  they also readקרבנות  (in place ofמעמדות i. as per vv. 5-6,
III. Fasts:
a.
)]ר"ל[ ) (v7נשמה יתירה ], loss ofרשב"נ[]; 3rd day of creation of Manר' יוחנן[ ,נוצרים : no fast (due toיום א
b.
: for sailorsיום ב
c.
: for desert travelersיום ג
d.
: to protect children from diphtheriaיום ד
e.
: for pregnant (against miscarriages) and nursing womenיום ה
f.
)שבת  no fast onק"ו( כבוד שבת – : no fastע"ש
IV. Breakdown of 5-verse reading
a.
 (read 2.5 and 2.5) – since it’s impossible, we break a verse upפוסק :שמואל
1.
Disapproves: of overlap, will mislead people who leave early or come late
b.
 (123; 345) – since it’s impossible to avoid overlap, we overlapדולג :רב
c.
)ק"ש, all read by heart (::מנחה  and atס"ת  – in morning, read all verses fromמשנה Correct reading: of
) (see p. 19בני קוצעי קציעות  andבני גונבי עלי V. Explanation of
a.
 past guards (in time of Antiochian decrees) by claimingעצים  andביכורים Story: Heroes who snuck
they were pressing figs and using ladders to reach dove-cotes; then uncovered figs to decorate and
 – regarding them, apply first half of v. 8לשכת העצים  and undid ladders to bring wood toביכורים bring
)(2nd half applies to those who made decrees
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