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9.1.7 

10a ( ד'משנה  )  11b (מלאכת שמים) 

 

  א ,מב בראשית :ִּתְתָראּו ָלָּמה ְלָבָניו ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר ְּבִמְצָרִים ֶׁשֶבר ֶיׁש ִּכי ַיֲעֹקב ַוַּיְרא )1

  כד ,מה בראשית :ָּדֶר�ּבַ  ִּתְרְּגזּו ַאל ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר ַוֵּיֵלכּו ֶאָחיו ֶאת ַוְיַׁשַּלח )2

  יא ,ב ב מלכים :ַהָּׁשָמִים ַּבְסָעָרה ֵאִלָּיהּו ַוַּיַעל ְׁשֵניֶהם ֵּבין ַוַּיְפִרדּו ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ֶרֶכב ְוִהֵּנה ְוַדֵּבר ָהלֹו� ֹהְלִכים ֵהָּמה ַוְיִהי )3

  ג ,מד בראשית :יֶהםַוֲחֹמרֵ  ֵהָּמה ֻׁשְּלחּו ְוָהֲאָנִׁשים אֹור ַהֹּבֶקר )4

  כ ,ה איוב :ָחֶרב ִמיֵדי ּוְבִמְלָחָמה ִמָּמֶות ָּפְד� ְּבָרָעב )5

  נ ,מא בראשית :אֹון ֹּכֵהן ֶפַרע ּפֹוִטי ַּבת ָאְסַנת ּלוֹ  ָיְלָדה ֲאֶׁשר ָהָרָעב ְׁשַנת ָּתבֹוא ְּבֶטֶרם ָבִנים ְׁשֵני יַֻּלד ּוְליֹוֵסף )6

 יד-  יג, כב ישעיהו  ְּתֻמתּון ַעד ָלֶכם ַהּזֶה ֶהָעֹון ְיכַֻּפר ִאם ְצָבאֹות ה' ְבָאְזָני ְוִנְגָלה :ָנמּות ָמָחר ִּכי ְוָׁשתוֹ  ָאכֹול ָיִין ְוָׁשתֹות ָּבָׂשר ָאֹכל ֹצאן ְוָׁשֹחט ָּבָקר ָהֹרג ְוִׂשְמָחה ָׂשׂשֹון ְוִהֵּנה )7

  נז:א- נו:יב שם :ַהַּצִּדיק נֱֶאַסף ָהָרָעה ִמְּפנֵי ִּכי ֵמִבין ְּבֵאין נֱֶאָסִפים ֶחֶסד ְוַאְנֵׁשי ֵלב ַעל ָׂשם ִאיׁש ְוֵאין ָאָבד ַהַּצִדיק :ְמֹאד יֶֶתר ָּגדֹול ָמָחר יֹום ָכֶזה ָהָיהוְ  ֵׁשָכר ְוִנְסְּבָאה יִַין ֶאְקָחה ֵאָתיּו )8

  יב, יז שמות :ַהָּׁשֶמׁש ֹּבא ַעד ֱאמּוָנה ָיָדיו ַוְיִהי ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד ִמֶּזה ְבָיָדיו ָּתְמכּו ְוחּור ְוַאֲהֹרן ָעֶליהָ  ַוֵּיֶׁשב וַתְחָּתי ַוָּיִׂשימּו ֶאֶבן ַוִּיְקחּו ְּכֵבִדים ֹמֶׁשה ִויֵדי )9

  יא ,ב חבקוק: ַיֲעֶנָּנה ֵמֵעץ ְוָכִפיס ִּתְזָעק ִמִּקיר ֶאֶבן ִּכי )10

  יא ,צא תהלים :ְּדָרֶכי� ְּבָכל �ִלְׁשָמְר  ָּל� ְיַצֶּוה ַמְלָאָכיו ִּכי )11

  ה ,ז מיכה :ִפי� ִּפְתֵחי ְׁשֹמר ֵחיֶק� ִמֹּׁשֶכֶבת ְּבַאּלּוף ִּתְבְטחּו ַאל ְבֵרעַ  ַּתֲאִמינּו ַאל )12

  י ,מג ישעיהו: ִיְהֶיה �א ְוַאֲחַרי ֵאל נֹוַצר �א ְלָפַני הּוא ֲאִני ִּכי ְוָתִבינּו ִלי ְוַתֲאִמינּו ֵּתְדעּו ְלַמַען ָּבָחְרִּתי ֲאֶׁשר ְוַעְבִּדי ה' ְנֻאם ֵעַדי ַאֶּתם )13

  ד ,לב דברים :הּוא ְוָיָׁשר ַצִּדיק ָעֶול ְוֵאין ֱאמּוָנה ֵאל ִמְׁשָּפט ְּדָרָכיו ָכל ִּכי ָּפֳעלוֹ  ָּתִמים ַהּצּור )14

  ז ,לז איוב :ֲעֵׂשהּומַ  ַאְנֵׁשי ָּכל ָלַדַעת ַיְחּתֹום ָאָדם ָּכל ְּבַיד )15

  ו ,נא תהלים :ְבָׁשְפֶט� ִּתְזֶּכה ְּבָדְבֶר� ִּתְצַּדק ְלַמַען ָעִׂשיִתי ְּבֵעיֶני� ְוָהַרע ָחָטאִתי ְלַבְּד� ְל� )16

  יא ,ו במדבר :ַההּוא ַּבּיֹום ֹראׁשוֹ  ֶאת ַּדׁשְוקִ  ַהָּנֶפׁש ַעל ָחָטא ֵמֲאֶׁשר ָעָליו ְוִכֶּפר ְלֹעָלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת ֶאָחד ַהֹּכֵהן ְוָעָׂשה )17

  ה ,ו במדבר :ֹראׁשוֹ  ְׂשַער ֶּפַרע ַּגֵּדל ִיְהֶיה ָקֹדׁש ה'לַ  ַיִּזיר ֲאֶׁשר ַהָּיִמם ְמ�את ַעד ֹראׁשוֹ  ַעל ַיֲעֹבר �א ַּתַער ִנְזרוֹ  ֶנֶדר ְיֵמי ָּכל )18

  ט ,יא הושע :ְּבִעיר ָאבֹוא ְו�א ָקדֹוׁש ְּבִקְרְּב� ִאיׁש ְו�א ָאֹנִכי ֵאל ִּכי ֶאְפָרִים ְלַׁשֵחת בָאׁשּו �א ַאִּפי ֲחרֹון ֶאֱעֶׂשה �א )19

  יז ,יא משלי :ַאְכָזִרי ְׁשֵארוֹ  ְוֹעֵכר ָחֶסד ִאיׁש ַנְפׁשוֹ  ֹּגֵמל )20

 

I.  דמשנה : 1st set of 3 fasts (בה"ב), beginning on יז במרחשוון (if no rain has fallen) 

a. Fasts (even of individuals): always begin on 'ב, so as not to destabilize the market  (on 'ה) 

1. Fasting: is suspended on ר"ח and days mentioned in מגילת תענית 

a. Only for: select individuals, i.e. community leaders  

i. Including:  תלמידים (scholars); re: a non-scholar acting like a תלמיד 

a. מ"ר : permissible 

b. 'יוסי ר : laudatory (since it’s a painful “self-promotion”) 

b. Framework: daytime only;  

i. No prohibition: of working, bathing, anointing, shoes or marital relations 

II.  המשנה : 2nd set of 3 fasts (בה"ב), beginning on ר"ח כסלו (if no rain has fallen) – as per i.-iii. Above 

III. ברייתא: situations which necessitate completing a fast in spite of circumstances 

a. Fasting: for a cause which is healed mid-fast – complete the fast 

b. Going: from or to a town where they are fasting 

1. If: he forgot and ate – don’t eat publicly as per v1 

a. Note: contradiction between vv. 2/3 re: studying while traveling  

i. Reconciliation: reading/reviewing acceptable, analysis not 

ii. Advice of יעקב: don’t take large steps and enter the city during the day (v4) 

b. 'חייא ר : when traveling, eat no more than during a famine 

i. Not good: to walk on a full stomach ( on a boat is ok) 

a. Concern: might run out of food ( going from town to town is ok) 

IV. Assorted מימרות regarding importance of participating with צבור in communal troubles (vv. 5-13) 

a. Nature of: 'ה’s justice (vv. 14-16) with רשעים וצדיקים vis-à-vis reward and punishment 

V. Status of one who takes upon himself a (voluntary) fast: 

a. שמואל:  sin as per ר"א הקפר’s interpretation of נזיר (v. 17 – v. 18 refers to letting hair grow out) 

b. א"ר  טומאת מת-- v17 ;(v18-as long as he can safely fast as per v19) קדוש :

c. ל"ר : considered a חסיד as per v20 

ששת 'ר .1 : students should not fast – (also ר"ל – they diminish their study) 

ירמיה בר אבא ר' .2 : there is no תענית צבור in בבל except ט' באב (all fast days are  יחידתענית ) 


