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מסכת תענית

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
9.1.7
)מלאכת שמים( )  11bמשנה ד'( 10a

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(14
(15
(16
(17
(18
(19
(20

ָמּה ִתּ ְת ָראוּ :בראשית מב ,א
ְבּ ִמ ְצ ָריִם וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹ ב לְ בָ נָיו ל ָ
וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם אַל ִתּ ְרגְּזוּ בַּ ָדּ ֶר  :בראשית מה ,כד

וַ יּ ְַרא יַעֲ קֹ ב כִּ י יֶשׁ ֶשׁבֶ ר
וַ י ְַשׁלַּח אֶ ת אֶ ָחיו וַ ֵיּלֵכוּ
וַ י ְִהי הֵ ָמּה הֹ לְ כִ ים הָ ל ֹו וְ ַדבֵּ ר וְ ִהנֵּה ֶרכֶב אֵ שׁ וְ סוּסֵ י אֵ שׁ וַ יּ ְַפ ִרדוּ בֵּ ין ְשׁנֵיהֶ ם וַ יַּעַ ל אֵ לִ יָּהוּ בַּ ְסעָ ָרה הַ ָשּׁ ָמיִם :מלכים ב ב ,יא
הַ בּ ֶֹקר אוֹר וְ הָ אֲ נ ִ
ָשׁים שֻׁ לְּ חוּ הֵ ָמּה וַ חֲ מֹ ֵריהֶ ם :בראשית מד ,ג
וּב ִמלְ חָ ָמה ִמידֵ י ָח ֶרב :איוב ה ,כ
בְּ ָרעָ ב פָּ ְד ִממָּ וֶת ְ
אָסנַת בַּ ת פּו ִֹטי פֶ ַרע כֹּהֵ ן אוֹן :בראשית מא ,נ
וּלְ יוֹסֵ ף יֻלַּד ְשׁנֵי בָ נִ ים בְּ טֶ ֶרם ָתּבוֹא ְשׁנַת הָ ָרעָ ב אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה לּ ֹו ְ
וְשׁתוֹת ָייִן אָכוֹל ָ
וְשׂ ְמ ָחה הָ רֹג בָּ ָקר וְ ָשׁחֹט צֹאן אָכֹל בָּ ָשׂר ָ
וְ ִהנֵּה ָשׂשׂוֹן ִ
וְשׁת ֹו כִּי מָ חָ ר נָמוּת :וְ נִגְ לָה בְ אָ ְזנָי ה' ְצבָ אוֹת ִאם ְיכֻפַּר הֶ עָ וֹן הַ זֶּה ָלכֶם עַ ד ְתּמֻתוּן ישעיהו כב ,יג -יד
ֶאֱס ִפים בְּ אֵ ין מֵ ִבין כִּי ִמפְּ נֵי הָ ָרעָ ה ֶנאֱסַ ף הַ צַּ ִדּיק :שם נו:יב-נז:א
אַנְשׁי חֶ סֶ ד נ ָ
אֵ ָתיוּ אֶ ְק ָחה ַייִן וְ נ ְִס ְבּאָה ֵשׁכָר וְ הָ יָה ָכזֶה יוֹם מָ ָחר גָּדוֹל י ֶֶתר ְמאֹד :הַ צַּ ִדיק אָבָ ד וְאֵ ין ִאישׁ ָשׂם עַ ל לֵב וְ ֵ
וּמזֶּה אֶ ָחד וַ י ְִהי י ָָדיו אֱ מוּנָה עַ ד בֹּא הַ ָשּׁמֶ שׁ :שמות יז ,יב
וִ ידֵ י מֹ ֶשׁה כְּ בֵ ִדים וַ יּ ְִקחוּ אֶ בֶ ן וַ יּ ִָשׂימוּ ַת ְח ָתּיו וַ יּ ֵֶשׁב עָ לֶיהָ וְ אַהֲ רֹן וְ חוּר ָתּ ְמכוּ ְבי ָָדיו ִמזֶּה אֶ ָחד ִ
כִּ י אֶ בֶ ן ִמ ִקּיר ִתּזְעָ ק וְ כ ִָפיס מֵ עֵ ץ יַעֲ ֶננָּה :חבקוק ב ,יא
כִּ י מַ לְ אָכָיו יְצַ וֶּה ָלּ לִ ְשׁ ָמ ְר ְבּכָל ְדּ ָרכֶי  :תהלים צא ,יא
יק ְשׁמֹ ר ִפּ ְתחֵ י ִפי  :מיכה ז ,ה
שּׁכֶבֶ ת חֵ ֶ
אַל ַתּאֲ ִמינוּ ְב ֵרעַ אַל ִתּ ְב ְטחוּ ְבּ ַאלּוּף ִמ ֹ
אַ ֶתּם עֵ ַדי נְאֻ ם ה' וְ עַ ְב ִדּי אֲ ֶ
שׁר בָּ ָח ְר ִתּי לְ ַמעַ ן ֵתּ ְדעוּ וְ ַתאֲ ִמינוּ לִ י וְ ָת ִבינוּ כִּ י אֲ נִי הוּא לְ פָ נַי א נוֹצַ ר אֵ ל וְ אַחֲ ַרי א י ְִהיֶה :ישעיהו מג ,י
ָשׁר הוּא :דברים לב ,ד
הַ צּוּר ָתּ ִמים פָּ עֳ ל ֹו כִּ י כָל ְדּ ָרכָיו ִמ ְשׁפָּ ט אֵ ל אֱ מוּנָה וְ אֵ ין עָ וֶל צַ ִדּיק וְ י ָ
אָדם י ְַחתּוֹם ל ַָדעַ ת כָּל אַנְ ֵשׁי ַמעֲ ֵ
בְּ יַד כָּל ָ
שׂהוּ :איוב לז ,ז
יתי לְ מַ עַ ן ִתּ ְצ ַדּק בְּ ָדבְ ֶר ִתּזְ כֶּה ְב ָשׁ ְפטֶ  :תהלים נא ,ו
אתי וְ הָ ַרע ְבּעֵ ינֶי עָ ִשׂ ִ
לְ לְ בַ ְדּ ָח ָט ִ
וְ עָ ָשׂה הַ כֹּהֵ ן אֶ ָחד לְ ַח ָטּאת וְ אֶ ָחד לְ ֹעלָה וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו מֵ אֲ ֶ
שׁר חָ טָ א עַ ל הַ נָּפֶ שׁ וְ ִק ַדּשׁ אֶ ת רֹאשׁ ֹו בַּ יּוֹם הַ הוּא :במדבר ו ,יא
כָּל יְמֵ י נ ֶֶדר נִ זְ ר ֹו ַתּעַ ר א יַעֲ בֹ ר עַ ל רֹאשׁ ֹו עַ ד ְמ את הַ יּ ִָמם אֲ ֶ
שׁר יַזִּ יר ַלה' ָקדֹשׁ י ְִהיֶה גַּדֵּ ל פֶּ ַרע ְשׂעַ ר רֹאשׁ ֹו :במדבר ו ,ה
שׁחֵ ת אֶ ְפ ָריִם כִּ י אֵ ל אָנֹ כִ י וְ א ִאישׁ בְּ ִק ְרבְּ ָקדוֹשׁ וְ א אָבוֹא ְבּ ִעיר :הושע יא ,ט
ֱשׂה חֲ רוֹן ַא ִפּי א ָאשׁוּב לְ ַ
א אֶ ע ֶ
עכֵר ְשׁאֵ ר ֹו אַכְ ז ִָרי :משלי יא ,יז
גֹּמֵ ל נַפְ שׁ ֹו ִאישׁ חָ סֶ ד וְ ֹ

) (if no rain has fallenיז במרחשוון ), beginning onבה"ב( : 1st set of 3 fastsמשנה ד I.
a.
)ה' , so as not to destabilize the market (onב' Fasts (even of individuals): always begin on
1.
מגילת תענית  and days mentioned inר"ח Fasting: is suspended on
a.
Only for: select individuals, i.e. community leaders
i.
תלמיד  (scholars); re: a non-scholar acting like aתלמידים Including:
a.
: permissibleר"מ
b.
)”: laudatory (since it’s a painful “self-promotionר' יוסי
b.
;Framework: daytime only
i.
No prohibition: of working, bathing, anointing, shoes or marital relations
 (if no rain has fallen) – as per i.-iii. Aboveר"ח כסלו ), beginning onבה"ב( : 2nd set of 3 fastsמשנה ה II.
: situations which necessitate completing a fast in spite of circumstancesברייתא III.
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.
): don’t take large steps and enter the city during the day (v4יעקב Advice of
b.
: when traveling, eat no more than during a famineר' חייא
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
) in communal troubles (vv. 5-13צבור  regarding importance of participating withמימרות IV. Assorted
a.
 vis-à-vis reward and punishmentרשעים וצדיקים ’s justice (vv. 14-16) withה' Nature of:
V. Status of one who takes upon himself a (voluntary) fast:
a.
) (v. 17 – v. 18 refers to letting hair grow outנזיר ’s interpretation ofר"א הקפר : sin as perשמואל
b.
טומאת מת (v18-as long as he can safely fast as per v19); v17 --קדוש :ר"א
c.
 as per v20חסיד : considered aר"ל
1.
) – they diminish their studyר"ל : students should not fast – (alsoר' ששת
2.
)תענית יחיד  (all fast days areט' באב  exceptבבל  inתענית צבור : there is noר' ירמיה בר אבא
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