תענית  פרק שני

¾íþïì ³îñê
 .1על מה אמרו חכמי?"úéáä øäáå çøæî øòùá àìà ïë ïéâäåð åðééä àì" :
 .2מה די אנשי משמר ואנשי ביתאב
לגבי שתיית יי בימי ובלילות ,ומדוע?

)טו(:

)טו(:

"ïè÷ä ïî ïéìéçúî äìì÷áå ,ìåãâä ïî ïéìéçúî äìåãâá" .3
א .מה המקור לדי הנ"ל?
ב .לאור הכלל הנ"ל ,כיצד מתיישב האמור במשנתנו ,שנותני אפר מקלה
בתחילה בראש הנשיא ורק אח"כ כל אחד ואחד נות בראשו?
ג .באלו מתו %ה 13תעניות של הציבור היו נותני אפר מקלה בראש?
ד .מדוע אנשי אחרי נותני את האפר בראש הנשיא ובראש אב בית
די ,ולא ה נותני על ראשיה בעצמ?
)טו(:

 .4א"?áåçøì ïéàöåé äîì" .
כתוב את  2התשובות המובאות לכ %בגמרא ,ואת הנפקאמינא ביניה.
ב"?íé÷ùá ïéñëúî äîì" .
כתוב את התשובה המובאת לכ %בגמרא.
ג"?ãçàå ãçà ìë ùàøá øôà ïéðúåð äîì" .
כתוב את  2התשובות המובאות לכ %בגמרא ,ואת הנפקאמינא ביניה.
ד"?úåøá÷ä úéáì ïéàöåé äîì" .
כתוב את  2התשובות המובאות לכ %בגמרא ,ואת הנפקאמינא ביניה.
)טז(.

 .5א .מה נלמד מהאמור באנשי נינוה" :וירא האלקי את מעשיה כי שבו
)טז(.
מדרכ הרעה"?
ב .בגמרא מובאי  3תיאורי על התנהגויות שעשו אנשי נינוה בתהלי%
חזרת בתשובה .כתוב אחד מה.
 .6א .מה דורשת הגמרא מהפסוק" :היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי
)טז(:
בקולה על כ שנאתיה"?
ב .מה נלמד מהפסוק" :קומו ברכו את ה' אלקיכ מ העול עד העול
ויברכו ש כבוד"?

© ה"ש/תענית/פרק שני  www.daf-yomi.com

תענית  פרק שני

 .7מה די כה בזמהזה ,שאינו מכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו ויודע
)יז(.
שבתי אבותיו קבועי ,לעניי שתיית יי ,ומדוע?
 .8א .מל ,%כה גדול ,כה הדיוט  מתי ה מסתפרי?
)יז(.
מה המקור/הטע לכ?%
ב .לדעת חכמי ,שסוברי שכהני אסורי בזמהזה בשתיית יי מחשש
שמא יבנה ביתהמקדש  מדוע אי איסור מהטע הזה לכה הדיוט
בזמ הזה לגדל שער יותר מחודש? ) 2תשובות(
ג .מה די כה פרוע ראש ששירת בביתהמקדש?
 .9א .מהו "ערל בשר"?
ב .מה המקור המדוייק לכ %שאסור לערלבשר לשרת בביתהמקדש?
מה תפקיד הפסוק שנאמר בהקשר לזה בספר יחזקאל?
)יז(:

 .10א .מה הרקע לכ %שהימי מא' ניס עד ח' ניס אסורי בהספד?
ב .מה הרקע לכ %שהימי מח' ניס עד סו 0פסח אסורי בהספד?
ג .בגמרא מבואר ,שבמגילת תענית נקבו בתארי %מא' ניס עד ח' ניס
)ולא מב' ניס עד ח' ניס( כדי לאסור את יו שלפניו .בהמש ,%הגמרא
מקשה ,שהרי יו שלפני א' ניס ממילא אסור )לדעת ר' יוסי( כיו
שהוא יו שלאחר כ"ח באדר ]וא"כ אפשר לנקוב בתארי %מב' ניס[.
הגמרא ביח .מביאה על כ %שלושה תירוצי .מה ה?
)יז(:

 .11א .כתוב אסור או מותר.

)יח(.

הימי האמורי במגילת
תענית שאסור להתענות בה
לפניה

לאחריה

הימי האמורי במגילת
תענית שאסור להספיד בה
לפניה

רשב"ג
ר' מאיר
ר' יוסי
פסיקת
ר' יוחנ
ב .מדוע שמואל פסק בסופו של דבר כרשב"ג?
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 .12א .כיצד מבאר רבא את הדי האמור במגילת תענית "יו ארבעה עשר בו
)יח(:
ויו חמשה עשר בו יומי פוריא אינו דלא למיספד בהו"?
ב .מדוע אי הוא מבאר את הדי האמור במגילת תענית כפשוטו? )רש"י(

ó−ñ−ô
אתו חשיביתו
מריש

בי כנישתא

)טו(:

האידנא

)טז(.

גני פורתא

מקמי

)יז(:

)טז(.

)יז(.

)יז(:

ó−è¾îô
אנשי משמר

דר %מיל

)טו(:

)יז(:

אנשי בית אב

)טו(:

קרב תמיד

מגילת תענית

)טו(:

דברי סופרי

ארבעי סאה

)טז(.

)יז(:

ó−−ðîôñ³ ó−ìòîô
וליטעמי%

)יז(:

הלכה כסת משנה

)יח(.
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