
דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם בכמבמ, מ״נ שְּ

מת•אזטמא
• רב: • רב:  בשכר שמרעיב עצמו בשני רעבון ניצול ממיתה משונה.

• ר"ל: • ר"ל: אסור לשמש בשני רעבון, תנא:תנא:  חסוכי בנים מותר.

• ת"ר:• ת"ר: הפורש מצער הציבור, - לא יראה בנחמת צבור.

• • בזמן שצבור שרוי בצער אל יאמר אוכל ואשתה

אלא: יצטער עם הצבור כמשה רבינו, 'ץסדףץ תשכ ץסבסלץ אףאסץ,
וכל המצער עצמו עם הצבור - זוכה ורואה בנחמת צבור.

• • •• • •

מי מעיד באדם, וצדקת הדין.
א. א. אבנים וקורות ביתו, ב. ר"ש:ב. ר"ש: ב' מלאכי השרת שמלוין אותו .

ג. ר"ח:ג. ר"ח: נשמתו, ד. וי"א:ד. וי"א: אבריו,

'תמ תלץךצ' שנפרעין מצדיקים כרשעים אפי על עבירה קלה,
ץתסכ טץמ שמשלמין שכר לרשעים כצדיקים אפי' על מצוה קלה,

'הקסד ץסבג צץת' שבשעת פטירתו כל מעשיו נפרטין לפניו,
כך עשית במקום פלוני ביום פלוני,

והוא אומר הן וחותם, ומצדיק עליו את הדין.



כל היושב בתענית
א. שמואל: א. שמואל: נקרא חוטא. לתבג ףעת טמ צךזב', בנזיר שציער עצמו מהיין

וק"ו למצער עצמו מכל דבר. [וקדוש יהיה -אשיער]
ב. ר"א:ב. ר"א: נקרא קדוש, דקץב סצסצ. כ"ש מצער עצמו מכל דבר,

ץלתבג ףעת - בנטמא.
והךוהך  דר"אדר"א דימוד אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו

ולא יתענה, - כשלא סובל התענית
ג.ג.  ר"ל:ר"ל:  נקרא חסיד, ד'רלמ ךזבץ תסב ףיק'.

ר"ש:ר"ש:  ת"ח שישב בתענית, יאכל כלב סעודתו - אין בזה תועלת

ריב"א:ריב"א: אין תענית ציבור בבבל שמפסיקה מבעו''י אלא ט"ב בלבד

ר"ל:ר"ל: אין ת"ח רשאי לישב בתענית מפני שממעט במלאכת שמים



ר"ה:ר"ה: יחיד שקיבל תענית, אפילו אכל כל הלילה- למחר מתפלל עננו.

לן בתעניתו - אין מתפלל עננו.- כיון שלא קיבל מאתמול,
אבל אם קיבל- מתענין אפי' לשעות, ומתפלל עננו

שאלו למ''ע: א.שאלו למ''ע: א. אם מתענין לשעות, ב.ב. קנקני נכרים אם אסורין,

ג.ג. במה שימש משה כל ז' ימי המלואים- לא היה בידו.
שאל בביהמ''ד. אמרו לו: אשאל בביהמ''ד. אמרו לו: א. מתענין לשעות, ומתפלל עננו.

ב.ב. קנקנים של נכרים מותרין לאחר י''ב מותרין.
ג.ג. משה שימש בחלוק לבן. [בלא אימרא]

כגופתא צגש תצגפן מצפקצ שן נפשצ

כמטד כצהנגופא
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