קיצור הדף היומי
יום שלישי ,י״ט ְּב ִכ ְס ֵל ו תשפ״ב

תענית • יב

ר"ח :הא דמתענין לשעות -כשלא אכל יום שלם,
והחידוש כשלא היה בדעתו להתענות ונמלך בחצי היום.
ר"ח :כל תענית שלא שקעה עליו חמה אין שמה תענית.
והך דאנשי משמר מתענין ולא משלימין - ,לצער בעלמא,
והך דלא השלימו ט''ב שנדחה ליום א' ביו''ט עצים -לצער בעלמא
והך דרי''ו :אהא בתענית עד שאבוא לביתי-להשתמט מבית הנשיא



קבלת תענית יחיד
שמואל :תענית שלא קיבל מבעו"י אינה תענית ,וכמפוח מלא רוח.
ומקבל ע"ע – לרב :במנחה ואפי' בשוק ,ולשמואל :בתפילת מנחה
ולשון מגילת תענית שכל אדם שקיבל ע''ע תענית וחל ביו''ט ייסר
מסייע לשמואל :שצריך לאסור עצמו בתפילה ,ולרב גרסינן יאסר
מעצמו אפי' שלא בתפילה ומשמיע שאם נדרו קודם יבטל את גזרתנו.
ואם גזרתנו קודמת תבטל את נדרו.
•••

עד מתי אוכל ושותה
לרבי :עד שיעלה עמוד השחר ,לראבר"ש :עד קרות הגבר.
א .רבא :דווקא כשלא גמר סעודתו ,אבל גמר סעודתו אינו אוכל
הקשה אביי :דאכל ועמד הר''ז אוכל  -בשלא סילק.
ב .א"ד  -רבא :דווקא כשלא ישן ,אבל ישן  -אינו אוכל.
הקשה אביי :הך דישן ועמד הר"ז אוכל  -היינו במתנמנם -נם ולא
נם ,ער ולא ער ,קרו ליה ועני ,ולא יודע להשיב סברא ,וכשמזכירים לו נזכר.



יחיד שקיבל עליו תענית
רב :אסור בנעילת הסנדל ,שמא קיבל עליו תענית צבור.
איך ינהג רבר''ש :יאמר למחר אהא לפניך בתענית יחיד.
ר"י :הקפיד על רבנן שלבשו מנעלים דשמא גם אכלו.
אביי ורבא :נעלו ללא סוליה ,מרימר ומ''ז :החליפו ימין בשמאל,
רבנן דבר"א :נעלו רגיל כשמואל :שאין ת"צ בבבל אלא ט"ב בלבד
• רב :לוה אדם תעניתו ופורע.
ושמואל ביאר :דאינו כנדר אלא קבלת צער ,ובאינו יכול-א"צ
א"ד שמואל :הוי כנדר שיכול להשלים למחרת כשאינו יכול
ריבדר"א אצל רב אסי ,עשו לו עגל משולש .ולא טעם ,שהיה
בתענית חלום ולא יכל ללוותה,
כרב :יפה תענית לחלום כאש לנעורת | .ר"ח :ובו ביום.
רי"ו :ואפילו בשבת .ותקנתו לישב תענית לתעניתו.
הקדוש אליהו יהודה קיי הי''ד.

לינק להצטרפות

יב:

