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לימוד מסכת תענית
לקראת סיום הוצאת

המבואר על ידי הרב עדין אבן≠ישראל ©שטיינזלץ®

 מרכז
 ז‘ראר בכר

לימוד מסכת תענית
בר¢ח כסלו¨ לß בחשוון תשע¢א¨ ה≠∑ בנובמבר ∞±∞≥ יושלם מפעל הוצאת 

התלמוד הבבלי המבוארÆ הדרך בה בחרנו לחגוג אירוע היסטורי זה היא 
בניית תוכנית לימוד סביב מסכת תענית המותאמת לכלל עם ישראל¨ 

נאמנים למטרתו של מפעל ”התלמוד המבואר“ מאז הקמתו¨ לפתוח את 
Æשעריו של ספר היסוד של תרבות ישראל

מסכת תענית נבחרה כדי לציין את סיומו של התלמוד מפני שהיא משקפת 
פן ייחודי המצוי בדיוני התלמודÆ עניינה של מסכת זו בתעניות ציבור 

ויחידים שנקבעו בעקבות מצב אקלימי חריג או עקב מאורעות היסטוריים 
יוצאי דופן¨ בכך היא מייצגת את הממשי והקריטי שבמציאות המשליך על 

חיי הרוח של האדםÆ מסכת זו נאמנה לרוח הכוללת של התלמוד כספר 
ששתול כל כולו במציאות החיים הריאלית של זמנו¨ ואשר יחד עם זאת¨ 

Æדיוניו נשארים רלוונטיים ומלאי עניין אף למי שרחוק מהם בזמן

”התלמוד לא נחתם ויותר משיש בדבר קביעה היסטורית 
 Æלגבי הספר¨ יש בדבר חשיבות עקרונית לגבי הגישה אליו

העקרון שהתלמוד לא נחתם כולל בתוכו את האתגר 
המתמיד¨ הבלתי פוסק להוסיף ולחבר אותו¨ להוסיף 

וליצור אותוÆ כל תלמיד חכם¨ כל לומד תלמוד מתבקש 
במובן ידוע להוסיף על התלמודÆ כל אחד צריך לבנות את 

חלקו שלו בתוך היצירה הזאתÆ התלמוד בהיקפו הרחב¨ 
בהיסטוריה הארוכה של לימודו במשך הדורות כולל 

קריאה מתמדת להשלים אותו¨ מתוך ידיעה כי לעולם 
“Æלא יוכל להיות מושלם¨ גמור ובלתי ניתן להוספה

מתוך התלמוד לכל ≠ הרב עדין אבן≠ישראל ©שטיינזלץ® 

 Æמסכת תענית מורכבת מ≠±≤ עמודים המתחלקים לארבעה פרקים
הלימוד יחל בדף ב‘ בכ“ז ניסן תש“ע  ∞±∞≥Æ±±Æ¥Æ לקראת סופו של כל 
פרק יתקיים לימוד וסיכום של הנושאים הבולטים בפרקÆ בר¢ח כסליו 

תשע¢א ±±Ø∑ נציין ¢יום עולמי ללימוד יהדות¢¨ לכבוד סיום הוצאת 
Æ®התלמוד הבבלי המבואר ע¢י הרב עדין אבן≠ישראל ©שטיינזלץ

ת
תעני

 
ת

מסכ
פתיחה חגיגית של הלימוד 

ßוג ßשיעורים בדפים ב ¨≤±Æ¥ אייר ßביום ד ≠ ז
הרב ד¢ר יהודה ברנדס ≠ חוקר תלמוד¨ ראש בית המדרש 

 Æ¢בית≠מורשה¢
הרב עדין אבן≠ישראל ©שטיינזלץ®

השיעורים יערכו במרכז שטיינזלץ 
בימי אß בשעה ∞∞∫∞≥ 

ßשיעור בדף ד ¨≤µÆ¥ י¢א אייר
פרופß אריאל הירשפלד ≠ חוקר תרבות וספרות¨ מלמד בחוג 

 Æלספרות עברית באוניברסיטה העברית¨ בבצלאל ובעלמא
Æזוכה פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים

ßשיעור בדף ה ¨≤Æµ ®י¢ח אייר ©ל¢ג בעומר
פרופß יהודה ליבס ≠ חוקר מחשבת ישראל ומחבר פורה בנושא חקר 
Æת לחקר ההגות היהודיתÆמÆחתן פרס א Æהקבלה והמיסטיקה היהודית

 Æהרב מנחם פרומן ≠ רב הישוב תקוע¨ משורר ופעיל שלום
מורה ומלמד בישיבות שונותÆ ממקימי ישיבת שפע עם הרב עדין 

Æשטיינזלץ לפני כחצי יובל

ßשיעור בדף ו ¨πÆµ כ¢ה אייר
ד¢ר מיכה גודמן ≠ מרצה למחשבת ישראל באוניברסיטה 

Æ“העברית וראש מדרשת ”עין פרת

ßשיעור בדף ז ±∂Æµ סיוון ßג
ד¢ר מיכאל ויגודה ≠ ראש תחום המשפט העברי 

Æבמשרד המשפטים

ßשיעור בדף ח ¨≤≥Æµ סיוון ßי
הרב יובל שרלו ≠ ראש ישיבת פתח תקווה¨ פוסק הלכה¨ 

מראשי ארגון רבני ”צהר“ וחבר בועדת האתיקה של 
 Æמשרד הבריאות

ßשיעור בדף ט ¨≥∞Æµ י¢ז סיוון
פרופß יחיאל שלזינגר ≠ מומחה לרפואת ילדים ומנהל 

Æהמחלקה למחלות זיהומיות בביה¢ח ”שערי צדק“ בירושלים

ßשיעור בדף י ¨∂Æ∂ כ¢ד ניסן
הרב רפי פוירשטיין ≠ רב בית הכנסת של הקהילה 

הדתית≠לאומית בשכונת הר נוף¨ מראשי ומייסדי ארגון ”צהר“ 
 Æוסגן יו¢ר המרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה

אß תמוז ∂Æ≤±¨ שיעור בדף י¢א
הרב פרופß דוד הלבני ≠ חוקר תלמודÆ פרופß בבית המדרש 

לרבנים¨ באוניברסיטת קולומביה¨ באוניברסיטה העברית ובר אילן¨ 
חבר האקדמיה האמריקאית למדעים ולאמנויות וחתן פרס ישראל 

Æלחקר התלמוד

חß תמוז ∂Æ∞≥¨ שיעור בדף י¢ב
הרב דוד ביגמן ≠ ראש ישיבת מעלה גלבועÆ כותב מאמרים הלכתיים¨ 

ממייסדי המדרשה לבנות בעין הנצי¢ב וממובילי הארגון החברתי 
Æ¢מעגלי צדק¢

הכניסה חופשית
ניתן לצפות בכל השיעורים באתר∫ 

wwwÆhashefaÆcoÆil

לתוכנית הלימוד וליום הלימוד שותפים מספר רב של גופים 
וקהילות בארץ ובעולם∫ הגßוינט¨ איחוד הפדרציות היהודיות 

Æהלל¨ החברה למתנ¢סים ועוד ¨OU ≠ בארה¢ב¨ ה

אירועים
Æכנס התלמוד בהיכל שלמה ≠ ßסיכום פרק א ≤∑Æ∂ ט¢ו תמוז

י ß י¢ב אב ∑Æ≤≥≠±≥ סיכום פרק בß ≠ פסטיבל ”לא בשמים“ 
Æכפר בלום

Æ“פסטיבל ”הקהל  ßסיכום פרק ג ≤∂Æπ י¢ח תשרי

 ßיום עולמי של לימוד יהדות¨ סיכום פרק ד ∑Æ±± ר¢ח כסליו
 Æוסיום התלמוד המבואר


