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  .יא� ד תענית

  ?מ בי� הטעמי� דלהל�"מה נפ, ההול� בדר� לא יאכל יותר משאוכל בשנות רעבו�

  

  : לטע� בני בבל  
  שלא יתקלקלו מעיו

  :י"לטע� בני א
  שמא יחסרו לו מזונות

כשיושב בספינה
1

א� היתה כרסו רחבה; 
2
  יש לו לחוש  אי� לו לחוש 

  אי� לו לחוש  יש לו לחוש  כשהול� מכפר לכפר

  

  ?צד נקרא היושב בתעניתכי

  

  ?ומדוע  ?כיצד נקרא  

נקרא חוטא  לשמואל
3

"חטא"ו מנזיר שנאמר בו "ק  
4
 

"קדוש"ו מנזיר שנאמר בו "ק   נקרא קדוש�כשיכול לצער עצמו   אלעזר ' לר
5

 

"גומל נפשו איש חסד"דכתיב   נקרא חסיד  לריש לקיש 
6
 

  

  ?רא קדושלעני� מה מצינו שנזיר נקרא חוטא ולעני� מה מצינו שנק

  

  קדוש  חוטא  

  שער הנזיר קדוש ואסור בהנאה על מה שציער עצמו מהיי�  אלעזר הקפר ' לר/ לשמואל 

 נזיר נקרא קדוש שציער עצמו מיי� א� לא נזהר וטימא עצמו  אלעזר האמורא ' לר

  

  

                                                           

1
ולכ� החשש הוא רק משו� שמא יחסרו , כשהוא בספינה אי� לו טורח הדר� דאינו מתאמ� בה 

 .ותיו ולא שמא יתקלקלו מעיומזונ
2

ומזה מוכח שסובר את הטע� , מצינו במעשה דרב פפא שהיה אוכל על כל פרסה חדא ריפתא 
משו� מעיינא ולא היה חושש לזה משו� שהיה בעל בשר וכרס רחבה וכמות כזו לא נחשבת אצלו 

 .פירוש אחר משו� שהיה בעל בשר וכרס רחבה יכל לאכול הרבה ולא מזיק לו, הרבה
3

דג� שמואל עצמו מודה שהמצוה שהוא עושה יותר גדולה מ� , )ה אמר"בד(' אכ� כתבו התוס 
וכ� להתענות א� , ולכ� ראוי לו לנדור בנזיר א� צרי� לכ� כגו� שראה סוטה בקלקולה, העבירה

 .צרי� להתענות לכפרה או תענית חלו�
4

ש "היושב בתענית שמצער עצמו מכל דבר לא כ, ומה נזיר שרק ציער עצמו מ� היי� נקרא חוטא 
 .קרא חוטאשנ
5

היושב בתענית שציער עצמו מכל דבר לא , ומה נזיר שרק ציער עצמו מדבר אחד נקרא קדוש 
 .ש שנקרא קדוש"כ
6

 "גומל" ,פירוש אחר. היא מלשו� נגמר שמפריד את נפשו ממאכל ומשתה" גומל"פירוש תיבת  
ל חסד לנפשו ולא  שהגומ,פירשו להיפ�' ותוס. י התענית"מלשו� תגמול שמשלי� את נפשו לקונו ע

 . נקרא חסיד�מתענה 


