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  .ד� ד תענית

  ?"ֲאֶ�ר לֹא ִצִ�יִתי ְולֹא ִדַ�ְרִ�י ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִלִ�י" )ה:ירמיה יט(כיצד נדרש הפסוק 

  

  לתנחומא  י"לפירש  

   לשרו� את בנו ,למישע  ֲאֶ�ר לֹא ִצִ�יִתי
  באש לעולה

   דא� שציויתי לו מצות ,ליפתח
  זה לא צויתי לו

זכירו לגנאי  דכיו� שמ,ליפתח  ְולֹא ִדַ�ְרִ�י
  מ שלא דבר עמו על זה"ש

   וחולי� לי � דנכרי הוא,למישע
  דיבור בעלמא' לדבר עמו אפי

  עלותו ולא עלתה על לבי לשוחטוהזה יצחק ב� אברה� שצויתי ל  ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִלִ�י

  

  :תענית ד� ד

  ?עד מתי מזכירי! ושואלי! את הגשמי!

  

  ושואלי!  מזכירי!  

  ס�עד שיצא ני  מאיר' לר

 מ" כל  חוה�עד שיעבור הפסח  דפסח' ט א"עד שחרית של יו  לרב חסדא

 לעולא  דפסח' ט א"עד יו דפסח' ט א"עד שחרית של יו תנא דמתניתי&

 מ" כל  חוה�עד שיעבור הפסח   עד שיעבור הפסח  תנא דברייתא

סחדפ' ט א"עד שחרית של יו דפסח' ט א"עד שחרית של יו  לרב יוס�
1

 

  

  
  ' לר

 יהודה

עד שיעבור שחיטת הפסח דפסח' ט א"עד שחרית של יו  לרבה
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  ?אלעזר' יוחנ& ור' מאימתי מזכירי! ושואלי! את הגשמי! לר

  

  שואלי!  מזכירי!   

  יהודה'  כר�ע "נ במוס� דשמ:יוחנ&' לר  'הראשו& בגמ' לתי
   כרב� גמליאל�בחשו� '   בז:אלעזר' לר

   כרב� גמליאל�בחשו� ' בז  יהודה'  כר�ע "נבמוס� דשמ  3 שנדחה*' השני בגמ' לתי

  יהודה'  כר�ע "נ במוס� דשמ:)בזמ& החורב& (לבני אר+ ישראל  'השלישי בגמ' לתי
  ג"כר �בחשו� '   בז:)י בזמ& המקדש"ה לבני א"וה (לבני בבל

  

                                                           

1
וכי , אלא שהקשה אביי על זה. י מתורגמ� בדרשתו"מ שואל ע"מ, וא� שאי� אז שאלה 

  .דהרי בזמ� פסח כבר אי� צריכי� לגשמי�, אל דבר שאי� הציבור צרי� לוהמתורגמ� שו
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ד ניס� שהוא ערב הפסח והיינו עד חצות שהוא "דהכוונה עד שתעבור תפלת שחרית של י, י"פירש 
אכ� זמ� . אבל במנחה שהוא כבר זמ� הקרבת הפסח כבר לא שואלי� את הגשמי�, זמ� תפלה

כמו שבתחילה מזכיר א� , וכתחילתו כ� סופו, ת של מחרתההזכרה הוא מאוחר יותר עד שחרי
ושאל אביי מה טע� להזכיר כשלא יהיה ריצוי . כ� בסו� א� שאינו שואל מזכיר, שאינו שואל

 .לשאלה
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במקו� ששואל הוא "ל "דהוא ס, יוחנ� בי� שאלה להזכרה' ומטע� דאי אפשר לחלק אליבא דר 
  .תחלהבי� לעני� הפסקה ובי� לעני� ה �" מזכיר


