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  . יז�ד תענית

  ?בברכת מי שענה את שמואל ובברכת מי שענה את אליהוכיצד חות� 

  

  באליהו  בשמואל  

  י שומע תפלה"בא  י שומע צעקה"בא  לגירסת משנתנו

י שומע צעקה"בא  י שומע תפלה"בא  לתנא יש מחליפי� 
1

  

  

כה� שיודע שבתי אבותיו קבועי� היו בעבודה במקדש
2

הא� מותר לו לשתות יי�, 
3

  ?מ� הזה בז

  

  מכיר משמרתו   
 ומשמרת בית אב שלו

  מכיר משמרת ואי� 
 מכיר משמרת בית אב שלו

אינו מכיר לא משמרתו 
  ולא בית אבל שלו

אסור כל אותו היו�  לרבנ�
4

  אסור כל השנה  אסור כל אותו שבוע 

 שמא ישתנו המשמרות או שמא תרבה העבודה מאד�אסור כל השנה  אי חיישינ� לרבי
5

  

 שתקנתו קלקלתו�מותר תמיד   למעשה  
6

  

  

  :תענית ד� יז

  ?מה די� שתויי יי� ופרועי ראש שעבדו

  

  פרועי ראש  שתויי יי�  

  במיתה בידי שמי�  במיתה בידי שמי�  מה עונש�

  אי� מיחל עבודה   מיחל עבודה  מה די� עבודת�

  

                                                           

1
 . לשו� צעקה הוא�" ענני' ענני ה"מ כיו� שאמר "מ, והג� שלא מצינו להדיא באליהו לשו� צעקה 
2

 .)שאי� באבותיו בי� גרושה וחללה(,  שה� ראוי� לעבודה ולא נתחללו מ� העבודה,כלומר 
3

אבל יי� שבתו� ,  שכל הנידו� הוא רק לשתות יי� חו� לסעודתו,)ה ויודע"בד(' כתבו התוס 
  .הסעודה אינו משכר ומותר

4
שא� יבנה בית המקדש , כל אותו היו� שהוא יודע שזה יו� המשמרת והבית אב שלודהיינו  

 .יצטר� לעבוד ביו� הזה ולכ� לא ישתה יי� כדי שיוכל לעבוד מיד
5

כ אסור "כה� שמכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו ג' כ אפי"א, דא� חיישינ� לשמא יבנה', פי 
ועוד . ויהיה זמנו לעבוד מיד כשיבנה, יתדיתכ� שישתנה סדר המשמרות כשיבנה הב, כל השנה

 . אזויתכ� שיצטרכו לעבוד כול� בחנוכת הבית בבת אחת מחמת ריבוי הקרבנות שיהי
6

שזה היו� שהבית בו יודע הוא  ש�אכ� סובר רבי שהתקנה של הכה� לשתות יי� כל השנה ג� ביו 
ולכ� לא חיישינ� , רההוא מחמת קלקלתו דהרי כמה שני� שלא חזרה בי, עובד בוהיה אב שלו 

 ).וברבינו חננאל פירש בעני� אחר. (לשמא יבנה


