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תענית ד ל.
הא מותר לאכול שני תבשילי או לאכול בשר ולשתות יי בסעודות דלהל ?
2

1

בסעודה שמפסיק בה
מותר
קוד שש שעות
לתנא קמא ,ולר' מאיר :אסור
אחר שש שעות
3
לרשב"ג ,ולחכמי  :צרי לשנות ולפחות מהרגלו

כשאינו מפסיק בסעודה זו
מותר
מותר

מה הדי בסעודות דלהל?
סעודה שהיא משו ת"ב 
סעודה המפסקת
אסור לאכול בשר ויי ולרחו

לתנא קמא
לר' ישמעאל ברבי יוסי

אסור לאכול בשר ויי
5
אבל מותר לרחו

סעודה שאינה משו ת"ב 
סעודה שאינה מפסקת
מותר לאכול בשר ויי
4
אבל אסור לרחו
מותר לאכול בשר ויי ולרחו

בתשעה באב ובאבל ,מה דינ בלימוד תורה?
במקו שרגיל ללמוד במקו שאינו רגיל בקינות ואיוב ודברי
הרעי שבירמיה
מותר
מותר
אסור
לתנא קמא
מותר
אסור
אסור
לר' יהודה
תענית ד ל:

7

תינוקות של
בית רב
6
בטלי בו
בטלי בו

8

הא יש חיוב לכפות את המטה למי שיכול בתשעה באב ?

לתנא דמתניתי בדעת חכמי
לתנא דברייתא בדעת חכמי
לר' יהודה

במטה שלו
אי חיוב
חייב
חייב

בשאר מיטות שבבית
אי חיוב
אי חיוב
חייב

 1כתבו תוס' )בד"ה ערב( שכל דבר הנאכל חי כמו גבינה או תפוחי אי בה תורת בישול כלל אפי' א יבשל .
ודוקא ב' תבשילי שבישל בב' קדרות ,אבל א בישל בצלי גבינה וביצי לא נקרא תבשיל.
 2הנידו לדינא דגמ' ,אכ כבר כתבו הגאוני והראשוני שהמנהג לא לאכול בשר ולשתות יי מר"ח וכ"ה בשו"ע.
 3כגו א היה רגיל לאכול ליטרא בשר יאכל חצי ,וא היה רגיל לשתות י' כוסות יי ישתה רק ה' ,וא היה רגיל
לאכול שתי מיני יאכל רק תבשיל אחד.
 4כ היא הגירסא לפנינו ,אכ ברא"ש )סימ ל"ח( הגירסא מותר לרחו ,וכ הוא בתוספתא .וע' קר אורה ורש"ש.
 5רש"י מחק את תיבת "בשר" ,ולפ"ז מותר לרחו כל שעה שמותר לאכול ,וכ הגיה בהגהות הגר"א ,וכ
בתוספתא ליתא לתיבת "בשר".
 6כ הוא בגירסא לפנינו ,אול הגר"א באות ב' הגיה אינ בטלי בו.
 7לאפוקי מעוברות ומניקות שלכו"ע פטורות מכפיית המטה  כיו שאינ יכולות לישו ע"ג קרקע.
 8אכ באבל לכו"ע צרי לכפות את מיטתו ,וכ את שאר המיטות שבבית למי שיכול לישו על האר.

