ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת תענית

דפי עזר ללימוד דף היומי

9.3.1
18b ( )משנה א 20a ()תורה נביאים וכתובים
 ז, עמוס ד:ִתּיבָ שׁ

ָאֲשׁר א ַת ְמ ִטיר עָ לֶיה
ֶ לְקה
ָ ֶאַחת ִתּמָּ טֵ ר וְ ח
ַ לְקה
ָ ֶאַמ ִטיר ח
ְ חֳד ִשׁים ל ַָקּ ִציר וְ ִה ְמטַ ְר ִתּי עַ ל ִעיר אֶ חָ ת וְעַ ל ִעיר אַחַ ת א
ָ וְ גַם אָנֹכִי מָ נ ְַע ִתּי ִמכֶּם אֶ ת הַ גּ ֶֶשׁם ְבּעוֹד ְשׁ ָשׁה
ִ י ְִשׂ ַמח
 כה, משלי כג: אָבי וְ ִאמֶּ וְ ָתגֵל י ֹול ְַד ֶתּ
 וַ ִיּדֹּם הַ ֶשּׁמֶ שׁ וְ י ֵָרחַ עָ מָ ד עַ ד ִיקֹּם גּוֹי:אָז י ְַדבֵּ ר יְהוֹשֻׁ עַ ַלה' ְבּיוֹם תֵּ ת ה' אֶ ת הָ אֱ מֹ ִרי לִ ְפנֵי ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וַ יֹּאמֶ ר לְ עֵ ינֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ֶשׁמֶ שׁ ְבּגִ ְבעוֹן דּוֹם וְ ָי ֵר ַח ְבּעֵ מֶ ק ַאיָּלוֹן
יג- יב, יהושע י:שּׁ ַמיִם וְ א אָץ לָבוֹא כְּ יוֹם ָתּ ִמים
ָ ַאֹ יְבָ יו הֲ א ִהיא כְ תוּבָ ה עַ ל סֵ פֶ ר הַ יּ ָָשׁר וַ יַּעֲ מֹ ד הַ ֶשּׁמֶ שׁ בַּ חֲ ִצי ה
ְ אָת עַ ל ְפּנֵי הָ עַ ִמּים ַתּ ַחת כָּל הַ ָשּׁמָ יִם אֲ ֶשׁר י
ְ הַ יּוֹם הַ זֶּה אָחֵ ל תֵּ ת פַּ ְח ְדּ וְ י ְִר
 כה, דברים ב: ִשׁ ְמעוּן ִשׁ ְמעֲ וְ ָרגְ זוּ וְ ָחלוּ ִמפָּ נֶי
 ז, יהושע ג: שׁה אֶ ְהיֶה ִע ָמּ
ֶ ֹיתי ִעם מ
ִ וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל יְהוֹשֻׁ עַ הַ יּוֹם הַ זֶּה אָחֵ ל גּ ֶַדּלְ ְבּעֵ ינֵי כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ְֵדעוּן כִּ י ַכּאֲ ֶשׁר הָ ִי
ָ פֵּ ְר ָשׂה ִציּוֹן ְבּי ֶָדיהָ אֵ ין ְמנַחֵ ם לָהּ ִצוָּ ה ה' לְ יַעֲ קֹ ב ְס ִביבָ יו צָ ָריו הָ י ְָתה י
 יז, איכה א:ְרוּשׁ ִ ַלם לְ נִדָּ ה בֵּ ינֵיהֶ ם
 א, איכה א:ָמס
ַ אֵ יכָה י ְָשׁבָ ה בָ ָדד הָ ִעיר ַרבָּ ִתי עָ ם הָ ְי ָתה כְּ אַלְ מָ נָה ַרבָּ ִתי בַ גּ ֹויִם ָשׂ ָר ִתי בַּ ְמּ ִדינוֹת הָ י ְָתה ל
ֶ ֲוּשׁפָ לִ ים לְ כָל הָ עָ ם כְּ ִפי א
ְ וְ גַם אֲ נִי נ ַָת ִתּי אֶ ְתכֶם נִבְ ִזים
 ט, מלאכי ב:שׁר אֵ ינְ כֶם שׁ ְֹמ ִרים אֶ ת ְדּ ָרכַי וְ נֹ ְשׂ ִאים פָּ נִ ים בַּ תּו ָֹרה
וְ ִהכָּה ה' אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל כַּאֲ ֶשׁר יָנוּד הַ ָקּנֶה בַּ מַּ יִם וְ נ ַָתשׁ אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל מֵ עַ ל הָ אֲ ָד ָמה הַ טּוֹבָ ה הַ זֹּאת אֲ ֶשׁר נ ַָתן לַאֲ בוֹתֵ יהֶ ם וְ ז ֵָרם מֵ עֵ בֶ ר ַלנָּהָ ר יַעַ ן אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ אֶ ת אֲ ֵשׁ ֵריהֶ ם
ִ מַ כְ ִע
 טו, מלכים א יד:'יסים אֶ ת ה
 ו, משלי כז:נְשׁיקוֹת שׂ ֹונֵא
ִ נֶאֱ מָ ִנים פִּ ְצעֵ י אוֹהֵ ב וְ נ ְַע ָתּרוֹת
 ו, במדבר כד:ָטע ה' כַּאֲ ָר ִזים עֲ לֵי מָ יִם
ַ כִּ נְ ָחלִ ים נִטָּ יוּ כְּ גַנֹּ ת עֲ לֵי נָהָ ר כַּאֲ הָ לִ ים נ
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I. משנה א: order in  פ"בonly refers to delayed rain (until 3rd )רביעה
a.
If: rain interrupted - go to step#3 (sounding  שופרetc.) immediately
1.
Interrupted: such that the plants grow oddly (but not withered) or 40 days of no rain
a.
Distinctions: drought vs. famine
b.
If: food can be brought by river – “drought”, if only in other areas – “famine”
c.
If: 1  סאה & סלעfood is being sold –drought; if 1  סאה 4  & סלעunavailable –famine
i.
Only if: money is available; if not, “famine”
II. משנה ב: range of “rain-needs”
a.
If: flooding (trees) or light (plants) or both –not enough for reservoir OR
b.
Enough: for reservoir (very heavy at one shot) but not for trees and plants - go to step #3 immediately
1.
May do:  התרעהfor trees even after  פסחand for reservoir even after  – סוכותonly in locus
a.
אסכרה: only if it carries death – merits immediate fasting
b.
Locusts: any amount merit fasting
c.
Regarding: fasting/ התרעהfor trees/bushes on  – שביעיתdispute רשב"ג+ רשב"אvs. חכמים
i.
דרשה: of  ראב"פregarding perspectives on various amounts of rainfall
ii.
Story: of  נקדימון בן גוריוןfor whom the sun stopped (vv. 3-5)
a.
Related:  דרשותof “curse” verses
III. משנה ג: if one city has drought – go to step #3 immediately (v1 – read as “double-curse”)
a.
דרשות: of various “curse-verses” as blessings (vv. 6-11)
1.
Neighboring cities: fast but no  שופר ;)ת"ק( שופרbut no fasting ()ר"ע
IV. 'משנה ד: similarly, a plague (3 dead in 3 days out of 500 residents), go to step #3 immediately
a.
Neighboring cities: fast but no  שופר ;)ת"ק( שופרbut no fasting ()ר"ע
V. משנה ה: in every case, “expanding” plagues (e.g. drought, wild animals) go to step #3 immediately
VI. משנה ו: supporting story of fasts declared due to slight evidence of blight and wild animals seen in city
VII. משנה ז:  – התרעה בשבתfor a city surrounded by troops, river or a ship that is threatening to sink
a.
ר' יוסי: only for help, not for צעקה
b.
שמעון התימני: extended this to plague (rejected)
VIII. משנה ח: story of חוני המעגל
IX. משנה ט: rain on fast day
a.
ת"ק: if it begins before sunrise, fast cancelled
b.
ר"א: if it begins before midday, fast cancelled
1.
Supporting story: celebration when it began raining in morning in ’ר"א( לודs town)
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