מסכת תענית

דפי עזר ללימוד דף היומי

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת תענית Introduction to
הקדמת הרמב"ם למשנה

לפיכך דבר על ראש השנה אחרי ביצה ,ובכך נשלמו עניני המועדים שנזכרו בתורה .אח"כ נתעסק בפרקים שנזכרו בדברי הנביאים ע"ה
והם ימי הצומות שתיקנו נביאים ,ולפיכך הסמיך לר"ה תעניות.

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נט

והמצוה הנ"ט  ...וכן אנחנו מצווים לתקוע בחצוצרות בעתות הצורך והצרות כשנצעק לפני השם יתעלה והוא אמרו )שם( וכי תבאו
מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם וגו':
השגות הרמב"ן לספר המצוות מצות עשה ה

או לומר שמכלל העבודה שנלמוד תורה ושנתפלל אליו בעת הצרות ותהיינה עינינו ולבנו אליו לבדו כעיני עבדים אל יד אדוניהם .וזה כענין שכתוב
)בהעלותך י( וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני י"י אלהיכם והיא מצוה על כל צרה וצרה שתבא על
הצבור לצעוק לפניו בתפלה ובתרועה והוא הענין שבאר שלמה ע"ה כמו שכתוב )מ"א ח דה"ב ו( בהעצר השמים ולא יהיה מטר וכתיב רעב כי יהיה
דבר כי יהיה שדפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה כי יצר לו אויבו בארץ שעריו כל נגע כל מחלה כל תפלה כל תחנה אשר יהיה לכל האדם לכל עמך
ישראל אשר ידעו איש נגע לבבו ופרש כפיו אל הבית הזה.
9.1.1
)לבתר דליסמכוהו( )  3aמשנה א'( 2a
 deals with the calendar of rain-request and the schedule of increasingly intensified fasts if the rainתענית Note: the 1st chapter of
doesn’t fall in time.
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ֹשׂה גְ דֹלוֹת עַ ד אֵ ין חֵ ֶקר וְ נִ ְפלָאוֹת עַ ד אֵ ין ִמ ְספָּ ר :איוב ט ,י
ע ֶ
שׁל ֵַח מַ יִם עַ ל ְפּנֵי חוּצוֹת :איוב ה ,י
אָרץ וְ ֹ
הַ נֹּ ֵתן ָמ ָטר עַ ל ְפּנֵי ֶ
אָרץ א יִיעַ ף וְ א יִיגָע אֵ ין חֵ ֶקר לִ ְתבוּנָת ֹו :ישעיהו מ ,כח
הֲ לוֹא י ַָד ְע ָתּ ִאם א ָשׁ ַמ ְע ָתּ אֱ הֵ י ע ֹולָם ה' בּו ֵֹרא ְקצוֹת הָ ֶ
מֵ כִ ין הָ ִרים ְבּכֹח ֹו נ ְֶאזָר בִּ ג ָ
ְבוּרה :תהלים סה ,ז
וּבכָל נ ְַפ ְשׁכֶם :דברים יא ,יג
וְ הָ יָה ִאם ָשׁמֹ עַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמ ְצו ַֹתי אֲ ֶשׁר אָנֹ כִ י ְמצַ וֶּ ה אֶ ְתכֶם הַ יּוֹם לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ הֵ יכֶם וּלְ עָ בְ ד ֹו ְבּכָל לְ בַ בְ כֶם ְ
אָס ְפ ָתּ ְד ָג ֶנ וְ ִתיר ְֹשׁ וְ י ְִצהָ ֶר  :דברים יא ,יד
וּמלְ קוֹשׁ וְ ַ
אַר ְצכֶם בְּ ִעתּ ֹו יו ֶֹרה ַ
וְ נ ַָת ִתּי ְמטַ ר ְ
אַר ְצ ְבּ ִעתּ ֹו וּלְ בָ ֵר אֵ ת כָּל ַמעֲ ֵשׂה י ֶָד וְ ִהלְ וִ ָ
יִפְ ַתּח ה' לְ אֶ ת אוֹצָ ר ֹו הַ טּוֹב אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִם ל ֵָתת ְמ ַטר ְ
ית גּ ֹויִם ַר ִבּים וְ ַא ָתּה א ִתלְ וֶ ה :דברים כח ,יב
וַ ִיּ ְזכֹּר אֱ ִהים אֶ ת ָרחֵ ל וַ יּ ְִשׁ ַמע אֵ לֶיהָ אֱ ִהים וַ יּ ְִפ ַתּח אֶ ת ַר ְח ָמהּ :בראשית ל ,כב
וּבהַ עֲ לו ִֹתי אֶ ְתכֶם ִמ ִקּ ְברו ֵֹתיכֶם עַ ִמּי :יחזקאל לז ,יג
וִ ידַ ְע ֶתּם כִּ י אֲ נִי ה' בְּ פִ ְת ִחי אֶ ת ִקבְ רוֹתֵ יכֶם ְ
ַ
פּוֹתֵ חַ אֶ ת יָדֶ
וּמ ְשׂ ִבּיעַ לְ כָל ַחי ָרצוֹן :תהלים קמה ,טז
וּמנְ ָח ָתם וְ נ ְִסכֵּיהֶ ם לַפָּ ִרים לָאֵ ילִ ם וְ לַכְּ בָ ִשׂים ְבּ ִמ ְספָּ ָרם כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט :במדבר כט ,יח
ִ
הֲ לוֹא ְק ִציר ִח ִטּים הַ יּוֹם אֶ ְק ָרא אֶ ל ה' וְ יִתֵּ ן קֹלוֹת וּמָ טָ ר ְוּדעוּ ְוּראוּ כִּ י ָרעַ ְתכֶם ַרבָּ ה אֲ ֶשׁר עֲ ִשׂ ֶ
יתם ְבּעֵ ינֵי ה' לִ ְשׁאוֹל ָלכֶם מֶ ֶל  :שמואל א יב ,יז

וּמנְ ָח ָתם וְ נ ְִסכֵּהֶ ם לַפָּ ִרים
וּשׂ ִעיר ַחטָּ את אֶ ָחד ִמלְּ בַ ד ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד ִמנְחָ ָתהּ וּנְ ָס ֶכיהָ ִ :
וּמנְ ָח ָתהּ וְ נ ְִסכֵּיהֶ םְ :
וּשׂ ִעיר ִעזִּ ים אֶ ָחד חַ ָטּאת ִמלְּ בַ ד ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד ִ
ְ
לָאֵ ילִ ם וְ לַכְּ בָ ִשׂים ְבּ ִמ ְספָּ ָרם כְּ ִמ ְשׁפָּ טָ ם :במדבר כט :יט ,לא ,לג
וְ נִ ְסכּ ֹו ְר ִב ִ
יעת הַ ִהין ַלכֶּבֶ שׂ הָ אֶ ָחד בַּ קּ ֶֹדשׁ הַ סֵּ נֶסֶ ֵשׁכָר ַלה' :במדבר כח ,ז
) aboveפיה"מ  for rainfall; cf.דין=סוכות– ר"ה א:ב  (tangent fromגבורות גשמים : Onset of mention ofמשנה א I.
a.
) which also comes to appease for rainלולב  in morning (fromסוכות : first day ofר"א
1.
Not a request (bad timing): rather a mention – could be mentioned all year
a.
); said all year but will only happen onceתחיית המתים Just like:
b.
)שמיני עצרת=( סוכות : last day ofר' יהושע
1.
Must be: at a time appropriate for rain, else we could mention all year
a.
)יום טוב Cannot: be mentioned at times when rain is a curse (e.g.
c.
: 4 opinionsברייתא
1.
ניסוך המים  – as per v. 13, 1st day of allusion-chain toסוכות : 2nd day ofר' יהודה בן בתירה
2.
) - 2 libations (wine and waterנסכיה  – as per v. 13, statesסוכות : 6th day ofר"ע
3.
ש"ע : night ofר' יהושע
4.
ש"ע  ofמוסף :ר' יהושע בן בתירה
a.
, afterwards called by his own nameסמיכה ”: before hisבן בתירה“ Called
:משנה II. Analysis of presumption of
a.
 as per vv. 1-4גבורות גשמים Called:
b.
)גשם( ) and v. 6תפילה=( : as per association between v. 5תפילה Must be mentioned in
c.
’s hands as per vv. 7-10ה' : rain, birth, resurrection and livelihood are exclusively inאגדה
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