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מסכת תענית

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
)שוב אינו פוסק( )  5aבטל וברוחות( 9.1.2; 3a
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וַ יֹּאמֶ ר אֵ לִ יָּהוּ הַ ִתּ ְשׁ ִבּי ִמתּ ָֹשׁבֵ י גִ לְ עָ ד אֶ ל ְ
אַחאָב ַחי ה' אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר עָ ַמ ְד ִתּי לְ פָ נָיו ִאם י ְִהיֶה הַ ָשּׁנִ ים הָ אֵ לֶּה ַטל וּמָ טָ ר כִּ י ִאם לְ פִ י ְדבָ ִרי :מ"א יז ,א
ישׁית לֵאמֹ ר ֵל הֵ ָראֵ ה אֶ ל ְ
וַ י ְִהי י ִָמים ַר ִבּים ְוּדבַ ר ה' הָ יָה אֶ ל אֵ לִ יָּהוּ בַּ ָשּׁנָה הַ ְשּׁלִ ִ
אַחאָב וְ אֶ ְתּנָה מָ טָ ר עַ ל ְפּנֵי הָ אֲ ָד ָמה :מלכים א יח ,א
אַרבַּ ע רוּחוֹת הַ ָשּׁמַ יִם פֵּ ַר ְשׂ ִתּי אֶ ְתכֶם נְאֻ ם ה' :זכריה ב ,י
הוֹי הוֹי וְ נֻסוּ מֵ אֶ ֶרץ צָ פוֹן נְ אֻ ם ה' כִּ י כְּ ְ
וְ חָ ָרה אַף ה' בָּ כֶם וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִם וְ א י ְִהיֶה ָמ ָטר וְ הָ אֲ ָד ָמה א ִת ֵתּן אֶ ת יְבוּלָהּ וַ אֲ בַ ְד ֶתּם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ ֶ
אָרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶשׁר ה' נֹ ֵתן ָלכֶם :דברים יא ,יז
אַר ְצ אָבָ ק וְ עָ פָ ר ִמן הַ ָשּׁ ַמיִם י ֵֵרד עָ לֶי עַ ד ִה ָשּׁ ְמ ָד  :דברים כח ,כד
יִתֵּ ן ה' אֶ ת ְמטַ ר ְ
אָרץ וְ ג ֶֶשׁם מָ ָטר וְ ג ֶֶשׁם ִמ ְטרוֹת עֻ זּ ֹו :איוב לז ,ו
אמר הֱ וֵא ֶ
כִּ י ל ֶַשּׁלֶג ֹי ַ
הֲ לוֹא כֹה ְדבָ ִרי כָּאֵ שׁ נְאֻ ם ה' וּכְ פַ ִטּישׁ יְפֹ צֵ ץ ָסלַע :ירמיהו כג ,כט
אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר א ְב ִמ ְס ֵכּנֻת תֹּאכַל בָּ הּ לֶחֶ ם א ֶת ְח ַסר כֹּל בָּ הּ אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר אֲ בָ נֶיהָ בַ ְרזֶל וּמֵ הֲ ָר ֶריהָ ַתּ ְחצֹב נְ חֹ ֶשׁת :דברים ח ,ט
וְ הָ סֵ ר כַּעַ ס ִמלִּ בֶּ וְ הַ עֲ בֵ ר ָרעָ ה ִמ ְבּ ָשׂ ֶר כִּ י הַ יַּלְ דוּת וְ הַ ַשּׁחֲ רוּת הָ בֶ ל :קהלת יא ,י
וְ הָ יָה הַ נַּעֲ ָר אֲ ֶשׁר אֹ ַמר אֵ לֶיהָ הַ ִטּי נָא כַדֵּ וְ אֶ ְשׁ ֶתּה וְ ְ
אָמ ָרה ְשׁ ֵתה וְ גַם גְּ ַמלֶּי ַא ְשׁ ֶקה אֹ ָתהּ הֹ כ ְַח ָתּ לְ עַ ְב ְדּ לְ י ְִצ ָחק ...בראשית כד ,יד
אָביו יַעֲ ֶשׂה ָח ְפ ִשׁי ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל :שמואל א יז ,כה
 ...וְ הָ יָה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ַיכֶּנּוּ י ְַע ְשׁ ֶרנּוּ הַ מֶּ ֶל ע ֶֹשׁר גָּדוֹל וְ אֶ ת ִבּתּ ֹו י ִֶתּן ל ֹו וְ אֵ ת בֵּ ית ִ
שׁוּבי ְב ָשׁלוֹם ִמ ְבּנֵי עַ מּוֹן וְ הָ יָה ַלה' וְ הַ עֲ לִ ִ
אתי ְבּ ִ
יתי לִ ְק ָר ִ
וְ הָ יָה הַ יּוֹצֵ א אֲ ֶשׁר יֵצֵ א ִמ ַדּלְ ֵתי בֵ ִ
יתהוּ ע ֹולָה :שופטים יא ,לא
הַ צֳ ִרי אֵ ין ְבּגִ לְ עָ ד ִאם רֹפֵ א אֵ ין ָשׁם כִּ י מַ דּוּעַ א עָ לְ ָתה אֲ רֻ כַת בַּ ת עַ ִמּי :ירמיהו ח ,כב
יתי וְ א ִדבַּ ְר ִתּי וְ א עָ לְ ָתה עַ ל לִ ִבּי :ירמיהו יט ,ה
וּבָ נוּ אֶ ת בָּ מוֹת הַ בַּ עַ ל לִ ְשׂרֹף אֶ ת ְבּנֵיהֶ ם בָּ אֵ שׁ עֹלוֹת לַבָּ עַ ל אֲ ֶשׁר א ִצוִּ ִ
וַ יּ ִַקּח אֶ ת ְבּנ ֹו הַ ְבּכוֹר אֲ ֶשׁר י ְִמ ַתּ ְח ָתּיו וַ יַּעֲ לֵהוּ ֹעלָה עַ ל הַ חֹ ָמה וַ י ְִהי ֶקצֶ ף גָּדוֹל עַ ל י ְִשׂ ָראֵ ל וַ יּ ְִסעוּ מֵ עָ לָיו וַ יָּשֻׁ בוּ ל ֶ
ָאָרץ :מלכים ב ג ,כז
וְ נ ְֵדעָ ה נִ ְר ְדּפָ ה ל ַָדעַ ת אֶ ת ה' כְּ ַשׁ ַחר נָכוֹן מוֹצָ א ֹו וְ יָבוֹא ַכגּ ֶֶשׁם לָנוּ כְּ ַמלְ קוֹשׁ יו ֶֹרה ֶ
אָרץ :הושע ו ,ג
ֹשׁנָּה וְ ַי ָשׁ ָר ָשׁיו כַּלְּ בָ נוֹן :הושע יד ,ו
אֶ ְהיֶה כַטַּ ל לְ י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִפ ַרח כַּשּׁו ַ
ִשׂימֵ נִ י כַחו ָֹתם עַ ל לִ בֶּ ַכּחו ָֹתם עַ ל זְ רוֹעֶ כִּ י עַ זָּה כ ַָמּוֶ ת אַהֲ בָ ה ָק ָשׁה כִ ְשׁאוֹל ִקנְ אָה ְר ָשׁפֶ יהָ ִר ְשׁפֵּ י אֵ שׁ ַשׁלְ הֶ בֶ ְתיָה :שיר השירים ח ,ו
הֵ ן עַ ל כַּפַּ יִם חַ קּ ִֹתי חוֹמֹ ַת ִי נֶגְ ִדּי ָתּ ִמיד :ישעיהו מט ,טז
ַכּחֹמֶ ץ ל ִַשּׁ ַנּיִם וְ כֶעָ ָשׁן לָעֵ י ָניִם כֵּן הֶ עָ צֵ ל לְ שֹׁלְ ָחיו :משלי י ,כו

) (cloudsעבים  (winds) andרוחות  (dew),טל I. Mention of
a.
Permitted: but not obligatory
)עבים( ), 4-5רוח( ), 3טל( 1. Reason: they never cease, as per vv. 1-2
a.
אינו חוזר – Implication: if said or omitted, any time of year
)מעביר הרוח ומפריח הטל( נוסח ”2. May even: be said with “negative
 never ceasesטל 3. Only: ineffective
4. Only: pre-storm clouds never cease
) never ceaseרוח מצויה( 5. Only: normal winds
b.
) (vv. 7-9ת"ח Tangential observations: about value of snow (v. 6) and fire/strength of
c.
:ה' Tangential observation: about inappropriate requests of
1.
: (v. 10) – but was answered appropriately nonethelessעבד אברהם
2.
: (v. 11) – but was answered appropriately nonethelessשאול
3.
 : (v12) and was answered in kind and offered his daughterיפתח הגלעדי
4.
): (vv. 16/18) – and was answered appropriately – (vv. 17/19כנסת ישראל
): request for rain – made just before rainy seasonמשנה בII. (1
a.
”Assumption of students:“mention” = “request
1.
ר' יהושע  must be authored byמשנה If so:
2.
ר"א Rejection: “mention” ≠ “request”, could even be
,פסח  on 1st dayשחרית  forש"ץ  as does theגשם  mentionsש"ע  onמוסף  ofש"ץ  states that theר' יהודה :משנה בIII. (2
a.
)בעל מוסף But not: the
b.
 passesפסח  untilגשם  states that we continue asking forר' יהודה Challenge:
1.
) – impossible, applies v. 20עולא( ”: “mention” ≠ “requestר' חסדא
2.
ר' יהודה : 2 versions ofעולא
3.
 passesפסח : until 1st day ofר' יוסף
a.
כעולא  – rather,פסח : no request onאביי
4.
), same at endשאלה  w/oהזכרה(  – just like beginningשחיטת הפסח : until day ofרבה
a.
כעולא : what’s purpose of mentioning after no request? – rather,אביי
’s ruling and its complicationsר' יוחנן IV.
a.
)ש"ע  ofמוסף  atהזכרה  (beginר' יהודה : rules likeר' יוחנן
1.
ז' מרחשוון ’s ruling that we begin asking atר"א Challenge:
2.
’s student – we assume similar positionר' יוחנן  wasר"א Note:
3.
מרחשוון , begin inבני בבל , forיו"ט , begin onבני א"י Answer: for
4.
ש"ע , in our day, onז' מרחשוון , begin atביה"מ Answer2: during times of
b.
ש"ע Practical application: how to ask vis-à-vis 1st day
1.
ספק שביעי  and continue, even though we treat it asש"ע  ofמוסף Begin: at
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