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מסכת תענית

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
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וּבְ נֵי ִציּוֹן גִּ ילוּ וְ ִשׂ ְמחוּ בַּ ה' אֱ הֵ יכֶם כִּ י נ ַָתן ָלכֶם אֶ ת הַ מּו ֶֹרה לִ ְצ ָד ָקה וַ יּו ֶֹרד ָלכֶם גּ ֶֶשׁם מו ֶֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ בָּ ִראשׁוֹן:
אַרבֶּ ה אָכַל הַ ָיּלֶק וְ י ֶ
אַרבֶּ ה וְ י ֶֶתר הָ ְ
י ֶֶתר הַ ָגּזָם אָכַל הָ ְ
ֶתר הַ ֶיּלֶק אָכַל הֶ ָח ִסיל :יואל א ,ד
הַ זּ ְֹר ִעים ְבּ ִד ְמעָ ה ְבּ ִרנָּה י ְִקצֹרוּ :הָ ל ֹו ֵי ֵל וּבָ כֹה נֹ ֵשׂא מֶ ֶשׁ הַ זּ ַָרע בֹּא יָבוֹא ְב ִרנָּה נֹ ֵ
שׂא אֲ לֻמֹּ ָתיו :תהלים קכו ,ה-ו
אָרץ ֶשׁבַ ע ָ
גוּרי כִּ י ָק ָרא ה' ל ָָרעָ ב וְ גַם בָּ א אֶ ל הָ ֶ
גוּרי בַּ אֲ ֶשׁר ָתּ ִ
ית וְ ִ
קוּמי וּלְ כִ י ַא ְתּ וּבֵ ֵ
ישׁע ִדּבֶּ ר אֶ ל הָ ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר הֶ חֱ יָה אֶ ת ְבּנָהּ לֵאמֹ ר ִ
וֶ אֱ לִ ָ
שׁ ִנים :מ"ב ח:א
שׂר ְזרֹע ֹו יֹאכֵלוּ :ישעיהו ט ,יט
וַ יִּגְ זֹר עַ ל י ִָמין וְ ָרעֵ ב וַ יֹּאכַל עַ ל ְשׂמֹ אול וְ א ָשׂבֵ עוּ ִאישׁ בְּ ַ
שׁחֵ ת אֶ ְפ ָריִם כִּ י אֵ ל אָנֹ כִ י וְ א ִאישׁ בְּ ִק ְרבְּ ָקדוֹשׁ וְ א אָבוֹא בְּ ִעיר :הושע יא ,ט
ֱשׂה חֲ רוֹן ַא ִפּי א ָאשׁוּב לְ ַ
א אֶ ע ֶ
ְרוּשׁ ִ ַלם הַ ְבּנוּיָה כְּ ִעיר ֶ
י ָ
שׁחֻ ְבּ ָרה לָּהּ י ְַח ָדּו :תהלים קכב ,ג
וּבְ אַחַ ת יִבְ עֲ רוּ וְ יִכְ ָסלוּ ַ
מוּסר הֲ בָ לִ ים עֵ ץ הוּא :ירמיהו י ,ח
הֶ בֶ ל הֵ ָמּה ַמעֲ ֵ
שׂה ַתּ ְעתֻּ ִעים ְבּעֵ ת ְפּקֻ ָדּ ָתם יֹאבֵ דוּ :ירמיהו י ,טו
שׁר א יָכִ לוּ הַ ָמּיִם :ירמיהו ב ,יג
כִּ י ְשׁ ַתּיִם ָרעוֹת עָ ָשׂה עַ ִמּי א ִֹתי עָ זְ בוּ ְמקוֹר ַמיִם ַחיִּים ל ְַחצֹב לָהֶ ם בֹּארוֹת בֹּארֹת נִ ְשׁבָּ ִרים אֲ ֶ
כִּ י ִע ְברוּ ִאיֵּי כִ ִתּיִּים ְוּראוּ וְ ֵק ָדר ִשׁלְחוּ וְ ִה ְתבּוֹנְנוּ ְמאֹד ְוּראוּ הֵ ן הָ י ְָתה ָכּזֹאת :הַ הֵ ִ
ימיר גּוֹי אֱ ִהים וְ הֵ ָמּה א אֱ ִהים וְ עַ ִמּי הֵ ִמיר כְּ בוֹד ֹו ְבּלוֹא יו ִֹעיל :שם ב :י-יא
ִשׂ ָראֵ ל :שמואל א ח ,א
וַ י ְִהי כַּאֲ ֶשׁר זָקֵ ן ְשׁמוּאֵ ל וַ יּ ֶָשׂם אֶ ת בָּ נָיו שׁ ְֹפ ִטים לְ י ְ
נִ חַ ְמ ִתּי כִּ י ִה ְמלַכְ ִתּי אֶ ת ָשׁאוּל לְ מֶ ֶל כִּ י ָשׁב מֵ אַחֲ ַרי וְ אֶ ת ְדּבָ ַרי א הֵ ִקים וַ יִּחַ ר לִ ְשׁמוּאֵ ל וַ ִיּזְעַ ק אֶ ל ה' כָּל הַ ָלּ ְילָה :שמואל א טו ,יא
מֹ ֶשׁה וְ אַהֲ רֹן ְבּכֹהֲ נָיו ְ
וּשׁמוּאֵ ל ְבּקֹ ְראֵ י ְשׁמ ֹו קֹ ִראים אֶ ל ה' וְ הוּא יַעֲ נֵם :תהלים צט ,ו
ֹשׁב בַּ גִּבְ עָ ה ַתּחַ ת הָ אֶ ֶ
וַ יּ ְִשׁ ַמע ָשׁאוּל כִּ י נו ַֹדע ָדּוִ ד וַ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ִאתּ ֹו וְ ָשׁאוּל יו ֵ
שׁל בָּ ָרמָ ה וַ חֲ נִ ית ֹו ְביָד ֹו וְ כָל עֲ בָ ָדיו נִ צָּ ִבים עָ לָיו :שמואל א כב ,ו
וּמ ְשׁפָּ טֶ י אוֹר יֵצֵ א :הושע ו ,ה
יאים הֲ ַרג ְִתּים בְּ ִא ְמ ֵרי פִ י ִ
עַ ל כֵּן ָחצַ ְב ִתּי בַּ נְּ ִב ִ
וְ אַ ָתּה אַל ִתּ ָירא עַ ְב ִדּי יַעֲ ֹקב נְאֻ ם ה' וְ אַל ֵתּ ַחת י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ִהנְ נִ י מו ִ
ֹשׁיעֲ מֵ ָרחוֹק וְ אֶ ת ז ְַרעֲ מֵ אֶ ֶרץ ִשׁ ְביָם וְ ָשׁב יַעֲ קֹ ב וְ ָשׁ ַקט וְ ַשׁאֲ נַן וְ אֵ ין מַ חֲ ִריד :ירמ' ל:י
יבים ְתּמֹ גְ ֶגנָּה ִצ ְמ ָחהּ ְתּבָ ֵר  :תהלים סה ,יא
דוּדיהָ ִבּ ְר ִב ִ
ְתּלָמֶ יהָ ַרוֵּה נַחֵ ת גְּ ֶ
אָס ְפ ָתּ ְד ָג ֶנ וְ ִתיר ְ
וּמלְ קוֹשׁ וְ ַ
אַר ְצכֶם בְּ ִעתּ ֹו יו ֶֹרה ַ
וְ נ ַָת ִתּי ְמ ַטר ְ
ֹשׁ וְ י ְִצהָ ֶר  :דברים יא ,יד
בוּאָתהּ לֶאֱ כֹל :ויקרא כה ,ז
ָ
אַרצֶ ִתּ ְהיֶה כָל ְתּ
וְ לִ בְ הֶ ְמ ְתּ וְ ל ַַחיָּה אֲ ֶשׁר ְבּ ְ
יואל ב ,כג

: ending the request for rainמשנה בI. 2
a.
פסח : until end ofר' יהודה
b.
) (as per v1ניסן : until end ofר"מ
1.
 is in fallיורה – Challenge: to v1
2.
Answer: year of extended drought as per v. 2; apply v. 3 to that generation
ר' יצחק  andר' נחמן II. Conversation between
a.
ר' יצחק  ר' נחמן :דרשות Series of
1.
)V4: what did they eat during the 7 years of drought? (v5
2.
)ירושלים של מעלה –  not enter? (v7הקב"ה V6: what city does
3.
)עבודה זרה – V8: what is that which burns? (v9
4.
)=2 sinsעבודה זרה – V10: how can we describe only 2 evils? (vv. 10-11
5.
) - vv. 13-16דוד  never got old (died at 52) (in order to promoteשמואל V12:
a.
דברי תורה  someר' יצחק  requested ofר' נחמן Conversation at a meal:
i.
אין משיחין בסעודה Refused:
ii.
 never died as per juxtaposition in v17יעקב Afterwards:
a.
קרי  immediately has aרחב רחב : anyone who saysר' יצחק
1.
If: he knows her and what she looks (looked) like
)”אילן אילן“ :ר"נ( ברכה , the latter requestedר' יצחק  took leave ofר' נחמן iii. Epilog: when
יורה III. Meaning of
a.
“instructor”: guides people to prepare for winter OR
b.
Saturates: the earth per v18
1.
 bring blessing as per v1מלקוש  andיורה Note: we know that both
a.
רביעה ; he maintains 7 days between eachכסלו  – inר' יוסי( מרחשוון  falls inיורה Note:
i.
כסלו  and 1st ofמרחשוון Dates: 17, 23 of
b.
 – softens up grain etc.מלקוש  (homiletic etymologies ofניסן  falls inמלקוש Note:
2.
"רביעה שניה" Significance: of
a.
) (if someone took a vow until “the rains” – until 2nd waveנדרים : forר' זירא
b.
פאה ח:א  from olive trees as perלקט : for collectingר' זביד
c.
רביעה שניה : using fields as easements untilר"פ
d.
 as per v20שביעית  forשעת ביעור פירות : definesרנב"י
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