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מסכת תענית

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
9.1.4
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לָאֹ כֵל :ישעיהו נה ,י

יחהּ וְ נ ַָתן ז ֶַרע ַלזּ ֵֹרעַ וְ לֶחֶ ם
ידהּ וְ ִה ְצ ִמ ָ
אָרץ וְ הוֹלִ ָ
כִּ י כַּאֲ ֶשׁר י ֵֵרד הַ גּ ֶֶשׁם וְ הַ ֶשּׁלֶג ִמן הַ ָשּׁמַ יִם וְ ָשׁ ָמּה א יָשׁוּב כִּ י ִאם ִה ְרוָ ה אֶ ת הָ ֶ
ְהוּדה וְ חַ ְס ְדּכֶם כַּעֲ נַן בּ ֶֹקר וְ כ ַ
ֱשׂה לְּ י ָ
ֱשׂה לְּ אֶ ְפ ַר ִים ָמה אֶ ע ֶ
מָ ה אֶ ע ֶ
ַטּל ַמ ְשׁכִּ ים הֹ ֵל  :הושע ו ,ד
אַחת ִתּמָּ טֵ ר וְ חֶ לְ ָקה אֲ ֶשׁר א
אַמ ִטיר חֶ לְ ָקה ַ
אַחת א ְ
וְ גַם אָנֹ כִ י ָמנ ְַע ִתּי ִמכֶּם אֶ ת הַ גּ ֶֶשׁם ְבּעוֹד ְשׁ ָשׁה חֳ ָד ִשׁים ל ַָקּ ִציר וְ ִה ְמ ַט ְר ִתּי עַ ל ִעיר אֶ ָחת וְ עַ ל ִעיר ַ
ַת ְמ ִטיר עָ לֶיהָ ִתּיבָ שׁ :עמוס ד ,ז
יבים עֲ לֵי עֵ ֶ
יַעֲ רֹף כַּמָּ טָ ר לִ ְק ִחי ִתּזַּל כַּטַּ ל ִא ְמ ָר ִתי כִּ ְשׂ ִע ִירם עֲ לֵי ֶד ֶשׁא וְ כִ ְר ִב ִ
שׂב :דברים לב ,ב
ָת ִתּי ָלכֶם תּו ָֹר ִתי אַל ַתּעֲ זֹבוּ :משלי ד ,ב
כִּ י ל ֶַקח טוֹב נ ַ
יקים בָּ הּ וְ ת ְ
עֵ ץ חַ יִּים ִהיא ל ַַמּחֲ זִ ִ
ֹמכֶיהָ ְמאֻ ָשּׁר :משלי ג ,יח
ֹתי  :משלי ג ,ח
ִרפְ אוּת ְתּ ִהי לְ ָשׁ ֶרּ וְ ִשׁקּוּי לְ עַ ְצמו ֶ
כִּ י מֹ ְצ ִאי ָמצָ א חַ יִּים וַ יָּפֶ ק ָרצוֹן מֵ ה' :משלי ח ,לה
יתן אֲ ֶשׁר א יֵעָ בֵ ד בּ ֹו וְ א ִיזּ ֵָרעַ וְ עָ ְרפוּ ָשׁם אֶ ת הָ עֶ גְ לָה בַּ נּ ַ
וְ הו ִֹרדוּ זִ ְקנֵי הָ ִעיר ַה ִהוא אֶ ת הָ עֶ גְ לָה אֶ ל נ ַַחל אֵ ָ
ָחל :דברים כא ,ד
אָדם עֵ ץ הַ ָשּׂדֶ ה לָבֹ א
כִּ י ָתצוּר אֶ ל ִעיר י ִָמים ַר ִבּים לְ ִהלָּחֵ ם עָ לֶיהָ לְ ָת ְפ ָשׂהּ א ַת ְשׁ ִחית אֶ ת עֵ צָ הּ לִ נְ דּ ַֹח עָ לָיו גּ ְַרזֶן כִּ י ִממֶּ נּוּ תֹאכֵל וְ אֹת ֹו א ִתכְ רֹת כִּ י הָ ָ
ִמפָּ נֶי בַּ ָמּצוֹר :דברים כ ,יט
בַּ ְרזֶל בְּ בַ ְרזֶל יָחַ ד וְ ִאישׁ י ַַחד ְפּנֵי ֵרעֵ הוּ :משלי כז ,יז
הֲ לוֹא כֹה ְדבָ ִרי כָּאֵ שׁ נְ אֻ ם ה' וּכְ פַ ִטּישׁ יְפֹ צֵ ץ ָסלַע :ירמיהו כג ,כט
חֶ ֶרב אֶ ל הַ בַּ ִדּים וְ נֹ אָלוּ חֶ ֶרב אֶ ל גִּ בּו ֶֹריהָ וָ ָחתּוּ :ירמיהו נ ,לו
וַ יֹּאמֶ ר אַהֲ רֹן אֶ ל מֹ ֶשׁה ִבּי אֲ דֹנִ י אַל נָא ָת ֵשׁת עָ לֵינוּ ַחטָּ את אֲ ֶשׁר נוֹאַלְ נוּ וַ אֲ ֶ
שׁר ָח ָטאנוּ :במדבר יב ,יא
נוֹאֲ לוּ ָשׂ ֵרי צֹעַ ן ְ
נִשּׁאוּ ָשׂ ֵרי נֹ ף ִה ְתעוּ אֶ ת ִמ ְצ ַריִם ִפּנַּת ְשׁבָ טֶ יהָ  :ישעיהו יט ,יג
ֹשׁבֵ י אֶ ֶרץ ֵתּימָ א ְבּל ְַחמ ֹו ִק ְדּמוּ נֹ דֵ ד :ישעיהו כא ,יד
לִ ְק ַראת צָ מֵ א הֵ ָתיוּ מָ יִם י ְ
הוֹי כָּל צָ מֵ א לְ כוּ לַמַּ ִים וַ אֲ ֶשׁר אֵ ין ל ֹו כָּסֶ ף לְ כוּ ִשׁ ְברוּ וֶ אֱ כֹלוּ וּלְ כוּ ִשׁ ְברוּ ְבּלוֹא כֶסֶ ף ְ
וּבלוֹא ְמ ִחיר ַייִן וְ ָחלָב :ישעיהו נה ,א
יָפוּצוּ מַ ְעיְנֹ ֶתי חוּצָ ה בָּ ְרחֹ בוֹת פַּ לְ גֵי ָמיִם :י ְִהיוּ לְ לְ בַ דֶּ וְ אֵ ין לְ ז ִָרים ִא ָתּ  :משלי ה ,טז –יז
אתיו :ישעיהו מה ,ח
יח י ַַחד אֲ נִ י ה' בְּ ָר ִ
וּצ ָד ָקה ַת ְצ ִמ ַ
וּשׁחָ ִקים ִיזְּלוּ צֶ ֶדק ִתּ ְפ ַתּח אֶ ֶרץ וְ י ְִפרוּ י ֶַשׁע ְ
הַ ְר ִעיפוּ ָשׁמַ יִם ִממַּ עַ ל ְ
אַרצֶ
ית ה' ְ
ָר ִצ ָ
ַשׁ ְב ָתּ שבית יַעֲ קֹ ב :תהלים פה ,ב
וְ אַ ָתּה ִתּ ְשׁ ַמע הַ ָשּׁ ַמיִם וְ ָסל ְַח ָתּ לְ חַ ַטּאת עַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל וַ הֲ ֵשׁבֹ ָתם אֶ ל הָ אֲ ָד ָמה אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּ לַאֲ בו ָ
ֹתם :מלכים א ח ,לד
שׁלֶג ְשׁאוֹל ָחטָ אוּ :איוב כד ,יט
ִציָּה גַם חֹ ם יִגְ זְ לוּ מֵ ימֵ י ֶ
אָרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶ
וְ חָ ָרה אַף ה' בָּ כֶם וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁ ַמיִם 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 ֶ
שׁר ה' נֹ ֵתן ָלכֶם :דברים יא ,יז
ָשׁם וּפָ נִ ים נִ זְ עָ ִמים לְ שׁוֹן סָ ֶתר :משלי כה ,כג
רוּח צָ פוֹן ְתּח ֹולֵל גּ ֶ
ַ
אַנְתּ ִה ָכּלֵם :ירמיהו ג ,ג
וּמלְ קוֹשׁ לוֹא הָ יָה וּמֵ צַ ח ִא ָשּׁה ז ֹונָה הָ יָה ָל מֵ ְ
וַ יּ ִָמּנְ עוּ ְר ִב ִבים ַ
הֵ עֵ ז ִאישׁ ָר ָשׁע ְבּפָ נָיו וְ י ָ
ָשׁר הוּא י ִָבין ַדּ ְרכּ ֹו :משלי כא ,כט
וּמי יוֹדֵ עַ פֵּ ֶשׁר ָדּבָ ר ָחכְ ַמת ָ
ִמי כְּ הֶ ָחכָם ִ
אָדם ָתּ ִאיר פָּ נָיו וְ עֹז פָּ נָיו יְשֻׁ ֶנּא :קהלת ח ,א
וּב ִשׁ ְפלוּת י ַָדיִם י ְִד ף הַ בָּ יִת :קהלת י ,יח
בַּ עֲ צַ לְ ַתּיִם יִמַּ הַ ְמּ ָק ֶרה ְ
וְ ִאם מָ הוּא מֵ עֶ ְר ֶכּ וְ הֶ ע ֱִמיד ֹו לִ ְפנֵי הַ כֹּהֵ ן וְ הֶ ע ֱִרי אֹ ת ֹו הַ כֹּהֵ ן עַ ל ִפּי אֲ ֶ
שׁר ַתּ ִשּׂיג יַד הַ נֹּ דֵ ר יַעֲ ִריכֶנּוּ הַ כֹּהֵ ן :ויקרא כז ,ח
רוּח :תהלים קד ,ג
הַ ְמ ָק ֶרה בַ ַמּיִם עֲ לִ יּו ָֹתיו הַ ָשּׂם עָ ִבים ְרכוּב ֹו הַ ְמהַ ֵלּ עַ ל כַּנְ פֵ י ַ
וְ עַ ָתּה א ָראוּ אוֹר בָּ ִהיר הוּא בַּ ְשּׁ ָח ִקים וְ ַ
רוּח עָ ְב ָרה וַ ְתּ ַטהֲ ֵרם :איוב לז ,כא
כִּ י נֵר ִמ ְצוָ ה וְ תו ָֹרה אוֹר וְ ֶד ֶר ַחיִּים תּוֹכְ חוֹת ָ
מוּסר :משלי ו ,כג
עַ ל כַּפַּ יִם כִּ ָסּה אוֹר וַ יְצַ ו עָ לֶיהָ ְב ַמ ְפגִּ יעַ  :איוב לו ,לב
וּמן הֶ ָח ָמס אֲ ֶ
אָדם וְ הַ ְבּהֵ ָמה וְ י ְִק ְראוּ אֶ ל אֱ ִהים ְבּ ָחזְ ָקה וְ יָשֻׁ בוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּ ֹו הָ ָרעָ ה ִ
וְ י ְִת ַכּסּוּ ַשׂ ִקּים הָ ָ
שׁר ְבּכַפֵּ יהֶ ם :יונה ג ,ח
אַף ְבּ ִרי י ְַט ִריחַ עָ ב י ִָפיץ עֲ נַן אוֹר ֹו :איוב לז ,יא
ֹת  :ירמיהו ז ,טז
וּת ִפלָּה וְ אַל ִתּ ְפגַּע ִבּי כִּ י אֵ ינֶנִּ י שֹׁמֵ עַ א ָ
וְ אַ ָתּה אַל ִתּ ְתפַּ לֵּל ְבּעַ ד הָ עָ ם הַ זֶּה וְ אַל ִתּ ָשּׂא בַ עֲ ָדם ִרנָּה ְ
ִאם ֵקהָ ה הַ בַּ ְרזֶל וְ הוּא א פָ נִ ים ִקלְ ַקל וַ חֲ יָלִ ים ְיגַבֵּ ר וְ י ְִתרוֹן הַ כְ ֵ
שׁיר ָחכְ ָמה :קהלת י ,י

 regarding the rainר' אבהו I. Statements of
a.
: rain has spousal relationship with earth as per v1רביעה Meaning of
1.
 of the earth; 2nd create enough mud to seal a barrelטפח : soaks 1רביעה 1st
a.
ועצר ) isn’t consideredועצר  (when we sayק"ש : rain which falls beforeר' חסדא
i.
, morning clouds (if light) are nothing as per v2שמע : only eveningאביי
b.
); good if 1st rain, bad if continued (floodingטבת Opposing sentiments: about rain in
i.
, unless excessive per v3ועצר : rain falling selectively does not constituteר' חסדא
2.
Thanksgiving for rain: when water on ground jumps up to “greet” rain
a.
; various concluding formulae suggestedמודים אנחנו לך :ברכה
i.
) as per vv. 4-5מתן תורה  orתחיית המתים: about greatness of rainfall (::אגדות Related
a.
 (vv. 6-18), including value of studyingתלמידי חכמים : aboutאגדות Related
) and need forמתלמידי יותר מכולם( with others and learning from students
תורה humility to master
b.
): about association between rainfall and creation (v19אגדות Related
i. Association between rainfall and foregiveness; related
observations about sins which cause drought
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