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מסכת תענית

9.1.6
)כלאחר ששים( )  10aואמר רבי יוחנן( 9a
(1
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(4
(5
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(19
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(22

ית גּ ֹויִם ַר ִבּים וְ אַ ָתּה א ִתלְ וֶ ה :דברים כח ,יב
אַר ְצ ְבּ ִעתּ ֹו וּלְ בָ ֵר אֵ ת כָּל ַמעֲ ֵשׂה יָדֶ וְ ִהלְ וִ ָ
יִפְ ַתּח ה' לְ אֶ ת אוֹצָ ר ֹו הַ טּוֹב אֶ ת הַ ָשּׁ ַמיִם ל ֵָתת ְמ ַטר ְ
וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶ
שׁה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָלכֶם לֶחֶ ם ִמן הַ ָשּׁ ָמיִם וְ יָצָ א הָ עָ ם וְ ל ְָקטוּ ְדּבַ ר יוֹם ְבּיוֹמ ֹו לְ ַמעַ ן אֲ נַסֶּ נּוּ הֲ ֵי ֵל ְבּתו ָֹר ִתי ִאם א :שמות טז ,ד

 ...וַ ָתּמָ ת ָשׁם ִמ ְריָם וַ ִתּ ָקּבֵ ר ָשׁם :וְ א הָ יָה מַ יִם לָעֵ ָדה וַ יּ ִָקּהֲ לוּ עַ ל מֹ ֶשׁה וְ עַ ל אַהֲ רֹן :במדבר כ ,א

וַ יּ ְִראוּ כָּל הָ עֵ ָדה כִּ י גָוַ ע אַהֲ רֹן וַ יּ ְִבכּוּ אֶ ת אַהֲ רֹן ְשׁ ִשׁים יוֹם כֹּל בֵּ ית י ְ
ִשׂ ָראֵ ל :במדבר כ ,כט
ֹשׁב הַ ֶנּגֶב כִּ י בָּ א י ְִשׂ ָראֵ ל ֶדּ ֶר הָ אֲ ָת ִרים וַ ִיּלָּחֶ ם ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַ יּ ְִשׁ ְבּ ִממֶּ נּוּ
וַ יּ ְִשׁ ַמע הַ כְּ נַעֲ נִ י מֶ ֶל עֲ ָרד י ֵ
שׁת הָ ר ִֹעים בְּ י ֶַרח אֶ חָ ד וַ ִתּ ְקצַ ר נ ְַפ ִשׁי בָּ הֶ ם וְ גַם נ ְַפ ָשׁם בָּ חֲ לָה ִבי :זכריה יא ,ח
וָ אַכְ ִחד אֶ ת ְשׁ ֶ
וּמ ַטר גּ ֶֶשׁם יִתֵּ ן לָהֶ ם לְ ִאישׁ עֵ ֶ
ַשׁאֲ לוּ מֵ ה' ָמ ָטר ְבּעֵ ת ַמלְ קוֹשׁ ה' ע ֶֹשׂה חֲ זִ יזִ ים ְ
שׂב בַּ ָשּׂ ֶדה :זכריה י ,א
וְ אֵ ד יַעֲ לֶה ִמן הָ ֶ
אָרץ וְ ִה ְשׁ ָקה אֶ ת כָּל ְפּנֵי הָ אֲ ָד ָמה :בראשית ב ,ו
וּב ָק ֹעת לִ ְמטַ ר הַ ָ
אָרץ אֲ ֶשׁר ַא ֶתּם ע ְֹב ִרים ָשׁ ָמּה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ אֶ ֶרץ הָ ִרים ְ
וְ הָ ֶ
שּׁמַ יִם ִתּ ְשׁ ֶתּה מָּ יִם :דברים יא ,יא
כִּ י ְיג ַָרע נִ ְטפֵ י ָמיִם ָיזֹקּוּ ָמ ָטר לְ אֵ ד ֹו :איוב לו ,כז
וַ יּ ֶָשׁת חֹ ֶ
שׁ ְס ִביבֹ ָתיו סֻ כּוֹת חַ ְשׁ ַרת מַ יִם עָ בֵ י ְשׁחָ ִקים :שמואל ב כב ,יב
ֹשׂה גְ דֹלוֹת עַ ד אֵ ין חֵ ֶקר וְ נִ ְפלָאוֹת עַ ד אֵ ין ִמ ְספָּ ר :איוב ט ,י
ע ֶ
ֵח ַמיִם עַ ל ְפּנֵי חוּצוֹת :איוב ה ,י
שׁל ַ
אָרץ וְ ֹ
הַ נֹּ תֵ ן מָ טָ ר עַ ל פְּ נֵי ֶ
הֲ לוֹא י ַָד ְע ָתּ ִאם א ָשׁ ַמ ְע ָתּ אֱ הֵ י ע ֹולָם ה' בּו ֵֹרא ְקצוֹת הָ ֶ
אָרץ א יִיעַ ף וְ א יִיגָע אֵ ין חֵ ֶקר לִ ְתבוּנָת ֹו :ישעיהו מ ,כח
מֵ כִ ין הָ ִרים ְבּכֹח ֹו נ ְֶאזָר ִבּגְ ָ
בוּרה :תהלים סה ,ז
אָרץ :תהלים קד ,יג
מַ ְשׁ ֶקה הָ ִרים מֵ עֲ לִ יּו ָֹתיו ִמפְּ ִרי מַ עֲ ֶשׂי ִתּ ְשׂבַּ ע הָ ֶ
יִתֵּ ן ה' אֶ ת ְמ ַטר ְ
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
ֹכּנֵס ַכּנֵּד מֵ י הַ יָּם נֹ תֵ ן ְבּאֹ צָ רוֹת ְתּהוֹמוֹת :תהלים לג ,ז
עַ ד א עָ ָשׂה אֶ ֶרץ וְ חוּצוֹת וְ רֹאשׁ עַ ְפרוֹת ֵתּבֵ ל :משלי ח ,כו
י ֶָשׁת חֹ ֶשׁ ִס ְתר ֹו ְס ִביבו ָ
ֹתיו סֻ כָּת ֹו חֶ ְשׁכַת מַ יִם עָ בֵ י ְשׁ ָח ִקים :תהלים יח ,יב
אשׁים :בראשית ב ,י
אַרבָּ עָ ה ָר ִ
וּמ ָשּׁם יִפָּ ֵרד וְ הָ יָה לְ ְ
וְ נָהָ ר יֹצֵ א מֵ עֵ ֶדן לְ הַ ְשׁקוֹת אֶ ת הַ גָּן ִ
שׁכַנְ ְתּ עַ ל ַמיִם ַר ִבּים ַרבַּ ת אוֹצָ רֹת בָּ א ִקצֵּ ַא ַמּת ִבּ ְצעֵ  :ירמיהו נא ,יג
ֹ
שׁ ִבי :במדבר כא ,א
ֶ

 regarding rainר' יוחנן I. More saying of
a.
) derives it from v7ר"ל ;Rain falls: (even) on behalf of the individual (v1
1.
): for the community (vv. 1-2פרנסה
a.
 had 3 blessings by the merit of “the 3” – v6עם ישראל – אגדה Challenge:
i.
) – vv. 4-5אהרן( ענני הכבוד  – v3) andמרים( באר :מרים ואהרן
ii.
מן :משה
a.
רבים Answer: since he asked on behalf of everyone, like
b.
רב פפא  insultingרבא Alternative application: of v6 in story of 3 students of
i.
רב פפא ’s shaming ofרב שימי Tangential story: about
c.
רב דניאל : v7 – rains on individual plants as per story ofדרשה Alternative
i.
 (ibid.) – clouds which portend rainחזיזים Explanation: of
a.
Note: various aphorisms and signs of clouds and rain
b.
 and inaccurately predicting rainבבל  coming toעולא Story: of
 regarding source of rainר' יהושע  andר"א II. Dispute between
1.
)מעשה בראשית : refers toר' יהושע( : from condensation (as per v8) support from vv. 17-18ר"א
b.
): clouds sweeten waters per vv. 11, 21ר"א( : from supernal waters (vv. 9-15) support from v16ר' יהושע
1.
: vv. 11, 21 - as per aphorism, if clouds are bright, little rain etc.ר"י
2.
) - besides rainהקב"ה : refers to other deeds ofר"א(  also supported from v16ר' יהושע Note:
c.
)שליח  Himself (rest – viaהקב"ה  was created 1st (v19) is rained on byארץ ישראל :ברייתא
1.
)תמצית – And: drinks “pure” rain water (rest of world
2.
גיהנם  עדן  גן   world כוש  מצרים : about size ofאגדות Concluding
שאלת גשמים : beginning time ofמשנה ג' III.
a.
ג' מרחשוון :ת"ק
b.
)עלייה לרגל , to allow everyone to get home fromיו"ט  (2 weeks after end ofז' מרחשוון :ר"ג
1.
): 60 days after equinox (same time as when wood is brought into shedsבבל In
a.
: re status of day #60רב/שמואל Dispute
i.
”: begin asking (like #61) – “upriver needs waterרב
ii.
”: don’t begin (like #59) “downriver doesn’t need waterשמואל
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