ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת תענית

דפי עזר ללימוד דף היומי

9.2.2
16a ( )למה יוצאין 17a ()ברוך משפיל הרמים
 טו, תהלים צא:י ְִק ָראֵ נִ י וְ אֶ ֱענֵהוּ ִעמּ ֹו אָנֹ כִ י בְ צָ ָרה אֲ ַחלְּ צֵ הוּ וַ אֲ כ ְַבּדֵ הוּ
ְ וּבחֶ ְמלָת ֹו הוּא גְ אָלָם וַ ְינ ְַטּלֵם וַ ְינ
ְ וּמלְ ַא פָּ נָיו הו ִֹשׁיעָ ם ְבּאַהֲ בָ ת ֹו
ַ ְבּכָל צָ ָר ָתם לא ל ֹו צָ ר
 ט, ישעיהו סג:ַשּׂאֵ ם כָּל יְמֵ י ע ֹולָם
 י, יונה ג:שׁר ִדּבֶּ ר לַעֲ שׂוֹת לָהֶ ם וְ א עָ ָשׂה
ֶ ֲוַ יּ ְַרא הָ אֱ ִהים אֶ ת מַ עֲ ֵשׂיהֶ ם כִּ י ָשׁבוּ ִמ ַדּ ְרכָּם הָ ָרעָ ה וַ ִיּנָּחֶ ם הָ אֱ ִהים עַ ל הָ ָרעָ ה א
ֶ ֲוּמן הֶ ָח ָמס א
ִ 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 ה
 ח, יונה ג:שׁר ְבּכַפֵּ יהֶ ם
 יג, משלי כח:עזֵב יְרֻ חָ ם
ֹ ְְמכַסֶּ ה ְפ ָשׁעָ יו א י ְַצלִ יחַ וּמו ֶֹדה ו
 מא, איכה ג:נִ ָשּׂא לְ בָ בֵ נוּ אֶ ל כַּפָּ יִם אֶ ל אֵ ל בַּ ָשּׁמָ יִם
ִ אַריֵה בַ יָּעַ ר נ ְָתנָה עָ לַי ְבּק ֹולָהּ עַ ל כֵּן ְשׂנ
ְ ְהָ י ְָתה לִּ י נַחֲ ל ִָתי כּ
 ח, ירמיהו יב: ֵָאתיה
ְ וּמרוֹמַ ם עַ ל כָּל בְּ ָרכָה
ְ  קוּמוּ בָּ ֲרכוּ אֶ ת ה' אֱ הֵ יכֶם ִמן הָ ע ֹולָם עַ ד הָ ע ֹולָם וִ יבָ ְרכוּ ֵשׁם כְּ בו ֶֹד... ֹאמרוּ הַ לְ וִ יִּם
ְ וַ יּ
 ה, נחמיה ט:וּת ִהלָּה
ָ עֲ ֵננִי ה' עֲ ֵננִי וְ י ְֵדעוּ הָ עָ ם הַ זֶּה כִּ י ַא ָתּה ה' הָ אֱ ִהים וְ אַ ָתּה הֲ ִסבּ
 לז, מל"א יח:ֹת אֶ ת לִ בָּ ם אֲ חֹ ַרנִּ ית
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I. Continued analysis of משנה א
a.
The plaza: “private prayer hasn’t been answered…” ( )רחב"אor the atonement of exile ()ר"ל
1.
Split the difference: if they move to another ( בית כנסתstill private, but exiled)
b.
Taking  תיבהout to plaza:  – ריב"לour intimate  כליhas been degraded through our sins
c.
Sackcloth:  – רחב"אwe are considered like animals
d.
Ashes on תיבה:  – ר' יהודה בן פזיper v1;  – ר"לper v2
e.
Ashes on everyone’s heads: humility OR to invoke עקידת יצחק
1.
Split the difference: if regular dirt is sufficient
f.
Custom of going to graveyard: humility OR to invoke their prayers on our behalf
1.
Split the difference: going to a non-Jewish graveyard
g.
Meaning of הר המוריה: source of instruction ( )הוראהto  עם ישראלOR of fear ( )מוראto the nations
II. Analysis of  משנה ב- the elder: who is a  ;חכםif no elder, just  ;חכםif none, a person of stature
a.
Note: words of rebuke, focusing on ( תשובת אנשי נינוהvv3-4) and importance of sincerity (vv5-6)
b.
ברייתא: even if there is a זקן חכם, they only send a person who is accustomed to leading תפילות
1.
Definition of )ר' יהודה( רגיל: definition of רגיל
a.
מטופל ואין לו: has children and is poor, works in the field, “house is empty”,
i.
“empty”: of sin (else it is same as )מטופל ואין לו
b.
פרקו נאה: pleasant visage , low of knee, accepted by people,
i.
Meaning (of )פרקו נאה: has not bad rumors from his youth
c.
נעימה: has good voice and tune and
d.
בקיאות: expert in תנ"ך,  מדרשיםand  הלכות ואגדותand is an expert in all ברכות
2.
ר"א: v7 applies to  ש"ץwho is not fit and goes up to the  תיבהin any case
III. Analysis of  – משנה גthe additional 6 ברכות
a.
Challenge: there are 7 added  ברכותlisted
b.
Answer:  גואל ישראלis one of the 7 (only 6 added) and incorporated into תענית-formulae
c.
Per: descriptive ברייתא, which includes תקיעה- תרועהalternating, with " "אמןafter each ברכה
1.
Note: this is only outside of  ;מקדשin מקדש, " "אמןnot answered, per v8
2.
Rather: response is e.g. ברוך ה' אלהים אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ברוך גואל ישראל
3.
ברייתא: then describes attempt by ( ר' חלפתאin  )צפוריand ( רחב"תin  )סיכניןto do likewise (cf. )משנה
a.
Note: alternative version of proof that there are only 6 added
d.
ברייתא: describes ברכות, with response of  ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדand then תקעו כהנים תקעו
1.
Alternate ברכות: same response,  ש"ץcalls out הריעו בני אהרן הריעו
2.
Again: story of  ר' חלפתאin  צפוריand  ר' חנניה בן תרדיוןin  סיכניand ’חכמיםs response
e.
’ר' יהודהs dissent: reason – because we only say  זכרונות ושופרותon ר"ה, at  )יה"כ( יובלand at war
f.
( ברייתאin re wording of added  ברכות#4/#5): some switch  )אליהו( צעקהand )שמואל( תפילה
1.
Observation: we understand how  שמואלcould get either, as both are written in his story
a.
However: there is no  צעקהwritten in re אליהו
b.
Answer: v9 is assumed to be צעקה
g.
Question: why is  – יונהwho came after  – דוד ושלמהpresented earlier?
1.
Answer: we wish to end with ברוך מרחם על הארץ – דוד ושלמה
2.
סומכוס: reported as saying that the  חתימהof the last  ברכהis ברוך משפיל הרמים
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