קיצור הדף היומי
יום רביעי ,י״ג ְּב ִכ ְס ֵל ו תשפ״ב

תענית • ה

עד מתי שואלין את הגשמים?
ר"י :עד שיעבור הפסח,
ר"מ :עד שיצא ניסן ,ד'ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון .ניסן
יורה זמנו במרחשוון ,אבל באותה שנה בניסן,
בימי יואל בן פתואל לא ירדו גשמים עד א' ניסן א''ל  :צאו וזרעו
וזרעו וירדו גשמים בה' בניסן וצמחה ביא' יום ועומר קרב ממנה
ועל אותו הדור אומר :הזרעים בדמעה ברנה יקצרו,
הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע ר"י שור החורש  -הלוך ובכה,
בא יבוא ברינה -בחזירתו אכל חזיז מן התלם.
נשא אלמתיו -ר"ח :קנה  -זרת ,שיבולת -ב' זרתים שלא כדרכו



ב .ר"נ מרי"צ :קרא ה' לרעב ...שבע שנים',
שנה ראשונה  -אכלו מה שבבתים ,שניה  -אכלו מה שבשדות.
שלישית  -בשר בהמה טהורה ,רביעית  -בשר בהמה טמאה,
חמישית בשר שקצים ורמשים ,ששית  -בשר בניהם ובנותיהם
שביעית  -איש בשר זרעו יאכלו.
ג .ר"נ מרי"צ' :בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר' - ,אמר הקב"ה :לא אבוא
בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה.
ד .ר"נ מרי''צ' :ובאחת יבערו ויכסלו -ע"ז שמבערת רשעים בגיהנם,
ה .ר"נ מרי"צ 'כי שתים רעות עשה עמי' -אחת ששקולה כשתים -ע"ז
שהריעו משניהן מכותיים עובדים לאש ,וקדריים שעובדין למים.
ואפי' שמים מכבים האש לא המירו אלהיהם,
ו .ר"נ מרי"צ :ויהי כאשר זקן שמואל' קפצה עליו זקנה אפי' שהיה בן נ"ב
ד'נחמתי כי המלכתי את שאול'.
וטעם שאמר :רבש"ע שקלתני כמשה ואהרן ,ד'משה ואהרן בכהניו
ושמואל בקראי שמו' ,אהיה כמותם שלא בטלו מעשה ידיהם בחייהם
ואל ימות שאול בחיי .וא''א שלא ימות שאול שכבר הגיעה מלכות
דוד ואין מלכות נוגעת בחברתה אלא אקפיץ עליו זקנה וימות
שלא ירננו שמת צעיר ,והתעכב שאול מלמות שנתיים וחצי
• אדם נדחה מפני אדם – ד'הרגתים באמרי פי' ,ולא במעשיהם,

ז .ר"נ ביקש מרי"צ לומר דבר כשישבו בסעודה.
וא"ל אין מסיחין בסעודה ,שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה
אחר הסעודה אמר מרי"ו :יעקב אבינו לא מת .אפי' דספדו
וחנטו וקברו ד'ואתה אל תירא עבדי יעקב  ...ואת זרעך מארץ שבים',
מקיש הוא לזרעו ,דבחיים .שיביאנו לגאול בניו לעיניו,
ח .רי"צ :כל האומר רחב רחב מיד רואה קרי .וביודעה ומכירה,
ט .ר"נ ביקש מרי''צ ברכה א"ל :משל להולך במדבר ,ומצא אילן
פירות ומים אכל ושתה וישב בצילו ,אמר :אילן ,במה אברכך?
הרי פירותיך מתוקין ,וצילך נאה ,ואמת המים עוברת תחתיך.
אלא :שכל נטיעות שממך יהיו כמותך .אף אתה ,יש לך תורה,
עושר ,בנים אלא :יה"ר שיהיו צאצאיך כמותך.
להנצחה

לינק להצטרפות

