קיצור הדף היומי
יום שבת ,ט״ז ְּב ִכ ְס ֵל ו תשפ״ב

תענית • ח

'אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל
א .ר"א :אם ראית רקיע שקהה כברזל מלהוריד טל ומטר,
שמעשה הדור שמקולקלין .ותקנתן -יתגברו ברחמים.
ויתרון הכשיר חכמה'  -כ"ש אם הוכשרו מעשיהן מתחילה.
ב .ר"ל :תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל,
משום שמשנתו אינה סדורה ,ותקנתו שירבה בישיבה,
ויתרון הכשיר חכמה'  -כ"ש כשמשנתו סדורה לו מתחילה.
ר"ל :סידר משנתו מ' פעם ,ראב''א כ"ד פעם כנגד כ"ד ספרים.
ג .רבא :תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל,
משום שרבו לא מסביר לו פנים תקנתו  -ירבה עליו רעים,
ויתרון הכשיר חכמה כ"ש בהוכשרו מעשיו בפני רבו מתחילה

'אם ישך הנחש בלוא לחש ואין יתרון לבעל הלשון',

ח.

ר"א :דור ששמים כנחשת על שאין לוחשי לחישות
'ואין יתרון לבעל הלשון' שיכול ללחוש ולא לוחש מה הנאה יש לו
לחש ולא נענה  -ילך אצל חסיד שבדור ,וירבה עליו בתפלה,
לחש ועלתה בידו -ומגיס דעתו עליו מביא אף לעולם,
רבא :שני ת"ח שאין נוחין זה לזה בהלכה מעלין כעס ה'
ב .ר"ל :לעת"ל אומרים החיות לנחש :ארי דורס ואוכל ,זאב
טורף ואוכל ,אתה מה הנאה יש לך?
א .ר"א :נשא לבבנו אל כפים -תפלת יחיד נשמעת כשמכוון
ושמואל :דויפתוהו בפיהם וגו' ואעפ"כ -והוא רחום יכפר עון היינו בציבור
ב .ר"א :גשמים יורדים בשביל בעלי אמנה
ג.ר"א גדולים בעלי אמנה בקב''ה ,ק''ו ממאמין בחולדה ובור,
רי"ו :המצדיק עצמו מלמטה ,מצדיקין עליו הדין מלמעלה,
השמח ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם
גשמים כאשה
'ועצר את השמים' כאשה שמחבלת ולא יולדת,
כבר קפרא :נאמרה עצירה באשה ,ועצירה בגשמים.
ח.
נאמרה לידה באשה ,ולידה בגשמים
פקידה באשה ,ופקידה בגשמים
'פלג אלהים מלא מים' -כמין קובה ברקיע שממנה גשמים יוצאין.
אם נגזרו גשמים בחוזק ,וחזרו בתשובה.
'אם לשבט'  -בהרים ובגבעות,
• רשב"נ:
'אם לחסד ימצאהו לארצו'  -בשדות ובכרמים.
'אם לשבט' – טוב לאילנות' ,אם לארצו'  -לזרעים,
'אם לחסד ימצאהו'  -בורות שיחין ומערות.



א .מעשה שהיה רעב ומוות ,ולא יכלו לבקש על שנים,
ארשב"נ :לבקש על השובע וממילא יתן חיים,

ח:

ב .מעשה שגזרו שמד ושלא לישב בתענית,
אר"ז :שיקבלו ע"ע ,וכשיבטל השמד ישבו בתענית,
והוכיח :מ'אשר נתת את לבך להבין ולהתענות וגו'.



רי"צ :גשמים בע''ש אפי' בשני אליהו – הן סימן קללה
כרב"ש :קשה יום המטר כיום הדין .טורח לבנ''א שא''א לצאת,
אמימר :אי לא שצריך לבריות היינו מבקשים רחמים לבטלו
רי"צ :שמש בשבת צדקה לעניים ,ד'שמש צדקה ומרפא'.
גדול יום הגשמים
א .רי"צ :שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו,
ב .רי"ו :כיום קבוץ גליות ,ג .שאפילו גייסות פוסקות בו,
רי"צ :אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין,
הנכנס למוד גרנו אומר יה''ר מה''א שתשלח ברכה במעשה ידנו.
התחיל למוד -אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה.
מדד ואח"כ בירך – הר"ז תפלת שוא .שאין הברכה מצויה
בדבר השקול ,המדוד ,המנוי ,אלא בדבר הסמוי מן העין.



לעילוי נשמת הר''ר אשר בהר''ר שמעון פלגנהיימר  -אודנהיים

לינק להצטרפות

