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דף ב'
היכן נתבאר שמצווה להזכיר גבורות גשמים
מצווה להזכיר בתפילה גבורות גשמים ,כלומר להזכיר ענין זה שה' מוריד הגשם.
ובהמשך יתבאר בעזה"י מנין שמצווה להזכיר זאת בתפילה .וכמו כן יתבאר בעזה"י
מדוע ענין זה נקרא גבורות גשמים ,וכמו כן יתבאר בעזה"י ממתי יש להזכיר זאת
בתפילה.
אכן משנתנו ,בה נאמרו דעות שונות בענין זמן התחלת הזכרת גבורות גשמים ,פותחת
בשאלה" ,מאימתי מזכירים גבורות גשמים" ,ומלשון זה משמע ,שענין הזכרת גבורות
גשמים כבר נתבאר במקום אחר ,ועתה באו לשאול רק מתי זמן ההזכרה.
ומתחילה אמרו ,שהתנא של משנתנו זכר מה ששנינו במסכת ברכות" ,מזכירין גבורות
גשמים בתחיית המתים ,ושואלים בברכת השנים ,והבדלה בחונן הדעת" ,ובא לברר ,מתי
זמן הזכרת הגשמים.
אולם דחו זאת ,כי אמרו ,שאם שאלתו היא מחמת אותה משנה במסכת ברכות ,היה
צריך לשאול כבר שם ,מתי זמן ההזכרה ,ולא להמתין עד כאן ,מתחילת סדר זרעים,
עד חלקו האחרון של סדר מועד.
ולפיכך אמרו ,שהתנא של משנתנו זכר מה ששנינו במסכת ראש השנהא" ,ובחג
נידונים על המים" ,שכן מאחר שנידונים על כך ,מסתבר שיש להזכיר זאת ,לרצות
עליהם שיבואו לברכה ,ואם כן יש לברר מתי מזכירים זאת.

א לשון הגמרא" ,תנא מראש השנה סליק" ,ומשמע מזה ,שמסכת תענית היא המסכת הנלמדת אחר מסכת ראש השנה,
כמו שהוא בסדר המשנה .אכן רש"י ותוס' פירשו ,שהכוונה לכך ששניהם בסדר אחד ,ואם כן אפשר שאין תענית אחר
ראש השנה ,אלא אחר ביצה ,כמו שהוא בסדר מסכתות התלמוד הבבלי.
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גבורות גשמים
נתבאר ,שמעשה ירידת הגשמים נקרא גבורות גשמים ,ואמר רבי יוחנן שהטעם לכך
כי יורדים בגבורה.
שכן מצינו ,שנאמר בגשמים לשון "אין חקר"" ,ע ֶֹשׂה גְ דֹלוֹת וְ אֵ ין חֵ ֶקר
אָרץ וְ ֹשׁלֵחַ מַ יִם עַ ל פְּ נֵי חוּצוֹת" )איוב ה' ט'-י'( וכן מצינו בבריאת
ִמ ְספָּ ר .הַ נֹּתֵ ן מָ טָ ר עַ ל פְּ נֵי ֶ
אָרץ א יִיעַ ף וְ א יִ יגָע
העולם ,שנאמר" ,הֲ לוֹא י ַָדעְ ָתּ ִאם א שָׁ מַ עְ ָתּ אֱ ֵ קי ע ֹולָם ה' בּו ֵֹרא ְקצוֹת הָ ֶ
נִפְ לָאוֹת עַ ד אֵ ין

אֵ ין חֵ ֶקר לִ ְתבוּנָת ֹו" )ישעיהו מ' כ"ח( .ובריאת העולם נאמר בה גבורה ,שנאמר" ,מֵ כִ ין
בוּרה" )תהלים ס"ה ז'( .ומעתה ,כשם שבריאת העולם בגבורה ,כך
הָ ִרים בְּ ֹכח ֹו נ ְֶאזָ ר בִּ גְ ָ
א
הגשמים הדומים לה ,גם הם בגבורה  .ולכן נקרא מעשה הגשמים גבורות גשמים

הזכרת הגשמים בתפילה
נתבאר ,שיש להזכיר גבורות גשמים בתפילה .ומבואר בברייתא ,שענין זה למד
מסמיכות הכתובים ,שנאמר "וְ הָ יָה ִאם ָשׁמֹעַ ִתּ ְשׁ ְמעוּ אֶ ל ִמ ְצוֹתַ י אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וֶּה אֶ ְתכֶ ם הַ יּוֹם
לְ אַהֲ בָ ה אֶ ת ה' אֱ ֵ קיכֶם וּלְ עָ בְ דוֹ בְּ כָ ל לְ בַ בְ כֶ ם וּבְ כָ ל נַפְ ְשׁכֶ ם" )דברים י"א י"ג( ,ואמרו חכמים,
אַרצְ כֶ ם
איזו היא עבודה שהיא בלב ,הוי אומר זו תפלה ,ונסמך לו הכתוב" ,וְ נָתַ ִתּי ְמ ַטר ְ
בְּ עִ תּוֹ יו ֶֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ וְ אָסַ פְ ָתּ ְד ָגנֶ וְ ִתיר ְֹשׁ וְ ְיִצהָ ֶר) "דברים י"א י"ד( ,לומר שיזכיר ענין זה
בתפילה.

מפתחות שלא נמסרו ביד שליח
לדברי רבי יוחנן ,שלשה מפתחות בידו של הקב"ה ,שלא נמסרו ביד שליח ,ואלו הם:
א .מפתח של גשמים ,שנאמר" ,יִ פְ ַתּח ה' לְ  אֶ ת אוֹצָ ר ֹו הַ טּוֹב אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם לָתֵ ת ְמטַ ר
אַר ְצ בְּ עִ תּ ֹו וּלְ בָ ֵר אֵ ת כָּ ל מַ ע ֲֵשׂה י ֶָד וְ ִהלְ וִ יתָ גּוֹיִ ם ַרבִּ ים וְ אַ ָתּה א ִתלְ וֶה" )דברים כ"ח י"ב( ,ה' ולא
ְ
שליח.
יִּשׁמַ ע אֵ לֶיהָ אֱ ִ קים וַ יִּ פְ ַתּח
ב .מפתח של חיה ]=לידה[ ,שנאמר" ,וַ יִּ זְ כֹּר אֱ ִ קים אֶ ת ָרחֵ ל וַ ְ
א אכן יש להקשות ,אמאי נקט גבורות טפי מכח ,וכמו כן הוה ליה למימר מאימתי מזכירין כח גשמים ,או ליתני גדולות
גשמים .ויש לומר דמן הדין נקט גבורות ,משום טעמא דאיכא כח ואיכא גדולה .אי נמי משום דהברכה מתחלת בגבורה
להכי נקט גבורות] .תוס'[.
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אֶ ת ַר ְחמָ הּ" )בראשית ל' כ"ב( ,הוא ולא שלוחוא.
ידעְ ֶתּם כִּ י אֲ נִי ה' בְּ פִ ְת ִחי אֶ ת ִקבְ רוֹתֵ יכֶם
ג .מפתח של תחיית המתים ,שנאמר" ,וִ ַ
וּבְ הַ עֲלו ִֹתי אֶ ְתכֶ ם ִמ ִקּבְ רוֹתֵ יכֶ ם עַ ִמּי" )יחזקאל ל"ז י"ג( ,אני ולא שליח.
ד .ובארץ ישראל אמרו ,שיש עוד מפתח רביעי שלא נמסר לשליח ,והוא מפתח של
פרנסה ,שנאמר" ,פּוֹתֵ חַ אֶ ת י ֶָד וּמַ ְשׂבִּ יעַ לְ כָ ל חַ י ָרצוֹן" )תהלים קמ"ה ט"ז( הוא פותח ולא
שליח] .ורבי יוחנן לא מנה דבר זה ,כי כלול הוא במפתח של גשמים ,שהגשמים הם הפרנסה[.
והנה ,אין הכוונה שלא נמסרו מפתחות אלו לאחרים כלל ,שהרי מצינו שמפתח
הגשמים נמסר לאליהו ,ומפתח תחיית המתים נמסר לאליהו ולאלישע ,ונחלקו
המפרשים בביאור הדבר.
 רש"י פירש ,שאמנם יתכן שימסר אחד המפתחות לשליח ,אבל כולם יחד לאימסרו בבת אחת לשליח אחדב.
 ותוס' פירשו ,שאמנם יתכן שימסרו מפתחות אלו לשליח באופן ארעי ,אבל לאימסרו לשום שליח להיות ממונה עליהם לעולם.

זמן הזכרת גבורות גשמים בתפילה
נתבאר ,שיש להזכיר בתפילה גבורות גשמים ,כלומר שהקב"ה מוריד גשם .ולדברי
הכל אין חובה להזכיר זאת כל השנה ,אלא רק בזמן הראוי להזכרת הגשמים .אבל
נחלקו חכמים ,מהו הזמן הזה.
א .דעת רבי אליעזר:
מתחילים להזכיר גבורות גשמים ביום טוב ראשון של חג הסוכות.
ונסתפקו בגמרא ,האם לדעה זו ,מתחילים להזכיר גבורות גשמים משעה שהגיע זמן
מצוות ארבעה מינים] ,לומר ,שכשם שאי אפשר למינים הללו בלא גשמים ,והם באים לרצות
א פירוש ,שהוא בעצמו עשה .ואם תאמר מהכא משמע דליכא אלא שלשה מפתחות ,ואם כן יש להקשות והא כתיב
"פתח ה' את אוצרו ויוצא את כלי זעמו" ,ומשמע נמי שלא נמסרו לשליח ,וכמו ההיא "וישמע אליה אלהים ויפתח את
רחמה" ,ואם כן אמאי לא חשיב לה .ויש לומר דלא חשיב כי אם אותן מפתחות של טובה ,ולהכי לא קא חשיב מפתח
של זעם .ואם תאמר דמשמע מהאי קרא ד"פתח ה'" ,שלא נמסר מפתח של זעם לשליח .והא אמרינן ,יורקמי שר של
ברד הוי .ויש לומר מכלי זעם אחרינא קאמר ,שלא נמסרו לשליח ,אבל משום ברד לא ,דאותו של ברד נמסרו] .תוס'[.
ב עי' מהר"ץ חיות שכתב שפירוש רש"י למסכת תענית אינו מרש"י.
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על המים ,כך אי אפשר לעולם בלא גשמים[ ,ואם כן מתחילים להזכיר גשמים ביום
הראשון ,ולא בלילה ,שכן מצוות ארבעה מינים זמנה ביום .או שמתחילים להזכיר
גבורות גשמים משעה שהגיע זמן ניסוך המים ,ואם כן מתחילים להזכיר גבורות
גשמים בליל יום טוב ראשון ,שכן כבר בלילה היו מתחילים להתעסק במצוות ניסוך
המים ,שבלילה היו ממלאים את המיםא.
ופשט רבי אבהו כפי האופן הראשון ,לומר ,שלדעת רבי אליעזר תחילת זמן הזכרת
גבורות גשמים ביום הראשון בתפילת שחרית ,שהוא תחילת זמן מצוות נטילת ארבעה
מינים] .י"א שכך קיבל רבי אבהו מרבותיו וי"א שכך שמע ברייתא בה מבואר כן[.
ורבי יהושע חולק על רבי אליעזר ,ואומר ,שאין ראוי להזכיר גבורות גשמים בימי חג
הסוכות ,משום שהגשמים בחג סימן קללה הם ,כמבואר במסכת סוכה ,שכשיורדים
גשמים בחג ,הרי זה דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו ,ושפך לו רבו קיתון על פניו,
לומר ,איני חפץ בשימושך ,שכשהגשמים יורדים לסוכה ,הכל יוצאים ממנהב ,ונראה
שאין הקב"ה חפץ שנשתמש לפניו.
ורבי אליעזר אומר ,שדווקא לבקש על הגשמים ,לומר ותן טל ומטר ,אין להתחיל בחג,
אבל הזכרת גבורות גשמים אינה בקשה ,אלא הזכרת שבח של הקב"ה ,כהזכרת שבח
תחיית המתים ,ובכל זמן יכול לשבחו על הורדת הגשמים בזמנם ,ולכן יכול להזכיר
שבח זה גם בזמן שאינו מבקש על כך.
ואמר על כך רבי יהושע ,שאין הדבר כן ,ויש חילוק בין הזכרת תחיית המתים ,שכל
שעה ראויה לכך ,ולכן יכולים לומר זאת כל השנה ,לבין הורדת גשמים ,שבימי הקיץ
היא סימן קללה ]כמו ששנינו ,יצא ניסן וירדו גשמים ,סימן קללה הם ,שנאמר" ,הֲ לוֹא ְק ִציר
וּראוּ כִּ י ָרעַ ְתכֶם ַרבָּ ה אֲ ֶשׁר ע ֲִשׂיתֶ ם בְּ עֵ ינֵי ה' לִ ְשׁאוֹל
ִח ִטּים הַ יּוֹם ֶא ְק ָרא אֶ ל ה' וְ יִ ֵתּן קֹלוֹת וּמָ טָ ר ְוּדעוּ ְ

לָכֶ ם מֶ לֶ) "שמואל א' י"ב י"ז([ ,וכן בחג ,היא סימן קללה ,ולכן אין לאומרה בזמנים אלו.
ורבי אליעזר חולק על כך ,ואומר ,שבאמת מותר להזכיר שבח זה גם בימות החמה

א ויש ספרים דכתיב בהם ,דאמר מר" ,ומנחתם ונסכיהם" אפילו בלילה ,שכשמקריבין הקרבנות ביום ,יכולין להביא
המנחות והנסכים בלילה ,ואם כן ניסוך המים ,נמי יכול לנסך בלילה] .רש"י[ .אכן לפי זה לכאורה הלילה האמור כאן
הוא הלילה השני .ויל"ע בדבר [] .ויש לומר דאינו חייב לנסך אלא בתמיד של שחר ,ומכל מקום אי בעי עביד ליה
בליליא] .תוס'[.
ב כדאמרינן במסכת סוכה בפרק הישן ,מאימתי מותר לפנות ,משתסרח המקפה.
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שאינו זמנו ,ומיום ראשון של חג חובה לאומרוא.
ב .דעת רבי יהושע.
במשנתנו מבואר ,שלדעת רבי יהושע ,מתחילים להזכיר גבורות גשמים ביום טוב
אחרון של חג כלומר בשמיני עצרתב .ולכאורה מתחילים להזכיר בערבית ,שאז כבר אין
הגשמים סימן קללה .אמנם בברייתא מבואר ,שלדעת רבי יהושע ,מתחילים להזכיר
גבורות גשמים משעת הנחת הלולב ,ופירש רש"י ,מיום שמברכים בו באחרונה ,דהיינו
בשביעי .אך בהגהות מהר"ב רנשבורג יישב ,שרש"י פירש בזה רק מהו יום הנחת לולב,
אבל ההזכרה ,רק מאחרי יום זה ,כלומר למוצאי יום שביעי ,ונמצאו דברי רבי יהושע
מכוונים ,שתחילת ההזכרה היא בליל שמיני עצרתג.
ג .דעת רבי יהודה בן בתירא.
מתחילים להזכיר גבורות גשמים ביום שני של חג .והטעם לכך ,כי לדעת רבי יהודה בן
בתירא ,הסיבה שמתחילים להזכיר את הגשמים בחג ,משום שמצינו שמנסכים בו מים
לברך את גשמי השנה ,ומשעה שמתחילים לנסך ניסוך המים ,מתחילים להזכיר את
הגשמים.
ולדעת רבי יהודה בן בתירא ,תחילת מצוות ניסוך המים ביום השני ,כי היא רמוזה
בקרבנות היום השני של החג ,כפי שיתבאר בעזה"י להלן.
ואפשר שלדעה זו ,מאחר שהזכרת הגשמים תלויה בניסוך המים ,מתחילים בהזכרת
הגשמים בתפילת ערבית של ליל שני.
ד .דעת רבי עקיבא.
מתחילים להזכיר גבורות גשמים ביום ששי של חג .והטעם לכך ,כי לדעת רבי עקיבא,
הסיבה שמתחילים להזכיר את הגשמים בחג ,משום שמצינו שמנסכים בו מים לברך
את גשמי השנה ,ומשעה שמתחילים לנסך ניסוך המים ,מתחילים להזכיר את
הגשמים.
א שכל הבא לבקש ,מקדים ומרצה ,ואסימן קללה לא קפדינן] .תוס'[.
ב שאין יושבים בו בסוכה ,ושוב אין הגשמים סימן קללה .ואפילו האידנא שיושבים בו בסוכה ,אינו אלא מדרבנן,
משום ספיקא ,ואף על גב דבקיאינן בקביעא דירחא ,גזרה שמא יחזור הדבר לקלקולו ,או משום מנהג אבותינו בידינו
 ...ולכן מדכרינן ,אבל כל שבעה לא ,שהגשמים בימי סוכה סימן קללה הן] .תוס'[.
ג וכן כתבו התוס' משעת הנחתו ,ליל מוצאי שביעי של סוכות ,שמניחין בו את הלולב] .עי' תוס'[.
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ולדעת רבי עקיבא ,תחילת מצוות ניסוך המים ביום הששי ,כי היא רמוזה בקרבנות
היום הששי של החג ,כפי שיתבאר בעזה"י להלן.
ואפשר שלדעה זו ,מאחר שהזכרת הגשמים תלויה בניסוך המים ,מתחילים בהזכרת
הגשמים בתפילת ערבית של ליל ששי.
ה .דעת רבי יהודה משום רבי יהושע בן בתירא.
מתחילים להזכיר גבורות גשמים בתפילת מוסףא של יום טוב אחרון של חג הסוכות,
ומסיימים בתפילת שחרית של יום טוב ראשון של פסח.
במשנתנו משמע שרבי יהודה אמר דבר זה משם עצמו ,אולם מבואר ,שלמד זאת מרבי
יהושע בן בתירא .ובברייתא אחת אמרו ,שאמר זאת בשם בן בתירא ,שכך נקרא רבי
יהושע בן בתירא קודם שנסמך .ובברייתא אחרת אמרו ,שאמר זאת בשם רבי יהושע,
שכך היה נקרא רבי יהושע בן בתירא לאחר שנסמך.
בדברי רוב התנאים נתבאר מתי מתחילים להזכיר את הגשמים בתפילה ,ולא נתבאר
מתי מפסיקים אלא בדברי רבי יהודה משום רבי יהושע בן בתירא ,שאמר ,שאומרים
עד תפילת שחרית של יום טוב ראשון של פסח.
והובאו בסוגיתנו גם דברי רבי ,שאמר ,שבזמן שבו מפסיקים לשאול על הגשמים ]ותן
טל ומטר בברכת השנים[ ,בו בזמן מפסיקים להזכירם בתפילה ]מוריד הגשם בברכת מחיה

המתים[ .ובדף ד' יתבאר בעזה"י ,מתי מפסיקים לשאול על הגשמים.

מצוות ניסוך המים
כל ימות השנה ,כשמקריבים קרבנות ]עולה ושלמים[ ,מביאים עימהם יין במידה
מסוימת לנסך על המזבח ,שנאמר" ,וַ ע ֲִשׂיתֶ ם ִא ֶשּׁה ַלה' ֹעלָה א ֹו זֶ בַ ח לְ פַ לֵּא נ ֶֶדר א ֹו
מע ֲֵדיכֶם ַלעֲשׂוֹת ֵריחַ נִיחֹחַ ַלה' ִמן הַ בָּ ָקר א ֹו ִמן הַ צֹּאן .וְ ִה ְק ִריב הַ מַּ ְק ִריב
בִ נ ְָדבָ ה א ֹו בְּ ֹ
ָק ְרבָּ נ ֹו  ...וְ יַיִ ן ַלנֶּסֶ ְ רבִ יעִ ית הַ ִהין ַתּע ֲֶשׂה ַ ...לכֶּבֶ שׂ הָ אֶ חָ ד .א ֹו לָאַיִ ל ַתּע ֲֶשׂה  ...וְ יַיִ ן ַלנֶּסֶ 
ְשׁלִ ִשׁית הַ ִהין  ...וְ כִ י תַ ע ֲֶשׂה בֶ ן בָּ ָקר  ...וְ ִה ְק ִריב עַ ל בֶּ ן הַ בָּ ָקר  ...וְ יַיִ ן ַתּ ְק ִריב ַלנֶּסֶ  חֲ צִ י
הַ ִהין ) "...במדבר ט"ו ג'-י'( .ובימות חג הסוכות ,כשמקריבים את קרבנות התמיד ,מלבד
א ובירושלמי קאמר אמאי אינו מזכיר מאורתא ,פירוש מתפלת ערבית ,ומשני דלית תמן כל עמא ,ופריך ולדכרו בצפרא,
פירוש בתפלת שחרית ,ומשני דהוו סברי דהוו מדכרו ליה מאורתא] .תוס'[.
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ניסוך היין ,מנסכים על המזבח גם מים.
ולהלן יתבאר בעזה"י ,מנין שמצווה לנסך על המזבח מים בחג הסוכות ,ובאלו ימים
מימי החג המצווה הזו נוהגת.
א .דעת רבי יהודה בן בתירא.
מצוות ניסוך המים רמוזה בפרשת קרבנות החג ,שקרבנות כל הימים כתובים באופן
שווה ,מלבד שלושה שינויים.
וּשׂעִ יר עִ זִּ ים אֶ חָ ד חַ טָּ את ִמלְּ בַ ד ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד ִמנְחָ תָ הּ וְ נ ְִסכָּהּ"
)א-ב( בקרבנות רוב הימים נאמר " ְ
וּמנְחָ תָ הּ
וּשׂעִ יר עִ זִּ ים אֶ חָ ד חַ טָּ את ִמלְּ בַ ד ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד ִ
)במדבר כ"ט ט"ז( ובקרבנות היום השני נאמר " ְ
וּשׂעִ יר חַ טָּ את
וְ נִ ְסכֵּ יהֶ ם" )במדבר כ"ט י"ט( ,הרי מ"ם יתירה .ובקרבנות היום הששי נאמר " ְ
אֶ חָ ד ִמלְּ בַ ד ֹעלַת הַ ָתּ ִמיד ִמנְחָ תָ הּ וּנְ ָס ֶכיהָ " )במדבר כ"ט ל"א( ,הרי יו"ד יתירה.
וּמנְחָ תָ ם וְ נ ְִסכֵּ יהֶ ם לַפָּ ִרים לָאֵ ילִ ם וְ לַכְּ בָ ִשׂים בְּ ִמ ְספָּ ָרם כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט"
)ג( בקרבנות רוב הימים נאמר " ִ
וּמנְחָ תָ ם וְ נ ְִסכֵּהֶ ם לַפָּ ִרים לָאֵ ילִ ם וְ לַכְּ בָ ִשׂים
)במדבר כ"ט י"ח( ,ובקרבנות היום השביעי נאמרִ " ,
בְּ ִמ ְספָּ ָרם כְּ ִמ ְשׁפָּ ָטם" )במדבר כ"ט ל"ג( ,הרי מ"ם יתירה.
צרף את האותיות היתירות ,וקבל את המילה "מים" ,ומכאן רמז לניסוך המים מן
התורה.
ומאחר שמצווה זו רמוזה מקרבנות היום השני עד קרבנות היום השביעי ,מצווה זו
מתקיימת מהיום השני עד היום השביעי ,אבל ביום הראשון וביום השמיני ,אין ניסוך
המים.
ב .דעת רבי עקיבא.
אין די ברמז הנ"ל ,ללמוד ממנו מצוות ניסוך המים ,אלא מאחר שנאמר בקרבנות
היום הששי "וּנְ ָס ֶכיהָ " שמשמעותו שני נסכים ,מעתה יש ללמוד מהרמז הנ"ל,
שהניסוך הנוסף הוא ניסוך של מים.
ומאחר שעיקר מצוות ניסוך המים למדה מקרבנות היום הששי ,מצווה זו מתקיימת
מהיום הששי ואילך ,אבל בחמשת הימים הראשונים אין ניסוך המיםא.

א יל"ע בדבר ,הלא בקרבנות היום השני נאמר "וְ נ ְִסכֵּיהֶ ם" ,והוא גם כן לשון רבים ,ואם כן למה לא למד ממנו חיוב
ניסוך של שני מהיום השני ואילך.
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ג .דעת רבי נתן.
מצוות ניסוך המים למדה מהכתוב" ,וְ נ ְִסכּ ֹו ְרבִ יעִ ת הַ ִהין לַכֶּ בֶ שׂ הָ אֶ חָ ד בַּ קּ ֶֹדשׁ הַ ֵסּ נ ֶֶסֵ שׁכָר
ַלה'" )במדבר כ"ח ז'( ,שמשמע ממנו שמנסכים שני ניסוכים.
ואין לומר שהכוונה לשני ניסוכים של יין ,כי לכך שינה הכתוב ,ולא אמר "הַ סֵּ  הֶ סֶ ,"
או " ַנסֵּ  נֶסֶ  ,"אלא "הַ סֵּ  נֶסֶ  ,"לומר לך ,שני ניסוכים שונים הם ,אחד של יין ואחד
של מים.
ד .דעת שאר החכמים.
מצוות ניסוך המים למדה מהלכה למשה מסיני .לדעת רוב החכמים ]רבי אליעזר ,ורבי

יהושע ,ותנא קמא במסכת סוכה[ ,הלכה למשה מסיני ,שמצווה זו נוהגת כל שבעת ימי
החג בלבד .ולדעת רבי יהודה ,הלכה למשה מסיני ,שמצווה זו נוהגת גם ביום טוב
אחרון של חג.

דברים שהם הלכה למשה מסיני
לדברי רבי אמי אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית חורתן ,שלושה
דברים אלו) ,א( עשר נטיעות) .ב( ערבה) .ג( וניסוך המים .הלכה למשה מסיני הםא.
ולהלן נבאר בעזה"י את הדינים הללו.
א .עשר נטיעות.
מצווה להוסיף בשנה השביעית מחול על הקודש ,ולכן אסור לחרוש שדה תבואה ושדה
אילן שלושים יום קודם שביעית .וחכמים עשו סייג לדבר ,ואסרו לחרוש שדה תבואה
מפסח ואילך ,ושדה אילן מעצרת ואילך.
יוצאים מכלל זה נטיעות ,שנאמרה בהם הלכה למשה מסיני ,שמותר לחרוש את השדה
בשבילם עד ערב ראש השנה ,כדי שלא יבשו .וכשיש עשר נטיעות בבית סאה ]=חמישים

א לא אלו בלבד הלכה למשה מסיני ,והסיבה שנאמרו שלושת אלו יחדיו ,כי כך ארע שאלו השלשה נשאלו בבית המדרש,
מנין להם מן התורה ,והשיבו שהלכה למשה מסיני הם ,ושמע השומע וגרסם כסדר ששמעם .וכן ,שיעורים וחציצין
ומחיצין ,שמען השומע ,וסדרן כסדר ששמען .וכן בכל מקום] .רש"י במסכת סוכה[.
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אמה על חמישים אמה[ ,ומפוזרות בו בשווה ,יונקות הן מכל בית סאה ,ומותר לחרוש
את כולו עד ראש השנה .ואם לאו ,כגון שאינן עשר ,או שאינן מפוזרות בשווה ,אין
לחרוש כל בית סאה ,אבל מותר לחרוש תחת כל נטיעה כשיעור יניקתה ]לפי חשבון
עשרה לבית סאה[.

ב .ערבה.
הלכה למשה מסיני ,שבכל יום מימי חג הסוכות ,יש להקיף את המזבח בערבות פעם
אחת ,וביום האחרון שבע פעמים ,כמבואר במסכת סוכה.
ג .ניסוך המים.
הלכה למשה מסיני ,שבכל שבעת ימי חג הסוכות ,היו מנסכים מים על המזבח עם
הקרבת תמידים של שחר ,כפי שנתבאר לעיל.

הזכרת טל ורוחות ועננים
נתבאר ,שבימות הגשמים מזכירים את הגשמים בתפילה .ומבואר ,שדווקא גשמים,
שפעמים הם נעצרים ,יש להזכירם בתפילה ,אבל דברים שאינם נעצרים לעולם ,לא
א
חייבו חכמים להזכירם בתפילה ,ובכלל זה) ,א( טל) .ב( רוחות ) .ג( ועבים ]=עננים[.
ולכן אין חובה לומר "משיב הרוח ומוריד הטל" או "מקשר עבים" .אמנם אם רצה
להזכירם ,הרשות בידו.
ואמר רבי חנינא ,מעתה ,כך הדין לענין הזכרות אלו והזכרת גשם.
א .בימות החמה ]מניסן ועד החג[ אין צריך להזכיר רוחות ,ואין לו להזכיר גשם .אם
אמר "משיח הרוח" ,אין מחזירים אותוב ,שגם עתה זמנו של רוח ,והתפלל כהוגן ,אבל
אמר "מוריד הגשם" ,מחזירים אותו ,כי בימות החמה הגשמים נעצרים ,ואם ירדו
סימן קללה הם ,ולפיכך המזכירם לא התפלל כהוגן ,וחוזר לראש הברכה ,ואומרה בלא
"מוריד הגשם".

א והאי דאמרינן בתפלה "משיב הרוח ומוריד הגשם" ,לאו משום חיוב ,אלא חוק גשם הוא מזכיר ,דטל ורוחות מועילות
לארץ לתקנה ולנגבה ,כדבסמוך ,זיקא דבתר מיטרא כמיטרא] .רש"י[.
ב ומשם הר"ם ,שאין לומר בימות החמה משיב הרוח ,דהא אמר רבי חנינא בימות החמה אמר משיב הרוח אין מחזירין
אותו ,מכלל דלכתחילה אין לאומרו] .תוס'[.
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ב .ובימות הגשמים רשאי להזכיר רוחות ,וצריך להזכיר גשם .ואם לא אמר "משיב
הרוח" אין מחזירים אותו ,שהרי אין הדבר חובה ,ולא זו בלבד ,אלא אף אם אמר
"מעביר רוח שלא ינשב ,ומפריח טל שלא ירד" ,גם כן אין מחזירים אותו ,שהרי בכל
אופן לא יעצרו ,ולא מקלקל כלום בכך שמתפלל לבטלם .אבל אם לא אמר "מוריד
הגשם" ,מחזירים אותו ,כי עתה הוא זמן שצריכים לגשם ,וכל שלא הזכירו בתפילה,
לא התפלל כהוגןא.

הטל אינו נעצר לעולם
לולא הטל היורד בכל יום ,אין העולם מתקיים ,ולכן אין הטל נעצר לעולםב.
אַחאָב חַ י ה'
וראיה לכך שכן תחילה נאמר "וַ יֹּאמֶ ר אֵ לִ יָּהוּ הַ ִתּ ְשׁבִּ י ִמתּ ָֹשׁבֵ י גִ לְ עָ דג אֶ ל ְ
אֱ ֵ קי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר עָ מַ ְד ִתּי לְ פָ נָיו ִאם יִ ְהיֶה הַ ָשּׁנִ ים הָ אֵ לֶּה ַטל וּמָ ָטר כִּ י ִאם לְ פִ י ְדבָ ִרי"
ישׁית לֵאמֹר
יְהי י ִָמים ַרבִּ ים ְוּדבַ ר ה' הָ יָה אֶ ל אֵ לִ יָּהוּ בַּ ָשּׁנָה הַ ְשּׁלִ ִ
)מלכים א' י"ז א'( ,ולאחר מכן נאמר "וַ ִ
אַחאָב וְ אֶ ְתּנָה ָמ ָטר עַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה" )מלכים א' י"ח א'( ,אבל טל לא היה
לֵ הֵ ָראֵ ה אֶ ל ְ
צריך לומר שיתן ,כי לא נעצר כלל.
א אכן אם אמר מוריד הטל בימות הגשמים ,אין מחזירין  ...ומשום הכי אמר הר"י בשם א"ז לעולם ,בין בימות החמה
בין בימות הגשמים מוריד הטל ,דלעולם לא אתי לידי ספק אמר ספק לא אמר [] .ואם ספק אם הזכיר אם לאו  ...כל
שלושים יום חזקה מה שהוא למוד הוא אומר ,ומחזירין מספק כל שלושים יום .וכן זכרנו .ומי כמוך .וכתוב לחיים.
שאומרים מן הכסה עד יום הכפורים מספק מחזירין [] .והיכא דלא מזכיר בגבורות ,מזכיר בשומע תפלה  ...כי היכי
דשואלין בשומע תפילה  ...והיכא דלא אמר בשומע תפלה ,אי נזכר קודם שעקר רגליו ,חוזר לשומע תפילה ,ואי לא,
חוזר לראש ,בין לא אמר מוריד הגשם ,ובין לא אמר ותן טל ומטר ][ .והני מילי ביחיד ,אבל שליח צבור ,פסק רבינו
יהודה ,דאין מחזירין ,לפי דאין מחזירין שליח צבור אלא משום שלושה דברים) ,א( מתחיית המתים )ב( ומבונה
ירושלים )ג( ומברכת ולמלשינים ,משום דנראה ככופר] .תוס'[.
ב ומשום הכי נראה דגבי גדעון ,כשאמר "על הארץ יהיה טל ועל הגיזה יהיה חורב" כתיב "ויעש כן" ,אבל כשאמר "על
הארץ יהיה חורב ועל הגזה יהיה טל" כתיב "ויהי כן" ,כלומר דעל הגיזה היה הטל ,אבל לא כתיב "ויעש כן" משמע דעל
הארץ היה טל ,דטל לא מיעצר .ע"כ בנוסח שלפני .ועוד מצאתי ,כשאמרו "על כל הארץ יהיה טל" כתיב "ויעש אלהים
כן" ,וכשאמר "טל יהיה על הגיזה לבדה ועל כל הארץ יהיה חרב" כתיב "ויהי כן" ולא הזכיר בזה השם יתברך ,וטעמו
אשר אומר כי הוא זה ,כי אין השם יתברך מזכיר שמו על הרעה" ,כי אם יהיה חורב על כל הארץ" היתה רעת יושבי בה,
וכתיב "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" אבל כשאמר "על כל הארץ יהיה טל" כתיב "ויעש
אלהים" .וכדומה לזה "ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה" וגבי חשך לא הזכיר השם יתברך .וכן בחמשה
דברות אחרונות מלא תרצח ואילך לא הזכיר השם יתברך ,הכל הולך אל מקום אחד ,משל למלך שבנה דירה נאה,
והניח לצייר מגינו לפני כל חדרי הבית ,זולתי בית הכסא מקום הטינוף] .תוס'[.
ג לכך נקרא מתושבי גלעד ,לפי שהרגו ישראל אנשי יבש גלעד על מעשה פילגש בגבעה ,ולא נשאר ביבש גלעד כי אם מעט
אנשים מן המיושבים בעיר ,כי כל השאר היו עם אספסוף ,לכך מעיד כי אליהו מן התושבים ,כך שמעתי מהר"י טרוט"י
משם הר"י בה"ר יצחק ממלאון] .תוס'[.
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ואליהו שאמר שלא ירד טל אותם שנים ,לא התכוון שלא ירד כלל ,אלא שלא ירד
לברכה להצמיח צמחים.
והסיבה שלבסוף כשריחם עליהם הקב"ה ,הזכיר רק את נתינת המטר ,אף שהיה יכול
להזכיר גם את נתינת הטל לברכה ,משום שרק נתינת המטר ניכרת ,שפסק לגמרי,
ועתה ניתן ,אבל נתינת הטל אינה ניכרת ,שהרי גם עד עכשיו ירדא.

הרוחות אינן נעצרות לעולם
לולא הרוחות המנשבות בכל יום ,אין העולם מתקיים ,ולכן אין הרוחות נעצרות
לעולם.
אַרבַּ ע
ואמר רבי יהושע בן לוי ,שדבר זה למד מהכתוב" ,הוֹי הוֹי וְ נֻסוּ מֵ אֶ ֶרץ צָ פוֹן נְאֻ ם ה' כִּ י כְּ ְ
שּׁמַ יִ ם פֵּ ַר ְשׂ ִתּי אֶ ְתכֶ ם נְאֻ ם ה'" )זכריה ב' י'(.
רוּחוֹת הַ ָ
שכן אין כוונת הכתוב לומר ,שהקב"ה יפזר את ישראל בארבע רוחות השמים] ,או

יאסוף אותם מארבע רוחות שפיזרם[ ,שלא נאמר בו "בארבע" ]או "מארבע"[ ,אלא
אַרבַּ ע".
"כְּ ְ
אלא כך כוונת הכתוב ,כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות] ,שלא יתקיים מרוב הבל
וחמימות[ ,כך אי אפשר לעולם בלא ישראל] ,שאין העולם מתקיים אלא בשביל ישראלב[.

ומסקנת הגמרא ,שדווקא רוחות מצויות אינן נעצרות לעולם .אבל רוחות שאינן
מצויות ,פעמים נעצרותג .ומכל מקום לא חייבו חכמים להזכירם ,כי די לעולם ברוחות
מצויות ,ואף שצריכים רוח שאינה מצויה לזרות הקש מהתבואה בגורן ,יכולים לעשות
זאת גם על ידי נפה וכברה ,ולכן אין חייבים דווקא רוח שאינה מצויה.

העבים אינם נעצר לעולם
לולא העבים ,אין העולם מתקיים ,ולכן אין העבים נעצרים לעולם.
א ולא היה אחאב הרשע מודה בחזירה דטל של ברכה ,דאי הוה אומר ואתנה טל ומטר ,היה אחאב מקנטרו ,ואומר לו
שלא נעצר] .רש"י[.
ב והכי אמר קרא ,כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם ,לרוחות העולם ,כדי שיתקיים ,שנאמר "אם לא בריתי יומם
ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי"] .רש"י[.
ג והוא הדין דמצי לשנויי הא בחריפי הא באפלי ,אלא שפיר קא משני ליה הא ברוח מצויה] .תוס'[.
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ומסקנת הגמרא ,שדווקא עננים הבאים לפני המטר=] ,חרפי ,כלומר עבים בכירות[,
אינם נעצרים לעולם .אבל עננים הבאים אחר המטר ]=אפלי ,שהם מועילים כמטר ,כפי

שיתבאר בעזה"י להלן ,שהם שניות למטר[ ,נעצרים הםא.
ומכל מקום ,מאחר שאין כל העננים נעצרים לעולם ,לא חייבו להזכירם.

"וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ א יִ ְהיֶה מָ ָטר"
נאמר "וְ חָ ָרה אַף ה' בָּ כֶ ם וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ א יִ ְהיֶה מָ טָ ר

וְ הָ אֲ ָדמָ ה א ִת ֵתּן אֶ ת יְ בוּלָהּ וַ אֲ בַ ְד ֶתּם

אָרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶשׁר ה' נֹתֵ ן לָכֶ ם" )דברים י"א י"ז(.
ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ ֶ

ומאחר שנאמר "וְ א יִ ְהיֶה מָ טָ ר" ,על כרחך כוונת הכתוב "וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם" לעצירת
דברים נוספים ,ואמרו ,שהכוונה לעצירת רוחות שאינן מצויות ,ולעצירת עננים הבאים
אחר המטר.

העבים והרוחות שניות למטר
מבואר בברייתא ,שהעבים והרוחות שניות למטר ,כלומר כמעט מועילות כמטר עצמוב.
ואמר עולא או רב יהודה ,שכן הוא כשהם באים אחר הגשם.
אמנם דווקא כשהם באים אחר הגשם בנחת ,אבל אם הם באים אחר הגשם בכח ,הם
מעלים אבק על התבואה ,וקללה היא ,שעל הענין הזה נאמר בקללות" ,יִ ֵתּן ה' אֶ ת ְמטַ ר
אַר ְצ אָבָ ק וְ עָ פָ ר ִמן הַ ָשּׁמַ יִם י ֵֵרד עָ לֶי עַ ד ִה ָשּׁ ְמ ָד) "דברים כ"ח כ"ד( ,כלומר ,אבק ועפר על ידי
ְ
הרוח שאחר המטר.

תועלת דברים הבאים אחר הגשם
לדברי רב יהודה ,הדברים הבאים ,כשהם באים אחר הגשם ,מועילים הם כמו הגשם.
)א( רוח הבאה אחר הגשם) .ב( עננים הבאים אחר הגשם) .ג( שמש הבאה אחר הגשם.
א כן פירש רש"י .ותוס' פירשו ,הא דאמר נעצרים ,היינו בחריפי ,כלומר בפירות המתבכרות  ...אבל באפלי ,במאוחרות,
לא מיעצרי] .עי' תוס'[.
ב כן פירש רש"י .ותוס' פירשו ,שניות במעלה ,כדאמרי אינשי משנה למלך] .עי' תוס'[ .ואפשר שהוא מלשון שניות
לעריות או שניות לטומאה.
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אבל הדברים הבאים ,אינם מועילים כמו הגשם) .א( גילהי דלילא ]=הבזק ברקים

בלילהא[) .ב( שמש הנראית דרך קרחות שבין הענניםב.

השלג מועיל כחמישה גשמים
לדברי רבא ,השלג מועיל להריםג ,כחמישה גשמים היורדים על הארץ ,שנאמר" ,כִּ י
ֶשׁם ִמ ְטרוֹת עֻזּוֹ" )איוב ל"ז ו'( ,כלומר כשיאמר לשלג
ֶשׁם מָ ָטר וְ ג ֶ
אָרץ וְ ג ֶ
ַל ֶשּׁלֶג יֹאמַ ר הֱ וֵא ֶ
שהוא ארץ ,הרי הוא כגשם ]= ,[1מטר ]= ,[1וגשם ]= ,[1מטרות ]= ,[2סך הכל חמישה.

חילוקי תועלת של ירידת גשמים
לדברי רבא ,ההרים אין מועיל להם אלא שלג .האילנות מועיל להם גם מטר הבא
בכח .התבואה מועיל לה גם מטר הבא בנחתד .וגרעין שתחת גוש קרקע ,מועיל לו גם
גשם דק .ונקרא הגשם הדק עורפילא ,כמו עורו פילי ,כלומר סותם ]=עורו[ סדקי
אדמה ]=פילי[ א"נ מעורר ]=עורו[ ומצמיח גרעינים שבסדקי אדמה ]=פילי[.

דף ד'
צמיחת צורבא מרבנן
אמר רבא ,האי צורבא מרבנן ]=בחור חריףה[ ,דומה לפרצידא דתותי קלא ]=גרעין שתחת

הארץ[ ,דכיון דנבט נבט ,כלומר משמתחיל לבצבץ ולעלות ,עולה למעלה ,כך תלמיד
חכם ,כיון שיצא שמו ,הולך וגדל למעלה.
א ותוס' פירשו ,זריחת הלילה שקורין לנישו"ר בלע"ז] .עי' תוס'[.
ב כן פירש רש"י .ותוס' פירשו ,שמכאן ומכאן יורדין הגשמים ,והשמש זורח באמצע ,זה דשמש לא מעלי] .תוס'[.
ג וכל שכן לבקעה ,אלא הרים אין להם גשמים אלא שלג ,שהגשמים יורדין למטה ,ואין ההר שותה מהן .ועוד ,שלג
שבעמקים נמס והולך מפני החום ששולט שם ,כמים הוא ,אבל בהרים קרוי שלג] .רש"י[.
ד כן כתבתי ,כי היה נראה לי שכל דבר מועיל לו גם הדברים הקודמים ,אולם בדף י"ט מבואר ,שכל דבר מועיל לו מה
שאמור בו.
ה תלמיד חכם זקן לא קרי צורבא ,אלא ההוא מרבנן קרי ליה] .רש"י[.
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כעס וקושי של תלמידי חכמים
אמר רבא ,האי צורבא מרבנן דרתח ]=שכועס[ ,אורייתא הוא דקא מרתחא ליה
]=התורה היא גורמת לו שיכעס[ ,שיש לו רוחב לב מתוך תורתוא ,ועל ידי זה משים ללבו
כל דבר ,יותר משאר בני אדם ,וכועס מהר ,שנאמר" ,הֲ לוֹא כֹה ְדבָ ִרי כָּאֵ שׁ נְ אֻ ם ה'
וּכְ פַ ִטּישׁ יְ פֹצֵ ץ סָ לַע" )ירמיהו כ"ג כ"ט( ,ובדברים אלו למדנו ,שכשרואים תלמיד כועס ,יש
לדונו לכף זכות ,לומר ,מחמת תורה הבוערת בו הוא כועס.
ואמר רב אשי ,כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל ,אינו תלמיד חכם ,שנאמר "הֲ לוֹא כֹה
ְדבָ ִרי כָּ אֵ שׁ נְאֻ ם ה' וּכְ פַ ִטּישׁ יְ פֹצֵ ץ סָ לַע" )ירמיהו כ"ג כ"ט(.
ורבי אבא אמר ,שענין זה למד מהכתוב" ,אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר א בְ ִמ ְסכֵּ נ ֻת תֹּאכַ ל בָּ הּ לֶחֶ ם א תֶ ְחסַ ר כֹּל בָּ הּ

אֶ ֶרץ אֲ ֶשׁר אֲ בָ נֶיהָ בַ ְרזֶ ל וּמֵ הֲ ָר ֶריהָ ַתּ ְחצֹב ְנח ֶֹשׁת" )דברים ח' ט'( ,אל תקרי "אֲ בָ נֶיהָ " אלא
"בוניה" ,כלומר תלמידי חכמים ,שהם מקיימי עולם ובוניו ,ומבואר בכתוב שבוניה
אלו ,הם ברזל.
ואמר רבינא ,שלמרות כל הדברים הללו ,יש לאדם להרגיל עצמו להיות בנחת ולא
בכעס ,שנאמר" ,וְ הָ ֵסר כַּ עַ ס ִמלִּ בֶּ  וְ הַ עֲבֵ ר ָרעָ ה ִמבְּ ָשׂ ֶר כִּ י הַ יַּלְ דוּת וְ הַ ַשּׁחֲ רוּת הָ בֶ ל" )קהלת י"א י'(.

שלושה שאלו שלא כהוגן
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן ,שלשה שאלו שלא כהוגן ,לשנים השיבו
כהוגן ,לאחד השיבוהו שלא כהוגןב .ואלו הם ,אליעזר עבד אברהם ,ושאול בן קיש,
ויפתח הגלעדיג.
אַנְשׁי
ֵ
א .אליעזר עבד אברהם שאל שלא כהוגןִ " ,הנֵּה אָנֹכִ י נִצָּ ב עַ ל עֵ ין הַ מָּ יִ ם וּבְ נוֹת
אָמ ָרה ְשׁתֵ ה
לִשׁאֹב מָ יִ ם .וְ הָ יָה הַ ַנּע ֲָר אֲ ֶשׁר אֹמַ ר אֵ לֶיהָ הַ ִטּי נָא כ ֵַדּ וְ אֶ ְשׁ ֶתּה וְ ְ
הָ עִ יר יֹצְ אֹת ְ
א כן פירש רש"י .אכן לפי זה לא ידעתי מה הראיה מהכתוב "הלא כה דברי כאש".
ב משום דרבי ברכיה דמיירי בגשמים לקמן ,נקט לה] .רש"י[.
ג ובאגדה קא חשיב כלב בהדייהו" ,אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי לאשה" .ורבי יונתן דלא
חשיב ליה .דבגמרא פשיט ליה להאי קרא בהלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה ,ואין לחוש שתשרה רוח הקדש על
עבד ועל ממזר ,כדאמרינן בנדרים ,שאין שכינה שורה] .רש"י[ .וי"מ דלכך נקראת עכסה ,שכל הרואה אותה כועס על
אשתו ,וזהו ודאי משום צניעות יתירא דקא חזו בה ,והיה סומך דזכותה וזכות דידיה מסתייע ,דלא מזדווגין לה אלא
כפי מעשיה כדאיתא בסוטה] .תוס'[ .וגדעון ששאל למנוע טל מעל הארץ ובגזה לבדה יהיה ,אין זה שלא כהוגן ,ומה
תקלה יש ,אם יחסר העולם טל לילה אחת לבד] .רש"י מפי רבו[.
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דנִי" )בראשית
חֶ סֶ ד עִ ם אֲ ֹ

הכ ְַח ָתּ לְ עַ בְ ְדּ לְ יִ ְצחָ ק וּבָ הּ אֵ ַדע כִּ י עָ ִשׂיתָ
וְ גַם גְּ מַ לֶּי אַ ְשׁ ֶקה אֹתָ הּ ֹ
כ"ד י"ג-י"ד( ושאלה שלא כהוגן היא ,שמתוך שאלתו משמע שכל היוצאת תחילה בכלל,
ואפילו בעלת מום כגון חיגרת או סומאא .והשיבוהו כהוגן ,ונזדמנה לו רבקה.
ב .שאול בן קיש שאל שלא כהוגן ,שנאמר,

"וַ יֹּאמֶ ר ִאישׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל הַ ְרּ ִאיתֶ ם הָ ִאישׁ הָ ֹעלֶה הַ זֶּ ה כִּ י

לְ חָ ֵרף אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל ֹעלֶה וְ הָ יָה הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יַכֶּ נּוּ ]את גלית[ יַעְ ְשׁ ֶרנּוּ ַהמֶּ לֶ ע ֶֹשׁר גָּדוֹל וְ אֶ ת בִּ תּוֹ
יִ ֶתּן לוֹ וְ אֵ ת בֵּ ית אָבִ יו ַיע ֲֶשׂה חָ פְ ִשׁי בְּ י ְִשׂ ָראֵ ל" )שמואל א' י"ז כ"ה( ,ומשמע הכל בכלל ,אפילו עבד
אפילו ממזר .והשיבוהו כהוגן ,ונזדמן לו דוד.
אתי בְּ שׁוּבִ י
יתי לִ ְק ָר ִ
ג .יפתח הגלעדי שאל שלא כהוגן" ,וְ הָ יָה הַ יּוֹצֵ א אֲ ֶשׁר יֵצֵ א ִמ ַדּלְ תֵ י בֵ ִ
יתהוּ עוֹלָה" )שופטים י"א ל"א( ,ומשמע כל היוצא בכלל,
בְ ָשׁלוֹם ִמבְּ נֵי עַ מּוֹן וְ הָ יָה ַלה' וְ ַהעֲלִ ִ
אפילו דבר טמא ,כגון כלב או חזיר .והשיבוהו שלא כהוגן ,ונזדמנה לו בתו.
וראיה לדבר ,שלא היה נדרו של יפתח כהוגן ,ולא היה בו נחת רוח לשמים ,שהרי
הכתוב אומר" ,הַ צ ֳִרי אֵ ין בְּ גִ לְ עָ ד ִאם רֹפֵ א אֵ ין ָשׁם כִּ י מַ דּוּעַ א עָ לְ תָ ה אֲ רֻ כַ ת בַּ ת עַ ִמּי"
)ירמיהו ח' כ"ב( כלומר הלא פינחס בגלעד ,ויכול להתיר הנדר ,ומדוע לא הותר הנדרב.
וכן מבואר מהכתוב בענין השורפים את בניהם באש לבעל,
יתי וְ א ִדבַּ ְר ִתּי וְ א עָ לְ תָ ה עַ ל לִ בִּ י" )ירמיהו י"ט ה'( .כלומר,
בְּ נֵיהֶ ם בָּ אֵ שׁ עֹלוֹת לַבָּ עַ ל אֲ ֶשׁר א ִצוִּ ִ
שלא תאמרו ,ראוי לשרוף הבנים ,שהרי כך ציוה הקב"ה לאברהם ,וליפתח ,ולמישע,
יתי וְ א ִדבַּ ְר ִתּי וְ א עָ לְ תָ ה עַ ל לִ בִּ י".
להקריב את בניהם ,אין הדבר כן ,כי מעולם "א ִצוִּ ִ
"וּבָ נוּ אֶ ת בָּ מוֹת הַ בַּ עַ ל לִ ְשׂרֹף אֶ ת

יתי" את מישע מלך מואב להעלות את בנו ,ומדעתו עשה מה שעשהג,
מעולם "א צִ וִּ ִ
יְהי ֶקצֶ ף גָּדוֹל עַ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יִּ ְסעוּ
"וַ יִּ ַקּח אֶ ת בְּ נ ֹו הַ בְּ כוֹר אֲ ֶשׁר יִ ְמַ תּ ְח ָתּיו וַ ַיּ ֲעלֵהוּ ֹעלָה עַ ל הַ חֹמָ ה וַ ִ
ָאָרץ" )מלכים ב' ג' כ"ז(.
מֵ עָ לָיו וַ יָּשֻׁ בוּ ל ֶ

א תימה אמאי לא נקט הכא גבי אליעזר עבד אברהם כמו דקאמר גבי שאול בסמוך ,יכול אפילו ממזרת או שפחה ...
ואמר רש"י ,משום דגבי אליעזר לא שייך עדיין ממזרת ,דהא לא נתנה תורה .אי נמי דגבי אשה לא דייק עלמא אלא
ליופי [] .ואם תאמר היכי קאמר דשאל אליעזר שלא כהוגן ,והא לא אמר אלא אשר אומר אליה הטי נא כדך ,ואם
יראה שתהא חיגרת או סומא לא יאמר לה .ויש לומר דהכי פירוש יכול אפילו חיגרת ואפילו סומא ,יכול אפילו חיגרת
שיהיה לה אפילו רגל של עץ ,והוא לא יהא רואה ,או סומא כגון שיש לה עינים יפים ,ואינה רואה כלל] .תוס'[.
ב והסיבה לכך שלא הותר כי לא רצה יפתח לילך אצלו ,והוא לא רצה לבוא אצל יפתח] .עי' רש"י[ .ואמאי לא הלך יפתח
אצלו להתיר נדרו ,אלא מתוך גסות רוחו אמר ,לא אלך אצלו ,שאני שופט ונגיד ,אלא יבא אצלי ,ופנחס אמר ,ליתי
גבאי ,דאנא נביא ,ועל ידי תהא פטורה ,שהייתי שורה ומתיר הנדר ,ופוטר אותה .ולבסוף נענשו שניהם ,יפתח נענש
שנפלו אבריו קודם מיתה ,כדכתיב "ויקבר בערי גלעד" ,ופנחס נענש דכתיב לפנים היה ה' עמו] .תוס'[.
ג ולשמים נתכוון ,כסבור היה לרצות להקדוש ברוך הוא .והאי דכתיב "על שרפו עצמות מלך אדום לשיד" ,מילתא
אחרינא הוא] .רש"י[.
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ומעולם "וְ א ִדבַּ ְר ִתּי" ליפתח מה שנדר להעלות את בתו ,ומה שעשה מעצמו עשה.
ומעולם "וְ א עָ לְ תָ ה עַ ל לִ בִּ י" שישחט אברהם את יצחק בנו ,שכן אף על פי שציויתי
אותו להעלות את יצחק בנו ,לא עלתה על לבי שישחטנו ,ורק לנסותו אמרתי מפני
קטרוגו של שטןא.

שתי שאלות ששאלה כנסת ישראל שלא כהוגן
אמר רבי ברכיה ,אף כנסת ישראל שאלה שתי שאלות שלא כהוגן ,והקב"ה השיבה
כהוגן.
שאלה אחת ששאלה שלא כהוגן הוא מה שנאמר" ,וְ נ ְֵדעָ ה נִ ְר ְדּפָ ה ל ַָדעַ ת אֶ ת ה' כְּ ַשׁחַ ר
אָרץ" )הושע ו' ג'( .אמר לה הקב"ה ,בתי את
ֶשׁם לָנוּ כְּ מַ לְ קוֹשׁ יו ֶֹרה ֶ
נָכוֹן מוֹצָ א ֹו וְ יָבוֹא כַ גּ ֶ
שואלת דבר שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש ]כלומר גשם ,שפעמים אינו מתבקש,
שהוא סימן קללה בקיץ[ ,אבל אני אהיה לך דבר המתבקש לעולם ]כלומר טל ,שמתבקש
אפילו בימות החמה[ ,שנאמר" ,אֶ ְהיֶה כַ ַטּל לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל יִ פְ ַרח כַּ שּׁו ַֹשׁנָּה וְ יַָ שׁ ָר ָשׁיו כַּ לְּ בָ נוֹן" )הושע י"ד
ו'(.

ועוד שאלה ששאלה שלא כהוגן ,אמרה לפניו ,רבונו של עולםִ " ,שׂימֵ ִני כַ חוֹתָ ם עַ ל לִ בֶּ 
כַּ חוֹתָ ם עַ ל זְ רוֹעֶ  כִּ י עַ זָּ ה כַ מָּ וֶ ת אַהֲ בָ ה ָק ָשׁה כִ ְשׁאוֹל ִקנְאָה ְר ָשׁפֶ יהָ ִר ְשׁפֵּ י אֵ שׁ ַשׁלְ הֶ בֶ ְתיָה" )שה"ש ח' ו'(.
אמר לה הקב"ה ,בתי ,את שואלת דברים שפעמים נראים ופעמים אינם נראים,
]כשהוא ערום נראה זרועו ,וכנגד לבו ,ואינו נראה כשהוא לבוש[ ,אבל אני אעשה לך דבר
שנראה לעולם שנאמר" ,הֵ ן עַ ל כַּ פַּ יִ ם חַ קּ ִֹתי ח ֹומֹתַ יִ  נֶגְ ִדּי ָתּ ִמיד" )ישעיהו מ"ט(] ,והכף נראית
כל שעה ,שהיד נראית לעינים .א"נ "על כפים" שעל השמים ,בצורת אדם שהוא בכסא[.

תחילת זמן שאילת גשמים בתפילה
מבואר במשנתנו ,שאין שואלים את הגשמים אלא סמוך לגשמים.
ומתחילה היה נראה ,שהכוונה להזכרת גשמים ,כלומר לאמירת "מוריד הגשם",
א ואית דלא גרסינן האי" ,ולא עלתה על לבי" ,דטעי בקרא אחרינא ,דלא כתב אלא "כִּ י א ִדבַּ ְר ִתּי אֶ ת אֲ בוֹתֵ יכֶם וְ א
יאי אוֹתָ ם מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם עַ ל ִדּבְ ֵרי ע ֹולָה וָ זָבַ ח" )ירמיה ז' כ"ב( .ובתנחומא" ,אשר לא צויתי" ,זו
יתים בְּ יוֹם הוציא הו ִֹצ ִ
ִצוִּ ִ
בתו של יפתח ,אף על פי שצויתי לו תורה ומצות ,מצוה זו לא צויתי עליו" .ולא דברתי" ,זה בנו של מישע מלך מואב,
והלא מישע נכרי הוא ,ולא חולין הוא לי לדבר עמו אפילו דיבור בעלמא] .רש"י[.

דף ד '

פרק ראשון מאימתי

17

בברכת מחיה המתים .ואם כן דברים אלו הם כדעת רבי יהושע ,האומר ,שמתחילים
להזכיר את הגשמים בסוף החג ,שהוא סמוך לימות הגשמים.
אולם מסקנת הגמרא ,ששאילת גשמים אינה הזכרת "מוריד הגשם" בברכת מחיה
המתים ,אלא הבקשה עליהם" ,ותן טל ומטר" בברכת השנים.
ואם כן זמן ,שאילת הגשמים שהוא סמוך לימות הגשמים ,אינו בדווקא סוף החג,
ובדף י' יתבאר בעזה"י שנחלקו חכמים בדבר ,י"א בשלושה במרחשון ,וי"א בשבעה
במרחשון .ובדף ו' יתבאר בעזה"י ,שי"א אומרים בשבעה עשר במרחשון.

סוף זמן שאילת גשמים בתפילה
לדעת רבי יהודה ]כדעת המשנה בדף ב'[ – זמן שאילת הגשמים ,לומר בתפילה "ותן טל
ומטר" ,נמשך עד ערב הפסח ,אבל מיום טוב ראשון של פסח מאחר שמפסיקים
להזכיר בו את הגשמים שוב אין שואלים עליהם בתפילה.
לדעת רבי יהודה ]כדעת המשנה בדף ה'[ – זמן שאילת הגשמים ,לומר בתפילה "ותן טל
ומטר" ,נמשך עד שיעבור הפסח ,אבל כל ימות חול המועד של פסח ,אומרים בתפילה
ותן טל ומטר.
ולדעת רבי מאיר – זמן שאילת הגשמים לומר בתפילה "ותן טל ומטר" נמשך עד סוף
חודש ניסן ,שכל חודש ניסן זמן גשמים הוא ,כמו שנאמר" ,וַ יּו ֶֹרד ָלכֶם גּ ֶֶשׁם מו ֶֹרה
א
וּמַ לְ קוֹשׁ בָּ ִראשׁוֹן " )יואל ב' כ"ג(.

בירור דעת רבי יהודה
נתבאר שנחלקו תנאים בדעת רבי יהודה ,האם סוף זמן שאילת הגשמים בערב פסח,
או בסוף הפסח.
וזה כדעת עולא ,שאמר ,שלדברי רבי יהודה במשנה הראשונה ,שמפסיקים
להזכיר את הגשמים בתחילת הפסח ,ודאי אין שואלים עליהם לאחר מכן ,כי הזכרה
ראויה להיאמר יותר משאלה ,ואם אין מזכירים ,ודאי אין שואלים ,ואם כן אין זה
א ואף שיתבאר בעזה"י בדף ה' ,שעל ידי נס היה אז המורה בניסן ,ותמיד זמנו במרחשון ,מכל מקום מלקוש לא מחמת
נס היה אז ,אלא זהו זמנו ,ואם כן כל ניסן זמן גשמים הוא] .עי' תוס'[.
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כדברי רבי יהודה במשנה השניה ,בה אמר ששואלים את הגשמים עד סוף הפסח ,ועל
כרחך נחלקו שתי המשניות מה דעת רבי יהודה ]=תרי תנאי אליבא דרבי יהודה[.
אכן אמוראים אחרים רצו ליישב את דברי רבי יהודה בשתי המשניות ,לומר שאין
ביניהם סתירה ,ודעה אחת יש כאן ,אולם דבריהם נדחו כפי שיתבאר.
רב חסדא אמר ,שאין סתירה בין דברי רבי יהודה בשתי המשניות ,ויש חילוק
בין הזכרת גשמים לשאלת גשמים ,ההזכרה היא עד שחרית של יום טוב ראשון של
פסח ,והשאלה היא עד סוף הפסח.
שׁן לָעֵ ינָיִ ם" )משלי י'
אולם עולא אמר על הדברים הללו ,שהם קשים "כַּ חֹמֶ ץ ל ִַשּׁ ַנּיִם וְ כֶ עָ ָ

כ"ו( ,שהרי ההזכרה יש לה מקום יותר מהשאלה ,שכן מצינו בתחילה ,שממוסף של יום
טוב אחרון של פסח מזכירים את הגשמים ,ואין שואלים אותם אלא מאוחר יותר,
ואם כן כיצד יתכן שלדעת רבי יהודה ,בזמן שמפסיקים להזכיר ,כלומר בימי הפסח,
עדיין שואלים.
ורב יוסף אמר ,שאין סתירה בין דברי רבי יהודה בשתי המשניות ,וסוף זמן
הזכרה ושאלה שווים ,בשחרית של יום טוב ראשון של פסח .וכשאמר רבי יהודה
במשנה השניה ,ששואלים את הגשמים עד שיעבור הפסח ,כוונתו עד שיעבור שליח
ציבור ראשון היורד ביום טוב ראשון של פסח ,ואז הוא גם סוף זמן הזכרת גשמים.
אולם אביי הקשה על הדברים הללו ,כי ביום טוב אין שאלת גשמים כלל ,שהרי אין
אומרים בו ברכת השנים ,ואם כן איך יתכן שבשחרית של יום טוב ראשון של פסח
יהיה סוף זמן שאילת הגשמים.
ואין לומר שאף שבתפילה באמת אין שאלה כבר מערב יום טוב ,אמר רבי יהודה שסוף
זמן השאילה עד שחרית של יום טוב ,כי המתורגמן הדורש לרבים היה שואל את
הגשמים בדרשתו ,ואמר רבי יהודה שעד שחרית של יום טוב הוא שואל .והסיבה שאין
לומר כן ,כי אם ביום זה מפסיקים לשאול על הגשמים ,ואין צריך להם ,אין דרך ארץ
שישאל עליהם המתורגמן אף בשחרית.
ורבה אמר ,שאין סתירה בין דברי רבי יהודה בשתי המשניות ,וסוף זמן שאלה
אף קודם סוף זמן הזכרה ,שמזכירים את הגשמים עד שחרית של יום טוב ראשון של
פסח ,ושואלים את הגשמים עד שחרית של ערב פסח ,ובמנחה של ערב הפסח כבר
מפסיקים לשאול את הגשמים .וכשאמר רבי יהודה במשנה השניה ,ששואלים את
הגשמים עד שיעבור הפסח ,כוונתו עד שיעבור זמן שחיטת הפסח ,כלומר שיעבור חצות
של ערב פסח ,שהוא תחילת זמן שחיטת הפסח .ונמצא שכשם שבתחילת ימות
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הגשמים ,יש זמן שמזכירים את הגשמים ,ועדיין אין שואלים ,כך בסוף ימות הגשמים
יש זמן שמזכירים את הגשמים ,אף על פי שכבר אין שואלים.
אולם אביי הקשה על הדברים הללו ,שכן בתחילת ימות הגשמים ,יש טעם לכך
שקודם מזכירים את הגשמים ,ורק אחר כך שואלים ,כדי להקדים שבח הגשמים
לבקשה שמבקש עליהם ,כדרך המבקשים שתחילה משבחים את הנותן ,ואחר
מבקשים ממנו ,אבל בסוף ימות הגשמים ,מאחר שאינו שואל עליהם ,כי אינו צריך
להם ,למה ימשיך להזכירם.

פסק ההלכה לדעת רבי יוחנן בענין תחילת
זמן הזכרת גשמים ותחילת זמן שאלת גשמים
א .לשון ראשון.
לדברי רבי אסי אמר רבי יוחנן ,הלכה כרבי יהודה ,שמתפילת מוסף של יום טוב
אחרון של חג מתחילים להזכיר גבורות גשמים בתפילה ,ומשעה שהוא מזכיר הוא
שואל ,ואם כן ,בתפילת מוצאי יום טוב אחרון של חג מתחילים לשאול על הגשמים
בברכת השנים.
ורבי אלעזר נחלק עמו ,ואומר ,ששואלים על הגשמים מיום שבעה במרחשון ,כדעת
רבן גמליאל בדף י' ,וכמו כן מיום זה מזכירים גבורות גשמים.
ב .לשון שני.
רבי יוחנן ורבי אלעזר לא נחלקו ,ולדברי שניהם ,לענין הזכרה הלכה כרבי יהודה,
שמתפילת מוסף של יום טוב אחרון של חג מזכירים גבורות גשמים .ולענין שאלה,
הלכה כרבן גמליאל ,שמיום שבעה במרחשון שואלים על הגשמים.
ודווקא בתחילת הזמן יש חילוק בין הזכרה לשאלה ,אבל בסוף הזמן ,משעה שמפסיק
לשאול על הגשמים ,כלומר מערב פסח ,מאותה שעה מפסיק להזכירםא.
והקשו על הדברים הללו ,כי מבואר ,שלדעת רבי יוחנן זמן ההזכרה וזמן השאלה
מתחילים ומסתיימים בשווה.
א כן פירש רש"י ואם כן משמע שלענין הפסקה אין הלכה כרבי יהודה שהרי רבי יהודה אמר שמפסיק בתפילת מוסף של
יום טוב ראשון של פסח .ויל"ע בדבר.
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ג .תירוץ שלישי.
לדעת רבי יוחנן אין חילוק בין הזכרת לשאלה ,ושניהם מתחילים באותו זמן ,אבל יש
חילוק בזמן זה בין המקומות.
בני ארץ ישראל שקוצרים בניסן ואוספים בתשרי ,מיד אחר החג צריכים כבר לגשמים
של תבואת שנה הבאה ,ומיום טוב אחרון של חג מזכירים את הגשמים ,כדעת רבי
יהודה ,וממוצאי יום טוב שואלים עליהם.
ובני בבל ,שבתשרי עדיין לא אספו תבואות שנה שעברה מהשדות ,אינם חפצים
בגשמים עד כניסת חשון ,ולכן מזכירים את הגשמים ושואלים עליהם רק בשבעה
במרחשון.
אולם הקשו על הדברים הללו ,כי אם במקום שעדיין אין רוצים את הגשמים ,יש
להמתין עד שבעה במרחשון ,גם בארץ ישראל יש להמתין ,משום עולי רגלים שישובו
לבתיהם.
ד .תירוץ רביעי.
אמנם לדעת רבי יוחנן ,אין חילוק בין הזכרה לשאלה ,ובבבל לעולם מזכירים ושואלים
בשבעה במרחשון ,כפי שנתבאר.
ובארץ ישראל יש חילוק בין זמן שבית המקדש קיים לזמן שאין בית המקדש קיים.
בזמן שבית המקדש קיים ,מאחר שיש עולי רגלים ,אין רוצים בגשמים עד שישובו
לבתיהם ,ומזכירים ושואלים את הגשמים רק בשבעה במרחשון.
ובזמן שאין בית המקדש קיים ,רוצים בגשמים מיד אחר הסוכות ,ולכן מיום טוב
אחרון של חג מזכירים את הגשמים ,וממוצאי יום טוב שואלים עליהם.

תחילת הזכרת הגשמים במקום שעושים יו"ט שני ימים
נתבאר שלדעת רבי יהודה מתחילים להזכיר את הגשמים בתפילת מוסף של יום טוב
אחרון של חג הסוכות.
ונחלקו חכמים ,מה יעשו לדעת רבי יהודה ,במקום שנוהגים לעשות בכל יום טוב ,שני
ימים ,מחמת הספק ,שאינם יודעים אם נתקדש החודש ביום שלושים של חודש שעבר,
או ביום שלושים ואחד] ,ושני ימים טובים אחרונים של חג ,יום ראשון שלהם הוא ספק
שביעי ספק שמיני ,ויום שני שלהם הוא ספק שמיני ספק תשיעי[.
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לדברי רב ,במוסף של היום הראשון ,מאחר שהוא ספק שמיני ,מתחילים להזכיר בו
את הגשמים ,אבל במנחה פוסק ,שמא הוא יום שביעי ,וכן פוסק בערבית ושחרית של
היום השני ,ובמוסף של היום השני מזכיר שוב ,ואינו פוסק.
ושמואל הקשה על דברי רב אלו ,שכן מאחר שהזכיר בתפילת מוסף של היום ראשון,
הרי החשיבו יום שמיני שהוא קודש ,וכיצד יפסוק מלהזכיר ,לחזור ולהחשיבו יום
שביעי שהוא חול.
ולדברי שמואל ,במוסף של היום הראשון ,מאחר שהוא ספק שמיני ,מתחילים להזכיר
בו את הגשמים ,ומאחר שהתחילו להזכיר ביום זה ,להחשיבו שמיני ,ממשיכים
להזכיר גם בתפילת מנחה של אותו יום ,אבל בתפילת ערבית ושחרית של היום השני
אין מזכירים ,שמא רק היום הוא יום שמיני ,ובמוסף חוזרים ומזכירים ,ושוב אין
פוסקים.

דף ה'
ולדברי רבא ורב ששת ,במוסף של היום הראשון ,מאחר שהוא ספק שמיני מתחילים
להזכיר בו את הגשמים ,ומאחר שהתחילו ,שוב אין פוסקים ,לא באותו יום ולא
למחרת.
ואף רב חזר בו מדבריו הראשונים ,ואמר כדברי רבא ,שכן לדברי רב חננאל אמר רב,
מתחילים להזכיר את הגשמים ביום עשרים ואחד יום מראש השנה ]ומונה מהיום
הראשון של ראש השנה כחשבון שמונה לעשות יום עשירי שלו יום הכפורים[ ,כלומר מיום
שמיני של חג הסוכות ,אף על פי שעושה שני ימים.
ומסקנת הגמרא שכן הלכה מאחר שהתחיל להזכיר שוב אינו פוסק.
יום שני

יום ראשון

]ספק שביעי ספק שמיני[ ]ספק שמיני ספק תשיעי[
ערבית שחרית מוסף מנחה ערבית שחרית מוסף מנחה
לא

לא

כן

לא

לא

לא

כן

כן

רב

שמואל לא

לא

כן

כן

לא

לא

כן

כן

לא

לא

כן

כן

כן

כן

כן

כן

רבא

-
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מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר בענין סוף זמן שאילת הגשמים נתבארה לעיל בדף ד'.

זמן ירידת היורה המאוחר בימי יואל
בברייתא מבואר ,שזמנו של היורה במרחשון ,וזמנו של המלקוש בניסן.
אמנם בימי יואל בן פתואל ארע נס ,וירדו היורה והמלקוש בניסן ,כמו שאמר,
ֶשׁם מו ֶֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ
ִציּוֹן גִּ ילוּ וְ ִשׂ ְמחוּ בַּ ה' אֱ ֵ קיכֶ ם כִּ י נָתַ ן לָכֶ ם אֶ ת הַ מּו ֶֹרה לִ ְצ ָד ָקה וַיּו ֶֹרד לָכֶ ם גּ ֶ
"וּבְ נֵי

בָּ ִראשׁוֹן" )יואל ב' כ"ג( .שבאותו זמן היה רעב שבע שנים ,כמו שנאמר" ,כִּ י ָק ָרא ה' ל ָָרעָ ב
אָרץ ֶשׁבַ ע ָשׁנִים" )מלכים ב' ח' א'( ,והיה הדבר על ידי מכת ארבה ,כמו
וְ גַם בָּ א אֶ ל הָ ֶ
אַרבֶּ ה אָכַל הַ ָיּלֶק וְ יֶתֶ ר הַ ֶיּלֶק אָכַל הֶ חָ ִסיל"
אַרבֶּ ה וְ יֶתֶ ר הָ ְ
שנאמר" ,יֶתֶ ר הַ גָּזָ ם אָכַל הָ ְ
)יואל א' ד'( ,ובשנה האחרונה של שנות הרעב יצא אדר ולא ירדו גשמים ,וירדה להם
רביעה ראשונה ,כלומר גשם ראשון ,באחד בניסן.
ואמר להם נביא לישראל – צאו וזרעו.
אמרו לו – מי שיש לו קב חטים או קבים שעורים ,יאכלנו ויחיה ,או יזרענו וימות
ברעב ,קודם שתגדל התבואה החדשה ,שלא יהיה לו מה יאכל.
אמר להם – אף על פי כן ,צאו וזרעו.
יצאו וזרעו מה שבידם ,בשני ובשלישי ורביעי בניסן .ונעשה להם נס ,ונתגלה להם מה
שכנסו עכברים בכתלים ,ומה שכנסו נמלים בחורים ,ואכלו ממנו .ועל זה נאמר,
אַרבֶּ ה הַ ֶיּלֶק וְ הֶ חָ ִסיל וְ הַ גָּזָ ם חֵ ילִ י הַ גָּדוֹל אֲ ֶשׁר
"וְ ִשׁלּ ְַמ ִתּי ָלכֶם אֶ ת הַ ָשּׁנִים אֲ ֶשׁר אָכַל הָ ְ
ִשׁלּ ְַח ִתּי בָּ כֶם" )יואל ב' כ"ה(.
וירדה להם רביעה שניה בחמשה בניסן .ומאותה תבואה חדשה הקריבו עומר בששה
עשר בניסן .נמצאת תבואה הרגילה לגדול בששה חדשים ]מתשרי ועד ניסן[ ,גדילה להם
באחד עשר יום ]מחמשה בניסן עד ששה עשר בו[ .ונמצא עומר הרגיל להיות קרב מתבואה
של ששה חדשים ,קרב מתבואה של אחד עשר יום.
ועל אותו הדור הוא אומרַ " ,הזּ ְֹרעִ ים בְּ ִד ְמעָ ה ]שלא היה להם מה לאכול[ בְּ ִרנָּה יִ ְקצֹרוּ"
ֹשׂא מֶ ֶשׁ הַ זָּ ַרע בֹּא יָבוֹא בְ ִרנָּה נ ֵֹשׂא אֲ ֻלמֹּתָ יו"
)תהילים קכ"ו ה'( .ואומר "הָ לוֵֹ ילֵ וּבָ כֹה נ ֵ
)תהילים קכ"ו ו'( וזה לא נאמר על בני האדם ,כי עליהם כבר נאמר" ,הַ זּ ְֹרעִ ים בְּ ִד ְמעָ ה
ֹשׂא מֶ ֶשׁ הַ זּ ַָרע בֹּא יָבוֹא
בְּ ִרנָּה יִ ְקצֹרוּ" ,אלא על השור החורש נאמר" ,הָ לוֵֹ ילֵ וּבָ כֹה נ ֵ
בְ ִרנָּה" וכוונת הכתוב כמאמר רבי יהודה ,שור כשהוא חורש ,הולך ]לחרוש התלם[
ובוכה ,ובחזירתו אוכל חזיז ]=שחת[ מן התלם ]שזרע בהליכתו ,שכשהוא זורע ,מיד מתחלת
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ליגדלא[.

ֹשׂא אֲ לֻמֹּתָ יו" ,מלמד על נס אחר שהיה ,שבדרך כלל הקנה גדול
וסוף הכתוב "נ ֵ
מהשבולת שבו ,פי שלוש או ארבע ,ובאותו זמן היה הדבר הפוך ,קנה אורכו זרת,
ושיבולת אורכה זרתים.

מה אכלו בשבע שנות הרעב שהיו בימי יהורם בן אחאב
בימי יהורם בן אחאב ואלישע היה רעב שבע שנים ,כמו שנאמר,

ישׁע ִדּבֶּ ר אֶ ל הָ ִא ָשּׁה
"וֶ אֱ לִ ָ

גוּרי כִּ י ָק ָרא ה' ל ָָרעָ ב וְ גַם בָּ א אֶ ל
גוּרי בַּ אֲ ֶשׁר ָתּ ִ
קוּמי וּלְ כִ י אַ ְתּב וּבֵ יתֵ  וְ ִ
ִ
אֲ ֶשׁר הֶ חֱ יָה אֶ ת בְּ נָהּ לֵאמֹר
אָרץ ֶשׁבַ ע ָשׁנִים" )מלכים ב' ח' א'( .ורב נחמן שאל את רבי יצחק ,מה אכלו באותם שבע
הָ ֶ
שנים .והשיב לו ,כך אמר רבי יוחנן:
שנה ראשונה אכלו מה שבבתים.
שנה שניה אכלו ספיחים ,וכל מה שנשתייר בשדות.
שנה שלישית בשר בהמה טהורה.
שנה רביעית בשר בהמה טמאה.
שנה חמישית בשר שקצים ורמשים.
שנה ששית בשר מקצת בניהם ובנותיהם.
שנה שביעית בשר זרועותיהם ,לקיים מה שנאמר,
ָשׂבֵ עוּ ִאישׁ בְּ ַשׂר זְ רֹע ֹו יֹאכֵלוּ" )ישעיהו ט' י"ט(.

"וַ יִּ גְ זֹר עַ ל י ִָמין וְ ָרעֵ ב וַ יֹּאכַ ל עַ ל ְשׂמֹאול וְ א

"בְּ ִק ְרבְּ ָ קדוֹשׁ וְ א אָבוֹא בְּ עִ יר"
נאמר בספר הושע" ,א אֶ ע ֱֶשׂה חֲ רוֹן אַ פִּ י א אָ שׁוּב לְ ַשׁחֵ ת אֶ פְ ָריִ ם כִּ י אֵ ל אָנֹכִ י וְ א ִאישׁ בְּ ִק ְרבְּ ָ קדוֹשׁ
וְ א אָבוֹא בְּ עִ יר" )הושע י"א ט'( ,ולכאורה כוונת הכתוב "בְּ ִק ְרבְּ ָ קדוֹשׁ" שאתה מטיב
א וקשיא הא דקאמר לעיל ,נמצא הגדילה בששה חדשים גדילה באחד עשר יום ,הוה ליה למימר גדילה בתליסר ובי"ד
יומי ,שהרי מיד מתחלת ליגדל .ושמא יש לומר דלכל המאוחרת שנזרעה בשלישית קאמר נמצא ,גדילה בי"א יום .וצ"ע.
]תוס'[.
ב "אתי" כתיב.
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מעשיך" ,וְ א אָבוֹא בְּ עִ יר" שלא יבוא הקב"ה לעיר.
ולפיכך הקשה רב נחמן לרבי יצחק ,היאך יתכן לומר שמשום שאתה מטיב מעשיך ,לא
יבוא הקב"ה לעיר.
וענה לו רבי יצחק ,שרבי יוחנן ביאר את הכתוב באופן אחר ,שכך אמר הקב"ה ,לא
אבוא בירושלים של מעלה ,עד שאבוא לירושלים של מטה ,וכך יתבאר הכתוב ,עד
שיהא בקרבך קדוש בירושלים של מטה ,לא אבוא בעיר שלמעלהא.

ירושלים של מעלה
רוּשׁ ַלִם הַ בְּ נוּיָה כְּ עִ יר ֶשׁחֻ בְּ ָרה לָּהּ י ְַח ָדּו" )תהלים קכ"ב ג'( ,וכוונת
נאמר בספר תהילים" ,יְ ָ
הכתוב לומר ,שירושלים תהא בנויה כעיר כמותה ,שהיא חברתה ודוגמתה .ומכאן שיש
עיר נוספת כירושלים ,והיכן היא אם לא למעלה ,ומכאן שיש ירושלים של מעלה כנגד
ירושלים של מטה.

"וּבְ אַחַ ת יִ בְ עֲרוּ וְ יִ כְ ָסלוּ"
נאמר בספר ירמיהו" ,וּבְ אַחַ ת יִ בְ עֲרוּ וְ יִ כְ סָ לוּ מוּסַ ר הֲ בָ לִים עֵ ץ הוּא"
ולכאורה כוונת הכתוב ,שבשביל עבירה אחת שעושים הרשעים יתבערו מהעולם ,כי
אין תועלת להלקותם בלבד ,משום שהם אטומים כעץ לקבל מוסר.

)ירמיהו י' ח'(,

אכן כשרב נחמן שאל את רבי יצחק ,מה כוונת הכתוב ,ענה לו רבי יצחק ,מה שביאר
רבי יוחנן ,שהכתוב נתכוון לעבירה אחת מסוימת ,וכך ביאורו ,עבירה אחת היא
שמבערת רשעים בגהינם ,והיא עבודה זרה ,שכן יש ללמוד בגזרה שווה ,שנאמר כאן
ֲשׂה ַתּעְ תֻּ עִ ים בְּ עֵ ת פְּ קֻ ָדּתָ ם
"מוּסַ ר הֲ בָ לִ ים עֵ ץ הוּא" וכן נאמר בעבודה זרה "הֶ בֶ ל הֵ מָּ ה מַ ע ֵ
יֹאבֵ דוּ" )ירמיהו י' ט"ו(.

"כִּ י ְשׁ ַתּיִם ָרעוֹת עָ ָשׂה עַ ִמּי"
נאמר בספר ירמיה" ,כִּ י ְשׁ ַתּיִם ָרעוֹת עָ ָשׂה עַ ִמּי

א ִֹתי עָ זְ בוּ ְמקוֹר מַ יִם חַ יִּ ים ל ְַחצֹב לָהֶ ם בֹּארוֹת

א וי"מ פשטיה דקרא "בעיר" בשנאה ,כלומר כשבקרבך קדוש לא אבוא בשנאה .ועיר הוי לשון שנאה ,כמו "ומלאו פני
תבל ערים"] .תוס'[.
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בֹּארֹת נ ְִשׁבָּ ִרים אֲ ֶשׁר א יָכִ לוּ הַ מָּ יִם" )ירמיהו ב' י"ג( .ורב נחמן שאל את רבי יצחק ,וכי רק
שתים רעות עשו ,והלא עשו עשרים וארבעה ]י"מ שהכוונה לעשרים וארבעה חטאים
המבוארים בספר יחזקאל )פרק כ"ב( בפרשת התשפוט .וי"מ שהכוונה לכך שעברו על עשרים
וארבעה ספרים של כתבי הקודש[

והשיב לו רבי יצחק מה שביאר רבי יוחנן ,שכוונת הכתוב הזה לרעה אחת שהיא
שקולה כשתים ,שלא זו בלבד שעזבו אותי ,אלא אף הלכו אחר דבר אחר שאין בו
תועלת ,כמבואר בהמשך ,הכתוב "כִּ י ְשׁ ַתּיִ ם ָרעוֹת עָ ָשׂה עַ ִמּי א ִֹתי עָ זְ בוּ ְמקוֹר מַ יִ ם חַ יִּ ים
ל ְַחצֹב לָהֶ ם בֹּארוֹת בֹּארֹת נ ְִשׁבָּ ִרים אֲ ֶשׁר א יָכִ לוּ הַ מָּ יִ ם".
וּראוּ ]שהכותיים עובדים
וזה גם מה שנאמר בכתובים הקודמים "כִּ י עִ בְ רוּ ִאיֵּי כִ ִתּיִּ ים ְ

ימיר
לאש[ וְ ֵק ָדר ִשׁלְ חוּ וְ ִה ְתבּ ֹונְנוּ ְמאֹד ]שהקדריים עובדים למים[ ְוּראוּ הֵ ן הָ יְ תָ ה ָכּזֹאת .הַ הֵ ִ
הים ]כלומר ,אף על פי שיודעים שהמים מכבים את האש ,ואין
הים וְ הֵ מָּ ה א אֱ ִ
גּוֹי אֱ ִ
תועלת באלהיהם ,לא המירו באחר[ וְ עַ ִמּי הֵ ִמיר כְּ בוֹד ֹו בְּ לוֹא יוֹעִ יל" )ירמיהו ב' י'-י"א(.

שנותיו של שמואל
אָמ ָרה
ימיו של שמואל הנביא חמישים ושתים שנהא ,שנאמר "וְ חַ נָּה א עָ לָתָ ה כִּ י ְ
ישׁהּ עַ ד יִ גָּמֵ ל הַ נַּעַ ר וַ הֲ בִ א ִֹתיו וְ נ ְִראָה אֶ ת פְּ נֵי ה' וְ י ַָשׁב ָשׁם עַ ד ע ֹולָם" )שמואל א' א' כ"ב( ,והם
לְ ִא ָ
עשרים וארבעה חודש ,ונאמר שאחרי כן "וַ הֲ בִ א ִֹתיו וְ נ ְִראָה אֶ ת פְּ נֵי ה' וְ י ַָשׁב ָשׁם עַ ד
וּמבֶּ ן חֲ ִמ ִשּׁים ָשׁנָה יָשׁוּב
ע ֹולָם" ,כלומר עד עולמו של לוי ,חמישים שנה ,כמו שנאמר " ִ
ִמ ְצּבָ א הָ ֲעב ָֹדה וְ א ַי ֲעבֹד עוֹד" )במדבר ח' כ"ה(.

א למעלה נתבאר כפירוש רש"י .ותוס' כתבו ,ועתה אפרש חיי שמואל נ"ב שנה  ...בשנה ראשונה שהיה עלי ממונה לכהן
גדול נולד שמואל  ...ועלי היה נביא ושופט ארבעים שנה  ...ושמואל היה נביא ושופט עשר שנים קודם מלכות שאול ...
נמצא שהיה שמואל בן מ"ט שנה כשפסק מלהיות שופט ,וחצי שנה שבשנה ראשונה שהיה עלי נביא נולד ,ותרתין שנין
ופלגא דשאול המלך הרי נ"ב שנין  [] ...ומורי ש"י חשיב הני ארבעים שנה דעלי קודם שנשבה הארון ,ובאותו יום
שנשבה מת  ...והארון היה בבית אבינדב בגבעה עשרים שנה  ...ומיד כשמלך דוד בירושלים דהיינו לאחר כשמלך
בחברון שבע שנים ומחצה הביאו לשם צא וחשוב ארבעים שחיה עלי עם עשרים שנה שהיה הארון בבית אבינדב היינו
ששים נמצא שהיה ששים שנה משנולד שמואל עד שבא הארון בירושלים  ...נמצא שהיה שמונה שנים ממיתת שמואל
עד שבא הארון לירושלים ,שהרי היה ששה חדשים ממיתת שמואל קודם שמשחו דוד למלך בחברון ,ומלך שם שבע
שנים ומחצה ,ומיד מלך בירושלים ,והביא הארון ,ועתה הסר שמונה שנים מן ששים שנים שהיה משנולד שמואל עד
הבאת הארון ,וישאר נ"ב שנים] .תוס'[.
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זקנת שמואל
רב נחמן שאל את רבי יצחק ,הלא כל שנותיו של שמואל חמישים ושתים] ,כפי

שנתבאר[ ,ואם כן לא הזקין כל כך ,ולמה נאמר בספר שמואל "וַיְ ִהי כַּ אֲ ֶשׁר ז ֵָקן ְשׁמוּאֵ ל
וַ יּ ֶָשׂם אֶ ת בָּ נָיו שֹׁפְ ִטים לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל" )שמואל א' ח' א'(.

והשיב לו רבי יצחק מה שביאר רבי יוחנן ,שזקנה קפצה על שמואל ,והלבינו שערותיו
קודם הזמן ,כדי שלא לעכב את מלוכת דוד כפי שיתבאר בעזה"י בסמוך.

בזכות תפילת שמואל מלך שאול שתי שנים ומחצה
כשעבר שאול על ציווי ה' במלחמת עמלק ,וחמל על אגג ועל מיטב הצאן והבקר ,ולא
הרגם ,אמר לו הקב"ה לשמואל "נִחַ ְמ ִתּי כִּ י ִה ְמלַכְ ִתּי אֶ ת ָשׁאוּל לְ מֶ לֶ כִּ י ָשׁב ֵמאַחֲ ַרי
וְ אֶ ת ְדּבָ ַרי א הֵ ִקים" )שמואל א' ט"ו י"א( ורצה להרוג את שאול מיד.
"וַ יִּ חַ ר לִ ְשׁמוּאֵ ל וַ יִּ זְ עַ ק אֶ ל ה' ָכּל הַ לָּיְ לָה" )שמואל א' ט"ו י"א( ,אמר לפניו ,רבונו של עולם,
וּשׁמוּאֵ ל בְּ ק ְֹראֵ י ְשׁמ ֹו ק ִֹראים אֶ ל ה'
שקלתני כמשה ואהרן ,שנאמר "מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן בְּ כֹהֲ נָיו ְ
וְ הוּא ַי ֲענֵם" )תהלים צ"ט ו'( ,מה משה ואהרן ,לא בטלו מעשה ידיהם בחייהם] ,הכוונה
ליהושע שהיה תלמיד משה וגם תלמיד אהרןא[ ,אף אני לא יתבטל מעשה ידי בחיי.
אמר הקב"ה ,מה אעשה .להמית את שאול בחיי שמואל ,שמואל אינו מניח לי .אמית
את שמואל תחילה ,ואחר כך את שאול ,מאחר ששמואל לא זקן ,אם ימות ,ירננו הכל
אחריו לומר ,מחמת עבירה שהיה מת קודם זמנו .ולהניח את שניהם אי אפשר ,כי כבר
הגיעה מלכות דוד ,ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימא .אלא אקפיץ זקנה
על שמואל ,וימות מהרה מתוך זקנה ,ואחר כך אמית את שאול.
וזהו שנאמר "וַ יִּ ְשׁמַ ע ָשׁאוּל כִּ י נו ַֹדע ָדּוִ ד וַאֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר ִאתּ ֹו וְ ָשׁאוּל יו ֵֹשׁב בַּ גִּ בְ עָ ה ַתּחַ ת הָ אֶ שֶׁ ל
בָּ ָרמָ ה וַחֲ נִית ֹו בְ יָד ֹו וְ כָ ל עֲבָ ָדיו נִצָּ בִ ים עָ לָיו" )שמואל א' כ"ב ו'( וכי כיצד תהא הגבעה ,שהיא
בנחלת בנימין ,אצל הרמה ,שהיא בהר אפרים ,אלא כך כוונת הכתוב ,מי גרם לשאול
שישב בגבעה שתי שנים ומחצהב ,תפלתו של שמואל הרמתי.

א כדאמרינן בעירובין ,יצא משה ושנה להן אהרן פירקו] .רש"י[.
ב כדמפרש בסדר עולם ,שמלך מחצית שנת עשתי עשרה ,ושנים עשרה ושלשה עשר ,ושמואל מת בתוך שנת שלש עשרה
לסוף שמונה חדשים] .רש"י[.
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דחיית זה מפני זה
נתבאר ששמואל מת כדי שימלוך דוד .ואמרו שלא יקשה ,כיצד יתכן שידחה איש זה
מפני איש זה ,כלומר שימות שמואל לא מחמת חטאו אלא כדי שימלוך דוד ,כי כן
וּמ ְשׁפָּ טֶ י אוֹר יֵצֵ א"
יאים הֲ ַרגְ ִתּים בְּ ִא ְמ ֵרי פִ י ִ
הדרך כמבואר בכתוב" ,עַ ל כֵּן חָ צַ בְ ִתּי בַּ נְּבִ ִ
)הושע ו' ה'( ,לא במעשיהם ,כלומר לא בחטאיהם הרגתים ,אלא באמרי פי ,כגון מיתת
שמואל שאינה מחמת חטאו ,אלא משום אמרי פי ,שגזרתי שימלוך דוד.

אין מסיחין בסעודה
רב נחמן ורבי יצחק היו יושבים בסעודה ,וביקש רב נחמן מרבי יצחק שיאמר דבר
תורה על השלחן.
אמר לו רבי יצחק ,כך אמר רבי יוחנן ,אין מסיחין בסעודה ,שמא יקדים קנה לושטא,
ויבא לידי סכנה ,ולפיכך לא אומר לך כלום בשעת הסעודה.

יעקב אבינו לא מת
לאחר הסעודה אמר רבי יצחק ,כך אמר רבי יוחנן ,יעקב אבינו לא מתב ,אלא חי הוא
לעולם.
הקשה לו רב נחמן ,וכי לחנם ספדו לו הספדנים ,וחנטו אותו הרופאים ,וקברוהו
הקוברים] ,שכל הדברים הללו נעשו בו ,כמבואר בכתובים" ,וַ יַּחַ נְ טוּ הָ רֹפְ ִאים ֶאת יִ ְשׂ ָראֵ ל"
)בראשית נ' ב'( "וַ יִּ ְספְּ דוּ ָשׁם ִמ ְספֵּ ד ָגּדוֹל וְ כָ בֵ ד ְמאֹד" )בראשית נ' י'( "וַ יִּ ְקבְּ רוּ אֹת ֹו בִּ ְמעָ ַרת ְשׂ ֵדה
הַ מַּ כְ פֵּ לָה" )בראשית נ' י"ג([.

ירא עַ בְ ִדּי ַי ֲעקֹב
אמר לו רבי יצחק ,מקרא אני דורש ,שנאמר" ,וְ אַ ָתּה אַל ִתּ ָ
ֵתּחַ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל כִּ י ִה ְננִי מו ִֹשׁיעֲ מֵ ָרחוֹק וְ אֶ ת זַ ְרעֲֵ מאֶ ֶרץ ִשׁבְ יָם וְ ָשׁב ַי ֲעקֹב וְ ָשׁ ַקט וְ שַׁ אֲ נַן וְ אֵ ין
מַ חֲ ִריד" )ירמיהו ל' י'( ,מקיש הוא לזרעו ,כשם שאת זרעו מקבץ מארץ שביים כשהם חיים,
נְאֻ ם ה' וְ אַל

א האויר נכנס בקנה הנשימה ,והמאכל ומשתה בוושט ,וכשמוציא הקול בשעת הדיבור ,נפתח אותו כובע שעל פי הקנה,
ונכנס בו המאכל ומסתכן] .עי' רש"י[.
ב וכן משמע ,דכתיב "ויגוע" ,ולא כתיב "וימת" כדמפרש בסוטה גבי מעשה דחושים] .תוס'[.
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אף הוא בחייםא ,ואותם שחנטו אותו ,נדמה להם שמת ,אבל חי היה.

כל האומר "רחב רחב"
אמר רבי יצחק ,כל האומר "רחב רחב" ,מיד נעשה בעל קרי.
אמר לו רב נחמן ,אני אומר ואיני חושש ,כלומר איני נעשה בכך בעל קרי.
אמר לו רבי יצחק כוונתי לומר ,שכל היודעה ומכירהב ,כשהיה מזכיר את שמה ,מיד
היה נעשה בעל קרי.

ברכה שבירך רבי יצחק את רב נחמן
כשנפרד רב נחמן מרבי יצחקג ,ביקש רב נחמן מרבי יצחק שיברכנו .ואמר לו רבי יצחק
את הדברים הבאים.
אמשול לך משל למה הדבר דומה ,לאדם שהיה הולך במדבר ,והיה רעב ,ועיף ,וצמא.
ומצא אילן שפירותיו מתוקים] ,להשקיט רעבונו[ ,וצלו נאה] ,לנוח בו מעייפותו[ ,ואמת
המים עוברת תחתיו] ,להרוותו צמאנו[ .אכל מפירותיו ,ושתה ממימיו ,וישב בצילו.
וכשביקש לילך ,אמר ,אילן אילן במה אברכך ,אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקים,
הרי פירותיך מתוקים ,שיהא צילך נאה ,הרי צילך נאה ,שתהא אמת המים עוברת
תחתיך ,הרי אמת המים עוברת תחתיך ,אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו
כמותך .אף אתה במה אברכך ,אם בתורה ,הרי תורה ,אם בעושר ,הרי עושר ,אם
בבנים ,הרי בנים ,אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מעיך כמותך ]בתורה ,ובעושר ובכבוד[.

א שיביאנו בגולה ,כדי לגאול את בניו לעיניו ,כמו שמצינו בקריעת ים סוף" ,וירא ישראל וגו'" ,ודרשינן ,ישראל סבא.
]רש"י[.
ב מתוך פירוש רש"י משמע שיודעה ומכירה ענין אחד הוא .ותוס' כתבו ,ביודעה שבא עליה ,ומכירה שראה אותה] .עי'
תוס'[.
ג עי' בחידושי הגריעב"ץ ז"ל.
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למה נקרא שמו יורה
רביעה ראשונה ,כלומר גשם ראשון היורד במרחשון ,נקרא יורה ,כמו שנאמר" ,וְ נָתַ ִתּי
ְמטַ ר ְ
אַר ְצכֶם בְּ עִ תּ ֹו יו ֶֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ וְ אָסַ פְ ָתּ ְד ָגנֶ וְ ִתיר ְֹשׁ וְ ְיִצהָ ֶר) "דברים י"א י"ד( ,ונאמרו מספר
טעמים למה נקרא שמו יורה.
א .טעם אחד שנקרא יורה ,משום שהוא מורה את הבריות להתכונן לימות הגשמים.
ויטוחו בתיהם בטיט ,שלא יטפו גשמים בבתים .ויכניסו את התבואות שהניחו בשדה
להתייבש .ויעשו כל שאר דברים הצריכים לימות הגשמים.
ב .טעם נוסף שנקרא יורה ,משום שהוא מרוה את הארץ ומשקה עד תהום ,ככתוב
דוּדיהָ ]בני אדם שעליה[
" ְתּלָמֶ יהָ ַרוֵּ ה ]כשאתה מרוה תלמי חרישה של ארץ[ נַחֵ ת ]הוא ל[גְּ ֶ
בִּ ְרבִ יבִ ים ְתּמֹגְ ֶגנָּה ִצ ְמחָ הּ ְתּבָ ֵר) "תהלים ס"ה י"א(..
ג .טעם נוסף שנקרא יורה ,משום שהוא יורד בנחת ,ואינו יורד בזעף ,כדרך המורה
ִשׁמָ עִ ים" )קהלת ט' י"ז(.
לתלמידיםא ,שמלמד בנחת ,כמו שכתובִ " ,דּבְ ֵרי חֲ כ ִָמים בְּ נַחַ ת נ ְ
ולכל הטעמים הנ"ל ,היורה הוא גשם של ברכה .ואין לומר שהיורה הוא גשם של
קללה ,ונקרא יורה משום שהוא משיר את הפירות שעודם באילנות ,ושוטף את
הזרעים והאילנות ,ונקרא יורה מלשון השלכה כמו "כִּ י סָ קוֹל יִ סָּ ֵקל א ֹו ָירֹה יִ יּ ֶָרה"
)שמות י"ט י"ג(.

ומתחילה אמרו שהסיבה שאין לומר כן ,כי נאמר "יו ֶֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ" ,להקישם זה לזה,
ומעתה ,כשם שמלקוש לברכה ,שאי אפשר לדורשו לשבר גרנות ולהשיר פירות,
שאינם מצויים באותו הפרק ,ואי אתה יכול לדורשו אלא לטובה ,שיורד על המלילות
ועל הקשין ,וממלא את התבואה בקשיה ,ואם כן כשם שמלקוש לברכה ,כך יורה
לברכה.
אולם דחו זאת ,כי אפשר שגם המלקוש הוא לקללה ,שמפיל בתים ואילנות ,ונקרא
מלקוש ,לומר שבא למול קושיים של ישראל ,או שהוא מעלה את הארבה ,ונקרא
א אי נמי ,לשון חץ יורה ,ההולך ביושר ואינו נוטה לכאן ולכאן .לשון אחר ,שמתכוין לארץ ,ואינו יורד בזעף .בספרי.
]רש"י[.
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מלקוש כמים ארבה הנקרא כן ,כמו בכתוב "כֹּה ִה ְראַנִי ה' ﭏקים וְ ִהנֵּה יוֹצֵ ר גֹּבַ י בִּ ְת ִחלַּת
עֲלוֹת הַ לּ ֶָקשׁ וְ ִהנֵּה ל ֶֶקשׁ אַחַ ר גִּ זֵּ י הַ מֶּ לֶ) "עמוס ז' א'(
ולפיכך אמרו ,שהראיה לכך שיורה לשון ברכה ,מהכתוב "וּבְ נֵי ִציּוֹן גִּ ילוּ וְ ִשׂ ְמחוּ בַּ ה' אֱ ֵ קיכֶם

כִּ י נָתַ ן לָכֶ ם אֶ ת ַהמּו ֶֹרה לִ צְ ָד ָקה וַ יּו ֶֹרד לָכֶ ם גּ ֶֶשׁם מו ֶֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ בָּ ִראשׁוֹן" )יואל ב' כ"ג( ,ומעתה
כשם שהיורה לברכה גם המלקוש לברכה.

למה נקרא שמו מלקוש
רביעה אחרונה ,כלומר גשם אחרון היורד בניסן ,נקרא מלקוש ,כמו שנאמר" ,וְ נָתַ ִתּי
אַר ְצכֶם בְּ עִ תּ ֹו יו ֶֹרה וּמַ לְ קוֹשׁ וְ אָסַ פְ ָתּ ְד ָגנֶ וְ ִתיר ְֹשׁ וְ ְיִצהָ ֶר) "דברים י"א י"ד( ,ונאמרו מספר
ְמטַ ר ְ
טעמים למה נקרא שמו מלקוש.
א .לדברי רב נהילאי בר אידי אמר שמואל ,הוא נקרא מלקוש משום שהוא מל
קשיותיהן של ישראל ,שכשאינו יורד ,חוזרים ישראל בתשובה ,ומתענים ועושים
צדקות.
ב .בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו ,שהוא נקרא מלקוש ,משום שהוא ממלא תבואה
כשהיא בקש שלה ,ומשלימה.
ג .במתניתא שנו שהוא נקרא מלקוש ,משום שהוא יורד על המלילות ]ראשי שיבולים
שאדם מולל בידו[ ועל הקשים ]קנה השיבולת[.

זמן יורה ומלקוש
אַר ְצכֶם בְּ עִ תּ ֹו יו ֶֹרה" ,ומרחשון הוא העת
היורה זמנו במרחשון ,שנאמר" ,וְ נָתַ ִתּי ְמטַ ר ְ
הראוי ביותר לירידת הגשם הראשון ,לא תשרי ולא כסלו] .ודבר זה אינו כדברי הכל
כפי שיתבאר בעזה"י להלן[.
אַר ְצכֶם בְּ עִ תּ ֹו  ...וּמַ לְ קוֹשׁ" ,וניסן הוא העת
והמלקוש זמנו בניסן ,שנאמר" ,וְ נָתַ ִתּי ְמטַ ר ְ
הראוי ביותר לירידת הגשם האחרון ,ולא אייר ,אף שגם בו עדיין יש תבואה שאינה
קצורה.
זמני רביעה של היורה
שלושה גשמים היורדים בתחילת ימות הגשמים בשלושה זמנים שונים נקראים כולם
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יורה .הזמן הראשון של היורה נקרא רביעה בכירה ]=מקדימה[ או רביעה ראשונה.
הזמן השני של היורה נקרא רביעה בינונית או רביעה שניה .והזמן השלישי של היורה
נקרא רביעה אפילה ]=מאוחרת[ או רביעה שלישית .ונחלקו חכמים מתי הם שלושת
הזמנים הללו כמבואר בטבלה הבאה.
בכירה

בינונית

אפילה

רבי מאיר

ג' במרחשון ז' במרחשון י"ז במרחשון

רבי יהודה

ז' במרחשון י"ז במרחשון כ"ג במרחשון

רבי יוסי

י"ז במרחשון כ"ג במרחשון א' בכסלו

ובהמשך יתבאר בעזה"י אלו דינים תלויים בשלושת הזמנים הללו.
ומבואר שדעת רבן שמעון בן גמליאל כדעת רבי יוסי ,שכן לדברי רבן שמעון בן
גמליאל ,כשירדו גשמים שתי שבועות רצופים ,יש כאן רביעה ראשונה ושניה
ושלישיתא .ואין זה כדעת רבי מאיר או רבי יהודה ,שכן לדעתם ,אם החלו גשמים
לרדת בתחילת רביעה ראשונה במשך ארבעה עשר יום ,עדיין לא הגיעה רביעה
שלישית .אבל לדעת רבי יוסי ,אם החלו גשמים לרדת בתחילת רביעה ראשונה במשך
ארבעה עשר יום ,ביום האחרון הגיעה רביעה שלישית] ,כמבואר בטבלאות הבאות[.

כרבי
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א ותוס' גורסים רביעה ראשונה ושניה שזו בתחילת שבעה ימים וזו בסוף שבעה ימים אבל שלישית אינה בתוך שבעה
לשניה .ואנשי נרבונ"א גורסין רביעה שניה ושלישית ,כיצד ,הגשמים התחילו באמצע היום ,וירדו שבעה ימים
רצופים ,אם כן ירדו עד חצי יום של ראש חודש מעת לעת] .עי' תוס'[.
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יוסי
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הדינים התלויים בזמני רביעה
נתבאר שנחלקו חכמים בשלושת זמני היורה מתי הם ולהלן יתבאר אלו דינים תלויים
במחלוקתם.
א .רביעה ראשונה זמן שאילת גשמים.
בתחילת הזמן שראויים הגשמים לרדת ,יש לשאול ולבקש עליהם והוא זמן רביעה
ראשונה .ואם כן לדעת רבי מאיר ,שואלים על הגשמים בשלושה במרחשון ]כדעת תנא
קמא במשנה בדף י'[ .ולדעת רבי יהודה ,שואלים על הגשמים בשבעה במרחשון ]כדעת
רבן גמליאל בדף י'א[ .ולדעת רבי יוסי ,שואלים על הגשמים בשבעה עשר במרחשון.
ואמר רב חסדא ,שהלכה כרבן גמליאל או רבי יהודה ,ששואלים על הגשמים בשבעה
במרחשון.
ב .רביעה שניה זמן שתלוים בו דברים הרבה.
א אמנם אין טעמם שווה .לדעת רבי יהודה ,מעיקר הדין זמן השאלה בשבעה במרחשון ,כי עתה הוא זמן רביעה
ראשונה .ולדעת רבן גמליאל בדף י' ,היה ראוי לשאול קודם לכן ,אלא שמתעכבים משום חזרת עולי רגלים לבתיהם.
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הדברים התלויים ברביעה שניה יתבארו בעזה"י בהמשך.
ג .עברה רביעה שלישית ולא ירדו גשמים מתחילים להתענות.
סדר התעניות על הגשמים יתבאר בעזה"י בהרחבה מדף י' ואילך .ומבואר שם,
שהיחידים ]=חסידיםא[ היו מתחילים להתענות מיד כשעברו שלושה זמנים של רביעה
בלא שירד גשם .ואם כן לדעת רבי מאיר ,היחידים מתחילים להתענות בשמונה עשר
במרחשון .ולדעת רבי יהודה ,היחידים מתחילים להתענות בעשרים ושלושה במרחשון.
ולדעת רבי יוסי ,היחידים מתחילים להתענות בשנים בכסלו.
וללשון אחד בגמרא ,במחלוקת זו אמר רב חסדא ,שהלכה כרבי יוסי.

הדברים התלויים בזמני רביעה שניה
א] .לדברי רבי זירא[ נדרים.
הנודר הנאה עד הגשמים ,כגון שאומר קונם אם אהנה מדבר זה עד הגשמים ,אסור
להנות עד שתרד רביעה שניה.
 י"מ שהטעם לכך שהנדר נמשך עד רביעה שניה ,כי בלשון בני אדם אין נקראים ימותגשמים עד שתרד רביעה שניה ,שמכאן ואילך הדרכים מאוסות מפני הגשמים ,ובנדרים
חל הנדר כלשון בני אדם.
 וי"מ שהטעם לכך שהנדר נמשך עד רביעה שניה ,כי כשאמר עד הגשמים ,משמע שניגשמים ,ואם כן נדר עד רביעה שניה.
ב] .לדברי רבי זביד[ זיתים.
משתרד רביעה שניה ,מותרים הכל ליטול מתנות עניים שבזיתים ,כפי שיתבאר בעזה"י
להלן.
ג] .לדברי רב פפא[ היתר הליכה בשבילי הרשות.
אחד מהדברים שהתנה יהושע עם ישראל ,שתהא רשות לעוברי דרכים לקצר הילוכם
דרך שבילי השדות ,כל זמן שאין בכך נזק לתבואה .אולם משתרד רביעה שניה ,הדבר
אסור ,כי מעתה התבואה גדלה ,וקשה לה דישת הרגל.
א כן פירש כאן רש"י .ושם בגמרא אמרו ,מאן יחידים ,אמר רב הונא רבנן.
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ד] .רב נחמן בר יצחק[ ביעור פירות שביעית.
כל זמן שיש פירות שביעית לחיות שבשדה ,מותר להנות מהם לאחר השביעיתא ,אבל
אַרצֶ 
לאחר שכלו מהשדה ,יש לבערם גם מהבית ,שנאמר" ,וְ לִ בְ הֶ ְמ ְתּ וְ לַחַ יָּה אֲ ֶשׁר בְּ ְ
ִתּ ְהיֶה כָ ל ְתּבוּאָתָ הּ לֶאֱ כֹל" )ויקרא כ"ה ז'( לומר ,כל זמן שחיה אוכלת בשדה ,האכל לבהמתך
בבית ,כלה לחיה מן השדה ,כלה לבהמתך מן הבית .ואמרו חכמים ,משירדה רביעה
שניה ,מכאן ואילך אין תבן וקש בשדות ,שהגשמים עושים אותן זבל ,ויש לבערם
מהבית.

זמן היתר לקט שכחה ופאה ופרט לכל
הלקט השכחה והפאה ,וכן הפרט ,מתנות עניים הם ,שנאמר,

אַר ְצכֶ ם
"וּבְ קֻ ְצ ְרכֶ ם אֶ ת ְק ִציר ְ

א ְת ַכלֶּה פְּ אַת ָשׂ ְד לִ ְקצֹר וְ ל ֶֶקט ְק ִצ ְיר א ְתל ֵַקּט .וְ כ ְַר ְמ א ְתע ֹולֵל וּפֶ ֶרט כּ ְַר ְמ א
אַר ְצכֶ ם א ְת ַכלֶּה
ְתל ֵַקּט לֶעָ נִי וְ ַלגֵּר ַתּ ֲעזֹב אֹתָ ם אֲ נִי ה' אֱ ֵ קיכֶ ם" )ויקרא ו' ט'-י'( "וּבְ קֻ ְצ ְרכֶ ם אֶ ת ְק ִציר ְ
יר א ְתל ֵַקּט לֶעָ נִי וְ ַלגֵּר ַתּ ֲעזֹב אֹתָ ם אֲ נִי ה' אֱ ֵ קיכֶ ם" )ויקרא כ"ג
פְּ אַת ָשׂ ְד בְּ קֻ ְצ ֶר וְ ל ֶֶקט ְק ִצ ְ
יִהיֶה לְ מַ עַ ן
ַח ָתּ עֹמֶ ר בַּ ָשּׂ ֶדה א תָ שׁוּב לְ ַק ְחתּ ֹו ַלגֵּר ַליָּתוֹם וְ לָאַלְ מָ נָה ְ
כ"ב( "כִּ י ִת ְקצֹר ְק ִצ ְיר בְ ָשׂ ֶד וְ ָשׁכ ְ
ית א ְתפַ אֵ ר אַחֲ ֶריַ לגֵּר ַליָּתוֹם וְ לָאַלְ מָ נָה ְיִהיֶה .כִּ י
יְ בָ ֶרכְ  ה' אֱ הֶ י בְּ כֹל מַ ע ֲֵשׂה י ֶָדי .כִּ י תַ ְחבֹּט זֵ ְ
יִהיֶה" )דברים כ"ד י"-כ"א(.
ִתבְ צֹר כּ ְַר ְמ א ְתע ֹולֵל אַחֲ ֶריַ לגֵּר ַליָּתוֹם וְ לָאַלְ מָ נָה ְ
ומבואר ,שכששהו המתנות הללו בשדה זמן רב ,ולא נטלום עניים ,נעשים הפקר לכל
ומותרים גם לעשירים ,אכן יש חילוק בדבר זה בין מיני התבואות.
א .לקט שכחה ופאה של תבואה ,משילכו הנמושות בשדה ,הרי הם מותרים לכל.
 לדברי רבי יוחנן ,הנמושות הם הזקנים ההולכים על משענת ,שהולכים לאט,ומעיינים היטב לחפש מתנותיהם ,ומאחר שהלכו עניים זקנים אלו בשדה ,סבורים כל
העניים ,שאין עוד מתנות עניים בשדה ,ומתייאשים מהם ,ומעתה הם מותרים לכל.
 ולדברי ריש לקיש ,הנמושות הם המלקטים זה אחר זה ,שמוליך עני את בנו ללקטאחר ,ומאחר שהלכו אלו בשדה ,סבורים כל העניים שאין עוד מתנות עניים בשדה,
ומתייאשים מהם ,ומעתה הם מותרים לכל.
א וסבירא ליה כמאן דאמר ספיחי זרעים מותרים .ולרבי עקיבא דאמר ספיחי זרעים אסורים מקרא דהן לא נזרע ולא
נאסוף  ...צריך לומר דמוקי לה ולבהמתך ולחיה וגו' בספיחי אילנות ,ולאו דוקא תבואה קאמר ,אלא כגון תבואת
הכרם ,דהיינו אילנות ,אבל ספיחי זרעים אסורים] .תוס'[.
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ב .פרט ועוללות של ענבים] ,ולכאורה הוא הדין לפאה ושכחה של ענבים[ ,משילכו העניים
בכרם ויבואו ,כלומר משיעברו בכרם שתי פעמים ,מעתה סבורים כל העניים שאין שם
עוד מתנות עניים ,ומתייאשים מהם ,והם מותרים לכל.
ג .ומתנות עניים של זיתים ]=שכחה ופאה[ ,משתרד רביעה שניה ,סבורים כל העניים,
שכבר לקטו משם הכל ,ומתייאשים מהנשאר ,ומותר לכל.

ירידת הגשמים נקראת רביעה
אמר רבי אבהו ,ירידת הגשמים נקראת רביעה ,מלשון בעילה ]כמו הרובע והנרבע[,

משום שהגשמים רובעים את הארץ.
וכמאמר רב יהודה ,מיטרא בעלה דארעא הוא ]=המטר הוא הבעל של הארץ[ ,שנאמר,
ידהּ
אָרץ וְ הוֹלִ ָ
"כִּ י כַּאֲ ֶשׁר י ֵֵרד הַ גּ ֶֶשׁם וְ הַ ֶשּׁלֶג ִמן הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ שָׁ מָּ ה א יָשׁוּב כִּ י ִאם ִה ְרוָ ה אֶ ת הָ ֶ
וְ ִה ְצ ִמיחָ הּ וְ נָתַ ן זֶ ַרע ַלזּ ֵֹרעַ וְ לֶחֶ ם ָלאֹכֵל" )ישעיהו נ"ה י'(.

שיעור גשמים של רביעה ראשונה ושניה
נתבאר ,שאם לא ירדו גשמים עד שעבר זמן רביעה שלישית ,התחילו היחידים
להתענות .ומבואר ,שאם ירדו גשמים בשיעור מועט ,אין להחשיבם כגשמים ,והרי זה
כלא ירדו ,ורק כשירדו כראוי ,נחשבים הם כגשמים.
ולדברי רבי אבהו ,רביעה ראשונה תיחשב גשם ,כשירדו בה מים שימיסו את הקרקע
בעומק טפח .ורביעה שניה תחשב גשם ,כשירדו בה גשמים ,עד שתהא האדמה מלאה
מים ,בשיעור שיוכלו לעשות ממנה מגופה לחבית ,בלא להוסיף מים אחרים] ,שדרך
עשיית כלי חרס ,מערבים מים באדמה לעשותה כמו בוץ ,ועושים מהם צורה ,ומבשלים בכבשן[.

גשמים שאין בהם משום ועצר
הים אֲ חֵ ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ יתֶ ם
נאמרִ " ,ה ָשּׁ ְמרוּ ָלכֶם פֶּ ן יִ פְ ֶתּה לְ בַ בְ כֶם וְ סַ ְר ֶתּם וַ עֲבַ ְד ֶתּם אֱ ִ
לָהֶ ם .וְ חָ ָרה אַף ה' בָּ כֶם וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ א יִ ְהיֶה מָ טָ ר וְ הָ אֲ ָדמָ ה א ִת ֵתּן אֶ ת יְ בוּלָהּ
אָרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶשׁר ה' נֹתֵ ן ָלכֶם" )דברים י"א ט"ז-י"ז(.
וַ אֲ בַ ְד ֶתּם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ ֶ

ומבואר ,שאין כוונת הכתוב "וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם" שלא ירד גשם כלל ,אלא שלא ירד
כראוי ,אבל אם ירד מעט ,עדיין יש כאן עצירה.
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ואמר רב חסדא ,שאם ירדו גשמים בשיעור שהאדמה מלאה מים ,לעשות ממנה
מגופה לחבית בלא תוספת מים אחרים ,ודאי ירדו גשמים כראוי ,ולא נתקיים הכתוב
"וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם".
ואם ירדו גשמים אף פחות מכך ,אבל ירדו קודם קריאת שמע של ערבית ,שנאמר בה
"וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם" ,מאחר שירדו ביום יפים הם ,וגם כן לא נתקיים הכתוב "וְ עָ צַ ר אֶ ת
הַ ָשּׁמַ יִ ם" .אבל אם ירדו קודם קריאת שמע של שחרית ]על ידי עננים קלושים[ ,אינם
יפים ,ועדיין יש קיום לכתוב "וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם".

גשמי בוקר
גשמים היורדים בבוקר ]אף קודם קריאת שמע של שחרית[ על ידי עננים עבים ,גשמי
ברכה הם .ועל גשמים כאלה אמר רב פפא לאביי ,מיטרא במפתח בבי ]=אם יורד מטר

בשעת פתיחת השערים כלומר בבוקר[ .בר חמרא ]=חמר המעביר משאות על חמורו[ ,מוך
שקך ]=קפל את השק שבו אתה נושא תבואה[ ,וגני ]=ולכן לישן[ ,מפני שהשנה מתברכת,
ויהיה שובע בעולם ולא ישתכר במכירת תבואתו.
אבל גשמים היורדים בבוקר על ידי עננים קלושים אינם גשמי ברכה ,ועליהם אמר רב
יהודה בר יצחק ,הני ענני דצפרא לית בהו מששא ]=ענני הבוקר אין בהם ממש ,ואין שננה
יְהוּדה וְ חַ ְס ְדּכֶם ַכּ ֲענַן בּ ֶֹקר ]שאין
ָ
מתברכת על ידם[ ,שנאמר" ,מָ ה אֶ ע ֱֶשׂה לְּ  אֶ פְ ַריִם מָ ה אֶ ע ֱֶשׂה לְּ 
הלֵ) "הושע ו' ד'(.
בו ממש[ וְ כַ טַּ ל מַ ְשׁכִּ ים ֹ

ירידת גשמים בטבת
אם לא ירדו גשמים עד טבת ,טוב לשנה שירדו בה בטבת גשמים הרבה ,עד יהיו
הדרכים מנוולות בטיט ]=טבא לשתא דטבת מנוולתא ,שהדרכים מנוולים בטיט מפני
הגשמים[ ,שבכך תשלים השנה את מה שהחסירה עד טבת.
ואם עד טבת ירדו גשמים כראוי ,טוב לשנה שבטבת לא ירדו גשמים=] ,טבא לשתא
דטבת ארמלתא ,כלומר ,אשריה וטוב לה לשנה ,שאין גשמים יורדים בה בטבתא[.

א וי"מ שעל זה נאמר טבא לשתא דטבת מנוולתא ,כלומר שירדו גשמים קודם לכן ,וכשנכנס טבת הדרכים מנוולות,
ועתה לא יהא נזק אם יפסיקו בטבת ,ויהיה בכך תועלת] .עי' רש"י[.
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י"א שמניעת הגשמים בטבת מועילה לכך שיוכלו התלמידים ללכת בדרכים ללמוד
תורה ,או שלא יהיו הגינות בורות ,שכן אין טוב להם ריבוי מים.
וי"א שמניעת הגשמים בטבת מועילה לכך שלא יהא השדפון נאחז ונדבק בתבואה.

ירידת גשמים על מקצת מדינה
לדברי רב חסדא ,כשירדו גשמים רק על מקצת מדינה ,אם ירדו שם כראוי ,אף על פי
שעל חלקה האחר של המדינה לא ירדו ,אין הדבר נחשב כקיום קללת "וְ עָ צַ ר אֶ ת
הַ ָשּׁמַ יִ ם" ,כי אותם שירדו להם גשמים מוכרים לאחרים ,ויש לכולם.
אבל כשבמקום שירדו ירדו יותר מדאי ,כולם מקולקלים ,אלו מקולקלים מחמת
חסרון הגשמים ,ואלו מקולקלים מחמת ריבוי הגשמים ,המקלקל את תבואתם.
וכך ביאר רב יהודה אמר רב את הכתוב
אַמ ִטיר חֶ לְ ָקה אַחַ ת ִתּמָּ ֵטר וְ חֶ לְ ָקה אֲ ֶשׁר א
ל ַָקּ ִציר וְ ִה ְמ ַט ְר ִתּי עַ ל עִ יר אֶ חָ ת וְ עַ ל עִ יר אַחַ ת א ְ
תַ ְמ ִטיר עָ לֶיהָ ִתּיבָ שׁ" )עמוס ד' ז'( שניהם לקללה ,אלו שלא יהא להם מטר מחמת חסרון
המטר ,ואלו שיהא להם מטר ,מחמת ריבוי המטר ,שכן ביאור הכתוב " ִתּ ָמּטֵ ר" ,תהא
מקום מטר ,כלומר מרובה במטר.
שׁה חֳ ָד ִשׁים
"וְ גַם אָנֹכִ י מָ נַעְ ִתּי ִמכֶּ ם אֶ ת הַ גּ ֶֶשׁם בְּ עוֹד ְשׁ ָ

ברכה על הגשמים
כשירדו גשמים בשיעור שניתן לומר עליהם שהם כחתן היוצא לקראת כלה ,מברכים
עליהם] .י"מ שהכוונה לכך שכשהטיפה נופלת ,יוצאה אחרת ובולטת כנגדה ,על ידי
שהארץ מלאה מים .וי"מ שהכוונה לכך שהשווקים מקלחים מים זה כנגד זה[.
השומע על ירידת הגשמים ,מברך ברכת הטוב והמטיב.
והרואה את ירידתם ,מברך את ברכה אחת:
לדברי רב יהודה אמר רב ,אומר כך – "מודים אנחנו לך ה' אלקינו על כל טפה וטפה
שהורדת לנו".
ורבי יוחנן מסיים כך – "אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו  ...אל
יעזבונו רחמיך ה' אלקינו ולא עזבונו ברוך אתה ה' רוב ההודאות".
ורבא הקשה למה נאמר רוב ההודעות ולא כולן ולכן אמר שהחתימה היא – "ברוך
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אתה ה' אל ההודאות".
ולפיכך אמר רב פפא שיחתום בשניהם – "ברוך אתה ה' אל ההודאות ורוב ההודאות"
וי"ג "רוב ההודאות ואל ההודאות" ומעתה מובן ,שרוב ההודאות אינו מלשון רוב
ומיעוט אלא לשון הרבה כלומר הוא אל של כל ההודאות והן מרובות.

דף ז'
יום הגשמים ותחיית מתים
לדברי רבי אבהו – יום הגשמים גדול מתחיית המתים ,שכן תחיית המתים לצדיקים
בלבד] ,אבל רשעים אינם חיים ,כמו שנאמר" ,וְ י ְָצאוּ וְ ָראוּ בְּ פִ גְ ֵרי הָ אֲ נ ִָשׁים הַ פּ ְֹשׁעִ ים בִּ י כִּ י
ת ֹולַעְ ָתּם א ָתמוּת וְ ִא ָשּׁם א ִתכְ בֶּ ה וְ הָ יוּ ֵד ָראוֹן לְ ָכל בָּ ָשׂר" )ישעיה ס"ו כ"ד([ .ואילו הגשמים בין
לצדיקים ובין לרשעים.
ולדברי רב יוסף – יום הגשמים שקול כתחיית המתים ,ומהטעם הזה קבעו הזכרת
גשמים בברכת מחיה המתים.

יום הגשמים ויום שנתנה בו תורה
לדברי רב יהודה – יום הגשמים שווה ליום שניתנה בו תורה ,שכן אין לקח אלא
תורה ,כמו שנאמר" ,כִּ י ל ֶַקח טוֹב נָתַ ִתּי ָלכֶם תּו ָֹר ִתי אַל ַתּ ֲעזֹבוּ" )משלי ד' ב'( ,ונאמר
" ַי ֲערֹף כַּמָּ טָ ר לִ ְק ִחי ִתּזַּ ל כַּ טַּ ל ִא ְמ ָר ִתי כִּ ְשׂעִ ִירם ֲעלֵי ֶד ֶשׁא וְ כִ ְרבִ יבִ ים ֲעלֵי עֵ ֶשׂב" )דברים ל"ב ב'( ,כלומר
יטוף עליכם לקחי שהוא התורה כמטר ומכאן שיום מתן תורה הרי הוא כיום המטר.
ולדברי רבא – יום הגשמים גדול יותר מיום שנתנה בו תורה ,שהרי הכתוב אומר
" ַי ֲערֹף כַּמָּ טָ ר לִ ְק ִחי" ,לומר שהתורה הרי היא כמטר ,וסברא היא ,מי נתלה במי ,הוי
אומר קטן נתלה בגדול.

תלמיד חכם הגון ותלמיד חכם שאינו הגון
א .מצד אחד נאמרַ " ,י ֲערֹף כַּמָּ טָ ר לִ ְק ִחי" ,ומשמע שהתורה באה בכח ,והורגת .ומצד
שני נאמרִ " ,תּזַּ ל כַּטַּ ל ִא ְמ ָר ִתי" ,ומשמע שהתורה באה בנחת .וביאר רבא ,אם תלמיד
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חכם הגון הוא כטל ,ואם לאו ,עורפהו ]=הרגהו[ כמטר.
ב .רבי ירמיה אמר לרבי זירא לבוא ללמוד ,ואמר לו חלש לבי ,ואיני יכול ללמוד ,אמור
אָדם עֵ ץ הַ ָשּׂ ֶדה" )דברים כ' י"ט( ,וביאר רבי יוחנן ,וכי
דברי אגדה .ואמר לו ,נאמר "כִּ י הָ ָ
האדם הוא עץ ,אלא בא הכתוב ללמד שבדבר זה האדם דומה לעץ ,בעץ נאמרו שני
דברים ,על עץ מאכל נאמרִ " ,ממֶּ נּוּ תֹאכֵל וְ אֹת ֹו א ִתכְ רֹת" )דברים כ' י"ט( ,ועל עץ שאינו
עץ מאכל נאמר" ,אֹת ֹו תַ ְשׁ ִחית וְ כ ָָר ָתּ" )דברים כ' כ'( ,וכמו כן האדם ,אם תלמיד חכם הגון
הואִ " ,ממֶּ נּוּ תֹאכֵ ל ]כלומר למוד ממנו[ וְ אֹתוֹ א ִתכְ רֹת" ,ואם לאו" ,אֹתוֹ תַ ְשׁ ִחית וְ כָ ָר ָתּ",
כלומר סור מעליוא.

העוסק בתורה לשמה והעוסק שלא לשמה
היה רבי בנאה אומר ,כל העוסק בתורה לשמה] ,משום כאשר צוני ה' אלקי ,ולא כדי

יקים בָּ הּ
להקרות רבי[ ,תורתו נעשית לו סם חיים .שנאמר" ,עֵ ץ חַ יִּ ים ִהיא לַמַּ חֲ זִ ִ
ְמאֻ ָשּׁר" )משלי ג' י"ח( .ואומר " ִרפְ אוּת ְתּ ִהי לְ ָשׁ ֶרּ וְ ִשׁקּוּי לְ עַ ְצמוֹתֶ י) "משלי ג' ח'( .ואומר "כִּ י
ב
מ ְֹצ ִאי מָ צָ א חַ יִּ ים וַ יָּפֶ ק ָרצוֹן מֵ ה'" )משלי ח' ל"ה(
וְ תֹ ְמכֶ יהָ

וכל העוסק בתורה שלא לשמה ,נעשית לו סם המותגַ " ,י ֲערֹף כַּמָּ טָ ר לִ ְק ִחי" ,ואין
עריפה אלא הריגה ,שנאמר "וְ הו ִֹרדוּ זִ ְקנֵי הָ עִ יר הַ ִהוא אֶ ת הָ עֶ גְ לָה אֶ ל נַחַ ל אֵ יתָ ן אֲ ֶשׁר א יֵעָ בֵ ד בּ ֹו וְ א
יִ זָּ ֵרעַ וְ עָ ְרפוּ ָשׁם אֶ ת הָ עֶ גְ לָה בַּ נָּחַ ל" )דברים כ"א ד'(.

הלימוד יחד והלימוד ביחידות
אמר רבי חמא ברבי חנינא ,נאמר" ,בַּ ְרזֶ ל בְּ בַ ְרזֶ ל יָחַ ד ]=יחדד[ וְ ִאישׁ יַחַ ד ]=יחדד[ פְּ נֵי
ֵרעֵ הוּ" )משלי כ"ז י"ז( ,לומר לך ,מה ברזל זה ,אחד מחדד את חבירו] ,כגון סכין על גבי
חבירתה[ ,אף שני תלמידי חכמים ,מחדדים זה את זה בהלכה.

א והא דאמרינן דלומדים מתלמיד חכם אף על פי שאינו הגון כרבי מאיר שהיה לומד לפני אחר ,היינו דוקא תלמיד חכם
יכול ללמוד לפניו ,לפי שלא ילמוד ממעשיו ,אבל אם אינו תלמיד חכם ,אינו רשאי ללמוד לפניו] .תוס'[.
ב "מצאי" כתיב.
ג וקשה והלא אמרינן ,לעולם יעסוק אדם בתורה אף על גב שאינה לשמה ,שמתוך שלא לשמה בא לשמה .ויש לומר
דתרי שלא לשמה הוי ,דמה שאמרינן לעולם יעסוק בתורה אפילו שלא לשמה ,היינו כלומר כדי שיקרא רבי או כדי
שיכבדוהו .ומה שאמרינן הכא כל העוסק בתורה שלא לשמה נעשה לו סם המות ,היינו מי שלומד לקנטר] .תוס'[.
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אמר רבה בר בר חנה ,למה נמשלו דברי תורה כאש ,כמו שנאמר" ,הֲ לוֹא כֹה ְדבָ ִרי כָּאֵ שׁ
נְאֻ ם ה' וּכְ פַ ִטּישׁ יְ פֹצֵ ץ סָ לַע" )ירמיהו כ"ג כ"ט( ,לומר לך ,מה אש אינו דולק יחיד] ,אלא שנים או
שלשה ביחד[ ,אף דברי תורה אין מתקיימים ביחידי ]בלא חבר שיחדדנו[.
ואמר רבי יוסי ברבי חנינא ,נאמר" ,חֶ ֶרב אֶ ל הַ בַּ ִדּים וְ נֹאָלוּ

חֶ ֶרב אֶ ל גִּ בּו ֶֹריהָ וָחָ תּוּ" )ירמיה נ'

א

ל"ו( ,לומר ,חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים  ,שיושבים בד בבד ]=ביחידות[

ועוסקים בתורה.
ולא עוד אלא שמטפשים ,כלומר אלו הלומדים לבדם ,נעשים טפשים ,שנאמר בכתוב
הזה" ,וְ נֹאָלוּ" ,והוא לשון טפשות.
ולא עוד אלא שחוטאים ,שכן עם הטפשות בא החטא ,כמו שנאמר
בִּ י אֲ ֹדנִי אַל נָא תָ ֵשׁת עָ לֵינוּ חַ טָּ את אֲ שֶׁ ר נוֹאַלְ נוּ וַ אֲ ֶשׁר חָ טָ אנוּ" )במדבר י"ב י"א( .וכן נאמר "נוֹאֲ לוּ
"וַ יֹּאמֶ ר אַהֲ רֹן אֶ ל מ ֶֹשׁה

ָשׂ ֵרי צֹעַ ן נ ְִשּׁאוּ ָשׂ ֵרי נֹף ִה ְתעוּ אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם פִּ נַּת ְשׁבָ טֶ יהָ " )ישעיה י"ט י"ג( ,ותועה היינו חוטא.

הקטנים מוסיפים לגדולים
אמר רב נחמן בר יצחק ,למה נמשלו דברי תורה כעץ ,כמו שנאמר" ,עֵ ץ חַ יִּ ים ִהיא
יקים בָּ הּ וְ תֹ ְמכֶ יהָ ְמאֻ ָשּׁר" )משלי ג' י"ח( ,לומר לך ,מה עץ ,קטן מדליק את הגדול,
לַמַּ חֲ זִ ִ
]שכשמדליק את האור ,מצית את העצים הדקים תחילה[ ,אף תלמידי חכמים ,קטנים
מחדדים את הגדולים] ,על ידי ששואלים אותם כל שעה[.
וכן אמר רבי חנינא ,הרבה תורה למדתי מרבותי ,ומחבריי יותר מרבותי ,ומתלמידי
יותר מכולן.

תלמיד הגון ותלמיד שאינו הגון
א .מצד אחד נאמר" ,לִ ְק ַראת צָ מֵ א הֵ תָ יוּ מָ יִ ם" )ישעיהו כ"א י"ד( כלומר יש להוליך את
המים לצמא .ומצד שני נאמר" ,הוֹי כָּל צָ מֵ א לְ כוּ לַמַּ יִ ם" )ישעיהו נ"ה א'( כלומר הצמא
ילך למים .וביאר רבי חנינא בר פפא ,אם תלמיד הגון הוא ,שרוצה ללמוד ממך,
"לִ ְק ַראת צָ מֵ א ֵהתָ יוּ מָ יִ ם" ,כלומר מצוה לרב ללכת אצלו ללמדו .ואם לאו" ,הוֹי כָּ ל
צָ מֵ א לְ כוּ לַמַּ יִ ם" ,כלומר ילך הוא אצל הרב.
א כלומר על תלמידי חכמים עצמם ,ומכנה הדבר כלפי אחרים.
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ב .מצד אחד נאמר "יָפוּצוּ מַ עְ יְ נֹתֶ י חוּצָ ה" )משלי ה' ט"ז( ,כלומר למד לאחרים ,ואל
תשמור אצלך .ומצד שני נאמר" ,יִ ְהיוּ לְ  לְ בַ ֶדּ וְ אֵ ין לְ זָ ִרים ִא ָתּ) "משלי ה' י"ז( .וביאר
רבי חנינא בר חמא ,אם תלמיד הגון הוא" ,יָפוּצוּ מַ עְ יְ נֹתֶ י חוּצָ ה" ,ואמור לו סתרי
תורה .ואם לאו" ,יִ ְהיוּ לְ  לְ בַ ֶדּ וְ אֵ ין לְ ז ִָרים ִא ָתּ."

דברי תורה מתקיימים במי שדעתו שפלה
אמר רבי חנינא בר אידי ,למה נמשלו דברי תורה למים,
כמו שנאמר" ,הוֹי כָּל צָ מֵ א לְ כוּ לַמַּ יִ ם" )ישעיהו נ"ה א'( ,לומר לך ,מה מים מניחים מקום
גבוה והולכים למקום נמוך ,אף דברי תורה ,אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלהא.
ואמר רבי אושעיא ,למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקים הללו ,מים יין וחלב ,כמו

שנאמר "הוֹי כָּל צָ מֵ א לְ כוּ לַמַּ יִ ם וַ אֲ ֶשׁר אֵ ין ל ֹו כָּ סֶ ף לְ כוּ ִשׁבְ רוּ וֶ אֱ כֹלוּ וּלְ כוּ ִשׁבְ רוּ בְּ לוֹא כֶסֶ ף
וּבְ לוֹא ְמ ִחיר יַיִ ן וְ חָ לָב" )ישעיהו נ"ה א'( ]והכוונה לתורה שאינו נותן משלם בשביל ללמוד
ולדעת[ ,לומר לך ,מה שלשה משקים הללו ,אין מתקיימים אלא בכלי חרס שהם
פחותים שבכלים ,אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה.
וכמעשה שהיה בבת קיסר שאמרה לרבי יהושע בן חנניה – איב חכמה מפוארה בכלי
מכוער.
אמר לה – אביך נותן יין בכלי חרס] ,בדרך שחוק אמר ,ומרמז ,מה את אומרת לי ,והלא
אביך נותן יין בכלים מכוערים של חרס[.

אמרה לו – אלא במה יתן אם לא בשל חרס ,הלא הכל עושים כן.
אמר לה – אתם שאתם חשובים ,תנו בכלי זהב וכסף.
הלכה ואמר לאביה ,ונתנום בכלי זהב וכסף ,והחמיץ ,ובאו ואמרו לו.
אמר לה הקיסר לבתו – מי אמר לך כך.
א וכן נמי אמרינן בעירובין פרק כיצד מעברין ,לא בשמים היא ולא מעבר לים היא ,כלומר לא תמצא התורה במי
שמגביה עצמו כשמים ,שדעתו גבוה ,ולא בסוחרים ההולכים במדינת הים ,בעבר הים ,דאי ספרא לא סייפא ,ואי סייפא
לא ספרא .והכי נמי איתא התם ,לא בסחרנין ולא בתגרין ולא באיסטרולגין ,כלומר באותן שרואין בכוכבים .אמרו ליה
לשמואל ,והא מר איסטרולגוס הוא ,אמר להו ,תיתי לי דלא מעיינא בהו אלא בעידן דנפקא למיא ,פירוש להטיל מים,
ולא אני מבטל לעצמי] .תוס'[.
ב אפשר שהוא כמו "איי" ,לשון צער ,כמה חבל שחכמה מפוארה בכלי מכוער.
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אמרה לו – רבי יהושע בן חנניה אמר לי.
קראו לרבי יהושע ושאלו הקיסר – למה אמרת לה כך.
ענה לו רבי יהושע – כמו שאמרה לי] ,אי חכמה מפוארה בכלי מכוער[ ,כך אמרתי לה,
]שיין משתמר בכלי מכוער .אף התורה מתקיימת בי יותר משאילו הייתי נאה[.

שאל הקיסר – והלא יש חכמים נאים שלומדים תורה.
ענה לו רבי יהושע – אותם חכמים נאים ,אם היו מכוערים ,היו לומדים יותר ,שאי
אפשר לנאה להשפיל דעתו ,ובא לידי שכחהא.

דברי תורה משתכחים בהיסח הדעת
טעם נוסף לכך שנמשלו דברי תורה לשלשה משקים הללו ,מים יין וחלב ,לומר לך,
כשם ששלשה משקים הללו ,אין נפסלים אלא בהיסח הדעת] ,שאם לא ישמרם יפה,
יהיו נשפכים או נופל לתוכן דבר מאוס ,ונפסלים מלשתות בדבר קל ,יותר משמן ודבש ,שמתוך

שהן עבים צפה הפסולת למעלה ,ואפשר אדם נוטל העליון וזורקו לחוץ ,והתחתון בר ונקי[ ,אף
דברי תורה ,אין משתכחים אלא בהיסח הדעת ]אם אינו חוזר עליהם תמיד[.

גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ
אמר רבי חמא ברבי חנינא ,גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ] ,וי"ג שיום

וּשׁחָ ִקים
הגשמים גדול יותר מיום שנבראו שמים וארץ[ ,שנאמר" ,הַ ְרעִ יפוּ ָשׁמַ יִ ם ִממַּ עַ ל ְ
אתיו" )ישעיהו מ"ה ח'( ,אם
וּצ ָד ָקה תַ ְצ ִמיחַ יַחַ ד אֲ נִי ה' בְּ ָר ִ
יִ זְּ לוּ צֶ ֶדק ִתּפְ ַתּח אֶ ֶרץ וְ יִ פְ רוּ י ֶַשׁע ְ
היה נאמר "בראתים" ,היה מובן שהכוונה לבריאת שמים וארץ ,אבל עתה שנאמר
אתיו" ,מבואר שהכוונה לגשמים ,ולמדנו שמשתבח ומתפאר הקב"ה
לשון יחיד "בְּ ָר ִ
במטר השמים.

גדול יום הגשמים שאפילו ישועה פרה ורבה בו
אמר רב אושעיא ,גדול יום הגשמים ,שאפילו ישועה פרה ורבה בו ,שנאמר" ,הַ ְרעִ יפוּ
א כן פירש רש"י .ותוס' כתבו ,אם היו שונאים היופי ,הוו תלמידי חכמים ביותר] .תוס'[.
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וּשׁחָ ִקים יִ זְּ לוּ צֶ ֶדק ִתּפְ ַתּח אֶ ֶרץ וְ יִ פְ רוּ י ֶַשׁע" ,כלומר בזמן ששמים מרעיפים
ָשׁמַ יִ ם ִממַּ עַ ל ְ
גשמים ,מליצי זכות נכנסים לפניו ,ונזכרים לישועה.

הגשמים יורדים כשנמחלו עונותיהן של ישראל
אמר רבי תנחום בר חנילאי ,אין הגשמים יורדים ,אלא אם כן נמחלו עונותיהן של
ית
אַרצֶ ] במים[ ַשׁבְ ָתּ ְשׁבִ יתא ַי ֲעקֹב .נָשָׂ אתָ ֲעוֹן עַ מֶּ ] מיד[ כִּ ִסּ ָ
ישראל ,שנאמרָ " ,ר ִציתָ ה' ְ
כָל חַ טָּ אתָ ם סֶ לָה" )תהלים פ"ה ב'-ג(.

אמר לו זעירי מדיהבתב לרבינא ,אתם לומדים זאת מהכתוב הנ"ל אנו לומדים זאת
מהכתוב הזה" ,וְ אַ ָתּה ִתּ ְשׁמַ ע הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ סָ ל ְַח ָתּ לְ חַ טַּ את עֲבָ ֶדי וְ עַ ְמּ יִ ְשׂ ָראֵ ל כִּ י תו ֵֹרם אֶ ת
אַר ְצ אֲ ֶשׁר נָתַ ָתּה לְ עַ ְמּ לְ נַחֲ לָה" )מלכים א' ח' ל"ו(.
הַ ֶדּ ֶר הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר יֵלְ כּוּ בָ הּ וְ נָתַ ָתּה מָ טָ ר עַ ל ְ

הגשמים נעצרים כשנתחייבו ישראל כליה
אמר רבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו ,אין הגשמים נעצרים ,אלא אם כן
נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה ,שנאמר]" ,כאשר[ ִציָּה גַם חֹם יִ גְ זְ לוּ מֵ ימֵ י ֶשׁלֶג ]ואין
יורדים גשמים .בידוע ש[ ְשׁאוֹל חָ טָ אוּ" )איוב כ"ד י"ט(.
אמר לו זעירי מדיהבת לרבינא ,אתם לומדים זאת מהכתוב הנ"ל אנו לומדים זאת
מהכתוב הזה" ,וְ חָ ָרה אַף ה' בָּ כֶ ם וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ א יִ ְהיֶה מָ ָטר וְ הָ אֲ ָדמָ ה א ִת ֵתּן אֶ ת יְ בוּלָהּ
אָרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶשׁר ה' נֹתֵ ן לָכֶ ם" )דברים י"א י"ז(.
וַ אֲ בַ ְד ֶתּם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ ֶ

בשביל איזה חטא הגשמים נעצרים
א .לדברי רב חסדא ,אין הגשמים נעצרים ,אלא בשביל ביטול תרומות ומעשרות,
שנאמר " ִציָּה גַם חֹם ]דברים שציויתי אתכם בימות החמה ,שהם הפרשת תרומות ומעשרות,
ולא עשיתם[ יִ גְ זְ לוּ מֵ ימֵ י ֶשׁלֶג".

א "שבות" כתיב.
ב אין זה זעירי סתם ,שהוא היה מן הראשונים ,ורבינא סוף הוראה ,ולא ראו זה את זה ,אלא זעירי אחר הנקרא זעירי
מדיהבת] .רש"י[.
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ב .לדברי רבי שמעון בן פזי ,אין הגשמים נעצרים ,אלא בשביל מספרי לשון הרע,
ָשׁם ]שכן דרכה של רוח צפון להביא אור לעולם ,ובכך
שנאמר "רוּחַ צָ פוֹן ְתּח ֹולֵל ]=תבטל[ גּ ֶ
גשמים נעצרים[ וּפָ נִים נִזְ עָ ִמים ]שמראה הקב"ה בכך שאינו מביא גשם ,מפני[ לְ שׁוֹן סָ תֶ ר
א
]=שקר ורכילות [" )משלי כ"ה כ"ג(
ג .לדברי רב סלא אמר רב המנונא ,אין הגשמים נעצרים ,אלא בשביל עזי פנים,
שנאמר" ,וַ יִּ מָּ נְעוּ ְרבִ בִ ים ,וּמַ לְ קוֹשׁ לוֹא הָ יָה ]וכל זה למה משום[ וּמֵ צַ ח ִא ָשּׁה ז ֹונָה הָ יָה לָ
מֵ אַנ ְְתּ ִה ָכּלֵם ]שהיה בך עזות[" )ירמיהו ג' ג'(.

ד .לדברי רב קטינא ,אין הגשמים נעצרים ,אלא בשביל ביטול תורה ,שנאמר,
"בַּ עֲצַ לְ ַתּיִ ם יִ מַּ  הַ ְמּ ָק ֶרה" )קהלת י' י"ח( .שכן "יִ מַּ  "הוא הנעשה עני ,שכן "מך" לשון
עניות הוא ,כמו שנאמר "וְ ִאם מָ  הוּא מֵ עֶ ְרכֶּ) "ויקרא כ"ז ח'( ,ו"הַ ְמּ ָק ֶרה" הוא הקב"ה,
כמו שנאמר" ,הַ ְמ ָק ֶרה בַ מַּ יִ ם עֲלִ יּוֹתָ יו
ואם כן ,כוונת הכתוב "בַּ עֲצַ לְ ַתּיִ ם יִ מַּ  הַ ְמּ ָק ֶרה" ,שבשביל עצלות שהיה בישראל ,שלא
עסקו בתורה ,נעשה שונאו של הקב"ה מך ,שאין בו כח להוריד טל ומטר.

הַ ָשּׂם עָ בִ ים ְרכוּב ֹו הַ ְמהַ לֵּ עַ ל כַּ נְפֵ י רוּחַ " )תהלים ק"ד ג'(,

ורב יוסף למד זאת מהכתוב" ,וְ עַ ָתּה א ָראוּ אוֹר בָּ ִהיר הוּא בַּ ְשּׁחָ ִקים וְ רוּחַ עָ בְ ָרה
וַ ְתּטַ הֲ ֵרם" )איוב ל"ז כ"א( .אין אור אלא תורה ,שנאמר" ,כִּ י נֵר ִמ ְצוָ ה וְ תו ָֹרה אוֹר" )משלי ו'
כ"ג( ,וכך כוונת הכתוב הנ"ל" ,וְ עַ ָתּה א ָראוּ אוֹר" ,מפני שלא ראו אור תורה" ,בָּ ִהיר
הוּא בַּ ְשּׁחָ ִקים וְ רוּחַ עָ בְ ָרה וַ ְתּטַ הֲ ֵרם" ,כלומר אפילו היו השמים בהרות בהרות ,כלומר
מלאים עננים ורוצה להוריד גשמים ,מאחר שלא למדו תורה ,רוח מפזרת אותם.
ה .לדברי רבי אמי ,אין הגשמים נעצרים ,אלא בעון גזל ,שנאמר "עַ ל כַּפַּ יִ ם כִּ סָּ ה אוֹר"
אָדם וְ הַ בְּ הֵ מָ ה וְ יִ ְק ְראוּ אֶ ל
)איוב ל"ו ל"ב( ,אין כפים אלא חמס כמו שנאמר" ,וְ יִ ְתכַּ סּוּ ַשׂ ִקּים הָ ָ
וּמן הֶ חָ מָ ס אֲ ֶשׁר בְּ כַפֵּ יהֶ ם" )יונה ג' ח'( ,ואין אור אלא
אֱ ִ קים בְּ חָ זְ ָקה וְ יָשֻׁ בוּ ִאישׁ ִמ ַדּ ְרכּ ֹו הָ ָרעָ ה ִ
מטר ,שנאמר" ,אַף בְּ ִרי ]=שם המלאך הממונה על הגשם[ י ְַט ִריחַ עָ ב יָפִ יץ ֲענַן אוֹר ֹו" )איוב
ל"ז י"א( ,ואם כן כוונת הכתוב" ,עַ ל כַּפַּ יִ ם כִּ סָּ ה אוֹר" ,שבעוון חמס נמנע הגשם.

אדם שיש בו עזות פנים
אמר רב סלא אמר רב המנונא ,כל אדם שיש לו עזות פנים ,סוף נכשל בעבירה ,שנאמר
א כן הוא דרש המקרא .ופשט המקרא ,כשם שרוח צפון מביאה גשם ,כך פנים נזעמים באים על ידי לשון סתר] .עי'
רש"י[.
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"וּמֵ צַ ח ִא ָשּׁה ז ֹונָה הָ יָה לָ."
רב נחמן אמר ,בידוע שנכשל בעבירה ,שלא נאמר "יהיה לך" אלא "הָ יָה לָ ,"משמע
כבר נכשל.
אמר רבה בר רב הונא ,כל אדם שיש לו עזות פנים ,מותר לקרותו רשע ,שנאמר "הֵ עֵ ז
ִאישׁ ]כלומר איש שיש בו עזות[ ָר ָשׁע בְּ פָ נָיו ]כלומר אמור לו בפניו שהוא רשע ,שמחמת עזותו
א

בלבד מותר לקראתו כן [" )משלי כ"א כ"ט(.

רב נחמן בר יצחק אמר ,מותר לשנאותו ,שנאמר "וְ עֹז פָּ נָיו ]כלומר מי שהוא עז פנים[

יְ שֻׁ נֶּא" )קהלת ח' א'( אל תקרי "יְשֻׁ נֶּא" אלא "יְ שֻׂ נֶּא".

תקנה לעצירת הגשמים
בסוף הכתוב הנ"ל ,בו מבואר שהגשמים נעצרים בעוון הגזל ,מבואר שתקנה לעצירת
הגשמים היא התפילהב ,שנאמר" ,וַ יְ צַ ו ]הקב"ה[ עָ לֶיהָ ]על הגשם שתרד[ ְבמַ פְ גִּ יעַ
עליה[" )איוב ל"ו ל"ב( ,שכן פגיעה לשון תפילה היא ,כמו שנאמר" ,וְ אַ ָתּה אַל ִתּ ְתפַּ לֵּל בְּ עַ ד
וּתפִ לָּה וְ אַל ִתּפְ גַּע בִּ י כִּ י אֵ י ֶננִּי שֹׁמֵ עַ אֹתָ ) "ירמיהו ז' ט"ז(.
הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ אַל ִתּשָּׂ א בַ ע ֲָדם ִרנָּה ְ
ורבי אמי דרש זאת מהכתוב הבאִ " ,אם ֵקהָ ה הַ בַּ ְרזֶ ל ]כלומר ,אם ראית רקיע שקיהה
כברזל ,מלהוריד טל ומטר[ ,וְ הוּא א פָ נִים ִקלְ ַקל] ,סיבת הדבר ,בשביל מעשה בדור שהם
מקולקלים .ומה התקנה לכך[ וַ חֲ יָלִ ים יְ גַבֵּ ר ]כלומר יתגברו בתפילה ורחמים[ ,וְ יִ ְתרוֹן ]כלומר
וטוב מזה היה ,אם[ הַ כְ ֵשׁיר חָ כְ מָ ה ]שהיו מעשיהם כשרים מתחילה ,ולא היו באים כלל
לעצירת גשמים[" )קהלת י' י'(

דף ח'
לימוד המשנה היטב נצרך להבנת התלמוד
אמר ריש לקיש ,אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל ,כלומר ,התלמוד ,שהוא

א אף על גב דאמרינן בקדושין ,הקורא לחבירו רשע ,יורד עמו לחייו ,לזה מותר ,דודאי נכשל בעבירה ,ועומד במורדו,
דהכרת פניו ענתה בו] .תוס'[.
ב יל"ע למה לא די בכך שחוזר בו מהדבר שגרם לעצירת הגשמים ,כלומר יחזיר הגזלה.
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ביאור המשניות וטעמיהם ,קשה לו ,ואינו מתיישב לו מרוב קושיות ,בשביל משנתו
שאינה סדורה עליו] ,י"מ שהכוונה לכך שאינו זוכר היטב מה ששנה ,ולפיכך אין הטעמים
מתיישבים בלבו ,שאינו יודע מה הוא בא לבאר .וי"מ שהכוונה לכך שגורס בטעות ,פוטר על
החיוב ,ומחייב על הפטור ,ולכן קשה לו ,כי הטעמים אינם מתיישבים לו עם מה ששונה

בטעות[ .ודבר זה למד מהכתוב" ,וְ הוּא א פָ נִים ִקלְ ַקל" ,שכך פירושו" ,וְ הוּא א",
לְקל" ,שקלקל בדבר שהוא לפנים,
כלומר אינו מבין שמועתו ותלמודו ,מפני ש"פָ נִים ִק ַ
כלומר במשנה שהיא קודמת לגמרא ולפניה.
ותקנתו להרבות בישיבה ,שכך ילמד את המשניות מבני הישיבה החוזרים על משנתם,
וזהו שנאמר" ,וַ חֲ יָלִ ים" ,כלומר בין תלמידים ,שהם חיילות " ְיגַבֵּ ר".
"וְ יִ ְתרוֹן" ,כלומר וטוב מזה היה ,אם "הַ כְ ֵשׁיר חָ כְ מָ ה" ,שהיה מסדר משנתו תחילה
כהוגן קודם שהיה נכנס לתלמוד.
וכן מצינו באמוראים ,שהיו חוזרים על משנתם פעמים הרבה שתתקיים בידם ,ורק
אחר כך נכנסו ללמוד מרבותיהם גמרא.
ריש לקיש היה מסדר משנתו ארבעים פעמים כנגד ארבעים יום שניתנה תורה ,ואחר
כך נכנס לפני רבי יוחנן ללמוד גמרא.
ורב אדא בר אהבה היה מסדר משנתו עשרים וארבע פעמים כנגד מספר הספרים של
תורה נביאים וכתובים ,ואחר כך נכנס לפני רבא ללמוד גמרא.

סיבה שהתלמוד קשה לתלמיד כברזל
נתבאר ,שלדברי ריש לקיש ,אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל ,הסיבה לכך
בשביל שמשנתנו אינה סדורה לו ,כלומר הסיבה שהתלמוד קשה לו ,כי המשנה
הקודמת לתלמוד אינה סדורה לו ,שנאמר "וְ הוּא א" ,כלומר אינו מבין שמועתו
ותלמודו ,מפני ש"פָ נִים ִקלְ ַקל" ,שקלקל בדבר שהוא לפנים ,כלומר במשנה שהיא
קודמת לגמרא ולפניה.
ורבא דרש את הכתוב באופן אחר ואמר ,אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל,
כלומר שתלמודו אינו מיושב אצלו ,בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים ,כלומר שמראה
לו פנים רעות ,שנאמר "וְ הוּא א" ,כלומר אינו מבין שמועתו ותלמודו ,מפני ש"פָ נִים
ִקלְ ַקל" ,שרבו מראה לו פנים רעות .ותקנתו להרבות רעים על רבו שיתפייס הימנו
ויסביר לו פנים ,שנאמר "וַ חֲ יָלִים יְ גַבֵּ ר"" .וְ יִ ְתרוֹן" ,כלומר וטוב מזה היה ,אם "הַ כְ ֵשׁיר
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חָ כְ מָ ה" ,שהיו מעשיו מוכשרים לפני רבו מתחילה.

הגשמים נעצרים בשביל שאין מתפללים
אמר רבי אמי ,אם ראית דור ,שהשמים משתכים עליו כנחשת ,כלומר נעשים כחלודה,
ונעצרים מלהוריד טל ומטר ,בשביל לוחשי לחישות ]=המתפללים בלחש[ שאין בדור,
שנאמר " ִאם יִ שֹּׁ הַ נָּחָ שׁ] ,כלומר אם ישתכו השמים כנחושת ,הסיבה לכך[ ,בְּ לוֹא לָחַ שׁ,
]שאין בעלי לחישות בדור[ וְ אֵ ין יִ ְתרוֹן לְ בַ עַ ל הַ לָּשׁוֹן" )קהלת י' י"א(

ותקנתם שילכו אצל מי שיודע ללחוש ]=להתפלל[ ,שנאמר בענין הגשמים" ,יַגִּ יד עָ לָיו
ֵרע ֹו ִמ ְקנֶה אַף עַ ל ע ֹולֶה" )איוב ל"ו ל"ג( ,כלומר יתפלל עליו חבירו .ומי שאפשר לו ללחוש
]=להתפלל[ ואינו לוחש ,מה הנאה יש לו ,שנאמר "וְ אֵ ין יִ ְתרוֹן לְ בַ עַ ל הַ לָּשׁוֹן".
ואם לחש ]=התפלל[ ולא נענה ,תקנתו ללכת אצל חסיד שבדור ,וירבה עליו בתפילה,
שנאמר" ,עַ ל כַּ פַּ יִ ם כִּ סָּ ה אוֹר וַ יְ צַ ו עָ לֶיהָ בְ מַ פְ גִּ יעַ " )איוב ל"ו ל"ב( ,ואין פגיעה אלא תפילה,
וּתפִ לָּה וְ אַל ִתּפְ גַּע בִּ י כִּ י אֵ י ֶננִּי שֹׁמֵ עַ
שנאמר "וְ אַ ָתּה אַל ִתּ ְתפַּ לֵּל בְּ עַ ד הָ עָ ם הַ זֶּ ה וְ אַל ִתּ ָשּׂא בַ ע ֲָדם ִרנָּה ְ
אֹתָ ) "ירמיהו ז' ט"ז(.

ואם לחש ]=התפלל[ ועלתה בידו ]=ונתקבלה תפילתו[ ומגיס דעתו עליו ]=מתגאה[ ,מביא
אף ]=כעס[ לעולם ,שנאמרִ " ,מ ְקנֶה אַף" ,כלומר גורם להביא אף" ,עַ ל ע ֹולֶה" ,על שהגיס
דעתו למעלה.
שני תלמידי חכמים בעיר אחד
יש גורסים שלדברי רבא ,שני תלמידי חכמים שיושבים בעיר אחת ,ואין נוחים זה לזה
בהלכה ,מתקנאים באף ,ומעלים אותו ,כלומר מביאים אותו עליהם ,שנאמר "יַגִּ יד
עָ לָיו ֵרע ֹו" ]שכל אחד לעצמו[ " ִמ ְקנֶה אַף עַ ל ע ֹולֶה" ]מתקנים באף שיהא עולה עליהם[.
ויש גורסים שלדברי רבא ,שני תלמידי חכמים שיושבים בעיר אחת ,ונוחים זה לזה
בהלכה ,מתקנאים באף ,ומעלים אותו ,כלומר מעלים אותו שיסתלק מעליהם,
שנאמר "יַגִּ יד עָ לָיו ֵרע ֹו" ]שלומדים יחד[ " ִמ ְקנֶה אַף עַ ל ע ֹולֶה" ]מתקנים ומעלים אותו
מעליהם[.

נחש ומספרי לשון הרע
אמר ריש לקיש ,לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ,ואומרים לו ,ארי
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דורס ואוכל ]מיד ,ואינו מתירא[ ,זאב טורף ואוכל] ,שמוליך לחוריו ואוכל שם ,שמפחד מן
הבריות ,ולכולן יש להם הנאה[ ,אתה מה הנאה יש לך] ,שאתה נושך בני אדם והורגם[,
שנאמרִ " ,אם יִ שֹּׁ הַ ָנּחָ שׁ בְּ לוֹא לָחַ שׁ" )קהלת י' י"א(.

עונה להם הנחש" ,וְ אֵ ין יִ ְתרוֹן לְ בַ עַ ל הַ לָּשׁוֹן" )קהלת י' י"א( ,כלומר מה יתרון לבעל הלשון
שמספר לשון הרע ,אף על פי שאין לו הנאהא.

התפילה הנשמעת
תפילת היחיד אינה נשמעת בנקל ,וכמאמר רבי אמי ,אין תפלתו של אדם נשמעת,
ִשּׂא לְ בָ בֵ נוּ אֶ ל כַּפָּ יִ ם אֶ ל אֵ ל בַּ ָשּׁמָ יִם" )איכה ג' מ"א(.
אלא אם כן משים נפשו בכפו ,שנאמר" ,נ ָ
אבל תפילת הרבים נשמעת אף על פי שאין לב כולם שלם ,וכדברי שמואל שהעמיד
אמורא ]=מתורגמן ,להשמיע דרשתו לרבים[ ודרש" ,וַ יְ פַ תּוּהוּ ]הרבים[ בְּ פִ יהֶ ם וּבִ לְ שׁ ֹונָם
יְ כַזְּ בוּ ל ֹו .וְ לִ בָּ ם א נָכוֹן עִ מּ ֹו ]עם הקב"ה[ וְ א נֶאֶ ְמנוּ בִּ בְ ִרית ֹו" )תהלים ע"ח ל"ו-ל"ז( ,ואף על
פי כן שומע תפילתם כמבואר בכתוב הבא" ,וְ הוּא ַרחוּם יְ כַפֵּ ר עָ וֹן וְ א י ְַשׁ ִחית וְ ִה ְרבָּ ה לְ הָ ִשׁיב
אַ פּ ֹו וְ א יָעִ יר כָּ ל חֲ מָ ת ֹו" )תהלים ע"ח ל"ח(.

גשמים יורדים בשביל בעלי אמנה
אמר רבי אמי ,אין גשמים יורדים ,אלא בשביל בעלי אמנה ,שנאמר" ,אֱ מֶ ת ֵמאֶ ֶרץ
ִתּ ְצמָ ח ]כלומר יש אמונה במשא ומתן בין הבריות בארץ ,ובזכות זה[ וְ צֶ ֶדק ִמ ָשּׁמַ יִ ם ]הם
ִשׁ ָקף" )תהלים פ"ה י"ב(.
הגשמים[ נ ְ

כמה גדולים בעלי אמנה
ואמר רבי אמי ,בא וראה כמה גדולים בעלי אמנהב ,מניין? מחולדה ובור ,כמבואר
באגדה.
מעשה היה בנערה אחת ,שהיתה רוצה לילך לבית אביה ,והיה בור בדרך ,ונפלה .ובא
א ולפיכך מביאו הקב"ה בדין אצל נחש ,כדי שיתבייש ,מפני שהשיא אדם הראשון ,ומתביישים עמו מספרי לשון הרע.
]רש"י[ .ויל"ע את מי הקב"ה מביא בדין ,את בעל לשון הרע או את הנחש.
ב יל"ע מי הם בעלי האמנה ,ומה היא גדולתם.
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בחור אחד ואמר ,אם אני אעליך תנשאי לי .אמרה לו ,הן .ונשבעו ביניהן ,שהוא לא
ישא אשה אחרת ,והיא לא תנשא לאיש אחר .ואמרו ,מי מעיד בינינו .והיתה חולדה
אחת הולכת לפני הבור ,ואמרו ,אלו שנים ,בור וחולדה ,יהיו עדים בינינו .והלכו
לדרכם ,והיא עמדה בשבועתה ,והוא נשא אשה אחרת ,וילדה בן ,באת חולדה ונשכתו
ומת ,וילדה לו בן שני ,ונפל לבור ומת .אמרה לו אשתו ,מה זה המעשה שהגיע לנו ,שלא
כשאר בני אדם .נזכר השבועה וסיפר לאשתו כל המעשה .אמרה לו ,אם כן חזור
וקחנה ,וכתב לה גט ,והלך ונשא את הבתולה.
ומה המאמין בחולדה ובור כך ,המאמין בהקב"ה ,שמשימו עד בינו לבין חבירו ,על
אחת כמה וכמה ,שיקיים מה שהאמינו בו ,ולכן יש להיזהר שלא לעבור על הדבר.

עם הצדיקים מדקדקים יותר
אמר רבי יוחנן ,כל המצדיק את עצמו מלמטה ,שמכשיר ומקשט מעשיו ,מצדיקים עליו
הדין מלמעלה ,כלומר מדקדקים עמו אפילו כחוט השערה] ,יותר משאילו היה מקלקל
מעשיו[ ,כדי למרק עונותיו ,שנאמר "אֱ מֶ ת מֵ אֶ ֶרץ ִתּצְ מָ ח" שמכשיר מעשיו בארץ ,אז
"וְ צֶ ֶדק ִמ ָשּׁמַ יִ ם נִ ְשׁ ָקף" ,לא נאמר "צדקה" אלא "צֶ ֶדק" ,כלומר דין ,שמדקדקים עמו.
אָת עֶ בְ ָרתֶ "
ולדברי רבי חייא בר אבין אמר רב הונא ,ענין זה למד מהפסוק" ,וּכְ יִ ְר ְ
)תהלים צ' י"א( ,המלמד ,שמי שירא אותך ,ככל שהוא ירא יותר ,כך עברתך עליו יותר,
כדי למרק עונותיוא.
ולדברי ריש לקיש ענין זה למד מהפסוק" ,פָּ גַעְ ָתּ אֶ ת ָשׂשׂ וְ ע ֵֹשׂה צֶ ֶדק בִּ ְד ָרכֶ י יִ זְ כְּ רוּ
ָשׁעַ " )ישעיהו ס"ד ד'( ,שכך פירושו" ,פָּ גַעְ ָתּ אֶ ת"
הֵ ן אַ ָתּה ָקצַ ְפ ָתּ ַונֶּחֱ ָטא בָּ הֶ ם עוֹלָם וְ נִ וּ ֵ
הצדיקים שהם " ָשׂשׂ וְ ע ֵֹשׂה צֶ ֶדק" ,ואף על פי כן "בִּ ְד ָרכֶי יִ זְ כְּ רוּ ,"כלומר יזכרו לטובה
את הנהגתך הזו ,ואומרים "הֵ ן אַ ָתּה ָקצַ פְ ָתּ וַ נֶּחֱ טָ א בָּ הֶ ם" ,כלומר נענשים אנו על
חטאנו ,ועל ידי זה "ע ֹולָם וְ נִוָּשֵׁ עַ " ,כלומר יתמרקו העוונות לעולם הבא ונושע בו.
ואמר רבי יהושע בן לוי ,כל השמח ביסורים שבאין עליו ,מביא ישועה לעולם ,שנאמר
בהם" ,ע ֹולָם וְ נִוָּ ֵשׁעַ ".
אָת עֶ בְ ָרתֶ ,"
א ופשט המקראִ " ,מי יוֹדֵ עַ עֹז אַ פֶּ  ,"כלומר מי יודע עוז וכח למצוא אותו לנוס מפניך ביום אפך" ,וּכְ יִ ְר ְ
כשם שאתה יראוי ומפוחד ,כך יש להתיירא ולהתפחד מעברתך] .רש"י[.
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עצירה בגשמים ובאשה
מניעת הגשמים נקראת בתורה בלשון עצירה ,כמו שנאמר" ,וְ חָ ָרה אַף ה' בָּ כֶ ם וְ עָ צַ ר אֶ ת
אָרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶשׁר ה' נֹתֵ ן לָכֶ ם"
יִהיֶה מָ טָ ר וְ הָ אֲ ָדמָ ה א ִת ֵתּן אֶ ת יְ בוּלָהּ וַ אֲ בַ ְד ֶתּם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ ֶ
הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ א ְ
)דברים י"א י"ז( ,וכן נקראת האשה שמקשה ללדת ואינה יולדת .ומכאן לימד ריש לקיש,
שבשעה שהשמים נעצרים מלהוריד מטר ,הדבר דומה לאשה שמחבלת ואינה יולדת,
והדבר קשה לעולם ,ועל חטא הוא בא.
וכן אמר ריש לקיש משום בר קפרא ,נאמרה עצירה בגשמים ,ונאמרה עצירה באשה,
]ועל כולם יש לבקש[ ,נאמרה עצירה באשה" ,כִּ י עָ צֹר עָ צַ ר ה' בְּ עַ ד כָּ ל ֶרחֶ ם לְ בֵ ית אֲ בִ ימֶ לֶ עַ ל
ְדּבַ ר ָשׂ ָרה אֵ ֶשׁת אַבְ ָרהָ ם" )בראשית כ' י"ח( .ונאמרה עצירה בגשמים" ,וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִ ם".

לידה בגשמים ובאשה
אמר ריש לקיש משום בר קפרא ,נאמר לידה באשה ,ונאמר לידה בגשמים .נאמר לידה
באשה" ,ו ַַתּהַ ר ו ֵַתּלֶד בֵּ ן וַ תֹּאמֶ ר אָסַ ף אֱ ִ קים אֶ ת חֶ ְרפָּ ִתי" )בראשית ל' כ"ג( ,ונאמר לידה
ידהּ
אָרץ וְ הוֹלִ ָ
בגשמים" ,כִּ י כַּ אֲ ֶשׁר י ֵֵרד הַ גּ ֶֶשׁם וְ הַ ֶשּׁלֶג ִמן הַ שָּׁ מַ יִ ם וְ ָשׁמָּ ה א יָשׁוּב כִּ י ִאם ִה ְרוָה אֶ ת הָ ֶ
וְ ִהצְ ִמיחָ הּ וְ נָתַ ן זֶ ַרע ַלזּ ֵֹרעַ וְ לֶחֶ ם ָלאֹכֵ ל" )ישעיהו נ"ה י'(.

פקידה בגשמים ובאשה
אמר ריש לקיש משום בר קפרא ,נאמר פקידה באשה ונאמר פקידה בגשמים .נאמר
שׂ ָרה כַּ אֲ ֶשׁר אָמָ ר וַ יַּעַ שׂ ה' לְ ָשׂ ָרה כַּאֲ ֶשׁר ִדּבֵּ ר" )בראשית כ"א א'(.
פקידה באשהַ " ,וה' פָּ ַקד אֶ ת ָ
אָרץ וַ ְתּשׁ ְֹק ֶקהָ ַרבַּ ת ַתּעְ ְשׁ ֶרנָּה פֶּ לֶג ]=בריכה[ אֱ ִ קים
ונאמר פקידה בגשמים" ,פָּ ַק ְד ָתּ הָ ֶ
מָ לֵא מָ יִ ם ָתּכִ ין ְדּ ָגנָם כִּ י כֵן ְתּכִ ינֶהָ " )תהלים ס"ה י'(.

מהיכן גשמים יוצאים
נאמר" ,פֶּ לֶג ]=בריכה[ אֱ ִ קים מָ לֵא מָ יִ ם" ,מלמד ,שכמין קובה ]=אהל מלא מים[ יש
ברקיע ,שממנה גשמים יוצאים.

אַרצוֹ ִאם לְ חֶ סֶ ד י ְַמצִ אֵ הוּ" )איוב ל"ז י"ג(
ְשׁבֶ ט ִאם לְ ְ
" ִאם ל ֵ

א .לדברי רבי שמואל בר נחמני ,כך הוא ביאור הכתוב:
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" ִאם לְ ֵשׁבֶ ט" – אם גזר הקב"ה רוב גשמים לרעה ,יורדים הם בכח ,כשבט שמכה בכח.
אַרצ ֹו" – ואם חזרו בתשובה ,הקב"ה מורידם על הרים וגבעות ,מקום שאין שם
" ִאם לְ ְ
איש.
" ִאם לְ חֶ סֶ ד י ְַמ ִצאֵ הוּ" – ואם גזר שירדו בחסד וברחמים ,בנחת ימציאם לארצו.
ב .ביאור נוסף לכתוב הנ"ל ,שהכל טובה ,ומוריד לכל דבר כפי מה שהוא נצרך:
" ִאם לְ ֵשׁבֶ ט" – לאילנות הצריכים בכחא מוריד בכח.
אַרצ ֹו" – לזרעים הצריכים בנחת מוריד בנחת.
" ִאם לְ ְ
" ִאם לְ חֶ סֶ ד י ְַמ ִצאֵ הוּ" – לבורות שיחין ומערות הצריכים רוב מים להתמלא ,ממציא
להם כל צרכם.

רעב ומות
בימי רבי שמואל בר נחמני היה רעב ומוות .אמרו ,על שני דברים אי אפשר להתפלל
]כפי שיתבאר בעזה"י להלן[ ,ומאחר שרק על אחד נוכל להתפלל ,נתפלל שלא ימותו ,ורעב
נסבול.
אמר להם רבי שמואל בר נחמני ,נתפלל על הרעב שיבטל ויהיה שובע ,וממילא יתבטל
גם המות ,שכן כשהקב"ה נותן שובע ,נותנו לחיים ולא למתים ,כלומר אינו מביא
שובע להמית בני אדם ,אלא כדי שיחיו ,שנאמר" ,פּוֹתֵ חַ אֶ ת י ֶָד וּמַ ְשׂבִּ יעַ לְ כָל חַ י ָרצוֹן"
)תהלים קמ"ה ט"ז( ,כלומר משביע רצון לחיים.

אין מתפללים על שני דברים יחד
נתבאר לעיל ,שאין להתפלל על שתי גזרות רעות יחד .ואמרו ,שהדבר למד מהכתוב,
"וַ נָּצוּמָ ה וַנְּ בַ ְק ָשׁה מֵ אֱ ֵ קינוּ עַ ל זֹאת וַ יֵּעָ תֵ ר לָנוּ" )עזרא ח' כ"ג(" ,עַ ל זֹאת" ולא על אחרת ,אף
על פי שיש אחרת.
ובמערבא אמרו משמו של רבי חגי ,שהדבר למד מהכתוב" ,וְ ַרחֲ ִמין לְ ִמבְ עֵ א ִמן ֳק ָדם
א כמבואר לעיל בסוף דף ג'.

מסכת תענית

52

דף ח'

אֱ לָהּ ְשׁמַ יָּ א ]ולבקש מלפני א-ל השמים[ עַ ל ָרזָה ְדּנָה ]=על סוד זה ,של ידיעת חלום נבוכדנצר

ופתרונו[ ִדּי לָא יְ הֹבְ דוּן ָדּ ִניֵּאל וְ חַ בְ רו ִֹהי עִ ם ְשׁאָר חַ כִּ ימֵ י בָ בֶ ל" )דניאל ב' י"ח(" ,עַ ל ָרזָ ה ְדּנָה" ולא על
אחר ,אף על פי שיש אחר.

המקבל עליו להתענות מיד נחשב כמי שהתענה כבר
בימי רבי זירא גזרו גזרת שמד ,וגם גזרו שלא ישבו בתענית] ,כי לא רצו שתבוא ברכה

לעולם בשבילם[ ,ומחמת הגזרה השניה ,לא יכלו לגזור תענית כדי לבטל את הגזרה
הראשונה.
אמר להם רבי זירא ,נקבל עלינו ימי תענית על גזרת השמד ,על מנת שנקיים את ימי
התענית שכשתיבטל הגזרה השניה ,וקבלה זו תחשב לנו כאילו אנו כבר מתענים,
ותועיל לבטל את גזרת השמד.
וכששאלו אותו מנין לו שקבלה לעשות דבר נחשבת כעשיית הדבר ממש ,אמר להם,
ירא ָדנִיֵּ אל כִּ י ִמן הַ יּוֹם הָ ִראשׁוֹן
שכן מבואר בספר דניאל ,שנאמרַ " ,ויֹּאמֶ ר אֵ לַי אַל ִתּ ָ
אתי בִּ ְדבָ ֶרי) "דניאל
שׁר נָתַ ָתּ אֶ ת לִ בְּ  לְ הָ בִ ין וּלְ ִה ְתעַ נּוֹת לִ ְפנֵי אֱ ֶ קי נִ ְשׁ ְמעוּ ְדבָ ֶרי וַ אֲ נִי בָ ִ
אֲ ֶ
י' י"ב( ,מבואר ,שמשעה שקיבל עליו דניאל להתענות ,כבר נשמעו דבריו כאילו התענה.

יום הגשמים קשה לבני אדם
אמר רבי יצחק ,אפילו בשנים של עצירת גשמים כשני אליהו ,בימי אחאבא ,שהעולם
צריך לגשמים ,אם ירדו גשמים בערבי שבתות ,אינם אלא סימן קללה ,כי בערבי
שבתות בני אדם צריכים לחזר בשוק לקנות סעודת שבת.
ואמר רבה בר שילא ,קשה יומא דמיטרא ]=יום הגשמים[ ,שאין בני אדם יכולים לעשות
בו צרכיהן ,כיומא דדינא ]=כיום הדין[ ,שני וחמישי ,שמתקבצים בני אדם לדון עם
חבריהם] ,כפי תקנת עזרא[ .ויש הומות וקולות ואוושות ביום הגשמים כיום הדין.
ואמר אמימר ,אם לא שיש צורך לבריות בגשמים הייתי מבקש רחמים ומבטלם,
משום שהם טורח לבני אדם ,שאינם יכולים לצאת ולבא.

א כמו שנאמר "אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי"] .רש"י[.
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שמש בשבת
ואמר רבי יצחק ,שמש בשבת ,צדקה לעניים ,שמתעדנים בה ,ונוח להם יום ברור,
ומתחממים בה ביום הצינה ,שנאמר" ,וְ זָ ְרחָ ה ָלכֶם יִ ְראֵ י ְשׁ ִמי ]=שומרי שבת[ ֶשׁמֶ שׁ
ְצ ָד ָקה וּמַ ְרפֵּ א בִּ כְ נָפֶ יהָ וִ יצָ אתֶ ם וּפִ ְשׁ ֶתּם כְּ עֶ גְ לֵי מַ ְרבֵּ ק" )מלאכי ג' כ'(.

גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו
ואמר רבי יצחק ,גדול יום הגשמים ,שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו ,כלומר אפילו
מעשה ידים שאינן צריכים לגשמים ,מתברכים בו ,שנאמר" ,יִ פְ ַתּח ה' לְ  אֶ ת אוֹצָ ר ֹו הַ טּוֹב אֶ ת
אַר ְצ בְּ עִ תּ ֹו וּלְ בָ ֵר אֵ ת כָּל מַ ע ֲֵשׂה י ֶָד
הַ ָשּׁמַ יִ ם לָתֵ ת ְמטַ ר ְ

ית גּוֹיִם ַרבִּ ים וְ אַ ָתּה א ִתלְ וֶה"
וְ ִהלְ וִ ָ

)דברים כ"ח י"ב(.

היכן הברכה מצויה
ואמר רבי יצחק ,אין הברכה מצויה ,אלא בדבר הסמוי מן העין .וכעין זה שנו בבית
מדרשו של רבי ישמעאל ,אין הברכה מצויה ,אלא בדבר שאין העין שולטת בו .וראיה
לדבריהם" ,יְצַ ו ה' ִא ְתּ אֶ ת הַ בְּ ָרכָה בַּ אֲ סָ מֶ י=] מקום סמוי שאין העין שולטת בו[ וּבְ כֹל
אָרץ אֲ ֶשׁר ה' אֱ ֶ קי נֹתֵ ן לָ) "דברים כ"ח ח'(
ִמ ְשׁלַח י ֶָד וּבֵ ַרכְ  בָּ ֶ

תפילה וברכה במדידת הגורן
הנכנס למוד ]=למדוד[ את גרנו ,מתפלל" ,יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתשלח ברכה
במעשה ידנו".
בא למוד ,מברך" ,ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם השולח ברכה ]ושפע[ בכרי הזה".
מדד ואחר כך בירך ,הרי זו תפלת שוא ,לפי שאין הברכה מצויה ,לא בדבר השקול ,ולא
בדבר המדוד ,ולא בדבר המנוי ,אלא בדבר הסמוי מן העין] ,שאינו יודע הסכוםא[.
א תימה ,דאמרינן פרק כל הבשר ,גבי הני שקולאי דדרו חביתא דחמרא ,בעו לאתפוחי ,אותבוהו תותי מרזיבא ,פקע
חביתא ,ומפרש שם בשביל השד שהיה שם ,עד דאכפייה מר בר רב אשי לשד לשלם ,אמר ליה שידא למר בר רב אשי,
ליקבע לי מר זימנא דאיזיל ואשלם ,קבע ליה זימנא ,כי מטא זימניה איעכב ,ואמר ליה אמאי לא אתית בזמנך ,אמר
ליה כל מידי דצייר וחתים וכייל ומני לית לן רשות למישקל מיניה ,אלמא בדבר המדוד והמנוי לית ליה רשות למשקל
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גדול יום הגשמים כיום קבוץ גליות
א

אמר רבי יוחנן ,גדול יום הגשמים ,כיום קבוץ גליות ,שנאמר" ,שׁוּבָ ה ה' אֶ ת ְשׁבִ יתֵ נוּ
כַּאֲ פִ ִ
יקים בַּ ֶנּגֶב" )תהלים קכ"ו ד'( ,אפיקים הם מקורות מים ,כמו שנאמר "וַ יּ ֵָראוּ אֲ פִ ֵקי
יקים בַּ ֶנּגֶב",
יָם" )שמואל ב' כ"ב ט"ז( ,ונגב היא ארץ יבשה ונגובה ,והאופן שבו יש "אֲ פִ ִ
כלומר שבאים מים בארץ יבשה ,הוא על ידי ירידת גשמים ,והכתוב משווה את השיבה
מהגלויות לדבר זה ,ומכאן שגדול יום הגשמים ,כיום קבוץ גליותב.

גדול יום הגשמים שאפילו גייסות פוסקות בו
ואמר רבי יוחנן ,גדול יום הגשמים ,שאפילו גייסות ]=חיילות[ פוסקות בו ,שנאמר
דוּדיהָ "
)תהלים ס"ה י"א( " ְתּלָמֶ יהָ ַרוֵּה" ]=כשאתה מרווה תלמי הארץ בגשם ,מיד[ "נַחֵ ת גְּ ֶ
]גייסות נחים ופוסקים[.

הדברים שנאמרו על גדולת יום הגשמים
דברים הנזכרים בדף ז':
א .גדול כתחיית המתים .וי"א גדול יותר מתחיית המתים.
ב .גדול כיום שנתנה תורה .וי"א גדול יותר מיום שנתנה תורה.
ג .גדול כיום שנבראו שמים וארץ .וי"ג גדול יותר מיום שנבראו שמים וארץ] .ודבר זה נאמר גם
להלן בדף ט' ,אלא שבכל אחד מהמקומות למדו זאת מפסוק אחר[.
מיניה ,ובדבר הסמוי אית ליה רשות ,אלמא אין ברכה בדבר הסמוי .ויש לומר דלא קשה מידי ,דהא דקאמר התם,
היינו טעמא דלית להו אלא בדבר הפקר ,ולא דבר דכייל ומנוי ,או צייר וחתים ,היינו בשביל דאין ברכה מצויה בהני,
ולית בהו דבר הפקר ,והאי דבעלים נינהו ,אלא בדבר הסמוי ,והיינו מטעם דהברכה מצויה בדבר הסמוי ,ומה שמתרבה
בשביל הברכה ,אית להו רשות למישקל בסמוי ,דהיינו כמו הפקר ,שאין לשום אדם זכות בו .אי נמי הכא מיירי בדבר
המנוי והמדוד בלא צייר וחתים ,ובהא אית להו רשותא ,והתם מיירי במדוד ומנוי וכייל וצייר וחתים ,ובהא לית להו
רשותא] .תוס'[.
א "שבותנו" כתיב.
ב ואם תאמר ,אמאי לא קאמר גדול יום הגשמים יותר מקיבוץ גליות ,דהא כאפיקים בנגב כתיב ,ומי נתלה במי ,קטן
נתלה בגדול ,שאפיקים גדולים מיום קיבוץ גליות ,דהכי נמי אמר לעיל "יערוף כמטר לקחי" ,מי נתלה במי ,קטן נתלה
בגדול .ויש לומר דהכי פירושו ,אנו מתפללים הכי ,שובה ה' את שביתנו כאפיקים היורדין בנגב ,שגדול יום קיבוץ
כאפיקים בנגב ,אם כן עשה עמנו לטובה אות בקבוץ גליות ,בהיות כי זה כמו זה ,ואפיקים בנגב תחדש בכל יום ,כיום
קיבוץ גליות אבל יותר לא] .תוס'[.
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ד .גדול שאפילו ישועה פרה ורבה בו.
דברים הנזכרים בדף ח':
ה .גדול שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו.
ו .גדול כיום קבוץ גלויות.
ז .גדול שאפילו גייסות פוסקות בו.

הגשמים נעצרים בשביל פוסקי צדקה ואין נותנים
ואמר רבי יוחנן ,אין הגשמים נעצרים ,אלא בשביל פוסקי צדקה ברביםא ,לעשות להם
ֶשׁם אָיִ ן ִאישׁ ִמ ְתהַ לֵּל בְּ מַ ַתּת ָשׁ ֶקר" )משלי כ"ה
יאים וְ רוּחַ וְ ג ֶ
שם ,ואין נותנים ,שנאמר" ,נ ְִשׂ ִ
י"ד(.

הסיבות לעצירת גשמים
דברים הנזכרים בדף ז':
א .כשנתחייבו ישראל כליה.
ב .ביטול תרומות ומעשרות.
ג .מספרי לשון הרע.
ד .עזי פנים.
ה .ביטול תורה.
ו .עון גזל.
דברים הנזכרים בדף ח':
ז .שאין לוחשי לחישות ]=תפילות[ בדור.
ח .פוסקי צדקה ואין נותנים.

א אורחא דמילתא נקט ברבים ,שאין אדם עשוי לפסוק צדקה בינו לבין עצמו ואינו נותן] .רש"י[.
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דף ט'
עשר בשביל שתתעשר
ואמר רבי יוחנן ,הכתוב האמור בענין חיוב מעשרות" ,עַ ֵשּׂר ְתּעַ ֵשּׂר

אֵ ת כָּ ל ְתּבוּאַת זַ ְרעֶ 
א

הַ יֹּצֵ א הַ ָשּׂ ֶדה ָשׁנָה ָשׁנָה" )דברים י"ד כ"ב( ,כך משמעותו ,עשר ,בשביל שתתעשר .
מעשר כספים
הביאו כאן התוס' מה שדרשו בסיפרי" ,עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה
שנה" ,אין לי אלא "תבואת זרעך" שחייב במעשר ,רבית ופרקמטיא וכל שאר רווחים מנין,
תלמוד לומר "את כל".

במעשר מותר לנסות את ה'
ריש לקיש נשא לאשה את אחותו של רבי יוחנן ,ולאחר שמת ריש לקיש] ,מחמת הקפדת

רבי יוחנן עליו ,כמבואר במסכת בבא מציעא[ ,הניח בן.
וכשעוד היה אותו בן ינוקא ]=ילד קטן[ ,פגשו רבי יוחנן ואמר לו – אמור לי פסוקיך,
כלומר אמור פסוקים שלמדת.
א והכי נמי איכא בהגדה ,היוצא השדה שנה ]שנה[ ,כלומר אם לא תעשר שדך כהוגן ,לא יהיה לך אלא היוצא מן
השדה ,כלומר לא יעשה שדך אלא כפי מעשרות שהיו קודם לכן ,דהיינו היוצא מן השדה ,כלומר מה שהיית רגיל
להוציא למעשר מן השדה .ומעשה באדם אחד ,שהיה עשיר ,והיה לו שדה שעשתה אלף כור ,והיה אותו עשיר נוטל מאה
כורין למעשר ,ומפריש כל שנה ושנה ,וכן עשה כל ימיו .כשחלה למות ,קרא לבנו ,ואמר לו ,בני דע ששדה זו שאני מוריש
לך עושה בכל שנה ושנה אלף כורין ,הזהר שתפריש מאה כורין כאשר עשיתי .ומת אותו האיש ,ועמד הבן במקומו,
ועשה השדה אלף כורין כאשר היה עושה בחיי האב ,והפריש ממנה מאה כורין ,בשנה שניה נסתכל וראה הבן שמעשר
היה דבר גדול ,ואמר שלא יפריש ,לשנה אחרת נתמעט השדה ולא עשה כי אם מאה כורין ,נצטער עליו ,ושמעו קרוביו
שכך מיעט ,ולא הפריש מעשר ,באו כולם אצלו מלובשים לבנים ושמחים ,אמר להם כמדומה לי שאתם שמחים
בקלקלתי .אמרו לו ,נצטער עליך כי גרמת לך כל הרעה הזאת ,ומפני מה לא הפרשת מעשר כראוי היטב ,בא וראה כי
מתחלה כשבא השדה לידך ,היית בעל הבית והקב"ה כהן ,שהיה המעשר חלקו ליתן לעניים ,ועכשיו שלא הפרשת חלקו
לו ,היה הקב"ה בעל הבית ואתה כהן שאין שדך עושה מה שהיה עושה מתחלה אלף כורין ,והפריש לך מאה כורין,
והיינו דכתיב "ואיש את קדשיו לו יהיו" ,כלומר כשאינו מפריש כהוגן ,לא יהיה לו אלא הקדשים ,כלומר המעשר ,ועל
זה אמרו חכמים ,המעכב מעשרותיו ,לסוף בא שלא יהיה לו אלא אחד מעשר כדכתיב "וזרע חומר יעשה איפה" דהיינו
המעשר דאיפה שלושה סאין ובחומר יש שלושים סאין ,וכן כתיב "כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחת" .וה"ר נתן
האופניא"ל פירש ,היוצא מן השדה ,כלומר ואם לאו ,שאין אתה מפריש ,העישור ,יהיה לאותו היוצא לשדה ,דהיינו
עשו הרשע ,כלומר שיקחוהו העובדי כוכבים] .תוס'[.
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אמר לו הינוקא – "עַ ֵשּׂר ְתּעַ ֵשּׂר
והמשיך הינוקא וביקש מרבי יוחנן שיבאר לו את הכתוב] .יתכן שהיה קשה לו ,מדוע
אֵ ת כָּ ל ְתּבוּאַת זַ ְרעֶ  הַ יֹּצֵ א הַ ָשּׂ ֶדה ָשׁנָה ָשׁנָה" )דברים י"ד כ"ב(.

נכפל הכתוב "עַ ֵשּׂר ְתּעַ ֵשּׂר" ,ולא נכתב רק "עַ ֵשּׂר"[.

השיב לו רבי יוחנן – כוונת הכתוב לומר עשר בשביל שתתעשר.
שאל הינוקא – וזאת מנין לך.
השיב רבי יוחנן – לך ונסה.
הקשה הינוקא – וכי מותר לנסות את הקב"ה ,והלא נאמר" ,א ְתנַסּוּ אֶ ת ה'

אֱ ֵ קיכֶ ם

כַּ אֲ ֶשׁר נ ִִסּיתֶ ם בַּ מַּ סָּ ה" )דברים ו' ט"ז(.

השיב רבי יוחנן – כך אמר רבי הושעיא ,דבר זה יוצא מן הכלל ,ומותר לנסות בו את
יתי וּבְ חָ נוּנִ י נָא בָּ זֹאת
יהי טֶ ֶרף בְּ בֵ ִ
ֲשׂר אֶ ל בֵּ ית הָ אוֹצָ ר וִ ִ
הקב"ה ,שנאמר" ,הָ בִ יאוּ אֶ ת כָּל הַ מַּ ע ֵ
אָמַ ר ה' ְצבָ אוֹת ִאם א אֶ ְפ ַתּח ָלכֶם אֵ ת אֲ רֻ בּוֹת הַ ָשּׁמַ יִ ם וַהֲ ִריק ִֹתי לָכֶ ם בְּ ָרכָ ה עַ ד בְּ ִלי ָדי"
)מלאכי ג' י'(] .וביאר רמי בר חמא אמר רב את סוף הכתוב" ,וַ הֲ ִריק ִֹתי ָלכֶם בְּ ָר ָכה עַ ד בְּ לִ י ָדי",
שתהיה ברכה מרובה כל כך ,שלא תהיו צריכים לכל כך הרבה ,ותאמרו "די" ,ועדיין תתרבה,
ותאמרו שוב "די" ,ועדיין תתרבה ותאמרו "די" ,וכן יהיה פעמים רבות ,עד שיבלו ויתעייפו
שפתותיכם מלומר "די"[.

אמר לו הינוקא לרבי יוחנן – אם הייתי מגיע לפסוק "הָ בִ יאוּ אֶ ת כָּל הַ מַּ ע ֲֵשׂר כו'" ,לא
הייתי צריך לך ולרבי הושעיא רבך ,כי מהכתוב הזה הייתי לומר מעצמי ,שהמעשר
מתעשר ,ומותר לנסות בזה את ה'.

נענש על חטאו ואינו מבין וזועף על ה'
שוב פגש רבי יוחנן את הינוקא שהניח ריש לקיש ,והיה הינוקא יושב ולומד את הכתוב
אָדם ְתּסַ לֵּף ַדּ ְרכּ ֹו" ]כלומר כשאדם חוטא ,הוא גורם לעצמו שדרכו תהא
)משלי י"ט ג'( " ִאוֶּ לֶת ָ
מסולפת ,שבאים עליו פגעים[" ,וְ עַ ל ה' יִ זְ עַ ף לִ בּ ֹו" ]שכועס ואומר ,מפני מה ארע לי פגע זה,
ואינו מבין שחטאיו גרמו[.

ישב רבי יוחנן ותמה ,ואמר ,וכי יש דבר שכתוב בכתובים ]=משלי[ ולא נרמז בתורהא.

א לשון רש"י :ולא רמזה משה באורייתא ,שהחומש הוא יסוד נביאים וכתובים ,ובכולן יש סמך למצוא מן התורה] .עי'
רש"י[.
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אמר לו הינוקא ,וכי דבר זה לא נרמז בתורה ,והרי כתוב,
אָחיו לֵאמֹר מַ ה זֹּאת עָ ָשׂה אֱ ִ קים לָנוּ" )בראשית
אַמ ַתּ ְח ִתּי וַ יֵּצֵ א לִ בָּ ם וַ יֶּחֶ ְרדוּ ִאישׁ אֶ ל ִ
ִהנֵּה בְ ְ
הוּשׁב כַּ ְספִּ י וְ גַם
ַ
"וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל אֶ חָ יו

מ"ב כ"ח(.

הגביה רבי יוחנן עיניוא ,שהיה רוצה לראותו ,מפני שהוא חריף ,וראה אותו .באה אמו
והוציאה אותו ,אמרה לו ,בא מלפניו ,שלא יעשה לך כמו שעשה לאביך] ,שהמיתו כשנתן
בו עיניו[.

מטר בשביל יחיד פרנסה בשביל רבים
ואמר רבי יוחנן ,מטר בא גם בשביל יחיד ,ופרנסה אינה באה אלא בשביל רבים.
אם אין צריך מטר אלא לאדם אחד ,כגון שזרע אחר זמן זריעת בני אדם ,או שדר בעיר
שכולה נכרים וצריך למטר ,בא בזכותו .שנאמר "יִ פְ ַתּח ה' לְ  אֶ ת אוֹצָ ר ֹו הַ טּוֹב אֶ ת
אַרצְ ] בלשון יחיד[ ְבּעִ תּ ֹו וּלְ בָ ֵר אֵ ת כָּ ל מַ ע ֲֵשׂה י ֶָד וְ ִהלְ וִ יתָ גּ ֹויִם ַרבִּ ים וְ אַ ָתּה א
הַ ָשּׁמַ יִ ם לָתֵ ת ְמ ַטר ְ
ִתלְ וֶה" )דברים כ"ח י"ב(.

ופרנסה ,שפע טובה ומחיה לכל העולם ,אינו בא לעולם בזכות אחד ,אלא בשביל
רבים ,שאם רבים צריכים שובע ,שתשלח ברכה בתבואה ,הקב"ה עושה ,אם זכוב.
שנאמר "וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשׁה ִה ְננִי מַ ְמ ִטיר לָכֶ ם ]לרבים[ לֶחֶ ם ִמן הַ שָּׁ מָ יִ ם וְ יָצָ א הָ עָ ם וְ ל ְָקטוּ ְדּבַ ר יוֹם
בְּ יוֹמ ֹו לְ מַ עַ ן אֲ נַסֶּ נּוּ הֲ ֵילֵ בְּ תו ָֹר ִתי ִאם א" )שמות ט"ז ד'(.

שלושה פרנסים טובים ושלוש מתנות טובות
אמר רבי יוסי ברבי יהודה ,שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל ,אלו הן ,משה ואהרן
ומרים .ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם ,ואלו הן ,באר וענן ומן .בארג נתנה בזכות
מרים .עמוד ענן בזכות אהרן .מן בזכות משה.

א שהיו עפעפיו מכסין את עיניו ,ומגביהין במזלגי דכספא ,כמבואר בבבא קמא בפרק אחרון] .רש"י[.
ב אבל יחיד הצריך שיתברכו תבואותיו ,אין הקב"ה משנה בעבורו דין השנה ,אלא כפי ברכותיה .ואף על פי שמוריד
בשביל יחיד מטר זה להשביח תבואותיו ,שלא יהו גרועות משל אחרים ,אבל לעשות שדהו כשדה שובע ,לא] .רש"י[.
ג בארה של מרים הוא סלע ,וזבים ממנו מים ,והיה מתגלגל והולך עם ישראל ,והוא הסלע שבו הכה משה ,שלא היה
רוצה להזיל מימיו בשבילו ,לפי שמתה מרים] .רש"י[.
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מתה מרים ,נסתלק הבאר ,שנאמר
הָ עָ ם בְּ ָק ֵדשׁ וַ ָתּמָ ת ָשׁם ִמ ְריָם וַ ִתּ ָקּבֵ ר ָשׁם .וְ א הָ יָה מַ יִ ם לָעֵ ָדה וַ יִּ ָקּהֲ לוּ עַ ל מ ֶֹשׁה וְ עַ ל אַהֲ רֹן" )במדבר
"וַ ָיּבֹאוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל כָּ ל הָ עֵ ָדה ִמ ְדבַּ ר ִצן בַּ ח ֶֹדשׁ הָ ִראשׁוֹן וַ יּ ֵֶשׁב

כ' א'-ב'( .וחזרה בזכות משה ואהרן ,שנאמר בענין,
אָחי וְ ִדבַּ ְר ֶתּם ]שניכם[ אֶ ל הַ סֶּ ַלע לְ עֵ ינֵיהֶ ם וְ נָתַ ן מֵ ימָ יו וְ הוֹצֵ אתָ לָהֶ ם
וְ הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ עֵ ָדה אַ ָתּה וְ אַהֲ רֹן ִ
"וַ יְ ַדבֵּ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹרַ .קח אֶ ת הַ מַּ טֶּ ה

ירם" )במדבר כ' ז'-ח'(.
מַ יִ ם ִמן הַ סֶּ לַע וְ ִה ְשׁ ִקיתָ אֶ ת הָ עֵ ָדה וְ אֶ ת בְּ עִ ָ
מת אהרן ,נסתלקו ענני כבוד ,שנאמר" ,וַ יִּ ְשׁמַ ע הַ כְּ ַנ ֲענִי מֶ לֶ ע ֲָרד י ֵֹשׁב הַ ֶנּגֶב כִּ י בָּ א יִ ְשׂ ָראֵ ל ֶדּ ֶר

הָ אֲ תָ ִרים וַ יִּ לָּחֶ ם בְּ יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יִּ ְשׁבְּ ִממֶּ נּוּ ֶשׁבִ י" )במדבר כ"א א'( מה שמועה שמע ,שמע שמת אהרן,
ונסתלקו ענני כבוד ,וכסבור ניתנה לו רשות להלחם בישראל ,וזהו שנאמר "וַ יִּ ְראוּ ָכּל
שׁים יוֹם כֹּל בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל" )במדבר כ' כ"ט( ,ואמר רבי אבהו,
הָ עֵ ָדה כִּ י גָוַ ע אַהֲ רֹן וַיִּ בְ כּוּ אֶ ת אַהֲ רֹן ְשׁ ִ
אל תקרי "וַ יִּ ְראוּ" ]כלומר שהעדה ראו דבר[ ,אלא "וייראו" ]שהעדה נראתה לאחרים[,
וזאת "כִּ י גָוַ ע אַהֲ רֹן" ונסתלקו ענני כבוד .וחזרו שניהם ]עננים ובאר[ בזכות משה.
שׁת הָ רֹעִ ים ]משה אהרן ומריםא[ בְּ י ֶַרח
מת משה ,נסתלקו כולם ,שנאמר" ,וָ אַכְ ִחד אֶ ת ְשׁ ֶ
אֶ חָ ד וַ ִתּ ְקצַ ר נַפְ ִשׁי בָּ הֶ ם וְ גַם נַפְ ָשׁם בָּ חֲ לָה בִ י" )זכריה י"א ח'( ,וכי בירח אחד מתו ,והלא מרים
מתה בניסן] ,שנאמר" ,וַ ָיּבֹאוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ִ ...מ ְדבַּ ר ִצן בַּ ח ֶֹדשׁ הָ ִראשׁוֹן  ...וַ ָתּמָ ת ָשׁם ִמ ְר ָים"[,
ישׁי
ואהרן מת באב ]שנאמר" ,וַ יַּעַ ל אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן אֶ ל הֹר הָ הָ ר עַ ל פִּ י ה' וַ יָּמָ ת ָשׁם  ...בַּ ח ֶֹדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
בְּ אֶ חָ ד ַלח ֶֹדשׁ" )במדבר ל"ג ל"ח([ ,ומשה מת באדר .אלא מלמד ,שנתבטלו שלש מתנות
טובות שנתנו על ידן ,ונסתלקו כולן בירח אחד.
והנה אף שלעיל נתבאר ,שאין פרנסה באה בשביל יחיד ,בשביל משה בא המן שהוא
פרנסה ,כי מאחר שמשה נצרך לרבים הרי הוא נחשב כרביםב.
כי משמש בארבעה לשונות
אמר ריש לקיש "כי" משמש בארבע לשונות ,כלומר המילה "כי" משמשת בארבעה
אופניםג.
א .אי.
פעמים "כי" משמש בלשון "אם" ,שהוא גם לשון "כאשר" או "אשר" ,וכן הוא בכתוב
א פשיטא לן דבדידהו משתעי ,שלא מצינו פרנסים לישראל שלשה כאחד אלא הם] .רש"י[.
ב כן מבואר בגמרא .ולכאורה יל"ע בדבר ,הלא לא בא המן בשביל משה ,אלא בזכותו בא המן לכולם ,ואם כן הפרנסה
באה לרבים ממש ,ולא רק למשה הנחשב כרבים.
ג וכן ,וכד וברם ,וארי ,בכלל הני ארבע הן] .רש"י[.
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הנ"ל לפי פשטו" ,וַיִּ ְראוּ כָּל הָ עֵ ָדה כִּ י ]=אשר[ גָוַ ע אַהֲ רֹן".
ב .דילמא ]=שמא[.

פעמים "כי" משמש לשון ספק "שמא" ,כמו בכתוב" ,כִּ י ]=שמא[ תֹאמַ ר בִּ לְ בָ בְ ַ רבִּ ים
ישׁם" )דברים ז' י"ז(.
הַ גּוֹיִ ם הָ אֵ לֶּה ִממֶּ נִּי אֵ יכָה אוּכַ ל לְ הו ִֹר ָ
ג .אלא.
אָחי
פעמים "כי" משמש לשון היפוך כמו "אלא" ,כגון בכתוב" ,וְ א ִת ְקפֹּץ אֶ ת י ְָדֵ מ ִ
הָ אֶ בְ יוֹן .כִּ י ]=אלא[ פָ תֹחַ

ִתּפְ ַתּח אֶ ת י ְָד ל ֹו" )דברים ט"ו ז'-ח'(.

ד .דהא.
פעמים "כי" ,הוא נתינת טעם לדבר ,כמו "בגלל" ,וכך הוא משמש בכתוב ,לפי דרשת
רבי אבהו" ,וייראו כָּל הָ עֵ ָדה" ,ולמה" ,כִּ י ָגוַע אַהֲ רֹן".

שלושה חכמים שביישו את רב פפא
רב הונא בר מנוח ,ורב שמואל בר אידי ,ורב חייא מהמקום הנקרא ווסתניא ,הוו
רגילים ללמוד לפני רבא ,וכשנחה נפשו של רבא ]כלומר כשנפטר[ ,באו ללמוד לפני רב
פפא.
כל אימת שהיה אומר להם שמועה ,ולא היתה מסתברת להם ,היו מרמזים זה לזה,
לומר ,אינו יורד לעומק השמועה כרבא.
שׁת הָ רֹעִ ים
חלשה דעתו של רב פפא .והקריאו אותו בחלום את הפסוק "וָ אַכְ ִחד אֶ ת ְשׁ ֶ
בְּ י ֶַרח אֶ חָ ד" ,לומר ,שבשמים רוצים לעונשם ,משום שמביישים אותו.
למחרת ,כשנפרדו ממנו ,אמר להם" ,ילכו חכמים בשלום"א.

רב שימי מקבל עליו שלא להקשות לרב פפא
רב שימי בר אשי היה רגיל ללמוד לפני רב פפא ,והיה מקשה לו קושיות הרבה .יום
א מבואר ע"פ מו"ק דף כ"ט ,ואמר רבי לוי בר חיתא ,הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום ,אלא לך בשלום ,הנפטר מן
החי לא יאמר לו לך בשלום ,אלא לך לשלום.
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אחד ראה שרב פפא נופל על פניו ,ושמע אותו אומר" ,רחמנא ליצלן מכיסופא דשימי"
]=הרחמן יציל אותי מביושו של שימי[ .ומאז קיבל עליו רב שימי לשתוק ,ולא להקשות
עוד לרב פפא.
מטר בשביל עשב בשדה של יחיד
נתבאר לעיל שלדעת רבי יוחנן מטר בא אף בשביל צורך יחיד .ומבואר שכן דעת ריש
יִתּן
וּמטַ ר גּ ֶֶשׁם ֵ
לקיש והוא למד זאת מהכתובַ " ,שׁאֲ לוּ מֵ ה' מָ טָ ר בְּ עֵ ת מַ לְ קוֹשׁ ה' עֹשֶׂ ה חֲ זִ יזִ ים ְ
לָהֶ ם לְ ִאישׁ עֵ ֶשׂב בַּ ָשּׂ ֶדה" )זכריה י' א'(.
ובברייתא דרשו מהכתוב הזה אף יותר ,שלא רק כשצריך היחיד גשם בכל שדותיו
מורידים לו מטר ,אלא אף כשצריך בשדה אחד ,מורידים לו מטר לאותה שדה שנאמר
"בַּ ָשּׂ ֶדה" ,ולא רק כשצריך מטר לכל אותה שדה ,אלא אף כשצריך מטר לעשב אחד
בשדה ,מורידים לו מטר לאותו עשב ,שנאמר "עֵ ֶשׂב בַּ ָשּׂ ֶדה".
וכן היה עם רב דניאל בר קטינא ,שהיתה לו גינה ,וכל יום היה הולך ומעיין בה ,ואומר,
ערוגה זו צריכה מים ,וזו לא צריכה מים ,והיה יורד מטר ומשקה בכל פעם את
הערוגות שהיה אומר עליהן שהן צריכות מים.
ונאמר "ה' ע ֶֹשׂה חֲ זִ יזִ ים" ,ומבואר שהחזיזים הם הנקראים פורחות ,והם עננים
קלושים שתחת העננים העבים ,והם סימן למטר ,ובא הכתוב ללמד ,שכל צדיק וצדיק
הקב"ה עושה לו חזיז בפני עצמו ,להריק לו גשמים על שדותיו.

נהילא
נהילא הוא קמח דק ,וגם גשמים דקים נקראים נהילא .ואמר רב יהודה ,שאם תחילה
ירדו גשמים דקים ,ואחר כך התגברו ,ודאי ירדו גשמים לרוב ,ולא יפסקו מהר ]=נהילא
מקמי מיטרא ,אתי מיטרא[ ,וסימן לדבר מהולתא ,כלומר נפה ,שמתחילה יוצא קמח דק,
ולבסוף סובין גסים .אבל אם תחילה ירדו גשמים כדרכם ,ואחר כך החלו לרדת גשמים
דקים ,ודאי יפסקו לגמרי ]=נהילא בתר מיטרא ,פסיק מיטרא[ ,וסימן לדבר חריא דעזי
]=רעי של עיזים[ ,שמתחילה יוצאה גסה ולבסוף דקה ופוסק.

הבבלים והמטר שלהם משקרים
נתבאר לעיל ,שפורחות ,כלומר עננים דקים שתחת העבים ,הם סימן לגשם.
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וכשעולא הזדמן לבבל ,וראה פורחות ,אמר להם לפנות כליהם מפני הגשם ,כי עתה
יבוא הגשם .ולבסוף לא בא הגשם .אמר ,כשם שהבבלים משקרים ,כך משקר המטר
שלהם.

עסק הבבלים בתורה
עולא נזדמן לבבל ,וראה סל מלא תמרים בזוז ,ואמר ,מלא סל דבש בזוז] ,שמהתמרים
עושים דבש[ ,והבבלים לא עוסקים בתורה] ,כלומר יכולים לעסוק תמיד ,שהרי יש להם
מזונות בזול ,ובלא טורח ,ואם כן ,אינם עוסקים כפי הראוי להם[.

בלילה ,לאחר שאכל מהם ,ציערוהו בשלשול ,וחזר ואמר ,סל מלא של סכינים בזוז,
והבבלים עוסקים בתורה] ,כלומר מתוך שקונים בזול ,אוכלים הרבה ,ומצערים אותם ,ואף
על פי כן עוסקים הם בתורה יותר מכוחם[.

מהיכן באים מי הגשמים
לדעת רבי אליעזר – כל העולם כולו ,ממימי אוקיינוס הוא שותה] ,כלומר ,ממים של
אָרץ ]כלומר הענן עולה מהארץ ,כלומר
מטה ,ולא ממים של מעלה[ ,שנאמר" ,וְ אֵ ד ַי ֲעלֶה ִמן הָ ֶ

מלמטה ,מהים[ וְ ִה ְשׁ ָקה ֶאת ָכּל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה" )בראשית ב' ו'( ,ואף שמי אוקיינוס מלוחים
הם ,בעבים הם מתמתקים] ,כפי שיתבאר בעזה"י בדף י'[ ,ויורדים מתוקים ,וראוים לגדל
צמחים.
ולדעת רבי יהושע – כל העולם כולו ,ממים העליונים הוא שותה ,שנאמר "לִ ְמטַ ר
אָרץ" שהענן
הַ ָשּׁמַ יִ ם ִתּ ְשׁ ֶתּה מָּ יִ ם" )דברים י"א י"א( .ואין כוונת הכתוב "וְ אֵ ד ַי ֲעלֶה ִמן הָ ֶ
נעשה ממים שבארץ ,אלא שהעננים עולים ממקומם שהם קרובים לארץ ,ומגביהים עד
לרקיע ופותחים פיהם כנוד ומקבלים מי מטר שנאמר "כִּ י יְ ג ַָרע נ ְִטפֵ י מָ יִ ם ָיזֹקּוּ ]=יצוקו[
מָ טָ ר לְ אֵ ד ֹו" )איוב ל"ו כ"ז( כלומר הרקיעים יוצקים מטר לעננים ,והעננים מנוקבים
ככברה ובאים ומחשרים ]=משירים[ מים על גבי קרקע ,שנאמר "וַ יּ ֶָשׁת ח ֶֹשְׁ סבִ יבֹתָ יו סֻ כּוֹת
חַ ְשׁ ַרת מַ יִ ם עָ בֵ י ְשׁחָ ִקים" )שמואל ב' כ"ב י"ב( כלומר העבים משירים מים על הקרקע.
ואין בין טיפה לטיפה אלא כמלא נימא .ולמדנו שגדול יום הגשמים כיום שנבראו בו
אָרץ
שמים וארץ ,שנאמר" ,ע ֶֹשׂה גְ דֹלוֹת וְ אֵ ין חֵ ֶקר נִפְ לָאוֹת עַ ד אֵ ין ִמ ְספָּ ר .הַ נֹּתֵ ן מָ טָ ר עַ ל פְּ נֵי ֶ
וְ ֹשׁלֵחַ מַ יִ ם עַ ל פְּ נֵי חוּצוֹת" )איוב ה' ט-י'( ,וכן נאמר בבריאת בעולם "הֲ לוֹא י ַָדעְ ָתּ ִאם א ָשׁמַ עְ ָתּ
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אָרץ א יִ יעַ ף וְ א יִ יגָע אֵ ין חֵ ֶקר לִ ְתבוּנָת ֹו" )ישעיהו מ' כ"ח(.
אֱ ֵ קי ע ֹו ָלם ה' בּו ֵֹרא ְקצוֹת הָ ֶ

"מַ ְשׁ ֶקה הָ ִרים מֵ עֲלִ יּוֹתָ יו"
אָרץ" )תהלים ק"ד י"ג( ,וביאר רבי יוחנן,
נאמר" ,מַ ְשׁ ֶקה הָ ִרים מֵ עֲלִ יּוֹתָ יו ִמפְּ ִרי מַ עֲשֶׂ יִ תּ ְשׂבַּ ע הָ ֶ
שהכוונה לכך ,שהקב"ה משקה הרים ממים עליונים ,כדעת רבי יהושע.
ורבי אליעזר אומר ,שאין ראיה שהכוונה למים עליונים ממש ,אלא כל שעלה מלמטה,
אַר ְצ אָבָ ק וְ עָ פָ ר ִמן הַ ָשּׁמַ יִ ם
מאחר שעלה ,נקרא עליון ,כמו שנאמר" ,יִ ֵתּן ה' אֶ ת ְמטַ ר ְ
עָ לֶי עַ ד ִה ָשּׁ ְמ ָד) "דברים כ"ח כ"ד( ,אף על פי שאבק ועפר ודאי אינם אבק ועפר עליונים,
אלא אבק ועפר של מטה שעלו ,וכמו כן מי אוקיינוס ,מאחר שעלו למעלה ,ניתן לומר
עליהם בירידתם" ,מַ ְשׁ ֶקה הָ ִרים מֵ עֲלִ יּוֹתָ יו".
י ֵֵרד

" ֹכּנֵס כַּ נֵּד מֵ י הַ יָּ ם נֹתֵ ן בְּ אֹצָ רוֹת ְתּהוֹמוֹת"
נאמרֹ " ,כּנֵס ַכּנֵּד מֵ י הַ יָּם נֹתֵ ן ְבּאֹצָ רוֹת ְתּהוֹמוֹת" )תהלים ל"ג ז'( ,כלומר ,הקב"ה אוסף את
מי הים ,ונותן את מי התהומות של הים באוצרות ]=במחסנים[ .וביאר רבי חנינא,
שהכוונה לכך ,שהתבואה גדילה על מי גשמים הבאים מתהומות הים ,ונמצא שמי
תהומות הים המגדלים את התבואה ,מתאספים באוצרות ]=מחסני[ התבואה .וכל זה
כדעת רבי אליעזר ,שהגשמים באים ממי האוקיינוס.
ורבי יהושע אומר ,שהכתוב מדבר על בריאת העולם ,שמתחילה היו המים על פני כל
הארץ ,וכנסם הקב"ה בימים ,כמכניס מים בנאד ,ונעשו הימים מקום אוצרות
]=מחסני[ המים.

דף י'
ארץ ישראל וכל העולם
א .סדר הבריאה.
ארץ ישראל נבראת תחילה ,וכל העולם כולו נברא לבסוף ,שנאמר" ,עַ ד א עָ ָשׂה אֶ ֶרץ
וְ חוּצוֹת וְ רֹאשׁ עַ פְ רוֹת ֵתּבֵ ל" )משלי ח' כ"ו(.
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ב .מי משקה אותן.
ארץ ישראל משקה אותה הקב"ה בעצמו ,וכל העולם כולו על ידי שליח ,שנאמר
שׁלֵחַ מַ יִ ם ]על ידי שליח[ עַ ל פְּ נֵי חוּצוֹת" )איוב ה'
אָרץ ]ישראל[ וְ ֹ
"הַ נֹּתֵ ן ]בעצמו[ מָ טָ ר עַ ל פְּ נֵי ֶ
י'(.

ג .מה הן שותות.
ארץ ישראל שותה מי גשמים ,וכל העולם כולו מתמצית ]=ממה שנשאר בעבים אחר

שׁלֵחַ
אָרץ וְ ֹ
שתייתה[ ,שנאמר "הַ נֹּתֵ ן מָ טָ ר עַ ל פְּ נֵי ֶ

מַ יִ ם עַ ל פְּ נֵי חוּצוֹת" )איוב ה' י'(.

ד .סדר ההשקאה.
ארץ ישראל שותה תחילה ,וכל העולם כולו לבסוף ,שנאמר "הַ נֹּתֵ ן ]תחילה[ מָ טָ ר עַ ל פְּ נֵי
שׁלֵחַ מַ יִ ם עַ ל פְּ נֵי חוּצוֹת" )איוב ה' י'( ,משל לאדם ,שמגבל את הגבינה,
אָרץ ]ואחר כך[ וְ ֹ
ֶ
נוטל את האוכל ,ומניח את הפסולת.

"חֶ ְשׁכַ ת" ו"חַ ְשׁ ַרת"
מצד אחד נאמר" ,י ֶָשׁת ח ֶֹשִׁ ס ְתר ֹו ְסבִ יבוֹתָ יו סֻ כָּת ֹו חֶ ְשׁכַת מַ יִ ם עָ בֵ י ְשׁחָ ִקים"
ומצד שני נאמר "וַ יּ ֶָשׁת ח ֶֹשְׁ סבִ יבֹתָ יו סֻ כּוֹת חַ ְשׁ ַרת מַ יִ ם עָ בֵ י ְשׁחָ ִקים" )שמואל ב' כ"ב י"ב(.

)תהלים י"ח י"ב(

לדברי רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן ,שינה הכתוב לכתוב פעם בכ"ף ופעם ברי"ש,
לומר לך ,צרף שניהם יחד ,כאילו נאמר "חכשרת" ,לשון הכשר ,ומכאן שהמים
מתמתקים בעננים ,כדברי רבי אליעזר.
ולדברי רב דימי אמרי במערבא ,הכתוב "חֶ ְשׁכַ ת מַ יִ ם" בא ללמד ,שלפי העננים יהיו
הגשמים .שאם יהיו העננים חשוכים ,שהם עבים ,יורידו מים מרובים ,שנאמר
"חֶ ְשׁכַת מַ יִ ם" ,כלומר עננים חשוכים מורידים הרבה מים .ומכלל זה אתה שומע ,שאם
יהיו העננים מאירים ,שהם קלושים ,יורידו מים מועטים .והכתוב "חַ ְשׁ ַרת מַ יִ ם"
מלמד ,שהעננים מורידים את המים" ,חַ ְשׁ ַרת" לשון השרה .וכדברי רב דימי כן דעת
רבי יהושע.

אָרץ"
ֲשׂיִ תּ ְשׂבַּ ע הָ ֶ
" ִמ ְפּ ִרי מַ ע ֶ
לדעת רבי יהושע – מים העליונים במאמר הם תלוים ,כלומר אינם נחים על שום דבר,
אלא מכונסים ועומדים כמים בריכה ,ותלוים באויר במאמרו של הקב"ה .ומי גשמים
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היורדים מהם ,אינם מחסרים מהם כלום ,שהם מתווספים ,והתוספת נעשית מי
גשמים ,אבל הקרן קיימת בלא חסרון .וענין זה שהמים הנוספים ,שהם כפירות
הנוספים על עיקר המים ,הם נעשים מי גשמים להשביע הארץ ,מבואר בכתוב,
אָרץ" )תהלים ק"ד
הָ ִרים מֵ עֲלִ יּוֹתָ יו ִמפְּ ִרי מַ ע ֲֶשׂי] כלומר מהפירות הנוספים של המים[ ִתּ ְשׂבַּ ע הָ ֶ

"מַ ְשׁ ֶקה

י"ג(.

ולדעת רבי אליעזר – הפסוק הזה מדבר במעשי ידי הקב"הא.

כל העולם כולו מתמצית גן עדן הוא שותה
אמר רבי יהושע בן לוי ,כל העולם כולו מתמצית גן עדן הוא שותה ,כלומר תחילה
יורדים גשמים בגן עדן ,והנותר יורד בעולם ,וראיה לכך ששם יורדים הגשמים תחילה,
אשׁים" )בראשית ב' י'( ,הרי
אַרבָּ עָ ה ָר ִ
וּמ ָשּׁם יִ פָּ ֵרד וְ הָ יָה לְ ְ
שנאמר "וְ נָהָ ר יֹצֵ א מֵ עֵ ֶדן לְ הַ ְשׁקוֹת אֶ ת הַ גָּן ִ
ששם היו המים תחילה.

מתמצית בית כור שותה תרקב
כלי שמשקים במימיו בית כור ,יכולים להשקות בתמציתו שיעור זריעת תרקב ,שהוא
אחד מששים בבית כור.
וכן החשבון תמיד ,הנותר מהשקיית מקום מסוים ,מספיק להשקות מקום שהוא
אחד מששים מהראשון ,ומאחר שהעולם אחד מששים בגן עדן ]כפי שיתבאר בעזה"י
להלן[ ,הנותר מהשקיית גן עדן ,מספיק להשקות את העולם.
ארץ מצרים היתה ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה .והוא אחד מששים
בכוש .וכוש אחד מששים בעולם .ועולם אחד מששים בגן .וגן אחד מששים לעדן.
ועדן אחד מששים לגיהנם .נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנם ]הקטן כנגד
הקדרה[ .ויש אומרים גיהנם אין לה שיעור .ויש אומרים עדן אין לה שיעור.

א רש"י לא פירש בזה כלום ,וגם בילקוט ל"ג ליה ,אלא גרסינן ,ההוא בבריאתו של עולם .ויש לפרש דהכי קאמר ,דקרא
משתעי בבריאתו של עולם ,מפרי של מעשה ידיך תשבע הארץ ,דהיינו שבראת המים כדי שתשביע את הארץ .וכן יש
לפרש לגרסת הספרים שלנו] .מהרש"א ח"א[.
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בבל עשירה במים
שׁ ַכנ ְְתּא עַ ל מַ יִם ַרבִּ ים ַרבַּ ת אוֹצָ רֹת
נאמר על בבלֹ " ,
וביאר רבי אושעיא ,שכך כוונת הכתוב ,הדבר שגרם לבבל שיהיו אוצרותיה מלאות בר,
]וקנו עושר[ ,ששוכנת על מים רבים] ,ומשקים שדותיה ,שבבל עמוקה מכל הארצות ,וגשמים

בָּ א ִקצֵּ  אַ מַּ ת בִּ ְצעֵ ) "ירמיהו נ"א י"ג(,

מטפטפים ויורדים שם[.
ואמר רב ,עתירה ]=עשירה[ בבל ,דחצדא בלא מיטרא ]שקוצרים בה תבואה בלא מטר,
שאינם צריכים לגשמים[.

ואמר אביי שארץ בבל טובענית ובוצית ואינה יבישה ,ולכן אינה צריכה למטר.

עוד בענין תחילת זמן שאילת הגשמים
בדף ו' כבר נתבאר ,שנחלקו חכמים מתי הוא זמן רביעה ראשונה של יורה ,שהוא
הזמן שיש להתחיל לשאול על הגשמים ,לומר "ותן טל ומטר" .רבי מאיר אומר
בשלושה במרחשון ]וכן דעת תנא קמא במשנתנו[ .ורבי יהודה אומר בשבעה במרחשון.
ורבי יוסי אומר בשבעה עשר במרחשון.
ומשמע במשנתנו ,שרבן גמליאל מודה לרבי מאיר ,שזמן רביעה ראשונה בשלושה
במרחשון ,ואם כן היה ראוי להתחיל לשאול על הגשמים ביום זה ,אלא שמאחרים את
שאלת הגשמים עד יום שבעה במרחשון ,שהוא חמישה עשר יום אחר החג ,כדי שיגיע
אחרון עולי הרגלים השבים מהמקדש לבתיהם לנהר פרת ,שהוא המקום המרוחק
ביותר מירושלים ,מהלך ארבעה עשר יום ,ורק אז מתחילים לשאול על הגשמים .ואמר
רבי אלעזר ,הלכה כרבן גמליאל.

תחילת זמן שאילת גשמים בגולה
נתבאר ,שתחילת זמן שאילת גשמים ,בשבעה במרחשון .ואמר על כך חנניה ,שכן הוא
בארץ ישראל ,אבל בגולה ,שהיא מקום נמוך ,ואין צריך מטר ,אין שואלים את
הגשמים עד ששים יום שאחר תקופת תשרי.

א "שכנתי" כתיב.
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ואמר רב הונא בר חייא אמר שמואל ,הלכה כחנניה .וכששאלו את שמואל ממתי לומר
"ותן טל ומטר" אמר ,משעה שמכניסים עצים לאוצר לצורך ימות הגשמים ,בבית
טבות רישבא ]=טבות הצייד[ ,שהיו יודעים מתי מתחילים ימות הגשמים ,ומכניסים
עצים לאוצר ,כי לא יוכלו לחטוב ביער .ומבואר שזמן זה הוא ששים יום אחר תקופת
תשרי.
לדעת רב – יום ששים כלאחר ששים ,כלומר ביום ששים שאחר התקופה מתחילים
לומר "ותן טל ומטר".
ולדעת שמואל – יום ששים כלפני ששים ,כלומר ביום ששים אחר התקופה עוד לא
אומרים "ותן טל ומטר" ,ורק ביום ששים ואחד ,מתחילים לומר.
ואמר רב נחמן בר יצחק ,וסימנך] ,שלא תטעה בין רב ושמואל[ ,עלאי בעו מיא ]=העומדים

בהרים צריכים יותר מים ,מפני שהגשמים מתגלגלים ויורדים למטה[ ,תתאי לא בעו מיא,
]שמתכנסים כל מימי ההרים לבקעה[ ,וכך רב שהיה מארץ ישראל ,שהיא גבוהה מכל
הארצות ,אמר לבקש מים כבר ביום ששים ,ושמואל שהוא מבבל העמוקה ,אמר,
שביום ששים אין צריך לבקש מיםא.
ואמר רב פפא ,הלכה כרב ,שיום ששים כלאחר ששים ומבקשים בו על הגשמיםב.
תעניות הגשמים
במשניות הבאות ,מדף זה עד סוף הפרק ,מבואר ,שכשלא היו יורדים גשמים עד זמן
רביעה שלישית של יורהג ,החל סדר תעניות ,שהיו מתענים ומתפללים שירדו גשמים.
ולא היו התעניות שוות ,אלא תחילה קלות יותר ,וככל שעבר הזמן ולא ירדו גשמים,
היו התעניות חמורות יותר ,כפי שיתבאר .ודיני המשניות הם כדעת רבי מאיר ,שרביעה
שלישית של יורה זמנה בשבעה עשר במרחשון.

תעניות יחידים
אם הגיע שבעה עשר במרחשון ,שהוא זמן רביעה שלישית של יורה ]כדעת משנתנו[ ,ולא
א וכן אנו נוהגים ,שכל מנהגינו אחר בני בבל] .רש"י[.
ב וכן עמא דבר ]=וכן העם נוהג[ .ויום תקופה מתחיל] ,כלומר יום תקופה עצמו ממנין ששים[] .תוס'[.
ג עי' לעיל דף ו'.
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ירדו גשמים ,עדיין לא גזרו תעניות חובה על כל הצבור ,אבל היחידים ,הם החכמים,
]כמו שאמרו ,מאן יחידים? אמר רב הונא ,רבנן[ ,היו מתחילים להתענות סדר של שלוש
תעניות ,שני חמישי ושני.
ותעניות אלו קלות ,שבליל התענית מותרים לאכול ,ואין אסורים אלא ביום .ואף ביום
מותרים במלאכה ,וברחיצה ,ובסיכה ,ובנעילת הסנדל ,ובתשמיש המטה ,ואין אסורים
אלא באכילה ושתיה.

הסיבה שהתעניות שני חמישי ושני
בפרק שני יתבאר בעזה"י ,שאין גוזרים תענית על הציבור בתחילה ביום חמישי] ,כגון

שיהיו מתענים חמישי שני חמישי[ ,כי אם יעשו כן ,היו הכל קונים למוצאי התענית שתי
סעודות גדולות ,אחת למוצאי התענית ,ואחת לשבת ,ועל ידי זה שהיו קונים הרבה,
היו המוכרים סבורים רעב בא לעולם ,ומפקיעים את השערים] ,הפקעה פרושה שבירה,
והכוונה לכך שהיו שוברים את שיעורי המידות ,ומוכרים ביוקר[ ,ולכן גוזרים על הציבור
תעניות שני חמישי ושני ,ולא חמישי שני וחמישי.
אכן היה מקום לומר ,שכן הוא כשגוזרים תענית חובה על הציבור ,אבל כשרק
היחידים מתענים ,אין לחוש לכך ,ויוכלו להתענות גם חמישי שני וחמישי .אולם רב
הונא לימד ,שגם תענית של יחידים ,לא יתחילו בחמישי אלא בשני ,ויתענו שני חמישי
ושני כפי שנתבאר לעיל.

בראש חודש וימים טובים אין תענית יחידים
נתבאר ,שכשהתחילו היחידים להתענות ,היו מתענים שני וחמישי ושני .ומבואר
בברייתא ,שאם באחד מהימים הללו חל ראש חודש ]כסלו[ ,או אחד מהימים הטובים
הכתובים במגילת תעניתא ,היו מפסיקים את התעניות שלהםב.

א אלו הימים הכתובים בה משבעה עשר במרחשון עד סוף מרחשון .בעשרין ותלתא למרחשון אסתתר סוריגא מן
עזרתא .בעשרין וחמשא ביה אחידת שור שמרון .בעשרין ושבעה ביה תבת סלתא למסק על מדבחא.
ב יל"ע אם הכוונה שהיו מתחילים ופוסקים שלא להשלים את התענית .או פוסקים שלא מתענים כלל .ואם כן ,יל"ע
אם משלימים אחר כך ,ומתי.
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הראוים להתענות תענית יחידים
א .יחידים.
אותם חכמים שיודעים לענות בכל מקום ששואלים אותם ,הם הראוים למנותם
פרנסים על הציבור ,והם הם הנקראים יחידים ,ומתענים תענית יחידים.
ב .תלמידים.
הלומדים לפני רבותיהם ,ויודעים להשיב מה ששואלים אותם במסכת הנלמדת,
אפילו היא מסכת קלה כמסכת כלה ,הרי הם נחשבים תלמידים.
 ולפירוש ראשון של רש"י ,הכל מודים ,שאף שהתלמידים אינם נחשבים יחידים,מותרים הם להתענות עם היחידים ,ואין בכך משום גסות הרוח.
 ולפירוש שני של רש"י ,התלמידים שאינם יחידים הרי הם כשאר בני אדם ,ודינםמבואר באות ג'.
ג .שאר בני אדם.
לדעת רבי מאיר ורבי שמעון בן אלעזר – שאר בני אדם שאינם יחידים ]ולא תלמידים[,

אין להם להתענות עם היחידים ,שיש בכך משום גסות הרוח ,להחשיב עצמו יותר
ממה שהוא.
ולדעת רבי יוסי ורבן שמעון בן גמליאל – דווקא בדברים של שבח אין לאדם להחשיב
עצמו יותר ממה שהוא ,אבל תענית ,שהיא דבר של צער ,כל הרוצה להתענות מתענה,
וזכור הוא לטוב.

לעשות עצמו כתלמיד חכם
תלמידי חכמים ניכרים הם ,שיש להם חלוק ומטה של תלמידי חכמים ,וסודר של
תלמידי חכמים ,ושאר דברים.
ואסור לשאר בני אדם להתנהג כן ,כי יש בכך משום גסות הרוח ,להחשיב עצמו מה
שאינו.

משלים תעניתו גם אם בטל טעמה
המקבל עליו להתענות בשביל סיבה מסוימת ,ובטלה אותה סיבה ,כגון שהתענה מפני
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צרה מסוימת ,ובטלה אותה צרה ,או שהתענה כדי שירפא חולה ,והחלים החולה או
מת ,ועתה אין טעם לתעניתו ,אף על פי כן מחויב לקיים קבלתו ,ולהשלים תעניתו,
שאם אינו עושה כן ,נראה הוא כמתנה עם קונו ,אם תועיל תעניתי אתענה ,ואם לאו
לא אתענה.
ההולך ממקום למקום
ההולך ממקום שאין מתענים ,למקום שמתענים ,הרי זה מתענה עמהם ,שלא לשנות
ממנהג המקום.
וההולך ממקום שמתענים למקום שאין מתענים ,הרי זה מתענה ומשלים כל התעניות
שקבלו עליהם בני עירו ,כי נותנים עליו חומרי המקום שיצא משםא.
"לָמָּ ה ִתּ ְת ָראוּ"
שכח ואכל ושתה ,אל יתראה בפני הצבור] ,שנראה כחתן בין אבלים ,ויתקנאו בו[ .ואל
ינהיג עידונים בעצמו] ,שלא יאמר ,הואיל ואכלתי כל שהוא ,אוכל הרבה[.
שנאמר "וַ יּ ְַרא ַי ֲעקֹב כִּ י יֶשׁ ֶשׁבֶ ר בְּ ִמ ְצ ָריִ ם וַ יֹּאמֶ ר ַי ֲעקֹב לְ בָ נָיו לָמָּ ה ִתּ ְת ָראוּ"
אמר להם יעקב לבניו] ,אף על פי שיש לכם חטים הרבה[ ,אל תראו עצמכם כשאתם
שבעים ,לא בפני עשו ,ולא בפני ישמעאל ,כדי שלא יתקנאו בכםב.

)בראשית מ"ב א'(

העסק בתורה בשעה שהולכים בדרך
אמר רבי אלעאי בר ברכיה ,שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ,ואין ביניהם דברי
תורה ,ראויים להישרף באש ,שנאמר" ,וַ יְ ִהי הֵ מָּ ה ]אליהו ואלישע[ הֹלְ כִ ים הָ לוֹ וְ ַדבֵּ ר
]בדברי תורה[ וְ ִהנֵּה ֶרכֶב אֵ שׁ וְ סוּסֵ י אֵ שׁ וַ יַּפְ ִרדוּ בֵּ ין ְשׁנֵיהֶ ם וַ יַּעַ ל אֵ לִ יָּהוּ בַּ ְסעָ ָרה הַ ָשּׁמָ יִ ם" )מלכים
ב' ב' י"א( ,לומר לך משום שדברו דברי תורה לא נשרפו ,אבל אם לא היו מדברים בדברי
תורה היו נשרפים באשג.
א כן פירש רש"י .ולפי זה דווקא אם דעתו לחזור למקומו הראשון ,צריך להתענות .ותוס' כתבו ,שהסיבה שצריך
להתענות ,כי כבר קבל עליו את התענית כשגזרו במקומו הראשון ,ולפי זה ,אף אם אין דעתו לחזור ,משלים את
התעניות הללו שקיבל עליו] .עי' רש"י ותוס'[.
ב ולא הלכו אלא בשביל דבר זה ,שלא להתראות בפני בני עשו ,שהיו צעורים ורעבים] .רש"י[ .ויש במדרש ,למה תתראו,
פירוש למה תהיו כחושים] .תוס'[.
ג ויש מדרש ,שהם היו מדברים דברים בטלים ,ומשום הכי ראוין לישרף] .תוס'[.
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אמנם מבואר ,שכשהולכים בדרך ,יש לגרוס דברי תורה ,כלומר לחזור עליהם ,אבל
אין לעיין בהם ,כי אם יעיינו בהם ,מחמת העיון עלולים לטעות בדרך ,וכפי שביאר רבי
אלעזר את הכתוב" ,וַ יְ ַשׁלַּח אֶ ת אֶ חָ יו וַ ֵיּלֵכוּ וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם אַל ִתּ ְרגְּ זוּ בַּ ָדּ ֶר) "בראשית מ"ה כ"ד(,
שכך אמר להם יוסף לאחיו ,אל תתעסקו בדבר הלכה ,שמא תרגז עליכם הדרך ,כלומר
שמא תתעו ותאבדו דרכיכם.

הזהירות בדרכים
כששלח יוסף את אחיו ,אחר שנתוודע להם ,אמר להם "אַל ִתּ ְרגְּ זוּ בַּ ָדּ ֶר."
ולעיל נתבאר ,שלדעת רבי אלעזר ,אמר להם יוסף שלא יעיינו בדבר הלכה בדרך ,כדי
שלא יטעו.
ותוס' כתבו ,שיש מדרש המבאר בהיפוך ,שאמר להם יוסף שלא יפסיקו מדבר הלכה.

ובברייתא ביארו ,שאמר להם שני דברים שלא ינזקו בהם בדרך.
א .דבר אחד שאמר להם יוסף הוא ,שלא יפסעו פסיעה גסה ,והטעם לכך ,כי פסיעה
גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדםא.
ב .ודבר נוסף שאמר להם יוסף הוא ,שיכנסו לעיר שחונים בה בדרך בעוד החמה
זורחת .וכמאמר רב יהודה אמר רב ,לעולם יצא אדם בכי טוב ,ויכנס בכי טוב ,כלומר,
כשיוצא לדרך ימתין עד האור ,שהוא טוב ,וכן בערב יעצור במקום חניה בעוד החמה
זורחת .וענין זה שההליכה בזמן האור נקראת הליכה בכי טוב ,על שם הכתוב "וַ יּ ְַרא
אֱ ִ קים אֶ ת הָ אוֹר כִּ י טוֹב" )בראשית א' ד'( .והטעם לכך שאין ללכת בלילה ,משום סכנת
לסטים ,א"נ שלא יפול בבורות ובקעים שבעיר ,א"נ שלא יעלילו עליו עלילות מרגל
אתה או גנב .וראיה לכך שיש לצאת בכי טוב ,שנאמר" ,הַ בּ ֶֹקר אוֹר וְ הָ אֲ נ ִָשׁים שֻׁ לְּ חוּ הֵ מָּ ה
ב
וַחֲ מ ֵֹריהֶ ם" )בראשית מ"ד ג'( והוא הדין שיש להיכנס בכי טוב .

א ואין להקשות ,אם כן בחמש מאות פסיעות גסות יהיה ניטל כל מאור עיניו של אדם ,והא קא חזינן דלאו הכי הוה.
ונראה לפרש ,דהפסיעה ראשונה נוטל אחת מחמש מאות ,והפסיעה שניה נוטל פחות מן הראשונה ,ששניה אינה נוטלת
אלא אחד מחמש מאות הנשארים  ...אבל עדיין קשה ,דמאי שנא פסיעה ראשונה דנוטלת יותר מן השניה .אלא יש
לומר ,דלא נוטלת אלא פסיעה ראשונה דוקא ,ומכאן ואילך כיון דדש דש .אי נמי פסיעה ראשונה נוטלת טפי ,משום
דכל התחלות קשות] .תוס'[.
ב יש ספרים דלא כתיב בהו האי קרא ,אלא מילתא דרב יהודה סברא הוא ,ולא בעינן קרא] .רש"י[.
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האכילה כשהולך בדרך
אמר רב יהודה אמר רבי חייא ,המהלך בדרך ,אל יאכל יותר משני רעבון ,כלומר יאכל
מעט כמו בשני רעבון שאין לאכול הרבה.
 בבבל אמרו ,שהטעם לכך ,משום מעיינא ,כלומר משום בני מעיו ,שלא יתחלחלומעיו ברוב אכילתו מפני טורח הדרך .א"נ שלא יהיו שופכים כמעיין .ולפי הטעם הזה
אם מהלך בספינה מאחר שיושב ואינו מתאמץ ברגליו אינו צריך למעט אכילתו.
 ובארץ ישראל אמרו ,שהטעם לכך ,משום מזוני ,כלומר שמא לו יהיו לו די מזונותלכל הדרך ,ולכן יאכל מעט וישייר .ולפי הטעם הזה אם הולך מכפר לכפר ויודע שיש לו
מזונות בכל מקום אינו צריך למעט באכילתו.

דף י"א
רב פפא ,כל פרסה ופרסה שהיה הולך ,היה אוכל פת אחת ,ואינו ממעט באכילתו
בדרך ,כי לדעתו ,הטעם לכך שאמרו למעט בדרך באכילה ,שמא יזיק לבני מעיו ,והוא
היה בעל בשר וכרסו רחבה ,ויכול לאכול הרבה ואינו מזיק לו.
המרעיב עצמו בשני רעבון
אמר רב יהודה אמר רב ,כל המרעיב עצמו בשני רעבון ,ניצל ממיתה משונהא ,שנאמר,
"בְּ ָרעָ ב פָּ ְדִ ממָּ וֶ ת" )איוב ה' כ'( ,ואי אפשר לומר שהכוונה לכך שפה אותך ממיתת רעב,
כי אם כן היה צריך לומר "מרעב" ,אלא כוונת הכתוב ,שבזכות שמרעיב עצמו בשני
רעבון ,לצער עצמו כשישראל בצער ,ניצול ממיתה משונה.
תשמיש המטה בשני רעבון
ב

אמר ריש לקיש ,אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון ] ,כי צריך אדם לנהוג צער בעצמו[,
שנאמר" ,וּלְ יוֹסֵ ף יֻלַּד ְשׁנֵי בָ נִים בְּ טֶ ֶרם ָתּבוֹא ְשׁנַת הָ ָרעָ ב" )בראשית מ"א נ'(.

א כל מיתה שאינה בידי מלאך המות כדרך כל אדם על מטתו ,כגון בחרב וברעב ,קרויה מיתה משונה] .רש"י[.
ב ואם תאמר ,הרי יוכבד נולדה בין החומות ,ואותו העת עת רעב היה ,ועל כרחך שימשו מטותיהן בשני רעבון .ויש
לומר ,דלכולי עלמא לא הוי אסור ,אלא למי שרוצה לנהוג עצמו בחסידות ,ויוסף לא שימש ,אבל שאר בני אדם שימשו.
]תוס'[.
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אמנם מי שאין להם בנים ]=חסוכי בנים[ ,מאחר שלא קיימו פריה ורביה ,מותרים
לשמש מטותיהם בשני רעבון.

הפורש מישראל כשהם שרויים בצער
בברייתא אחת מבואר ,שבזמן שישראל שרויים בצער ,ופירש אחד מהם ,באים שני
מלאכי השרת שמלוים לו לאדם ]אחד מימינו ואחד משמאלו ,שנאמר "כי מלאכיו יצוה
לך"[ ,ומניחים לו ידיהם על ראשו ,ואומרים" ,פלוני זה שפירש מן הצבור אל יראה
בנחמת צבור".
ובברייתא אחרת מבואר ,שבזמן שהצבור שרוי בצער ,אל יאמר אדם ,אלך לביתי,
ואוכל ואשתה ,ושלום עליך נפשי.
ובינוני העושה כן ]מחמת יראתו מהמיתה[ ,ואומר" ,וְ ִהנֵּה ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמחָ ה הָ רֹג בָּ ָקר וְ ָשׁחֹט
שׁתוֹ כִּ י מָ חָ ר נָמוּת" )ישעיהו כ"ב י"ג( נאמר עליו "וְ נִגְ לָה
צֹאן אָכֹל בָּ ָשׂר וְ ָשׁתוֹת יָיִ ן אָכוֹל וְ ָ
בְ אָזְ נָי ה' ְצבָ אוֹת ִאם יְ כֻפַּ ר הֶ עָ וֹן הַ זֶּה לָכֶ ם עַ ד ְתּמֻ תוּן אָמַ ר ה' ﭏקים צְ בָ אוֹת" )ישעיהו כ"ב י"ד(.
ורשעים העושים כן ]שלא מחמת יראתם מהמיתה[ ,ואומרים" ,אֵ תָ יוּ אֶ ְקחָ ה יַיִ ן וְ נִ ְסבְּ אָה
ֵשׁכָ ר וְ הָ יָה כָ זֶה יוֹם מָ חָ ר גָּדוֹל יֶתֶ ר ְמאֹד" )ישעיהו נ"ו י"ב( ,רעתם גדולה מאוד ,ועליהם
נאמר" ,הַ צַּ ִדיק אָבָ ד וְ אֵ ין ִאישׁ ָשׂם עַ ל לֵב וְ אַנ ְֵשׁי חֶ סֶ ד נֶאֱ סָ פִ ים בְּ אֵ ין מֵ בִ ין כִּ י ִמפְּ נֵי הָ ָרעָ ה נֶאֱ סַ ף
הַ צַּ ִדּיק" )ישעיהו נ"ז א'( ,כלומר הצדיק יאסף ,כדי שלא יצטער ברעה הגדולה שתבוא על
הרשעים הללו .א"נ מפני הרעה של הרשעים הללו ,הצדיק נאסף ,שאין הקב"ה רוצה
שיבקש עליהם רחמים.
ואם כן לא יעשה כך ,אלא יצער אדם עם הצבור ,שכן מצינו במשה רבינו ,שציער עצמו
ֵשׁב עָ לֶיהָ וְ אַהֲ רֹן וְ חוּר
ֹשׁה כְּ בֵ ִדים וַיִּ ְקחוּ אֶ בֶ ן וַיָּ ִשׂימוּ תַ ְח ָתּיו וַ יּ ֶ
ידי מ ֶ
עם הצבור ,שנאמר" ,וִ ֵ
וּמזֶּ ה אֶ חָ ד וַ ִיְהי י ָָדיו אֱ מוּנָה עַ ד בֹּא הַ ָשּׁמֶ שׁ" )שמות י"ז י"ב( ,וכי לא היה לו
ָתּ ְמכוּ בְ י ָָדיו ִמזֶּ ה אֶ חָ ד ִ
למשה כר אחד או כסת אחת לישב עליה ,אלא כך אמר משה ,הואיל וישראל שרויים
בצער ,אף אני אהיה עמהם בצער.
וכל המצער עצמו עם הצבור ,זוכה ורואה בנחמת צבור.

מי מעיד בו
נתבאר ,שכשהציבור בצער ,יש לאדם לצער עצמו עם הציבור ,ולא יאמר אלך לביתי
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ואוכל ואשתה ,ושלום עליך נפשי ,ולא יאמר אעשה כן ואין מעיד בדבר כי מעידים
הרבה יש בדבר.
א .אבני ביתו וקורות ביתו.
לדעת הברייתא אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו ,שנאמר "כִּ י אֶ בֶ ן
א
ִמ ִקּיר ִתּזְ עָ ק וְ כָפִ יס מֵ עֵ ץ ַי ֲע ֶננָּה" )חבקוק ב' י"א(.
ב .שני מלאכי השרת המלווים לו.
בבית מדרשו של רבי שילא אמרו ,ששני מלאכי השרת המלוים לו לאדם ,הם מעידים
עליו ,שנאמר" ,כִּ י מַ לְ אָכָיו יְ צַ וֶּה לָּ לִ ְשׁמָ ְר בְּ כָ ל ְדּ ָרכֶ י) "תהלים צ"א י"א(
ג .נשמתו.
יקְ שׁמֹר
שּׁכֶבֶ ת חֵ ֶ
לדברי רבי חידקא ,נשמתו של אדם היא מעידה עליו ,שנאמרִ " ,מ ֹ
פִּ ְתחֵ י פִ י) "מיכה ז' ה'(.
ד .אבריו.
יש אומרים ,אבריו של אדם מעידים בו ,שנאמר" ,אַ ֶתּם עֵ ַדי ]לשון רבים[ נְאֻ ם ה'"
)ישעיהו מ"ג י'(.

]דברים ל"ב ד'[ .הַ צּוּר ָתּ ִמים פָּ עֳל ֹו כִּ י כָל ְדּ ָרכָיו ִמ ְשׁפָּ ט אֵ ל אֱ מוּנָה וְ ֵאין עָ וֶ ל צַ ִדּיק וְ י ָָשׁר הוּא.

ָשׁר הוּא"
"אֵ ל אֱ מוּנָה וְ אֵ ין עָ וֶל צַ ִדּיק וְ י ָ
"אֵ ל אֱ מוּנָה" – כשם שמשלמים שכר לצדיקים לעולם הבא ,אפילו על מצוה קלה
שעושים ,כך משלמים שכר לרשעים בעולם הזה ,אפילו על מצוה קלה שעושים.
"וְ אֵ ין עָ וֶ ל" – כשם שנפרעים מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושים,
כך נפרעים מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושים.
"צַ ִדּיק וְ י ָָשׁר הוּא" – מצדיק הדין על הצדיקים ,לפרוע מהם ,ועושה טובה וישרות עם
הרשעים ,לפרוע כל זכותם בעולם הזה ,כדי לטורדם.
א כפיס הוא חצי לבינה ,ורגילים לתתו בין שתי נדבכי העצים וזהו שאומר "וכפיס שבין עץ יעננה"] .עי' רש"י[.
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מלמד ,שבשעת פטירתו של אדם לבית עולמו ,כל מעשיו נפרטים לפניו ,ואומרים לו,
כך וכך עשית ,במקום פלוני ,ביום פלוני .והוא אומר הן .ואומרים לו חתום .וחותם.
אָדם י ְַחתּוֹם
שנאמר" ,בְּ יַד כָּ ל ָ

א

ל ַָדעַ ת כָּ ל אַנ ְֵשׁי מַ ע ֲֵשׂהוּ" )איוב ל"ז ז'(.

ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדין ,ואומר להם ,יפה דנתוני ,לקיים מה שנאמר,

"לְ 

אתי וְ הָ ַרע בְּ עֵ ינֶי עָ ִשׂ ִ
לְ בַ ְדּ חָ טָ ִ
יתי לְמַ עַ ן ִתּ ְצ ַדּק בְּ ָדבְ ֶרִ תּזְ כֶּה בְ ָשׁפְ טֶ ) "תהלים נ"א ו'(.

היושב בתענית
א .לדעת שמואל – כל היושב בתענית ,נקרא חוטאב .שכך דרש רבי אלעזר הקפר ברבי
את הפסוק האמור בנזיר "וְ עָ ָשׂה הַ כֹּהֵ ן אֶ חָ ד לְ חַ טָּ את וְ אֶ חָ ד לְ ֹעלָה וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו מֵ אֲ ֶשׁר חָ טָ א עַל
הַ נָּפֶ שׁ וְ ִק ַדּשׁ אֶ ת רֹאשׁ ֹו בַּ יּוֹם הַ הוּא" )במדבר ו' י"א( ,וכי באיזה נפש חטא זה ]=מי הרג שנקרא
חוטא[ אלא שציער עצמו מן היין .והלא דברים קל וחומר ,ומה זה שלא ציער עצמו
אלא מן היין ,נקרא חוטא ,המצער עצמו מכל דבר ודבר ,על אחת כמה וכמה] .ורבי
אלעזר חולק ואומר ,שלא נקרא הנזיר חוטא על שציער עצמו מן היין ,אלא על שנטמא במת
ועבר על נזירותו[.

ב .ולדעת רבי אלעזר – כל היושב בתענית נקרא קדוש ,שנאמר בנזיר,
ַתּעַ ר א ַי ֲעבֹר עַ ל רֹאשׁ ֹו עַ ד ְמאת הַ יּ ִָמם אֲ ֶשׁר יַזִּ יר ַלה' ָקדֹשׁ יִ ְהיֶה גּ ֵַדּל פֶּ ַרע ְשׂעַ ר רֹאשׁ ֹו" )במדבר ו' ה'(,
ומה זה ,שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד ,נקרא קדוש ,המצער עצמו מכל דבר ,על
אחת כמה וכמה] .ושמואל חולק ואומר ,שלא אמר הכתוב שהנזיר קדוש ,אלא שער שמגדל
"כָּ ל יְ מֵ י נ ֶֶדר נִזְ ר ֹו

יהיה קדוש להיות אסור בהנאה[.

אמנם גם לדעת רבי אלעזר ,רק זה שיכול לצער עצמו נקרא קדוש כשמצער עצמו ,אבל
מי שאינו יכול לצער עצמו ,ומצער ,נקרא חוטא ,וזהו שאמר רבי אלעזר ,לעולם ימוד
אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו ,כלומר כאילו מעיו קדושים ,ואסור לו
להכחישם בתענית ,שנאמר" ,בְּ ִק ְרבְּ ָ קדוֹשׁ וְ א אָבוֹא בְּ עִ יר" )הושע י"א ט'(.
א כותב מעשה כל אדם ,ומחתים יד על כל מעשיו] .רש"י[.
ב וקשיא דאמרינן בפרק החובל ,החובל בעצמו רשאי ,אבל אחרים שחבלו בו חייבים .ומפרש התם ,הא דקאמר החובל
בעצמו רשאי ,אמר שמואל ביושב בתענית ,אלמא משמע דשמואל קאמר דיושב בתענית לא נקרא חוטא .ויש לומר
דודאי הוי חוטא ,כדאמרינן הכא מקל וחומר מנזיר  ...אבל מכל מקום המצוה שהוא עושה התענית ,גדול יותר מן
העבירה ,ממה שהוא מצער נפשו ,דמצוה לנדור כדאמרינן ,הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין ,ומכל מקום יש
קצת חטא ,מידי דהוה אמתענה תענית חלום בשבת ,דקורעין גזר דינו ,ונפרעין ממנו תענית של שבת ,ומאי תקנתיה,
ליתב תעניתא לתעניתיה] .תוס'[.
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ג .ולדעת ריש לקיש – כל היושב בתענית נקרא חסיד ,שנאמר" ,גֹּמֵ ל נַפְ שׁ ֹו ]=מפריש
נפשו ממאכל ומשתהא .א"נ משלים נפשו לקונו בתעניתב[ ִאישׁ חָ סֶ ד ,וְ ֹעכֵר ְשׁאֵ ר ֹו ]המתענה
ג

ומכחיש בשרו [ אַכְ זָ ִרי" )משלי י"א י"ז(.

כן נראה ביאור דברי ריש לקיש לפי פירוש רש"י .ומפירוש התוס' משמע ,שלדברי ריש לקיש,
זה שאינו יושב בתענית נקרא חסיד ,שנאמר "גֹּמֵ ל נַפְ שׁ ֹו ִאישׁ חָ סֶ ד" ,כלומר גומל חסד לנפשו
שאינו מתענה נקרא חסיד[.

אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית
אמר רבי ירמיה בר אבא אמר ריש לקיש ,אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית ,מפני
שממעט במלאכת שמים ,שהוא נחלש הוא ,ואינו יכול ללמוד.
ואמר רב ששת ,האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ]=תלמיד של בית המדרש היושב בתענית[,

ליכול כלבא לשירותיה ]=יאכל הכלב את סעודתו[ ,כלומר אין התענית מועילה לו ,ואין
מחשיבים אותה אלא כמו שהיה מתענה משום שאכל הכלב את סעודתו ואין לו מה
לאכול.

תענית ציבור בבבל
אמר רבי ירמיה בר אבא ,אין תענית ציבור בבבל ,לענין איסורי חומרי תענית ,שהיו
נוהגים בו כעין אבילות ,והיו אוכלים מבעוד יום ,ואסורים בנעילת הסנדל ,אלא
ד
תשעה באב בלבד ] .וכן דעת שמואל בדף י"ב[.

מקבל עליו תענית מבעוד יום אוכל כל הלילה ומתענה ביום
לדברי רבי זעירא אמר רב הונא ,יחיד שקיבל עליו תענית מבעוד יוםה ,שאמר ,הרי אני
א לפירוש זה גומל הוא לשון גמילה כמו "ויגמל יצחק"] .עי' רש"י[.
ב ולפירוש זה גומל הוא לשון תשלום כמו "גומל חסדים"] .עי' רש"י[.
ג אפשר שהכוונה למי שאינו יכול לצער נפשו.
ד שהיה להם הרבה גשמים ,ולא הוצרכו להתענות על הגשמים] .עי' תוס'[.
ה וכתב הר"מ ,מי שלא קבל עליו מבעוד יום ,דאין אומר עננו ,אי לאו דתענית חלום הוא] .תוס'[.
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יושב בתענית למחר ,די לו בכך שמתענה ביום ,ולכן אוכל ושותה כל הלילה ,ולמחר
א
מתחיל להתענות ,ומתפלל תפילת תענית ]=עננו[.

לן בתעניתו
נתבאר שלדברי רבי זעירא אמר רב הונא ,המקבל עליו תענית מבעוד יום ,אף על פי
שאכל ושתה כל הלילה ,משהגיע היום הוא מתפלל תפילת תענית ,כי עתה חלה
התענית ,והוא נחשב מעונה ,אף על פי שהוא שבע מאכילתו ושתייתו של כל הלילה.
אכן בסוף היום נשלמה תעניתו ,ומעתה אף אם לא אכל ,והמשיך את צומו כל הלילה,
אינו מתפלל בבקר תפילת תענית ,אף על פי שהוא מעונה.
ורב יוסף נסתפק מה טעמו של רב הונא בדין זה ,וביאר רב יוסף שני אופנים שיש
להסתפק בהם .ואביי ביאר שטעמו של רב הונא מטעם אחר .ואלו שלושת האופנים
של ביאור דברי רב הונא.
א .אין תענית לשעות.
אפשרות אחת שנסתפק בה רב יוסף לבאר את דברי רב הונא היא ,שלדעתו אין
מתענים לשעות ,כלומר קבלה שקיבל אתמול להתענות ,לא היתה אלא על תענית של
היום ,ואם כן ,בסוף היום נשלמה תעניתו שקיבל עליו ,ומה שלא אכל בכניסת הלילה,
לא מחמת קבלת תענית היה ,ורק לאחר שעבר חלק מהלילה ,החליט שימשיך לצום
ולא יאכל עד הבקר ,ואם כן קבלה זו נחשבת כקבלת תענית למספר שעות ,ולא ליום
שלם ,וכל שמקבל עליו תענית לשעות ,אין כאן קבלת תענית ,שאין תענית אלא יום
שלם ,ואם היה רוצה לאכול אחר שקיבל עליו תענית שעות היה מותר ,ומאחר שלא
חלה תעניתו ,לא יתפלל תפילת תענית.
ב .המתענה לשעות אינו מתפלל תפילת תענית.
אפשרות נוספת שנסתפק בה רב יוסף לבאר את דברי רב הונא היא ,שאמנם לדעתו

א ובה"ג יש ,אוכל ומתפלל תפלת תענית ,ומפרש כמו הכא ,דבשחרית אומר תפלת תענית ,אף על פי שאכל כל הלילה ...
ומפרש בהלכות גדולות ,דאין אומרין עננו בתפלת שחרית ,שמא נמצא שקרן בתפלתו ,דשמא לא יסיים התענית .ולי
נראה דלא נקרא שקרן ,כיון שהיה בדעתו להתענות ,אפילו אקרי אונס אחר כך ,ולא מצי לצער נפשיה ,לא גרע
ממתענין לשעות  ...ונוהגים ששליח צבור אומרו בשחרית ,כדי להודיע לעולם ולהזכיר התענית ,אבל יחיד אינו אומר
עד המנחה] .ובטור אורח חיים אומר ,שליח צבור אומר בכל פעם ,שאי אפשר שלא יתענו קצת מקהל .עכ"ל[] .תוס'[.
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מתענים לשעות ,כלומר המקבל עליו תענית שעות חלה תעניתו ,ונאסר לאכול מכאן
ולהבא ,ומכל מקום מאחר שאין כאן תענית של יום שלם ,אינו מתפלל תפילת תענית,
שלא תקנו תפילת תענית אלא לתענית של יום שלם ,אבל תענית של שעות אינו חשוב
וחמור כל כך ,שיהא צריך להתפלל עליו עננו.
ג .לא היתה קבלה לשם תענית.
אביי אמר ,שאין טעמו של רב הונא כאחד מהאופנים הנ"ל כי באמת המקבל עליו
תענית לשעות חלה עליו התענית ,ואסור לאכול ,והמקבל עליו תענית לשעות ,אף
מתפלל תפילת תענית .אלא שכל זה כשמקבל עליו להתענות ,אבל זה בכניסת הלילה
לא התענה מחמת קבלת אתמול ,ואף אחר כך כשהמשיך בתעניתו ,לא היתה כאן
קבלה על כך לשם תענית ולכן אין כאן תענית ,ואם רוצה יכול לאכול ,ואינו מתפלל
תפילת תענית.

שלושת הדברים ששאלו ממר עוקבא בגינזק ולא ידע
מר עוקבא נזדמן למקום הנקרא גינזק ,ושאלו אותו שלושה דברים ,ולא ידע ,והלך
ושאל בבית המדרשא ,ואמרו לו .ואלו הם שלושת הדברים.
א .תענית שעות.
שאלה ראשונה ששאלו אותו ,אם מתענים לשעות .ולא ידע .ובבית המדרש אמרו לו,
שההלכה היא ,מתענים לשעות ,ומתפללים תפילת תענית] .ובדף י"ב יתבאר בעזה"י איזו
תענית נחשבת תענית שעות[.

ב .קנקנים של נוכרים.
שאלה שניה ששאלו ממנו ,אם מותר להשתמש בקנקני חרס של נוכרים שנתנו בהם יין,
או שיש לאסור זאת משום היין הנבלע בחרס ,שהוא יין נוכרים האסור בהנאה ,וחוזר
ומתערב במה שיתנו בקנקנים .ולא ידע .ובבית המדרש אמרו לו ,שאם עברו עליהם
שנים עשר חודש מאז שנשתמשו בהם הנוכרים ,מותר להשתמש בהם מיד ,כי הלך
טעם היין הבלוע] ,אבל תוך שנים עשר חודש ,צריך לערות בהם מים שלושה ימים מעת לעת[.
ג .במה שימש משה כל שבעת ימי המילואים.
א יל"ע אם הכוונה לבית המדרש של גינזק או בית המדרש של מקומו.
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מבואר בכתוב ,שבשבעת ימי המילואים אהרן לבש בגדי כהונה ,ומשה עבד עבודה.
ושאלה שלישית ששאלו את מר עוקבא בגינזק ,מה לבש משה באותם שבעה ימים
כששימש במשכן ,שכן בגדי כהונה לא מצינו בו ,ומן הסתם לא עבד בבגדי חול שיוצא
בהם לשוק .ומר עוקבא לא ידע .ובבית המדרש אמרו לו ,שמשה שימש כל שבעה
בחלוק לבן ]=של פשתן[ שהיה עשוי לשם העבודה ,ורב כהנא אמר שהיה חלוק לבן שאין
לו אימרא ]=שפה .כלומר ,עשוי היה מחוט אחד כל החלוק ,ולא כבגדים שלנו ,שבתי הידים
מדובקים בבגד הגוף בתפירה ,כדי שלא יחשדוהו ,שמא באותה שפה הוציא מעות הקודש,
משום שנאמר "והייתם נקיים מה' ומישראל"[.

דף י"ב
איזו תענית קרויה תענית שעות
נתבאר לעיל ,שהמקבל עליו תענית לשעות ,ולא ליום שלם ,יש כאן קבלת תענית
גמורה ,ונאסר לאכול מחמת קבלתו ,ואף מתפלל תפילת תענית.
וביאר רב חסדא ,שכל זה כשלמעשה התענה כל היום .כלומר ,אם כבר אכל היום,
ורוצה לקבל עליו תענית מחצי היום עד סופו ,אין כאן קבלת תענית ,ומותר לאכול.
וכמו כן ,אם אמר בתחילת היום ,שמקבל עליו תענית עד חצות היום ,ואחר כך יאכל,
אין כאן קבלת תענית ,ומותר לאכול גם קודם חצות .והאופן שבו חלה תענית שעות
הוא ,כשארע שלא אכל מתחילת היום שלא מחמת קבלת תענית ,ועומד באמצע היום,
ומקבל עליו להשלים את היום בתענית ,שזה ,אף שתחילת היום אינה נחשבת אצלו
תענית ,סוף היום נחשב אצלו תענית ,כי למעשה לא אכל כל היום ,ומאחר שרק סוף
היום הוא מחמת קבלת תענית ,זוהי תענית שעות.
ואפשר שמתוך קושיית אביי יש ללמוד אופן נוסף של תענית שעות ,והוא ,כשאתמול
קיבל עליו להתענות היום חצי מהיום ,ולבסוף התענה כל היום.
ואמר רב חסדא ,כל תענית שלא התענה עד שקיעת החמה ,אינה נחשבת תענית.

אנשי משמר בתעניות ראשונות
כהנים ולויים חלוקים לעשרים וארבעה משמרות ,המשמשות במקדש בזו אחר זו ,כל
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משמרת שבוע אחד.
ומבואר בפרק שלישי ,שבתעניות הראשונות של גשמים ,כהנים ולווים של משמר
שעובד בשבוע זה מתענים בהם ואינם משלימים ,לפי שעסוקים בעבודה.
ולדברי רב חסדא ,אין הדבר נחשב כתענית כלל ,שהרי כל תענית שאינה עד שקיעת
החמה אינה תענית ,ובאמת היו מותרים לאכול ,ואינם מתפללים תפילת עננו ,ולא
מחמת חובה נמנעו לאכול ,אלא כדי לצער עצמם עם הציבור.

תשעה באב שנדחה אצל בני סנאה בן בנימין
בפרק רביעי יתבאר בעזה"י ,שכשעלו בני הגולה מבבל בתחילת בית שני ,לא היו עצים
למערכה ,והתנדבו לכך משפחות מסוימות ,וכל יום שהתנדבה אחת מהמשפחות ,נקבע
לה ליום טוב בכל שנה ,ובכל שנה היו מביאים בו עצים למערכה ,אף על פי שהיה שם
עצים הרבהא .ומבואר שם שבני סנאה בן בנימין ]=משבט בנימין[ התנדבו עצים בעשרה
באב ונעשה יום טוב שלהם.
ואמר רבי אליעזר ברבי צדוק ,אני מבני בניו של סנאב בן בנימין ,ופעם אחת חל תשעה
באב להיות בשבת ,ודחינוהו לאחר השבת לעשרה באב ,והתענינו בו ,ולא השלמנוהו,
מפני שיום טוב שלנו הואב.
ולדברי רב חסדא ,אין הדבר נחשב כתענית כלל ,שהרי כל תענית שאינה עד שקיעת
החמה אינה תענית ,ובאמת היו מותרים לאכול ,ואינם מתפללים תפילת עננו ,ולא
מחמת חובה נמנעו לאכול ,אלא כדי לצער עצמם עם הציבור.

אהא בתענית עד שאבוא לביתי
פעמים שהיה רבי יוחנן אומר אהא בתענית עד שאבוא לביתי וכשבא לביתו מבעוד יום
היה אוכל.

א מה שאין כן בשאר מתנדבי עצים ,דאין מבערין אותן בזמן שיש עצים אחרים] .רש"י[.
ב ואף על גב דאמרינן ,משחרב בית המקדש בטלה מגילת תענית ,והאי עובדא דרבי אליעזר בר צדוק היה לאחר חורבן,
דאי קודם החורבן לא היו מתענים בתשעה באב  ...האי תנא סבר דלא בטלה] .תוס'[.
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ולדברי רב חסדא ,אין הדבר נחשב כתענית כלל ,שהרי כל תענית שאינה עד שקיעת
החמה אינה תענית ,ובאמת היה מותר לו לאכול מיד ,גם קודם שבא לביתו ,ולא היה
אומר כן ,אלא להישמט מהנשיא ,שהיה מבקש ממנו שיאכל עמו ,ולא רצה שיטרחו
עבורו בבית הנשיא ,ולכן היה אומר כן ,שיהיו סבורים שהוא בתענית ,ולכן אינו אוכל
עימהם.

זמן קבלת התענית
אמר שמואל ,כל תענית שלא קבלו עליו מבעוד יום ,אינו נחשב תענית .ואמר רבה בר
שילא ,שאם התענה בלא קבלה ,דומה הוא למפוח שנופחים בו הנפחים באש,
שמתמלא רוח ,ומוציא ,אף זה שלא אכל ,התמלא רוח ,ולא הועיל לו כלום.
לדעת רב – ניתן לקבל את התענית בזמן המנחה של היום הקודם ואפילו בשוק כל
שיאמר "הריני מחר בתענית" יש כאן קבלת תענית.
ולדעת שמואל – יש לקבל את התענית בתפילת המנחהא בסופה ,שיוסיף בה תוספת
של ריצוי ותחנונים ,ויאמר "הריני מחר בתענית".

תעניות שקדמו לימים טובים של מגילת תענית
במגילת תענית נכתבו ימים טובים שארעו בהם ניסים לישראל ,ותקנו חכמים שלא
להתענות בהם ,ויש מהם שאסורים גם בהספד.
ובסוף אותה מגילה כתוב" ,להן כל איניש דייתי עלוהי מקדמת דנא ייסר" ]=לכן כל

אדם שבאו עליו התעניות מלפנים ,כלומר קודם שתקנו ימים טובים אלו" ,ייסר"[ וביארו זאת
שם בברייתא ,כגון יחיד שקיבל עליו להתענות שני וחמישי של כל השנה כולה ,ואירעו
בם ימים טובים הכתובים במגילת תענית ,אם נדרו קודם לגזרתנו ,שנדר קודם שגזרו
חכמים שלא להתענות בימים טובים הללו ,יבטיל נדרו את גזרתנו ,ויתענה כל השנה
שני וחמישי ,כפי שנדר ,גם בימים הטובים הללו.
 י"א מאחר שנדר להתענות ,וצריך לקיים נדרו] ,כי קדם נדרו לתקנת חכמים[ ,יש לוא ודוקא נקט תפילת מנחה ,משום דסמוך לתחלת יום תעניתו ,לאפוקי תפלת יוצר .ודיקא נמי ,מדפסיק שמואל ופליג
אדרב דאמר בזמן המנחה ,שיעורא יתירא] .רש"י[.
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לאסור עצמו לפני כל תענית בתפילה ,כדעת שמואל לעיל שמקבלים את התענית
בתפילת המנחה] ,וכפי הגרסה במגילת תענית שלפנינו" ,ייסרא בצלוב"[.
 וי"א מאחר שנדר להתענות ,וצריך לקיים נדרו] ,כי קדם נדרו לתקנת חכמים[ ,הרי הואנאסר מעצמו בכל התעניות שנדר ]ויש לגרוס "יאסר"[.
וכל זה כשקדם נדרו לתקנת חכמים ,אבל כשקדמה תקנת חכמים לנדרו ,התקנה
מבטלת את נדרו ,ואף על פי שהתחיל תעניותיו קודם הזמנים הללו ,לא יתענה בהםג.

התחלת התענית
רוב התעניות ,בליל התענית מותר לאכול ולשתות ,והתענית מתחילה ביום ,ויש שני
דברים שכל אחד מהם גורם לתחילת האיסור ,זמן האיסור ,והסחת דעתו מאכילה,
ובשניהם נחלקו חכמים מתי הם.
א .סוף זמן האכילה.
לדעת רבי – אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר ,ומשעלה עמוד השחר ,נאסר
באכילה ושתיה.
ולדעת רבי אליעזר ברבי שמעון – אוכל ושותה עד קרות הגבר ]=תרנגול[ ,ומשקרא
הגבר פעם אחת ,נאסר באכילה ושתיה.
ב .הסחת הדעת מהאכילה.
ללשון ראשון ,דעת אביי ,שהיתר אכילה עד עלות השחר או קרות הגבר ,הוא בסעודת
ליל התענית ,שנמשכה עד אותה שעה או שלא סילק עצמו ממנה ,ואפילו כשנתנמנם
בינתים ,אבל אם גמר סעודתו ,וסילק את השלחן ,מיד נאסר באכילה ושתיה ,אף
א לשון "ואסרה אסר"] .רש"י[.
ב בצלו ,צלותא ,לשון תפילה .איכא דאמרי ,לשון נדר ,שקבל עליו להתענות ,כמו "הרימותי ידי אל ה'" ,דמתרגמינן,
"ארימיה ידי בצלו"] .רש"י[ .עד כאן ביאור דעה ראשונה כפי שנראה מהגמרא עם פירוש רש"י .אולם מפירוש תוס'
משמע שלפי הדעה הזו אדרבה גם כשקדם נדרו לתקנת חכמים הנדר בטל זהו "ייסר בצלו" כלומר יסור הנדר ומותר
לאכול] .עי' תוס'[ .ואפשר שלפירושם כן הוא ביאור דחיית דברי רב יוסף ,כדי לא להעמיד כשמואל] ,ושמא יש לגרוס
לא ייסר עצמו[ ,אבל רב יוסף עצמו ,ודאי למד כפי האופן הראשון הכתוב למעלה.
ג אומר רש"י ,ידחה נדרו מכל וכל ,ולא ישלים אותו תענית .והר"י מסופק בדבר .ויש להחמיר ,דדוקא אותו יום לא
יתענה ,אבל ישלים אותו ליום אחר .וכן יש ליזהר שלא להתענות בראש חדש ובחנוכה ובפורים ,דמאלו ודאי לא בטלה
מגילת תענית] .תוס'[.
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כשהוא סמוך לתחילת הלילה.
וללשון שני דעת רבא ,שהיתר אכילה עד עלות השחר או קרות הגבר ,הוא אף אחר גמר
סעודתו וסילק השלחן ,עד שילך לישון ,אבל אם הלך לישון ,מיד נאסר באכילה
ושתיה ,אף כשהוא סמוך לתחילת הלילה.
ומבואר ,שדווקא כשישן ממש נאסר באכילה ושתיה ,אבל אם התנמנם בלבד ,כלומר
נים ולא נים ]=ישן ולא ישן[ ,תיר ולא תיר ]=ער ולא ערא[ ,לא נאסר .והכוונה למי
שכשקוראים לו עונה ,אבל כששואלים אותו דבר מה הנצרך מחשבה ,אינו יודע לענות,
ואם מזכירים לו ,נזכר ,ואומר הן או לאו.
וכתב רש"י ,שהלכה כלשון שני ,שמותר לאכול עד שיישן שינת קבעב ,וכרבי ,שמותר
לאכול עד עלות השחר.

יחיד שקיבל עליו תענית
לדברי רב כהנא אמר רב ,יחיד המקבל עליו תענית סתם ,ולא פירש אם כשל יחיד או
כשל רבים ,כגון תעניות אחרונות של גשמים ,שאסורים בהם בנעילת הסנדל ,מחמת
הספק אסור הוא בנעילת הסנדל.
וכדי שלא יבוא לכך ,אמר רבה בר רב שילא ,שהמקבל עליו תענית ,יפרש דבריו ויאמר,
"למחר אהא לפניך בתענית יחיד" ,ולא יאסר בנעילת הסנדל.

תענית ציבור בבבל
מקצת החכמים אמרו לרב ששת ,שראו חכמים אחרים נועלים נעליהם בתענית ציבור,
והקפיד רב ששת על אותם שנעלו נעליהם ,ואמר ,שמא גם אוכלים הם מאכלים,
ופורשים לגמרי מדרכי ציבור.

א אומר רבי ,נים ולא נים בסוף השינה ,כשניעור משנתו ,תיר ולא תיר בתחילת השינה .אך לא נראה  ...לכן נראה לי
כפירוש רש"י ,דאי הוה אמר נים ולא נים ,הוה אמינא דתיר הוי טפי מנים ,ואי הוה אמר תיר ולא תיר ,הוא אמינא
דנים הוי טפי מתיר ,הלכך איצטריך תרווייהו ,וכולהו בתחילת השינה ,כדמפרש התם] .תוס'[.
ב בירושלמי מפורש שהשינה גורמת לתחילת האיסור ,כשלא התנה ,אבל אם התנה שאינו מקבל בכך את התענית,
רשאי לאכול עד עלות השחר ,אף על פי שישן] .עי' תוס'[.
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ואביי ורבא היו נועלים בתענית ציבור ,אפנתא ]=נעל רכה א"נ נעל בלא שוליים[ .ומרימר
ומר זוטרא היו מחליפים נעל שמאל וימין.
וחכמי בית מדרשו של רב אשי היו נועלים נעליהם כדרכם ,ועשו כן על פי דברי שמואל,
שאמר ,אין תענית צבור בבבל ,אלא תשעה באב בלבד] .וכן דעת רבי ירמיה בר אבא בדף
י"ב[.

לוה אדם תעניתו ופורע
לדברי רב יהודה ,כך אמר רב ,לוה אדם תעניתו ,ופורע ,כלומר אם קבל עליו תענית
ביום מסוים ,רשאי לאכול בו ,ולהתענות יום אחר.
וכשרב יהודה אמר את הדברים הללו לפני שמואל הסכים עמו שמואל.
 ללשון ראשון ,כך אמר לו שמואל ,וכי נדר קיבל עליו ,שחייב לשלמו בלא איחור ,לאקיבל עליו אלא צער ,וכשיוכל ,יצער עצמוא.
 וללשון שני ,כך אמר לו שמואל ,אפילו היה הדבר כנדר ,הלא גם נדר יכול לשלם ביוםאחר ,והוא הדין לתענית.

תענית חלום
לדברי רב חמא בר גוריא אמר רב ,יפה תענית לחלום כאש לנעורת ,כלומר ,מי שחלם
חלום ]רע[ ,תענית שיתענה ,יפה לבטלו ,כאש לנעורתב .ואמר רב חסדא דווקא
כשיתענה בו ביום .ולפיכך ,אמר רב יוסף שאפילו בשבת רשאי להתענות תענית חלום,
לבטל צערו מחמת החלום .אמנם זה שהתענה בשבת ,מאחר שיש בידו חטא של עינוי
בשבת ,ישב על כך תענית נוספת.
א וללשון זה ,דוקא כשאינו יכול לצער נפשו רשאי לדחות התענית ,אבל כשיכול לצער נפשו לא יוכל לדחותה ליום
אחר .ואם אמר הריני בתענית למחר ,צריך לצעוריה נפשיה ,ואינו יכול ללוות ופורע בחנם ,ואפילו אכל בשוגג ,ישלים
אותו .והר"י מסופק בדבר ,אם יכול ללוותו ולפרוע היכי דקביל עליה כבר להתענות ,והתענה עד חצי היום או רביע
יום .ואפילו לא מצי לצעורי נפשיה .אבל לא התענה ,ודאי דיכול ללוות אחר בשבילו ,או אם טעה ואכל בשוגג ,יאכל
וישלים יום אחר .ואם התענה בשבת ,כגון תענית חלום ,דצריך לפרוע כדאמר ,ובלבד דיתיב תעניתא לתעניתא ,אם
אירע שיהיה ראש חודש אותו יום ,אז ידחה לתעניתו עד יום אחר בשבוע ,וכן נראה למ"ר שיחיה] .תוס'[.
ב הדמיון ,כמו שהנעורת ,שהוא דבר הגרוע מן הפשתן ,נשרף בקל על ידי האש ,כן הרע מן החלום ,נתבטל מיד ,על ידי
תענית בו ביום] .ח"א מהרש"א במסכת שבת[.
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ומעשה ברב יהושע בנו של רב אידי שנזדמן לביתו של רב אסי ועשו לו עגלא תילתא
]=עגל שלישי לבטן ,שהוא משובח ,מפני שהבהמה בקטנותה אינה עדיין בכחה ,והולד ראשון

ושני אינו בריא[ ובקשו ממנו שיאכל.
אמר להם – בתענית אני יושב.
אמרו לו – וכי אינו מודה לדברי רב יהודה ,שרשאי אדם ללוות תעניתו ולפרוע ,ואם
כן ,יאכל היום ,ויתענה למחר.
אמר להם – תענית חלום הוא ,ותענית זו יפה לחלום כאש לנעורת ,רק כשהיא בו ביום,
ואפילו בשבת.

סדר שלוש עשרה תעניות חובה על הגשמים
בדף י' כבר נתבאר שכשלא היו יורדים גשמים עד זמן רביעה שלישית של יורה ,החל
סדר תעניות ,שהיו מתענים ומתפללים שירדו גשמים .ולא היו התעניות שוות ,אלא
תחילה קלות יותר ,וככל שעבר הזמן ולא ירדו גשמים ,היו התעניות חמורות יותר.
ושם כבר נתבאר ,שהתעניות הראשונות אינן חובה על הכל ,ורק היחידים היו מתענים
בהם .ועתה נבוא לבאר את סדר התעניות שהן חובה לכל ,ונזכיר שוב ,שדינים אלו הם
לפי חשבונו של רבי מאיר ,שאמר ,שרביעה שלישית של יורה זמנה בשבעה עשר
במרחשון ,ואז הוא תחילת זמן תעניות של יחידים.
א .שלוש תעניות ראשונות של חובה.
אם הגיע ראש חודש כסלו ,ועדיין לא ירדו גשמים ,בי"ד גוזרים שלוש תעניות על
הצבור ,בימים שני חמישי ושני] .ובדף י' כבר נתבאר מדוע מתחילים בשני ולא בחמישי[.
ותעניות אלו קלות ,שבליל התענית מותרים לאכול ,ואין אסורים אלא ביום .ואף ביום
מותרים במלאכה ,וברחיצה ,ובסיכה ,ובנעילת הסנדל ,ובתשמיש המטה ,ואין אסורים
אלא באכילה ושתיה.
ב .שלוש תעניות אמצעיות של חובה.
אם עברו התעניות הראשונות של חובה ,ולא נענו ,ועדיין לא ירדו גשמים ,בי"ד גוזרים
שלוש תעניות אחרות על הציבור] .ובפרק שני יתבאר בעזה"י ,שלדעת תנא קמא ,תעניות
אלו נמשכות מיד אחר הראשונות ,ומאחר שהראשונות נגמרו בשני ,תעניות אלו יהיו חמישי
שני וחמישי .ולדעת רבי יוסי ,גם אלו לא יתחילו אלא בשני ,ואם כן בחמישי יפסיקו ויחזרו
להתענות שני חמישי ושני[.
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ותעניות אלו חמורות מהראשונות ,שאסורים לאכול כבר בליל התענית .ואסורים
במלאכה ,וברחיצה ,ובסיכה ,ובנעילת הסנדל ,ובתשמיש המטה ,ונועלים את
המרחצאות] .סיבת רוב האיסורים הללו הוא כדי לבטל מהם דברים של תענוג .וסיבת איסור
מלאכה תתבאר בעזה"י בהמשך ,וכמו כן יתבאר בעזה"י בהמשך ,שאיסור מלאכה הוא ביום
ולא בלילה[.

ג .שבע תעניות אחרונות של חובה.
אם עברו התעניות האמצעיות של חובה ,ושוב לא נענו ,ועדיין לא ירדו גשמים ,בי"ד
גוזרים עליהם עוד שבע תעניות] ,להשלים שלוש עשרה תעניות של חובה על הציבור[.
]ולדברי הכל תעניות אלו מתחילות בשני .לדעת תנא קמא הן מתחילות בשני שאחר חמישי
אחרון של אמצעיות ,ונמצא שלדעתו ,כל שלוש עשרה תעניות הן שני וחמישי רצופים בזה אחר
זה ,בלא הפסק .ולדעת רבי יוסי ,הן מתחילות בשני שאחר שני אחרון של אמצעיות,
שמפסיקים בחמישי ,וחוזרים ומתענים בשני ,ונמצא שבין כל סדר וסדר של תעניות יש הפסק
של יום חמישי[.
ותעניות אלו חמורות מהאמצעיות בשני הדברים הבאים) .א( מתריעים בהם] ,ובדף י"ד

יתבאר בעזה"י אם הכוונה לתקיעה בשופר או לצעקה בפה[ )ב( ונועלים בהם את החנויות,
]ובדף י"ד יתבאר בעזה"י ,שיש חילוק בין שני לחמישי לענין זה ,וכמו כן יתבאר בעזה"י מתי
פותחים את החנויות[.

עברו גם התעניות האחרונות ,ושוב לא נענו ,ועדיין לא ירדו גשמים ,ממעטים במשא
ומתן ,ובבנין ]של שמחה כפי שיתבאר בעזה"י בדף י"ד[ ,ובנטיעה ]של שמחה כפי שיתבאר
בעזה"י בדף י"ד[ ,באירוסין ,ובנישואין ,ובשאילת שלום בין אדם לחבירו ]גם ענין זה

יתבאר בעזה"י בדף י"ד[ ,כבני אדם הנזופים למקום.
והיחידים חוזרים ומתענין עד שיצא ניסן .יצא ניסן וירדו גשמים ,סימן קללה,
שנאמר "הֲ לוֹא ְק ִציר ִח ִטּים הַ יּוֹם אֶ ְק ָרא אֶ ל ה' וְ י ִֵתּן קֹלוֹת וּמָ טָ ר ְוּדעוּ ְוּראוּ כִּ י ָרעַ ְתכֶ ם ַרבָּ ה אֲ ֶשׁר
ע ֲִשׂיתֶ ם בְּ עֵ ינֵי ה' לִ ְשׁאוֹל לָכֶ ם מֶ לֶ) "שמואל א' י"ב י"ז(.

הטעם לכך שהמלאכה אסורה בתעניות
הנה נתבאר ,שאסרו בתעניות דברים שיש בהם עונג ,כרחיצה ,סיכה ,ותשמיש המטה,
אבל המלאכה ,אין בה עונג אלא צער ,ואם כן טעם אחר יש מדוע נאסרה.
ואמר רב חסדא אמר רבי ירמיה בר אבא ,שאיסור מלאכה בתעניות למד מהכתוב,
" ַק ְדּשׁוּ צוֹם ִק ְראוּ עֲצָ ָרה

אָרץ בֵּ ית ה' אֱ ֵ קיכֶם וְ זַ עֲקוּ אֶ ל ה'" )יואל א' י"ד(,
ִא ְספוּ זְ ֵקנִים כֹּל י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ
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המלמד ,שבזמן שמקדשים צום ,יש להיות כעצרת ]שבועות ושמיני עצרת[ ,כשם
שבעצרת אסורים בעשיית מלאכה ,כך בתעניות אסורים בעשיית מלאכה .וביאר רבי
זירא ,שדווקא לענין עיקר איסור מלאכה ,הצום דומה לעצרת ,אבל לענין זמן איסור
מלאכה אינו דומה לעצרת ,שהעצרת אסורה במלאכה גם בלילה ,ובתעניות אין איסור
מלאכה אלא ביום ,כי נאמר בכתוב הנ"ל " ַק ְדּשׁוּ צוֹם ִק ְראוּ עֲצָ ָרה ִא ְספוּ זְ ֵקנִ ים" ,לומר,
שכשם שאסיפת הזקנים ביום] ,שהרי בלילה כל אחד בביתו[ ,כך איסור התעניות
במלאכה ביוםא ,ולהלן יתבאר בעזה"י שזמן האסיפה הוא מהבוקר ,וכמו כן זמן
מלאכה מהבוקר.

זמן אסיפה בתעניות
אמר רב הונא ,מצפרא כינופיא ,כלומר ביום תענית ציבור ,מתקבצים ובאים לבית
הכנסת מהבוקר .ואביי ביאר מה הם עושים מהבקר עד הערב.
מהבוקר ועד חצי היום מעיינים בדברים שהם צרכי העיר ,שדורשים וחוקרים
ובודקים במעשיהם ובעסקי בני העיר ,אם יש גזל או חמס ביניהם ,ומפייסים את
הנגזלים.
ומחצות ואילך מחלקים את היום לשנים ,בתחילת הרבע השלישי של היום ,קוראים
ֹאמר לָמָ ה ה' יֶחֱ ֶרה אַ פְּ  בְּ עַ מֶּ  אֲ ֶשׁר
בתורה בפרשת "וַ יְ חַ ל מ ֶֹשׁה אֶ ת פְּ נֵי ה' אֱ ָ קיו וַ יּ ֶ
הוֹצֵ אתָ מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בְּ כֹחַ גָּדוֹל וּבְ יָד חֲ זָ ָקה" )שמות ל"ב י"א( ומפטירים בנביא " ִדּ ְרשׁוּ ה'
בְּ ִהמָּ ְצא ֹו ְק ָראֻ הוּ בִּ ְהיוֹת ֹו ָקרוֹב" )ישעיה נ"ה( .ולאחר מכן ,עד סוף היום ,היו מבקשים
רחמים ]=מתפללים[ .וענין זה למד מהכתוב" ,וַ יָּקוּמוּ עַ ל עָ ְמ ָדם וַ יִּ ְק ְראוּ בְּ סֵ פֶ ר תּו ַֹרת ה'
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים ַלה' אֱ ֵ קיהֶ ם" )נחמיה ט' ג'(.
אֱ ֵ קיהֶ ם ְרבִ עִ ית הַ יּוֹם ְוּרבִ עִ ית ִמ ְתוַ ִדּים ִ

דף י"ג
ואין לומר שהקריאה בתורה ובקשת הרחמים תהא בחצי ראשון של היום ,והעיון
בצרכי העיר יהיה בחצי השני של היום ,כי מבואר בכתוב שהתפילה ובקשת הרחמים
ֵאָספוּ כֹּל חָ ֵרד בְּ ִדבְ ֵרי אֱ ֵ קי יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ ל מַ עַ ל הַ גּ ֹולָה וַאֲ נִי
היא בסוף היום ,שנאמר" ,וְ אֵ לַי י ְ
א תימה אמאי אוכלים ושותים מבעוד יום ,כל הלילה נמי היו יכולין לאכול ולשתות ,מה אסיפת זקנים ביום ,אף צום
ביום ,אבל בלילה לא .ויש לומר דלא יליף צום מאסיפה אלא לענין עשיית מלאכה ,דדוקא מלאכה גמרינן מאסיפה,
דהא לא כתיב בקרא אלא אספו זקנים וקדשו צום ,אבל אכילה לא כתיב בקרא] .תוס'[.
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וּמעִ ילִ י וָ אֶ כְ ְרעָ ה עַ ל בִּ ְרכַּי
ִיתי וּבְ ָק ְרעִ י בִ גְ ִדי ְ
י ֵֹשׁב ְמשׁוֹמֵ ם עַ ד לְ ִמנְחַ ת הָ עָ ֶרב .וּבְ ִמנְחַ ת הָ עֶ ֶרב ַק ְמ ִתּי ִמ ַתּ ֲענ ִ
וָ אֶ פְ ְר ָשׂה כַפַּ י אֶ ל ה' אֱ ָ קי" )עזרא ט' ד'-ה'(

איסור רחיצה כדעת רב חסדא
אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא ,כל מקום שאסרו חכמים את הרחיצה מחמת
אבילות ,כגון תשעה באב ]שאסרו בה רחיצה משום אבילות החרבן[ ,וכן אבל ממש ]על מת,
שיש לו צער גדול[ ,הרחיצה אסורה לגמרי ,בין בחמין ובין בצונןא .וכל מקום שאסרו
חכמים את הרחיצה כדי לבטל תענוגות ,כגון בתעניות שמתענים על הגשמים ,שגזרו
חכמים על הרחיצה כדי למעט בתענוג ,לא אסרו אלא רחיצה בחמין ,אבל בצונן מותר.
ואמר רב אידי בר אבין ]כפי שביאר רב שישא בנו[ ,שיש ללמוד זאת ממשנתנו ,שכן לאחר
ששנו בה שבתעניות על הגשמים הרחיצה אסורה ,הוסיפו לשנות בה שנועלים את
המרחצאות ,ועל כרחך לא הוצרכו לכך ,אלא ללמד שהרחיצה האסורה ,היא הרחיצה
במרחצאות ,ששם הרחיצה בחמין ,אבל בצונן מותר.
ובהמשך יתבאר בעזה"י ,אם רבא חולק בזה על רב חסדא.

טבילה בתשעה באב ויום הכפורים
לדעת תנא קמא – כל חייבי טבילות ,כגון נדה ויולדת שהגיע זמן טבילתן להיטהר
בתשעה באב או ביום הכפורים ,טובלים כדרכם ,הן בתשעה באב ,והן ביום הכפורים.
ולדעת רבי חנינא – בתשעה באב לא יטבלו ,כי כדי הוא בית אלקינו ,לאבד עליו
טבילה פעם אחת בשנה.
ומתחילה אמרו ,שמן הסתם הדין הזה אמור לענין טבילה בצונן ,שהרי טבילה במים
שחיממו אותם אינה מועילה ,כי הם שאובים .ומבואר ,שאפילו בצונן נחלקו חכמים
אם מותר לחייבי טבילה לטבול או לא ,אבל לשאר בני אדם ,דין פשוט הוא שאסור.
ומכאן ראיה לדברי רב חסדא ,שאמר ,שבתשעה באב הרחיצה אסורה אף בצונן.
א ירושלמי ,יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי בתשעה באב וביום הכפורים מרחיץ ידיו ומקנח במפה ומעבירה על גבי עיניו,
רבי יונה תרי סמרטוטי ,ויהיב תותי כרעיה ,פירוש ,היה מניח סמרטוט תחת הכר ,כדי ללחלחו ,ומעבירו על גבי עיניו.
]תוס[ .ועכשיו שאין תענית צבור בבבל אלא תשעה באב ,מותרין אפילו בחמין ,אפילו י"ז בתמוז וצום גדליה ,כך פסק
ראבי"ה .ורבינו יואל אביו אסר לרחוץ בחמין] .תוס'[.

פרק ראשון מאימתי

דף י"ג

89

ודחה זאת רב חנא בר קטינא ואמר ,שאפשר שלדברי הכל הרחיצה בצונן מותרת ,וכל
שכן שהטבילה בהם מותרת ,ורק הרחיצה בחמין אסורה .והחכמים הנ"ל נחלקו
לענין טבילה בחמין שאינם שאובים ,כגון חמי טבריהא .לדעת תנא קמא ,לחייבי
טבילה לא אסרו לטבול בחמין .ולדעת רבי חנינא ,גם לחייבי טבילה אסרו לטבול
בחמין.
וביאר רב פפא ,שאף שמודה רבי חנינא שיכולים לטבול בצונן ,אמר ,כדי בית אלקינו
לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה ,לומר ,שאם אין להם צונן לטבול בו ,לא יטבלו
בחמי טבריה ,ויבטלו את הטבילה.

הגבלות על האיסורים האמורים בתענית ציבור
נתבאר שבתעניות ציבור ]מאמצעיות ואילך[ אסורים במלאכה ,ובנעילת הסנדל,
וברחיצה .ומבואר בברייתא ,שאין האיסורים הללו מוחלטים ,ויש בהם הגבלות.
א .איסור מלאכה.
כשאמרו ,תענית ציבור אסור במלאכה ,לא אמרו אלא ביום ,אבל בליל התענית] ,אף

שכבר נאסר בכל שאר הדברים ,במלאכה עדיין[ מותרב.
ב .איסור נעילת הסנדל.
כשאמרו ,תענית ציבור אסור בנעילת הסנדל ,לא אמרו אלא בעיר ,אבל בדרך מותר,
כיצד הוא עושה? יוצא לדרך חוץ לעיר ,נועל ,נכנס לעיר ,חולץ.
ג .איסור רחיצה.
כשאמרו ,תענית ציבור אסור ברחיצה ,לא אמרו אלא כל גופו ,אבל פניו ידיו ורגליו
מותר.
ומבואר בברייתא ,שבדברים הללו ,דין אבל ומנודה שווה לדין תענית ציבור.
ומתחילה אמרו ,שאבל ומנודה שווה לתענית ציבור בכל שלושת הדברים הללו ,גם
א מדלא קאמר משכחת לה טבילה דכשירה בחמין ,כגון שהוחמו והומשכו לבריכה ,אלא שאמר בחמי טבריא ,יש
להוכיח ,דכולו שאוב אפילו על ידי המשכה לא מהניא טבילה .והא דאמר דהמשכה כולה כשירה ,רצונו לומר לענין
שאינה פסולת את המקוה כשאר מים שאובים ,אבל טבילה ודאי אינו עולה בהם] .תוס'[.
ב מהכא משמע ,דבלילי תשעה באב מותר במלאכה ,ואין ביטול אלא ביום ,אבל אין מפרסמין הדבר] .רש"י[.
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באיסור רחיצה ,ומאחר שכבר למדנו שהאבל אסור בחמין מכל וכל ,אפילו להושיט
אצבעו ,על כרחך מה שאמרו שהוא מותר ברחיצת פניו ידיו ורגליו ,הכוונה לרחיצה
בצונן ,ואף בצונן דווקא פניו ידיו ורגליו ולא כל גופו ,ומאחר שדינו שווה בזה לתענית
ציבור ,למדנו שבתענית ציבור אסור לרחוץ כל גופו אפילו בצונן ,שלא כדברי רב חסדא
לעיל.
ודחו זאת ואמרו ,שלא השוותה הברייתא דין אבל ומנודה לתענית ציבור ,אלא לדברים
אחרים ,כגון מנעל וסיכה ,אבל ברחיצה אינם שווים ,בתענית ציבור מותר לרחוץ כל
גופו בצונן ,ופניו ידיו ורגליו אף בחמין ,ואבל אסור אף בהושטת אצבע בחמין.

תכפוהו אבליו
יש דברים שבדרך כלל האבל אסור בהם ,ואם תכפוהו אבליו הוא מותר בהם ,כלומר
אם מתו שני קרוביו בזה אחר זה ,ונעשה אבל שתי פעמים בזה אחר זה בלא הפסק,
מותר הוא במקצת דברים שהאבל אסור בהם .ואלו הם.
א .איסור תספורת.
סתם אבל אסור להסתפר ,ואין לו שום היתר .וזה שתכפוהו אבליו ,אם הכביד שערו,
מיקל בתער ,כלומר נוטל מעט משערותיו ,להקל עליו ,ולא יעשה זאת כדרכו
במספרים ,אלא בתער בלבד.
ב .איסור כיבוס.
סתם אבל אסור לכבס בגדיו ,ואין לו שום היתר .וזה שתכפוהו אבליו ,מכבס כסותו
במים ,ודווקא במים ,אבל לא בנתר או חול ,שמועילים לכבס היטב.
ג .איסור רחיצה.
לדעת רב חסדא ,סתם אבל אסור לרחוץ כל גופו ,בין בחמין ובין בצונן ,ואין לו שום
היתר .וזה שתכפוהו אבליו ,מותר לרחוץ בצונן .ולדעת רב חסדא ,מה שאמר רבי אבא
הכהן משום רבי יוסי הכהן ,מעשה ומתו בניו של רבי יוסי בן רבי חנינא ,ורחץ בצונן
בתוך שבעה ,אותו מעשה היה ,כשתכפוהו אבליו.

דין אבל ברחיצה כדעת רבא
ללשון ראשון דעת רבא ,כשם שאבל מותר לאכול בשר ולשתות יין ,אף על פי שיש
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תענוג בדבר ,כך אבל מותר לרחוץ בצונן כל שבעת ימי אבילותו ,אף על פי שיש תענוג
בדבר .וללשון זה ,מה שאמר רבי אבא הכהן משום רבי יוסי הכהן ,מעשה ומתו בניו של רבי
יוסי בן רבי חנינא ,ורחץ בצונן בתוך שבעה ,אותו מעשה בלא שתכפוהו אבליו.

וללשון שני דעת רבא ,שאבל כל שבעת ימי אבילתו אסור ברחיצה אפילו בצונן ,ואין
הדבר דומה להיתר אכילת בשר ושתיית יין כי דברים אלו התירו לו להעביר ממנו
צערו .וללשון זה ,מה שאמר רבי אבא הכהן משום רבי יוסי הכהן ,מעשה ומתו בניו של רבי
יוסי בן רבי חנינא ,ורחץ בצונן בתוך שבעה ,אותו מעשה היה ,כשתכפוהו אבליו.

ומסקנת הסוגיה) :א( אבל אסור לרחוץ כל גופו ,בין בחמין ובין בצונן ,כל שבעה.
אולם פניו ידיו ורגליו ,בחמין אסור ,בצונן מותר) .ג( ולסוך ,אפילו כל שהוא אסור) .ד(
ואם להעביר את הזוהמא ]=לכלוך[ ,מותר לרחוץ בכל אופן שצריך.
)ב(

חילוק באבילות בין בוגרת לנערה
הבוגרת שראויה להינשא ,צריכה לקשט עצמה ,כדי שיקפצו עליה ,ולכן ,אפילו בזמן
א
אבילות אביה ,שאדם צריך לנוול עצמו ,היא אינה רשאית לנוול עצמה ] ,י"מ שהכוונה
לזמן שמת אחד מקרובי אביה ,שאביה אבל ,ויש לה להיות אבילה עמו .וי"מ שהכוונה לזמן

שמת אביה ,שיש לה להיות אבילה מחמת עצמה כי מת אביה[ .ומבואר ,שדווקא בוגרת
אינה רשאית לנוול עצמה בימי אבל אביה ,אבל נערה ,שעדיין אינה ראויה להינשא,
ואינה צריכה לקשט עצמה ,מנוולת עצמה בימי אבל אביה כשאר בני אדם] ,וכל זה
כשהביאה שתי שערות ,שהיא גדולה וחייבת במצוות ,אבל קטנה אינה חייבת בכלום[.

ומתחילה רצו לומר ,שהדבר שבו הבוגרת חלוקה מנערה הוא הרחיצה בצונן,
שהבוגרת מותרת לרחוץ כל גופה בצונן ,שלא לנוול עצמה] ,ודווקא בצונן ,אבל בחמין
אסורה ,שהרי אמר רב חסדא אבל אסור להושיט אצבעו בחמין[ ,והנערה אסורה כשאר
אבלים ,ואם כן יש ללמוד מכאן ,שאבל אסור לרחוץ בצונן ,כלשון שני של רבאב.
ודחו זאת ואמרו ,שאפשר שלענין רחיצה אין חילוק בין בוגרת לנערה ,ושתיהן
מותרות לרחוץ בצונן ,כלשון ראשון של רבא ,והחילוק בין בוגרת לנערה הוא ,לענין
א אומר ר"י ,דהא רשאה לאו דוקא ,אלא הכי קאמר ,אין הבוגרת חייבת לנוול עצמה ,הא נערה חייבת] .תוס'[.
ב יל"ע למה לא נאמר שהבוגרת מותרת אף בחמין ,ורק שאר אבלים אסורים .ושמא לא מסתבר ששאר אבלים אסורים
אפילו להושיט אצבע ,והיא מותרת לרחוץ כל הגוף .ולא מסתבר שרחיצת פניה ורגליה תועיל שלא תהא מנוולת .ויל"ע
בדבר.
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כיחול ]שנותנים בעינים[ ופירכוס ]של השיער[ ,שדברים אלו בוגרת מותרת בהם בימי
אבל אביה ,ונערה אסורה.
ואמר רב חסדא ,שכיבוס בגדים הרי הוא ככיחול ופירכוס ,בוגרת מותרת ,ושאר כל
אבלים אסורים.
היכן אומרים תפילת "עננו" בתעניות
רב יהודה הנהיג את רב יצחק בנו ודרש לו ,יחיד שקיבל עליו תענית ,מוסיף בתפילתו
ברכת תענית "עננו" ,ואומרה ברכה בפני עצמה בין ברכת גואל לברכת רופא .ובדף י"ד
מבואר ,שכן דעת רב שמואל בר ססרטאי ורב חייא בר אשי אמר רב.
ורב יצחקא הקשה ,וכי יחיד חשוב הוא כל כך ,שאם קיבל עליו תענית ,יהיו מתקנים לו
ברכה בפני עצמה ,להוסיף בתפילתו.
ולדברי רב יצחק ורב ששת ,יחיד שקיבל עליו תעניתב ,אינו מוסיף ברכה בפני עצמה
מחמת התענית ,אבל אומר "עננו" בתוך ברכת שומע תפילה ,שקודם סיום הברכה
אומר עננו ,וחוזר לסיום ברכת שומע תפילה ,וחותם בשומע תפילה ,וחתימת הברכה
כוללת גם ענין זה ,שישמע את תפילת עננו שאמר .ובדף י"ד מבואר ,שכן דעת רב אשי
משמו של רבי ינאי בנו של רבי ישמעאל .ואמרו שם שכן ההלכה.

חילוק בתענית בין יחיד לציבור
שנינו בברייתא ,שאין חילוק בתענית בין יחיד לציבור ,אלא זה ,שהיחיד מתפלל
שמונה עשרהג ברכות כמו בכל יום ,וכולל תפילת עננו בשומע תפילה ,והציבור מתפלל
מתפלל תשע עשרה ברכות ,כי בין ברכת גואל לברכת רופא ,מוסיף ברכת עננו בפני
עצמה עם חתימה.
והנה בפרק שני יתבאר בעזה"י ,שבתעניות הציבור שליח ציבור מוסיף שש ברכות,
ומתפלל עשרים וארבע ברכות ,ואם כן לכאורה אין להבין את הברייתא הזו
א י"ג רב יוסף .וגם לפי הגרסא שלפנינו ,אפשר שאין זה אותו רב יצחק בנו של רב יהודה.
ב כן הוא לשון הגמרא ,ומשמע שהכוונה לתענית שהיחיד מקבל בפני עצמו .אולם מכל הסוגיה משמע ,שכן הדין גם
בתפילת היחיד בתענית ציבור.
ג סתם תפלה קרי שמונה עשרה ,דברכת ולמלשינים ביבנה תקנוה ,כדאמרינן בברכות] .רש"י[.
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כמשמעותה ,שבתעניות כל יחיד מתפלל שמונה עשרה ברכות ,ושליח ציבור מתפלל
תשע עשרה ברכות ,שהרי שליח ציבור מתפלל עשרה וארבע ברכות.
ולכאורה הברייתא כולה מדברת ביחיד שקיבל עליו תענית ,ומבארת שיש חילוק בין
יחיד שמקבל עליו תענית יחיד ,שמתפלל שמונה עשרה ברכות ,וכולל עננו בשומע
תפילה ,לבין יחיד שקיבל עליו תענית ציבור ,שמתפלל תשע עשרה ,כי אומר עננו
בברכה בפני עצמה ,ואם כן יש ללמוד מכאן ,שלכל הפחות בתענית ציבור ,היחיד קובע
לו ברכת עננו בפני עצמה ,כדעת רב יהודה לעיל.
ודחו זאת ואמרו ,שבאמת הברייתא באה לחלק בין תפילת יחיד לתפילת שליח ציבור,
כי רק בתעניות האחרונות] ,י"א רק בשבע אחרונות .וי"א גם בשלוש אמצעיות[ ,שליח
ציבור מתפלל עשרים וארבע ברכות ,אבל בתעניות הראשונות אינו מתפלל עשרים
וארבע ברכות אלא תשע עשרה בלבד ,שמוסיף ברכה אחת עננו בפני עצמה ,אבל
היחיד לעולם אינו מוסיף בתפילתו ברכת עננו בפני עצמה ,אלא כוללה בברכת שומע
תפילה ,כדעת רב יצחק ורב ששת.

באלו תעניות שליח ציבור אומר עשרים וארבע ברכות
ללשון ראשון בגמרא ,שליח ציבור אומר עשרים וארבע ברכות ,גם בשבע תעניות
אחרונות ,וגם בשלוש תעניות אמצעיות ,ורק בשלוש ראשונות אינו אומר עשרים
וארבע ברכות] ,אלא תשע עשרה בלבד[.
וללשון שני בגמרא ,שליח ציבור אומר עשרים וארבע ברכות ,רק בשבע תעניות
אחרונות ,אבל בשלוש תעניות אמצעיות ובשלוש תעניות ראשונות ,אינו אומר עשרים
וארבע ברכות] ,אלא תשע עשרה בלבד[.

החילוק בין תעניות ראשונות לתעניות אמצעיות
שנינו בברייתא ,שאין חילוק בין שלוש תעניות ראשונות לבין שלוש תעניות
אמצעיות ,אלא שהראשונות מותרות בעשיית מלאכה ,והאמצעיות אסורות בעשיית
מלאכהא.
א יתכן שהכוונה לכל מה ששנינו במשנה עם איסור מלאכה ,כלומר ,רחיצה ,סיכה ,מנעל ,ותשמיש המטה .ויל"ע בדבר.
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וללשון שני לעיל ,באמת אין שום חילוק אחר בין שלוש ראשונות לשלוש אמצעיות,
שכן בתפילה אין ביניהם חילוק ,באלו ובאלו אין עשרים וארבע ברכות.
אבל ללשון ראשון לעיל ,יש חילוק נוסף בין שלוש ראשונות לשלוש אמצעיות,
שבראשונות אין עשרים וארבע ברכות ,ובאמצעיות יש עשרים וארבע ברכות.
ומתחילה רצו לומר ,שאף שיש ביניהם חילוק נוסף ,אין קושיה ממה שלא נזכר
החילוק בברייתא ,כי לא מנה את כל החילוקים ]=תנא ושייר[.
אולם דחו זאת ,כי אם כן ,יש לנו למצוא חילוקים נוספים שלא שנה התנא ,שכן אין
דרך לשייר דבר אחד בלבד ,ולא ידוע לנו על חילוק נוסף ששייר .ועוד ,לא מסתבר
ששייר אפילו חילוק אחד ,שהרי שנה בלשון "אין בין זה לזה אלא זה" ,משמע זה ולא
יותר.
ולפיכך אמרו ,שאמנם לא שייר התנא שום דבר ,אלא שמנה רק את החילוקים שבין
האיסורים שבשלוש ראשונות לשלוש אמצעיות ,ובאיסורים באמת אין שום חילוק
נוסף ביניהם ,אבל יש ביניהם חילוק לענין התפילות ,שבראשונות שליח ציבור מתפלל
תשע עשרה ברכות ,ובאמצעיות עשרים וארבע.

החילוק בין תעניות אמצעיות לתעניות אחרונות
שנינו בברייתא ,שאין חילוק בין שלוש התעניות האמצעיות לבין שבע התעניות
האחרונות ,אלא שבראשונות ,לא מתריעים ,ולא נועלים את החנויות ,ובאחרונות,
מתריעים ,ונועלים את החנויות.
וללשון ראשון לעיל ,באמת אין שום חילוק אחר בין שלוש אמצעיות לשבע אחרונות,
שכן בתפילה אין ביניהם חילוק ,באלו ובאלו יש עשרים וארבע ברכות.
אבל ללשון שני לעיל ,יש חילוק נוסף בין שלוש אמצעיות לשבע אחרונות,
שבאמצעיות אין עשרים וארבע ברכות ,ובאחרונות יש עשרים וארבע ברכות.
ורצו לומר ,שאף שיש ביניהם חילוק נוסף ,אין קושיה ממה שלא נזכר החילוק
בברייתא ,כי לא מנה את כל החילוקים ]=תנא ושייר[.

דף י"ד
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חילוק נוסף ,והוא ,שבאחרונות מוציאים את התיבה לרחובה של עיר ,ובאמצעיות מתפללים
בבית הכנסת ,אין להחשיב זאת כחילוק נוסף כי אפשר שלא מנה התנא אלא דברים שבצנעא

כלומר בבית הכנסת ולא דברים של פרהסיא[ .ועוד ,לא מסתבר ששייר אפילו חילוק אחד,
שהרי שנה בלשון "אין בין זה לזה אלא זה" ,משמע זה ולא יותר.
ובגמרא לא ישבו את הלשון השני ,אולם לכאורה אפשר לומר כמו לעיל ,שאמנם לא
שייר התנא שום דבר ,אלא שמנה רק את החילוקים שבין האיסורים שבשלוש
אמצעיות לשבע אחרונות ,ובאיסורים באמת אין שום חילוק נוסף ביניהם ,אבל יש
ביניהם חילוק לענין התפילות ,שבאמצעיות שליח ציבור מתפלל תשע עשרה ברכות,
ובאחרונות עשרים וארבע.
רב אשי רצה לדייק ממשנתנו ,שבאמצעיות יש עשרים וארבע ברכות ,שכן במשנתנו
אמרו ,שבדבר זה האחרונות יתירות על האמצעיות ,והוא ,שמתריעים ונועלים את
החנויות ,ומשמע שבשאר דברים הם שווים.
אולם דחו זאת ,כי מאחר שבפרק שני שנה התנא דין עשרים וארבע ברכות בתעניות
אחרונות ,סמך על כך ,ולא הזכירו בפרק ראשוןא .ומהטעם הזה לא הזכיר בפרק
שהאחרונות יתירות על האמצעיות בכך שמוציאים את התיבה לרחובה של עיר ,כי גם
בזה סמך על מה ששנה זאת בפרק שני.

דין עוברות ומניקות בתעניות של גשמים
שלוש תעניות ראשונות ,מאחר שעדיין לא התחזק כל כך חרון אף ,מקילים בהן על
עוברות ומניקות ,ואינן מתענות בהן.
ושלוש תעניות אמצעיות ,מאחר שהתחזק חרון אף ,מחמירים בהן על עוברות
ומניקות ,ומתענות בהן.
ושבע תעניות אחרונות ,אף על פי שכבר נתחזק חרון אף ,מאחר שמרובות הן ,לא
יעמדו בהן עוברות ומניקות ,ולכן מקילים עליהן ,ואינן מתענות.

א והוא הדין דהוה מצי לתרוצי כדלעיל ,מילי דבפרהסיא לא קתני] .תוס'[.
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התרעה של תעניות אחרונות
מבואר במשנתנו ,שאחד מהדברים ששבע תעניות אחרונות יתירות על התעניות
הקודמות הוא ,שבתעניות אחרונות מתריעים.
ומסקנת הגמרא ,שהכוונה לכך שתוקעים בשופרות ,שלשון התרעה הוא כמו תרועה,
וסתם תרועה יש תקיעה לפניה ולאחריה ,שעל כל שש הברכות שמוסיפים בתפילת
התעניות האחרונות ,היו עושים תקיעה תרועה ותקיעה ,סך הכל שמונה עשרה
אַר ְצ ֶכם עַ ל
תקיעות לשש הברכות ,והיו עושים כן ,משום שנאמר" ,וְ כִ י ָתבֹאוּ ִמלְ חָ מָ ה בְּ ְ
הַ צַּ ר הַ צּ ֵֹרר אֶ ְתכֶ ם וַהֲ ֵרעֹתֶ ם בַּ חֲ צֹצְ רוֹת וְ נִ זְ כַּ ְר ֶתּם לִ ְפנֵי ה' אֱ ֵ קיכֶ ם וְ נו ַֹשׁעְ ֶתּם מֵ אֹיְ בֵ יכֶם"
)במדבר י' ט'( ,שהתקיעה בעת צרה מועילה להכניע לבם לשוב מחטאתם ,ותסור מעליהם
הצרה.
אכן מתחילה היה נראה ,שנחלקו בדבר זה רב יהודה ורב יהודה בנו של רב שמואל בר
שילת משמו של רב ,הראשון אומר שמריעין בשופרות ,והאחרון אומר שמריעין
בעננו ,כלומר שצועקים בקול רם ,שה' יענה אותנוא ,ואומרים" ,עננו אבינו עננו ,עננו
אלקי אברהם עננו ,עננו אלקי יצחק עננו ,עננו אלקי יעקב עננו ] ,"...הכל כפי שאומרים
בסוף הסליחותב[.

אולם מהברייתא למדו ,כפי שנתבאר ,שמריעין בשופרות ,שכך שנינו ,אין פוחתים
משבע תעניות על הצבור ]באחרונות[ ,שבהן שמונה עשרה התרעות ,וסימן לדבר יריחו,
וביריחו הריעו בשופרות.
 י"מ שיריחו היא סימן לדבר שמריעין בשופרות ,כמו שהיה ביריחו שהריעו בשופרות ,ולאתטעה לומר שמריעין בעננו.
 וי"מ שיריחו סימן לדבר שהשופר מועיל ,כמו שהועיל ביריחו ,שנאמר "וַ יּ ַָרע הָ עָ ם וַ יִּ ְת ְקעוּבַּ שֹּׁפָ רוֹת וַ יְ ִהי כִ ְשׁמֹעַ הָ עָ ם אֶ ת קוֹל הַ שּׁ ֹופָ ר וַ יּ ִָריעוּ הָ עָ ם ְתּרוּעָ ה גְ ד ֹולָה וַ ִתּפֹּל הַ חוֹמָ ה ַתּ ְח ֶתּיהָ וַ יַּעַ ל
ירה ִאישׁ נֶגְ דּ ֹו וַ יִּ לְ כְּ דוּ ֶאת הָ עִ יר" )יהושע ו'(.
הָ עָ ם הָ עִ ָ

 ותוס' פירשו ,שביריחו עשו כן שהקיפוה שבעה ימים ,והיו תוקעים בכל יום ,כמו כן תקנובתעניות ,ובכל תענית מוסיפים שש ברכות ,ועל כל ברכה תוקעים מריעים ותוקעים ,אם כן
היינו שמונה עשרה תרועות.

א אבל עננו דתפלת תענית ,אומר אפילו בראשונות ,ואפילו יחיד אוקימנא דאומרה בשומע תפלה] .רש"י[.
ב ומאן דמפרש עננו של תפלת תענית ,משתבש ] ...רש"י[.
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והנה מלשון הגמרא משמע ,שהכל מודים שבתעניות שעל הגשמים מריעים
בשופרות .אבל נחלקו אם מלבד זאת גם אומרים עננו .שלדעת רב יהודה ,תוקעים
בשופרות ולא אומרים עננו .ולדעת רב יהודה בנו של רב שמואל בר שילת ,מלבד
התקיעה גם אומרים עננו.
אולם רש"י לא פירש כן ,אלא בתעניות שעל הגשמים הכל מודים שתוקעים בשופרות
ולא אומרים עננו .ומחלוקת החכמים הזו היא רק בשאר פורענויות ,שאמרו שמריעין
בהם .לדעת רב יהודה ,תוקעים בשופרות ולא אומרים עננו ,כי אמירת עננו אינה
נקראת התרעה .ולדעת רב יהודה בנו של רב שמואל בר שילת ,מלבד התקיעה גם
אומרים עננו ,שגם אמירת עננו נקראת התרעה] .ולהלן יובאו בעזה"י שתי ברייתות
שנחלקו במחלוקת הזו[.

ברייתא כדעת האומר שהתרעה היא רק תקיעה בשופרות
שנינו בברייתא ,ששאר כל מיני פורענויות המתרגשות ,כגון חיכוך חגב ]ארבה[ זבוב,
וצירעה ]עוקצת את האדם[ ,ויתושים ]נכנסים בעיניו ובחוטמו[ ,ושילוח נחשים ועקרבים,
לא היו מתריעים אלא צועקים .והצעקה היא בפה ,ואם כן ההתרעה היא התקיעה
בשופר ,כדעת רב יהודה.

ברייתא כדעת האומר שהתרעה היא גם אמירת עננו
לדעת תנא קמא ,על הדברים הבאים מתריעים בשבת ,על עיר שהקיפוה גייס ]וצרים

עליה[ ,או נהר ]המתפשט ויוצא לחוץ לשטוף את השדה ואת הבתים[ ,ועל ספינה המטורפת
בים] ,שהולכת ונדה ,ועתידה להיטבע במים[.
ורבי יוסי חולק ואומר ,מתריעים לעזרה אבל לא לצעקה.
 י"מ שלדעת רבי יוסי מותר לצעוק לבני אדם שיבואו לעזור ,אבל אסור לצעוק בתפילה ,כי איןאנו בטוחים כל כך שתועיל תפילתנו שנתפלל בשבת על כך.
 וי"מ שלדעת רבי יוסי מותר לכל אדם להתפלל בביתו ביחידות על ההצלה ,אבל אין להתאסףיחד להתפלל בקול על כך.

ומכל מקום למדנו ,שהתפילה נחשבת התרעה ,כדעת רב יהודה בנו של רב שמואל בר
שילת ,שכן אין לומר שההתרעה האמורה כאן היא תקיעה בשופר ,כי אסור לתקוע
בשופר בשבת.
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כמה מתענים על שאר פורענויות
בשנותיו של רבי יהודה נשיאה היה צער] ,של איזו פורענות שאינה עצירת גשמים[ ,וגזר על
כך שלוש עשרה תעניות ,ולא נענו .ביקש לגזור תעניות נוספות ,ואמר לו רבי אמי ,הרי
אמרו ,אין מטריחים את הציבור יותר מדאי.
ומסקנת הגמרא ,שדברי רבי אמי הם כדעת רבי ,שאמר ,שהסיבה שאין גוזרים יותר
משלוש עשרה תעניות על עצירת גשמים ,לפי שאין מטריחים את הצבור יותר מדאי,
והוא הדין לתעניות על שאר פורענויות.
אכן רבי אבא בנו של רבי חייא בר אבא חלק על רבי אמי ,ואמר ,שלטובת עצמו אמר
לרבי יהודה נשיאה שלא לגזור יותר משלוש עשרה תעניות ,שלא היה רוצה להתענות,
אולם אין הלכה כמותו ,שכך אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,דווקא על
הגשמים אין גוזרים יותר משלוש עשרה תעניות ,אבל על שאר מיני פורענויות ,מתענים
והולכים עד שיענו מן השמים.
ומסקנת הגמרא ,שדברי רבי יוחנן הם כדעת רבן שמעון בן גמליאל ,שאמר ,שהסיבה
שאין גוזרים יותר משלוש עשרה תעניות על עצירת גשמים ,לפי שלאחר זמן שלוש
עשרה תעניות כבר עבר זמן רביעה ,ושוב לא יועילו תעניות שירדו גשמים בזמן רביעה,
אבל על שאר פורעניות ,גם אחר שלוש עשרה תעניות עדיין יש טעם להתענות
לבטלם ,להועיל מכאן ולהבא ,ולכן מוסיפים ומתענים עד שיענו.

מקום שצריכים מטר בתקופת תמוז
כלל בידינו ,שהיחיד שואל צרכיו בברכת שומע תפילה ,ומה שהתקינו לומר "ותן טל
ומטר" בברכת השנים ,משום שהכל צריכים לכך ,ומאחר שצרכי רבים הם ,הרי הם
כשאר בקשות של ציבור ,שגם היחיד אומר בתפילתו בכל הברכות.
אכן כל זה בזמן שהציבור צריכים לגשמים .ולהלן יתבאר בעזה"י ,באיזו ברכה
שואלים על הגשמים במקום שצריכים להם אחר הזמן שכל שאר מקומות צריכים
להם.
כששלחו בני נינוה לרבי ,כגון אנו ,שאפילו בתקופת תמוז צריכים אנו למטר ,היכן
נבקש על הגשמים ,בברכת שומע תפילה כדבר שהוא צרכי יחיד ,או בברכת השנים
כדבר שהוא צרכי רבים .והשיב להם רבי ,שישאלו את הגשמים בברכת שומע תפילה,
כדברים שהם צרכי היחיד.

דף י"ד

פרק ראשון מאימתי

99

ואין כן דעת רבי יהודה ,שאמר ,שכל סדר תעניות האמור במשנתנו ,אמור בזמן
שישראל שרוים על אדמתם ,והשנים כתקנם] ,שהזריעה במרחשון ,והקצירה בניסן ,כמנהג
ארץ ישראל ,וצריכים למטר במרחשון[ .אבל בזמן הזה ,הכל לפי השנים] ,יש שנה שצריכים
בה למטר שהיא שחונה ,ויש שנה שאין צריכים כל כך ,כגון שיש להם די מים במאגרים[ ,והכל
לפי המקומות] ,יש מקום שצריך בזמן זה ,ויש מקום שצריך בזמן אחר ,כגון נינוה שצריכים
אפילו בתקופת תמוז[ .ובכל מקום מתענים לפי צורך המקום ,והוא הדין שבכל מקום
שואלים את הגשמים ,לפי צורך המקום.
ומסקנת הסוגיה ,שגם אמוראים נחלקו בדבר זה .רב נחמן אמר שבני נינוה שואלים
את הגשמים בתמוז בברכת השנים .ורב ששת אמר ששואלים את הגשמים בברכת
שומע תפילה .וההלכה היא ששואלים את הגשמים בברכת שומע תפילה.

נעילת חנויות בתעניות אחרונות
מבואר במשנתנו ,שאחד מהדברים ששבע תעניות אחרונות יתירות על התעניות
הקודמות הוא ,שבתעניות אחרונות נועלים את החנויות.
ומסקנת הגמרא שרק בתעניות של ימי שני נועלים את החנויות ,ודווקא ביום נועלים
אותן ,ולעת ערב מטין ,כלומר אין פותחים אותן לגמרי ,אבל פותחים קצת ,שיהא
להם מה לאכול בלילה .אכן אם יש אצטבא כנגד הפתח ,ואינו נראה כל כך ,מותר אף
לפתוח לגמרי .ובכל אופן ,אם היו לו שני פתחים ,פותח רק אחד מהם.
ובתעניות של ימי חמישי ,פותחים את החנויות כל היום לגמרי ,מפני כבוד השבת,
שיבואו לקנות צרכי שבת.

בנין של שמחה ונטיעה של שמחה
כבר נתבאר בדף י"ב ,שאם עברו גם שבע תעניות אחרונות של גשמים ולא נענו,
ממעטים במשא ומתן ובבנין ובנטיעה.
ואמרו ,שהבנין שממעטים בו ,הוא בנין של שמחה ,כגון לבנות בית חתונה של חופת
בנו.
והנטיעה שממעטים בה היא נטיעה של שמחה ,כגון נטיעת אבוורנקי של מלכים] .י"מ
שהכוונה למנהג שהיו נוהגים ,כשנולד בן למלך ,היו נוטעים אילן לשמו ,ויום שממליכים אותו,
עושים לו כסא ממנו .וי"מ שהכוונה לאילן גדול המיסך על הארץ לטייל המלך תחת צלו[.
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ממעטים בשאילת שלום
כבר נתבאר בדף י"ב ,שאם עברו גם שבע תעניות אחרונות של גשמים ולא נענו,
ממעטים בשאילת שלום.
ומבואר בברייתא :חברים אין שאילת שלום ביניהם .עמי הארץ ששואלים בשלום
תלמידי חכמים ,מחזירים להם ]משום איבה אבל יחזירו[ בשפה רפה ובכובד ראש .והם
מתעטפים ויושבים כאבלים וכמנודיםא ,כבני אדם הנזופים למקום ,עד שירחמו
עליהם מן השמים.

אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו
אמר רבי אלעזר ,אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו ,שאם לא יענה ,יחרפוהו .יוצא
מכלל זה ,מי שיודעים בו שהוא חשוב ונענה ,כיהושע בן נון ,שנפל על פניו ,ואמר לו
הקב"ה "וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל יְהוֹשֻׁ עַ קֻ ם לָ לָמָּ ה זֶּ ה אַ ָתּה נֹפֵ ל עַ ל פָּ נֶי) "יהושע ז' י'(.

אין אדם חשוב רשאי לחגור שק
ואמר רבי אלעזר ,אין אדם חשוב רשאי לחגור שק ,אלא אם כן יודעים בו שנענה,
יְהי כִ ְשׁמֹעַ הַ מֶּ לֶ אֶ ת ִדּבְ ֵרי הָ ִא ָשּׁה וַ יִּ ְק ַרע אֶ ת בְּ ג ָָדיו
כיהורם בן אחאב ,שלבש שק ,כמו שנאמר" ,וַ ִ
ב
וְ הוּא עֹבֵ ר עַ ל הַ חֹמָ ה וַ יּ ְַרא הָ עָ ם וְ ִהנֵּה הַ ַשּׂק עַ ל בְּ ָשׂר ֹו ִמבָּ יִ ת" )מלכים ב' ו' ל'( ,ונענה  ,כמו שנאמר
סלֶת בְּ ֶשׁ ֶקל וְ סָ אתַ יִ ם ְשׂע ִֹרים בְּ ֶשׁ ֶקל כִּ ְדבַ ר ה'" )מלכים ב' ז' ט"ז(.
"וַ יְ ִהי ְסאָה ֹ

יש הנענים בקריעה ויש הנענים בתפילה
לדברי רבי אלעזר ,משה ואהרן שהם חשובים ,נענתה תפילתם בנפילת אפים ,שנאמר,
"וַ יִּ פֹּל מ ֶֹשׁה וְ אַהֲ רֹן עַ ל פְּ נֵיהֶ ם לִ פְ נֵי כָּ ל ְקהַ ל ע ֲַדת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל" )במדבר י"ד ה'( ,ויהושע וכלב
שאינם חשובים כמותם ,לא נענתה תפילתם אלא בקריעת בגדיהם ,שנאמר" ,וִ יהוֹשֻׁ עַ
אָרץ ָק ְרעוּ בִּ גְ ֵדיהֶ ם" )במדבר י"ד ו'(.
בִּ ן נוּן וְ ָכלֵב בֶּ ן יְ ֻפנֶּה ִמן הַ ָתּ ִרים אֶ ת הָ ֶ

א אבל ומנודה חייבין בעטיפה ,דכתיב "ועל שפם יעטה" במועד קטן] .רש"י[.
ב רשע היה ,אלא שהתענה על רעב שהיה בימיו ונענה] .רש"י[.
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ורבי זירא או רב שמואל בר נחמני הקשה ,שכן הפסוק השני פותח בוי"ו "וִ יהוֹשֻׁ עַ ",
וניתן לומר וי"ו מוסיף על ענין ראשון ,כלומר ,הכתוב השני נמשך אחר הכתוב
הראשון ,לומר ,שיהושע וכלב כדי שיענו ,עשו את שני הדברים ,נפלו על פניהם ,וקרעו
את בגדיהם ,אבל בקריעה לבד לא נענו.

יש שיקומו לקראת ישראל ויש שישתחוו לישראל
לדברי רבי אליעזר ,לעתיד לבוא ,כשיגאלו ישראל ,מלכי האומות יקומו לקראת
ישראל כדי לכבדם ,ושרי האומות ישתחוו לישראל ,שנאמר "כֹּה אָמַ ר ה' גֹּאֵ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל
ְקדוֹשׁ ֹו לִ בְ זֹה נֶפֶ שׁ לִ ְמתָ עֵ ב גּוֹי ]=לישראל שהיו בזוים ומתעובים[ לְ עֶ בֶ ד מ ְֹשׁלִ ים ]=שהיו
עבדים מושלים בו .לאחר גאולתם[ ְמלָכִ ים יִ ְראוּ וָ ָקמוּ ָשׂ ִרים וְ יִ ְשׁ ַתּחֲ ווּ לְ מַ עַ ן ה' אֲ ֶשׁר נֶאֱ מָ ן ְקדֹשׁ
יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יִּ בְ חָ ֶר ָךּ" )ישעיהו מ"ט ז'(.

דף ט"ו
ורבי זירא או רב שמואל בר נחמני הקשה ,שכן לא נאמר " ָשׂ ִרים יִ ְשׁ ַתּחֲ ווּ" אלא
" ָשׂ ִרים וְ יִ ְשׁ ַתּחֲ ווּ" ,וניתן לומר וי"ו מוסיף על ענין ראשון ,לומר ,שרים גם יקומו וגם
ישתחוו.

יש שיזכו לאורה ויש שיזכו לשמחה
ישרים עדיפים מצדיקים .ואמר רב נחמן בר יצחק ,שגם שכרם לא יהיה בשווה,
הצדיקים יזכו לאורה ,והישרים יזכו לשמחה ,שנאמר" ,אוֹר זָ רֻ עַ לַצַּ ִדּיק וּלְ יִ ְשׁ ֵרי לֵב
ִשׂ ְמחָ ה" )תהלים צ"ז י"א(.

סליק פרק מאימתי

