
 

  

  מאימתי  פרק ראשון

  

  'דף ב

  

  היכן נתבאר שמצווה להזכיר גבורות גשמים

. מוריד הגשם' כלומר להזכיר ענין זה שה, מצווה להזכיר בתפילה גבורות גשמים

י "וכמו כן יתבאר בעזה. י מנין שמצווה להזכיר זאת בתפילה"ובהמשך יתבאר בעזה

י ממתי יש להזכיר זאת "זהוכמו כן יתבאר בע, מדוע ענין זה נקרא גבורות גשמים

  .בתפילה

פותחת , בה נאמרו דעות שונות בענין זמן התחלת הזכרת גבורות גשמים, אכן משנתנו

שענין הזכרת גבורות , ומלשון זה משמע, "מאימתי מזכירים גבורות גשמים", בשאלה

  .ועתה באו לשאול רק מתי זמן ההזכרה, גשמים כבר נתבאר במקום אחר

מזכירין גבורות ", במסכת ברכותתנא של משנתנו זכר מה ששנינו שה, ומתחילה אמרו

מתי , ובא לברר, "והבדלה בחונן הדעת, ושואלים בברכת השנים ,גשמים בתחיית המתים

  .זמן הזכרת הגשמים

היה , שאם שאלתו היא מחמת אותה משנה במסכת ברכות, כי אמרו, אולם דחו זאת

, מתחילת סדר זרעים, א להמתין עד כאןול, מתי זמן ההזכרה, צריך לשאול כבר שם

  .עד חלקו האחרון של סדר מועד

ובחג ", אבמסכת ראש השנהשהתנא של משנתנו זכר מה ששנינו , ולפיכך אמרו

לרצות , מסתבר שיש להזכיר זאת, שכן מאחר שנידונים על כך, "נידונים על המים

  .ואם כן יש לברר מתי מזכירים זאת, עליהם שיבואו לברכה

  

                                                                                                                                        
, שמסכת תענית היא המסכת הנלמדת אחר מסכת ראש השנה, ומשמע מזה, "שנה סליקתנא מראש ה", לשון הגמרא א

ואם כן אפשר שאין תענית אחר , שהכוונה לכך ששניהם בסדר אחד, פירשו' י ותוס"אכן רש. כמו שהוא בסדר המשנה

 . כמו שהוא בסדר מסכתות התלמוד הבבלי, אלא אחר ביצה, ראש השנה
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  רות גשמיםגבו

ואמר רבי יוחנן שהטעם לכך , מעשה ירידת הגשמים נקרא גבורות גשמיםש, נתבאר

  .כי יורדים בגבורה

ִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ְוֵאין ֵחֶקר ֹעֶׂשה ְגֹדלֹות ", "אין חקר"לשון שנאמר בגשמים , שכן מצינו

וכן מצינו בבריאת ) 'י-'ט' איוב ה" (חּוצֹות ְוֹׁשֵלַח ַמִים ַעל ְּפֵניַהֹּנֵתן ָמָטר ַעל ְּפֵני ָאֶרץ  .ִמְסָּפר

א ִייַעף ְוא ִייָגע ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ  'הי עֹוָלם ֵק ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ִאם א ָׁשַמְעָּת ֱא", שנאמר, העולם

ֵמִכין ", שנאמר, גבורהובריאת העולם נאמר בה ). ח"כ 'ישעיהו מ(" ִלְתבּוָנתוֹ ֵאין ֵחֶקר 

כך , כשם שבריאת העולם בגבורה, ומעתה). 'ז ה"תהלים ס(" ִּבְגבּוָרהחֹו ֶנְאָזר ָהִרים ְּבכֹ 

  ולכן נקרא מעשה הגשמים גבורות גשמים. אגם הם בגבורה, הגשמים הדומים לה

  

  הזכרת הגשמים בתפילה

שענין זה למד , ומבואר בברייתא. שיש להזכיר גבורות גשמים בתפילה, נתבאר

ְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום "שנאמר , מסמיכות הכתובים

, ואמרו חכמים, )ג"י א"דברים י" (ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכםּוְלָעְבדוֹ ְּבָכל ְלַבְבֶכם יֶכם ֵק ֱא 'הְלַאֲהָבה ֶאת 

ָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם וְ ", ונסמך לו הכתוב ,הוי אומר זו תפלה ,איזו היא עבודה שהיא בלב

לומר שיזכיר ענין זה , )ד"י א"דברים י" (ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ ְוִתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶרְּבִעּתוֹ יוֶֹרה ּוַמְלקוֹׁש 

  .בתפילה

  

  לא נמסרו ביד שליחשמפתחות 

  :םואלו ה ,שלא נמסרו ביד שליח, ה"בבידו של הקשלשה מפתחות , לדברי רבי יוחנן

ְל ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהָּׁשַמִים ָלֵתת ְמַטר  'הִיְפַּתח ", שנאמר ,ל גשמיםמפתח ש. א

ולא ' ה, )ב"י ח"דברים כ" (ּוְלָבֵר ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֶד ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרִּבים ְוַאָּתה א ִתְלֶוהַאְרְצ ְּבִעּתֹו 

   .שליח

ים ַוִּיְפַּתח ִק ים ֶאת ָרֵחל ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱאִק ְזֹּכר ֱאַוּיִ " ,שנאמר ,]לידה[= מפתח של חיה. ב

                                                                                                                                        
או ליתני גדולות  ,וכמו כן הוה ליה למימר מאימתי מזכירין כח גשמים ,בורות טפי מכחאמאי נקט ג ,אכן יש להקשות א

אי נמי משום דהברכה מתחלת בגבורה  .משום טעמא דאיכא כח ואיכא גדולה ,דמן הדין נקט גבורות ויש לומר .גשמים

 ].'תוס[ .להכי נקט גבורות
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  .אהוא ולא שלוחו, )ב"כ 'בראשית ל(" ֶאת ַרְחָמּה

ְּבִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם  'הִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני " ,שנאמר ,מפתח של תחיית המתים. ג

  .אני ולא שליח, )ג"י ז"ל יחזקאל" (ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִּקְברֹוֵתיֶכם ַעִּמי

מפתח של והוא , מפתח רביעי שלא נמסר לשליחשיש עוד , ובארץ ישראל אמרו. ד

פותח ולא הוא ) ז"ט ה"תהלים קמ" (ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ", שנאמר, פרנסה

  ].מים הם הפרנסהשהגש, כי כלול הוא במפתח של גשמים, ורבי יוחנן לא מנה דבר זה[. שליח

שהרי מצינו שמפתח , אין הכוונה שלא נמסרו מפתחות אלו לאחרים כלל, והנה

ונחלקו , ומפתח תחיית המתים נמסר לאליהו ולאלישע, הגשמים נמסר לאליהו

  .המפרשים בביאור הדבר

אבל כולם יחד לא , שאמנם יתכן שימסר אחד המפתחות לשליח, י פירש"רש  - 

  .באחדימסרו בבת אחת לשליח 

אבל לא , שאמנם יתכן שימסרו מפתחות אלו לשליח באופן ארעי, פירשו' ותוס - 

  .ימסרו לשום שליח להיות ממונה עליהם לעולם

  

  זמן הזכרת גבורות גשמים בתפילה

ולדברי . ה מוריד גשם"כלומר שהקב, שיש להזכיר בתפילה גבורות גשמים, נתבאר

אבל . בזמן הראוי להזכרת הגשמים אלא רק, הכל אין חובה להזכיר זאת כל השנה

  .מהו הזמן הזה, נחלקו חכמים

   :דעת רבי אליעזר. א

  .ביום טוב ראשון של חג הסוכותמתחילים להזכיר גבורות גשמים 

מתחילים להזכיר גבורות גשמים משעה שהגיע זמן , האם לדעה זו, ונסתפקו בגמרא

והם באים לרצות , ו בלא גשמיםשכשם שאי אפשר למינים הלל, לומר[, מצוות ארבעה מינים

                                                                                                                                        
יש להקשות והא כתיב  ואם כן ,א שלשה מפתחותמהכא משמע דליכא אל ואם תאמר .שהוא בעצמו עשה ,פירוש א

יפתח את וישמע אליה אלהים ו"וכמו ההיא  ,ומשמע נמי שלא נמסרו לשליח ,"את אוצרו ויוצא את כלי זעמו' פתח ה"

ולהכי לא קא חשיב מפתח  ,לא חשיב כי אם אותן מפתחות של טובהד ויש לומר .אמאי לא חשיב לה ואם כן ,"רחמה

יורקמי שר של  ,והא אמרינן .שלא נמסר מפתח של זעם לשליח ,"'פתח ה"דמשמע מהאי קרא ד ואם תאמר .של זעם

 ].'תוס[ .דאותו של ברד נמסרו ,אבל משום ברד לא ,שלא נמסרו לשליח ,מכלי זעם אחרינא קאמר ויש לומר .ברד הוי

 .י"י למסכת תענית אינו מרש"ץ חיות שכתב שפירוש רש"מהר' עי ב
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ואם כן מתחילים להזכיר גשמים ביום , ]כך אי אפשר לעולם בלא גשמים, על המים

או שמתחילים להזכיר . שכן מצוות ארבעה מינים זמנה ביום, ולא בלילה, הראשון

ואם כן מתחילים להזכיר גבורות , גבורות גשמים משעה שהגיע זמן ניסוך המים

שכן כבר בלילה היו מתחילים להתעסק במצוות ניסוך , ב ראשוןגשמים בליל יום טו

  .אשבלילה היו ממלאים את המים, המים

שלדעת רבי אליעזר תחילת זמן הזכרת , לומר, ופשט רבי אבהו כפי האופן הראשון

שהוא תחילת זמן מצוות נטילת ארבעה , בתפילת שחריתגבורות גשמים ביום הראשון 

  ].א שכך שמע ברייתא בה מבואר כן"אבהו מרבותיו וי א שכך קיבל רבי"י[. מינים

שאין ראוי להזכיר גבורות גשמים בימי חג , ואומר, ורבי יהושע חולק על רבי אליעזר

שכשיורדים , כמבואר במסכת סוכה, משום שהגשמים בחג סימן קללה הם, הסוכות

, ן על פניוושפך לו רבו קיתו, הרי זה דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו, גשמים בחג

ונראה , בהכל יוצאים ממנה, שכשהגשמים יורדים לסוכה, איני חפץ בשימושך, לומר

  .ה חפץ שנשתמש לפניו"שאין הקב

, אין להתחיל בחג, לומר ותן טל ומטר, שדווקא לבקש על הגשמים, ורבי אליעזר אומר

כהזכרת שבח , ה"של הקבאלא הזכרת שבח , אבל הזכרת גבורות גשמים אינה בקשה

ולכן יכול להזכיר , ובכל זמן יכול לשבחו על הורדת הגשמים בזמנם, תחיית המתים

  .שבח זה גם בזמן שאינו מבקש על כך

שכל , יש חילוק בין הזכרת תחיית המתיםו, שאין הדבר כן, ואמר על כך רבי יהושע

שבימי הקיץ , לבין הורדת גשמים, ולכן יכולים לומר זאת כל השנה, שעה ראויה לכך

ֲהלֹוא ְקִציר " ,שנאמר, סימן קללה הם ,יצא ניסן וירדו גשמים, כמו ששנינו[סימן קללה  היא

ִלְׁשאֹול  'הֲאֶׁשר ֲעִׂשיֶתם ְּבֵעיֵני ְוִיֵּתן ֹקלֹות ּוָמָטר ּוְדעּו ּוְראּו ִּכי ָרַעְתֶכם ַרָּבה  'הִחִּטים ַהּיֹום ֶאְקָרא ֶאל 

ולכן אין לאומרה בזמנים אלו, היא סימן קללה, גוכן בח, )]ז"י ב"י' שמואל א" (ָלֶכם ֶמֶל.  

שבאמת מותר להזכיר שבח זה גם בימות החמה , אומרו, חולק על כךורבי אליעזר 

                                                                                                                                        
יכולין להביא  ,מקריבין הקרבנות ביוםכשש, בלילהאפילו  "ומנחתם ונסכיהם" ,דאמר מר ,םב בהויש ספרים דכתי א

אכן לפי זה לכאורה הלילה האמור כאן ]. י"רש. [נמי יכול לנסך בלילה, ניסוך המיםואם כן , המנחות והנסכים בלילה

מכל מקום אי בעי עביד ליה ו ,שחר יש לומר דאינו חייב לנסך אלא בתמיד שלו. [] ע בדבר"ויל. הוא הלילה השני

 ].'תוס[ .בליליא

 .משתסרח המקפה ,מאימתי מותר לפנות ,כדאמרינן במסכת סוכה בפרק הישן ב
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  .אומיום ראשון של חג חובה לאומרו, שאינו זמנו

  .דעת רבי יהושע. ב

מתחילים להזכיר גבורות גשמים ביום טוב , שלדעת רבי יהושע, במשנתנו מבואר

שאז כבר אין , ולכאורה מתחילים להזכיר בערבית. בחג כלומר בשמיני עצרתאחרון של 

מתחילים להזכיר , שלדעת רבי יהושע, אמנם בברייתא מבואר. הגשמים סימן קללה

דהיינו , מיום שמברכים בו באחרונה, י"ופירש רש, גבורות גשמים משעת הנחת הלולב

, רש בזה רק מהו יום הנחת לולבי פי"שרש, ב רנשבורג יישב"אך בהגהות מהר. בשביעי

ונמצאו דברי רבי יהושע , כלומר למוצאי יום שביעי, רק מאחרי יום זה, אבל ההזכרה

  . גבליל שמיני עצרתשתחילת ההזכרה היא , מכוונים

  .דעת רבי יהודה בן בתירא. ג

לדעת רבי יהודה בן כי , והטעם לכך. ביום שני של חגמתחילים להזכיר גבורות גשמים 

משום שמצינו שמנסכים בו מים , הסיבה שמתחילים להזכיר את הגשמים בחג, ראבתי

מתחילים להזכיר את , משעה שמתחילים לנסך ניסוך המיםו, לברך את גשמי השנה

  .הגשמים

כי היא רמוזה  ,תחילת מצוות ניסוך המים ביום השני ,ולדעת רבי יהודה בן בתירא

  .י להלן"עזהכפי שיתבאר ב, בקרבנות היום השני של החג

מתחילים בהזכרת , מאחר שהזכרת הגשמים תלויה בניסוך המים, ואפשר שלדעה זו

  .של ליל שני בתפילת ערביתהגשמים 

  .דעת רבי עקיבא. ד

, לדעת רבי עקיבאכי , והטעם לכך. ביום ששי של חגמתחילים להזכיר גבורות גשמים 

נסכים בו מים לברך משום שמצינו שמ, הסיבה שמתחילים להזכיר את הגשמים בחג

מתחילים להזכיר את , משעה שמתחילים לנסך ניסוך המיםו, את גשמי השנה

  .הגשמים

                                                                                                                                        
 ].'תוס[ .ואסימן קללה לא קפדינן ,מקדים ומרצה ,שכל הבא לבקש א

 ,אינו אלא מדרבנן ,שיושבים בו בסוכהואפילו האידנא  .ושוב אין הגשמים סימן קללה, שאין יושבים בו בסוכה ב

או משום מנהג אבותינו בידינו  ,גזרה שמא יחזור הדבר לקלקולו ,דבקיאינן בקביעא דירחא ואף על גב ,משום ספיקא

 ].'תוס. [שהגשמים בימי סוכה סימן קללה הן ,אבל כל שבעה לא ,ולכן מדכרינן ...

 ].'תוס' עי[ .בו את הלולב שמניחין ,מוצאי שביעי של סוכותליל  ,משעת הנחתו' וכן כתבו התוס ג
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כי היא רמוזה בקרבנות  ,תחילת מצוות ניסוך המים ביום הששי ,ולדעת רבי עקיבא

  .י להלן"כפי שיתבאר בעזה, היום הששי של החג

מתחילים בהזכרת , מאחר שהזכרת הגשמים תלויה בניסוך המים, ואפשר שלדעה זו

  .של ליל ששי בתפילת ערביתהגשמים 

  .דעת רבי יהודה משום רבי יהושע בן בתירא. ה

 ,של יום טוב אחרון של חג הסוכות אבתפילת מוסףלהזכיר גבורות גשמים מתחילים 

  .ומסיימים בתפילת שחרית של יום טוב ראשון של פסח

שלמד זאת מרבי , ולם מבוארא, במשנתנו משמע שרבי יהודה אמר דבר זה משם עצמו

שכך נקרא רבי , שאמר זאת בשם בן בתירא, ובברייתא אחת אמרו. יהושע בן בתירא

, שאמר זאת בשם רבי יהושע, ובברייתא אחרת אמרו. יהושע בן בתירא קודם שנסמך

  .שכך היה נקרא רבי יהושע בן בתירא לאחר שנסמך

ולא נתבאר , הגשמים בתפילהבדברי רוב התנאים נתבאר מתי מתחילים להזכיר את 

שאומרים , שאמר, מתי מפסיקים אלא בדברי רבי יהודה משום רבי יהושע בן בתירא

  .עד תפילת שחרית של יום טוב ראשון של פסח

ותן [שבזמן שבו מפסיקים לשאול על הגשמים , שאמר, והובאו בסוגיתנו גם דברי רבי

מוריד הגשם בברכת מחיה [בתפילה בו בזמן מפסיקים להזכירם  ,]טל ומטר בברכת השנים

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

  

  מצוות ניסוך המים

מביאים עימהם יין במידה  ,]עולה ושלמים[כשמקריבים קרבנות , כל ימות השנה

ֶנֶדר אֹו ֹעָלה אֹו ֶזַבח ְלַפֵּלא  'הַוֲעִׂשיֶתם ִאֶּׁשה לַ ", שנאמר, מסוימת לנסך על המזבח

ְוִהְקִריב ַהַּמְקִריב  .ִמן ַהָּבָקר אֹו ִמן ַהֹּצאן 'הִבְנָדָבה אֹו ְּבֹמֲעֵדיֶכם ַלֲעׂשֹות ֵריַח ִניֹחַח לַ 

ְוַיִין ַלֶּנֶס  ...אֹו ָלַאִיל ַּתֲעֶׂשה  .ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ...ְוַיִין ַלֶּנֶס ְרִביִעית ַהִהין ַּתֲעֶׂשה  ...ָקְרָּבנֹו 

ְוַיִין ַּתְקִריב ַלֶּנֶס ֲחִצי  ...ְוִהְקִריב ַעל ֶּבן ַהָּבָקר  ...ְוִכי ַתֲעֶׂשה ֶבן ָּבָקר  ...ת ַהִהין ְׁשִלִׁשי

מלבד , כשמקריבים את קרבנות התמיד, ובימות חג הסוכות ).'י- 'ו ג"במדבר ט(..." ַהִהין 

                                                                                                                                        
 ,ולדכרו בצפראופריך  ,ומשני דלית תמן כל עמא ,פירוש מתפלת ערבית ,ובירושלמי קאמר אמאי אינו מזכיר מאורתא א

 ].'תוס[ .ומשני דהוו סברי דהוו מדכרו ליה מאורתא ,פירוש בתפלת שחרית
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  .מנסכים על המזבח גם מים, ניסוך היין

ובאלו ימים , וה לנסך על המזבח מים בחג הסוכותמנין שמצו, י"להלן יתבאר בעזהו

  .מימי החג המצווה הזו נוהגת

  .דעת רבי יהודה בן בתירא. א

שקרבנות כל הימים כתובים באופן , מצוות ניסוך המים רמוזה בפרשת קרבנות החג

  .מלבד שלושה שינויים, שווה

" ְוִנְסָּכּהִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה  ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת"בקרבנות רוב הימים נאמר ) ב-א(

ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה "ובקרבנות היום השני נאמר  )ז"ט ט"במדבר כ(

ּוְׂשִעיר ַחָּטאת "ובקרבנות היום הששי נאמר . ם יתירה"מהרי , )ט"י ט"במדבר כ(" ְוִנְסֵּכיֶהם

  .ד יתירה"יוהרי , )א"ט ל"במדבר כ(" ּוְנָסֶכיהָ ִמְּלַבד ֹעַלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה  ֶאָחד

" ַּכִּמְׁשָּפט ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים ְּבִמְסָּפָרם"בקרבנות רוב הימים נאמר ) ג(

ְוִנְסֵּכֶהם ַלָּפִרים ָלֵאיִלם ְוַלְּכָבִׂשים  ּוִמְנָחָתם", ובקרבנות היום השביעי נאמר, )ח"ט י"במדבר כ(

  .ם יתירה"מהרי , )ג"ט ל"במדבר כ(" ְּכִמְׁשָּפָטםְּבִמְסָּפָרם 

ומכאן רמז לניסוך המים מן , "מים"את המילה וקבל , צרף את האותיות היתירות

  .התורה

זו מצווה , ומאחר שמצווה זו רמוזה מקרבנות היום השני עד קרבנות היום השביעי

אין ניסוך , אבל ביום הראשון וביום השמיני, מתקיימת מהיום השני עד היום השביעי

  .המים

  .דעת רבי עקיבא. ב

אלא מאחר שנאמר בקרבנות , ללמוד ממנו מצוות ניסוך המים, ל"אין די ברמז הנ

, ל"מעתה יש ללמוד מהרמז הנ, שמשמעותו שני נסכים" ּוְנָסֶכיהָ "היום הששי 

  .הוא ניסוך של מיםשהניסוך הנוסף 

מצווה זו מתקיימת , ומאחר שעיקר מצוות ניסוך המים למדה מקרבנות היום הששי

  .אאבל בחמשת הימים הראשונים אין ניסוך המים, מהיום הששי ואילך

                                                                                                                                        
ואם כן למה לא למד ממנו חיוב , גם כן לשון רבים והוא, "ְוִנְסֵּכיֶהם"הלא בקרבנות היום השני נאמר , ע בדבר"יל א

 .ניסוך של שני מהיום השני ואילך
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  'דף ג

  .דעת רבי נתן. ג

ֵׁשָכר ַהֵּס ֶנֶס  ַּבֹּקֶדׁשְוִנְסּכֹו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ", מצוות ניסוך המים למדה מהכתוב

  .שמשמע ממנו שמנסכים שני ניסוכים, )'ז ח"במדבר כ(" 'הלַ 

, "ֶסהֶ ַהֵּס "ולא אמר , כי לכך שינה הכתוב, ואין לומר שהכוונה לשני ניסוכים של יין

אחד של יין ואחד , הםשונים שני ניסוכים , לומר לך, "ַהֵּס ֶנֶס"אלא , "ֵּס ֶנֶסנַ "או 

  .םשל מי

  .דעת שאר החכמים. ד

ורבי , רבי אליעזר[לדעת רוב החכמים . מצוות ניסוך המים למדה מהלכה למשה מסיני

שבעת ימי שמצווה זו נוהגת כל , הלכה למשה מסיני ,]ותנא קמא במסכת סוכה, יהושע

גם ביום טוב שמצווה זו נוהגת , הלכה למשה מסיני, ולדעת רבי יהודה. בלבדהחג 

  .אחרון של חג

  

  הלכה למשה מסיני דברים שהם

שלושה , רבי אמי אמר רבי יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית חורתןלדברי 

. אהםהלכה למשה מסיני  .וניסוך המים) ג( .ערבה) ב( .עשר נטיעות) א(, דברים אלו

  .י את הדינים הללו"ולהלן נבאר בעזה

  .עשר נטיעות. א

ולכן אסור לחרוש שדה תבואה ושדה , ודשמצווה להוסיף בשנה השביעית מחול על הק

ואסרו לחרוש שדה תבואה , וחכמים עשו סייג לדבר. אילן שלושים יום קודם שביעית

  .ושדה אילן מעצרת ואילך, מפסח ואילך

שמותר לחרוש את השדה , שנאמרה בהם הלכה למשה מסיני, יוצאים מכלל זה נטיעות

חמישים [=יש עשר נטיעות בבית סאה וכש. כדי שלא יבשו, בשבילם עד ערב ראש השנה

                                                                                                                                        
 ,שלשה נשאלו בבית המדרשהאלו כי כך ארע ש, והסיבה שנאמרו שלושת אלו יחדיו, לא אלו בלבד הלכה למשה מסיני א

שיעורים וחציצין  ,ןוכ .ושמע השומע וגרסם כסדר ששמעם, והשיבו שהלכה למשה מסיני הם, מנין להם מן התורה

 ].י במסכת סוכה"רש. [וכן בכל מקום. וסדרן כסדר ששמען ,שמען השומע ,ומחיצין
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ומותר לחרוש , יונקות הן מכל בית סאה, ומפוזרות בו בשווה, ]אמה על חמישים אמה

אין , או שאינן מפוזרות בשווה, כגון שאינן עשר, ואם לאו. את כולו עד ראש השנה

לפי חשבון [אבל מותר לחרוש תחת כל נטיעה כשיעור יניקתה , לחרוש כל בית סאה

  ].לבית סאהעשרה 

  .ערבה. ב

יש להקיף את המזבח בערבות פעם , שבכל יום מימי חג הסוכות, הלכה למשה מסיני

  .כמבואר במסכת סוכה, וביום האחרון שבע פעמים, אחת

  .ניסוך המים. ג

היו מנסכים מים על המזבח עם , שבכל שבעת ימי חג הסוכות, הלכה למשה מסיני

  .עילכפי שנתבאר ל, הקרבת תמידים של שחר

  

  הזכרת טל ורוחות ועננים

, שדווקא גשמים, ומבואר. שבימות הגשמים מזכירים את הגשמים בתפילה, נתבאר

לא , שאינם נעצרים לעולםאבל דברים , יש להזכירם בתפילה, שפעמים הם נעצרים

]. עננים[=ועבים ) ג. (ארוחות) ב. (טל) א(, ובכלל זה, חייבו חכמים להזכירם בתפילה

אמנם אם רצה ". מקשר עבים"או " משיב הרוח ומוריד הטל"ובה לומר ולכן אין ח

  .הרשות בידו, להזכירם

  .כך הדין לענין הזכרות אלו והזכרת גשם, מעתה, ואמר רבי חנינא

אם . ואין לו להזכיר גשם, אין צריך להזכיר רוחות ]מניסן ועד החג[בימות החמה . א

אבל , והתפלל כהוגן, עתה זמנו של רוחשגם , באין מחזירים אותו, "משיח הרוח"אמר 

ואם ירדו , כי בימות החמה הגשמים נעצרים, מחזירים אותו, "מוריד הגשם"אמר 

ואומרה בלא , חוזר לראש הברכהו, ולפיכך המזכירם לא התפלל כהוגן, סימן קללה הם

  ".מוריד הגשם"

                                                                                                                                        
דטל ורוחות מועילות , אלא חוק גשם הוא מזכיר, לאו משום חיוב ,"משיב הרוח ומוריד הגשם"והאי דאמרינן בתפלה  א

 ].י"רש. [זיקא דבתר מיטרא כמיטרא ,כדבסמוך, לארץ לתקנה ולנגבה

דהא אמר רבי חנינא בימות החמה אמר משיב הרוח אין מחזירין  ,שאין לומר בימות החמה משיב הרוח ,ם"ומשם הר ב

 ].'תוס[ .מכלל דלכתחילה אין לאומרו ,אותו
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משיב "ר לא אמואם . וצריך להזכיר גשם, רשאי להזכיר רוחותובימות הגשמים . ב

אלא אף אם אמר , ולא זו בלבד, שהרי אין הדבר חובה, אין מחזירים אותו" הרוח

שהרי בכל , גם כן אין מחזירים אותו, "ומפריח טל שלא ירד, מעביר רוח שלא ינשב"

מוריד "לא אמר אבל אם . ולא מקלקל כלום בכך שמתפלל לבטלם, אופן לא יעצרו

, וכל שלא הזכירו בתפילה, ן שצריכים לגשםכי עתה הוא זמ, מחזירים אותו, "הגשם

  .אלא התפלל כהוגן

  

  הטל אינו נעצר לעולם

  .בולכן אין הטל נעצר לעולם, אין העולם מתקיים, לולא הטל היורד בכל יום

 'הֶאל ַאְחָאב ַחי  גַוֹּיאֶמר ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי ִמֹּתָׁשֵבי ִגְלָעד"שכן תחילה נאמר וראיה לכך 

ִּכי ִאם ְלִפי ְדָבִריִאם ִיְהֶיה ַהָּׁשִנים ָהֵאֶּלה ַטל ּוָמָטר ָרֵאל ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפָניו י ִיְׂש ֵק ֱא "

ָהָיה ֶאל ֵאִלָּיהּו ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית ֵלאֹמר  'הַוְיִהי ָיִמים ַרִּבים ּוְדַבר "ולאחר מכן נאמר , )'א ז"י' מלכים א(

אבל טל לא היה , )'א ח"י' מלכים א(" ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמהָנה ָמָטר ְוֶאְּת ֵל ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב 

  .כללכי לא נעצר , צריך לומר שיתן

                                                                                                                                        
בין בימות החמה  ,ז לעולם"י בשם א"ומשום הכי אמר הר...  אין מחזירין ,בימות הגשמיםאכן אם אמר מוריד הטל  א

כל  ...אם לאו ואם ספק אם הזכיר . [] דלעולם לא אתי לידי ספק אמר ספק לא אמר ,מוריד הטל בין בימות הגשמים

 .וכתוב לחיים .ומי כמוך .וכן זכרנו .יום שלושיםכל ומחזירין מספק  ,יום חזקה מה שהוא למוד הוא אומר שלושים

כי היכי ...  מזכיר בשומע תפלה ,ותוהיכא דלא מזכיר בגבור. [] שאומרים מן הכסה עד יום הכפורים מספק מחזירין

 ,ואי לא, ומע תפילהחוזר לש ,אי נזכר קודם שעקר רגליו ,והיכא דלא אמר בשומע תפלה... ומע תפילה דשואלין בש

פסק רבינו  ,אבל שליח צבור ,והני מילי ביחיד[].  ובין לא אמר ותן טל ומטר ,בין לא אמר מוריד הגשם ,חוזר לראש

ומבונה ) ב(מתחיית המתים ) א( ,דברים שלושהאלא משום שליח צבור אין מחזירין לפי ד ,ןדאין מחזירי ,יהודה

 ].'תוס. [משום דנראה ככופר ,ומברכת ולמלשינים) ג(ירושלים 

על "אבל כשאמר  ,"ויעש כן"כתיב  "על הארץ יהיה טל ועל הגיזה יהיה חורב"כשאמר  ,נראה דגבי גדעון שום הכיומ ב

משמע דעל  "ויעש כן"אבל לא כתיב  ,כלומר דעל הגיזה היה הטל ,"ויהי כן"כתיב  "ל הגזה יהיה טלהארץ יהיה חורב וע

ויעש אלהים "כתיב  "על כל הארץ יהיה טל"כשאמרו  ,ועוד מצאתי .בנוסח שלפני כ"ע .דטל לא מיעצר ,הארץ היה טל

וטעמו  ,ם יתברךולא הזכיר בזה הש "כן ויהי"כתיב  "טל יהיה על הגיזה לבדה ועל כל הארץ יהיה חרב"וכשאמר  ,"כן

 ,היתה רעת יושבי בה "כי אם יהיה חורב על כל הארץ" ,מזכיר שמו על הרעה ם יתברךכי אין הש ,אשר אומר כי הוא זה

ויעש "כתיב  "על כל הארץ יהיה טל"אבל כשאמר  "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"וכתיב 

וכן בחמשה  .וגבי חשך לא הזכיר השם יתברך "יקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילהו"וכדומה לזה  ".אלהים

 ,משל למלך שבנה דירה נאה ,הכל הולך אל מקום אחד ,ם יתברךדברות אחרונות מלא תרצח ואילך לא הזכיר הש

 ].'תוס[ .זולתי בית הכסא מקום הטינוף ,והניח לצייר מגינו לפני כל חדרי הבית

ולא נשאר ביבש גלעד כי אם מעט  ,לפי שהרגו ישראל אנשי יבש גלעד על מעשה פילגש בגבעה ,ושבי גלעדלכך נקרא מת ג

י "י טרוט"כך שמעתי מהר ,לכך מעיד כי אליהו מן התושבים ,כי כל השאר היו עם אספסוף ,אנשים מן המיושבים בעיר

 ].'תוס[ .ר יצחק ממלאון"י בה"משם הר
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אלא שלא ירד , לא התכוון שלא ירד כלל, ואליהו שאמר שלא ירד טל אותם שנים

  .לברכה להצמיח צמחים

ול אף שהיה יכ, הזכיר רק את נתינת המטר, ה"והסיבה שלבסוף כשריחם עליהם הקב

, שפסק לגמרי, משום שרק נתינת המטר ניכרת, להזכיר גם את נתינת הטל לברכה

  .אשהרי גם עד עכשיו ירד, אבל נתינת הטל אינה ניכרת, ועתה ניתן

  

  הרוחות אינן נעצרות לעולם

ולכן אין הרוחות נעצרות , אין העולם מתקיים, לולא הרוחות המנשבות בכל יום

  .לעולם

ִּכי ְּכַאְרַּבע  'ההֹוי הֹוי ְונֻסּו ֵמֶאֶרץ ָצפֹון ְנֻאם ", מהכתובשדבר זה למד , רבי יהושע בן לויואמר 

  ).'י 'זכריה ב(" 'הרּוחוֹת ַהָּׁשַמִים ֵּפַרְׂשִּתי ֶאְתֶכם ְנֻאם 

או [, ה יפזר את ישראל בארבע רוחות השמים"שהקב, שכן אין כוונת הכתוב לומר

אלא  ,"]מארבע"או [" בארבע"מר בו שלא נא ,]יאסוף אותם מארבע רוחות שפיזרם

  ".ְּכַאְרַּבע"

שלא יתקיים מרוב הבל [ ,כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, אלא כך כוונת הכתוב

   ].בשאין העולם מתקיים אלא בשביל ישראל[ ,כך אי אפשר לעולם בלא ישראל, ]וחמימות

ת שאינן אבל רוחו. שדווקא רוחות מצויות אינן נעצרות לעולם, ומסקנת הגמרא

כי די לעולם ברוחות , ומכל מקום לא חייבו חכמים להזכירם. גפעמים נעצרות, מצויות

יכולים לעשות , ואף שצריכים רוח שאינה מצויה לזרות הקש מהתבואה בגורן, מצויות

  .ולכן אין חייבים דווקא רוח שאינה מצויה, זאת גם על ידי נפה וכברה

  

  העבים אינם נעצר לעולם

  .ולכן אין העבים נעצרים לעולם, אין העולם מתקיים ,לולא העבים

                                                                                                                                        
ואומר לו , היה אחאב מקנטרו ,דאי הוה אומר ואתנה טל ומטר, ירה דטל של ברכהולא היה אחאב הרשע מודה בחז א

 ].י"רש. [שלא נעצר

אם לא בריתי יומם "שנאמר , כדי שיתקיים, לרוחות העולם ,כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם ,והכי אמר קרא ב

 ].י"רש". [ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי

 ].'תוס[ .האלא שפיר קא משני ליה הא ברוח מצוי ,חריפי הא באפלידמצי לשנויי הא בוא הדין וה ג
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,  ]כלומר עבים בכירות, חרפי[=, שדווקא עננים הבאים לפני המטר, ומסקנת הגמרא

כפי , שהם מועילים כמטר, אפלי[=אבל עננים הבאים אחר המטר . אינם נעצרים לעולם

  .אהםנעצרים , ]שהם שניות למטר, י להלן"שיתבאר בעזה

  .לא חייבו להזכירם, אחר שאין כל העננים נעצרים לעולםמ, ומכל מקום

  

  "ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוא ִיְהֶיה ָמָטר"

ְוָהֲאָדָמה א ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוא ִיְהֶיה ָמָטר ָּבֶכם  'הְוָחָרה ַאף "נאמר 

  ). ז"י א"דברים י" (ֹנֵתן ָלֶכם 'הר ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאׁשֶ 

לעצירת " ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים"על כרחך כוונת הכתוב , "ְוא ִיְהֶיה ָמָטר"ומאחר שנאמר 

ולעצירת עננים הבאים , שהכוונה לעצירת רוחות שאינן מצויות, ואמרו, דברים נוספים

  .אחר המטר

  

  העבים והרוחות שניות למטר

. בכלומר כמעט מועילות כמטר עצמו, ם והרוחות שניות למטרשהעבי, מבואר בברייתא

  . כשהם באים אחר הגשםשכן הוא , ואמר עולא או רב יהודה

הם , אבל אם הם באים אחר הגשם בכח, בנחתאמנם דווקא כשהם באים אחר הגשם 

ֶאת ְמַטר  'הִיֵּתן ", שעל הענין הזה נאמר בקללות, וקללה היא, מעלים אבק על התבואה

אבק ועפר על ידי , כלומר, )ד"כ ח"דברים כ" (ִמן ַהָּׁשַמִים ֵיֵרד ָעֶלי ַעד ִהָּׁשְמָדְצ ָאָבק ְוָעָפר ַאְר 

  .הרוח שאחר המטר

  

  תועלת דברים הבאים אחר הגשם

. מועילים הם כמו הגשם, כשהם באים אחר הגשם, הדברים הבאים, לדברי רב יהודה

  .הבאה אחר הגשםשמש ) ג. (הבאים אחר הגשםעננים ) ב. (הבאה אחר הגשםרוח ) א(

                                                                                                                                        
 ,במאוחרות ,אבל באפלי ...כלומר בפירות המתבכרות  ,היינו בחריפי ,הא דאמר נעצרים, פירשו' ותוס. י"כן פירש רש א

 ].'תוס' עי[ .לא מיעצרי

ואפשר שהוא מלשון שניות ]. 'תוס' עי[ .כדאמרי אינשי משנה למלך ,שניות במעלה, פירשו' ותוס. י"כן פירש רש ב

 .לעריות או שניות לטומאה
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ברקים הבזק [=גילהי דלילא ) א. (אינם מועילים כמו הגשם, אבל הדברים הבאים

  .בשמש הנראית דרך קרחות שבין העננים) ב(]. אבלילה

  

  השלג מועיל כחמישה גשמים

ִּכי ", שנאמר, כחמישה גשמים היורדים על הארץ, גהשלג מועיל להרים, לדברי רבא

כלומר כשיאמר לשלג  ,)'ו ז"איוב ל(" ֶּׁשֶלג ֹיאַמר ֱהֵוא ָאֶרץ ְוֶגֶׁשם ָמָטר ְוֶגֶׁשם ִמְטרוֹת ֻעּזוֹ לַ 

  .סך הכל חמישה ,]2[=מטרות  ,]1[=וגשם  ,]1[=מטר  ,]1[=הרי הוא כגשם , שהוא ארץ

  

  חילוקי תועלת של ירידת גשמים

מטר הבא ועיל להם גם מהאילנות . שלגאין מועיל להם אלא ההרים , לדברי רבא

מועיל לו גם , וגרעין שתחת גוש קרקע. דמטר הבא בנחתמועיל לה גם התבואה . בכח

סדקי  ]עורו[=כלומר סותם , כמו עורו פילי, עורפילאהגשם הדק נקרא ו. גשם דק

  . ]פילי[=ומצמיח גרעינים שבסדקי אדמה  ]עורו[=נ מעורר "א ]פילי[=אדמה 

  

  'דף ד

  

  ןצמיחת צורבא מרבנ

גרעין שתחת [=לפרצידא דתותי קלא  דומה, ]הבחור חריף[= האי צורבא מרבנן, אמר רבא

כך תלמיד , עולה למעלה ,שמתחיל לבצבץ ולעלותכלומר מ ,נבטדכיון דנבט , ]הארץ

  .הולך וגדל למעלה ,כיון שיצא שמו, חכם

                                                                                                                                        
 ].'תוס' עי[ .ז"ר בלע"זריחת הלילה שקורין לנישו ,פירשו' ותוס א

 ].'תוס[ .זה דשמש לא מעלי ,והשמש זורח באמצע ,שמכאן ומכאן יורדין הגשמים, פירשו' ותוס. י"כן פירש רש ב

שלג , ועוד .ואין ההר שותה מהן ,שהגשמים יורדין למטה, ם אלא שלגאלא הרים אין להם גשמי, וכל שכן לבקעה ג

 ].י"רש. [אבל בהרים קרוי שלג, כמים הוא ,שבעמקים נמס והולך מפני החום ששולט שם

שכל דבר מועיל לו מה , ט מבואר"אולם בדף י, כי היה נראה לי שכל דבר מועיל לו גם הדברים הקודמים, כן כתבתי ד

 .שאמור בו

 ].י"רש. [אלא ההוא מרבנן קרי ליה, ד חכם זקן לא קרי צורבאתלמי ה
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  כעס וקושי של תלמידי חכמים

 ליה הוא דקא מרתחאייתא אור, ]שכועס[=האי צורבא מרבנן דרתח , אמר רבא

משים ללבו על ידי זה ו, איש לו רוחב לב מתוך תורתוש ,]התורה היא גורמת לו שיכעס[=

 'הֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי ָּכֵאׁש ְנֻאם " ,שנאמר, וכועס מהר, יותר משאר בני אדם, כל דבר

יש , תלמיד כועס שכשרואים, ובדברים אלו למדנו, )ט"כ ג"ירמיהו כ" (ּוְכַפִּטיׁש ְיֹפֵצץ ָסַלע

  .מחמת תורה הבוערת בו הוא כועס, לומר, לדונו לכף זכות

ֲהלֹוא ֹכה "שנאמר , אינו תלמיד חכם, כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל, ואמר רב אשי

  ).ט"כ ג"ירמיהו כ(" ּוְכַפִּטיׁש ְיֹפֵצץ ָסַלע 'הְדָבִרי ָּכֵאׁש ְנֻאם 

ץ ֲאֶׁשר א ְבִמְסֵּכנֻת ֹּתאַכל ָּבּה ֶלֶחם א ֶתְחַסר ֹּכל ָּבּה ֶאֶר " ,שענין זה למד מהכתוב, אמררבי אבא ו

אלא  "ֲאָבֶניהָ "אל תקרי  ,)'ט 'דברים ח" (ּוֵמֲהָרֶריָה ַּתְחֹצב ְנֹחֶׁשתֶאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל 

ומבואר בכתוב שבוניה , ובוניומקיימי עולם שהם  ,תלמידי חכמיםכלומר  ,"בוניה"

  .להם ברז, אלו

יש לאדם להרגיל עצמו להיות בנחת ולא , שלמרות כל הדברים הללו, אמר רבינאו

  ).'י א"קהלת י" (ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְּבָׂשֶר ִּכי ַהַּיְלדּות ְוַהַּׁשֲחרּות ָהֶבלְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּב ", שנאמר, בכעס

  

  שלושה שאלו שלא כהוגן

לשנים השיבו , שלשה שאלו שלא כהוגן, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

 ,ושאול בן קיש, אליעזר עבד אברהם, ואלו הם. בלאחד השיבוהו שלא כהוגן, כהוגן

   .גויפתח הגלעדי

ּוְבנוֹת ַאְנֵׁשי ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים ", שאל שלא כהוגן אליעזר עבד אברהם. א

ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִּטי ָנא ַכֵּד ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה ְׁשֵתה ַּנֲעָר ְוָהָיה הַ . ָהִעיר ֹיְצֹאת ִלְׁשֹאב ָמִים

                                                                                                                                        
 ". הלא כה דברי כאש"אכן לפי זה לא ידעתי מה הראיה מהכתוב . י"כן פירש רש א

 ].י"רש. [נקט לה, מיירי בגשמים לקמןדמשום דרבי ברכיה  ב

ורבי יונתן דלא ". בתי לאשהונתתי לו את עכסה אשר יכה את קרית ספר ולכדה ", ובאגדה קא חשיב כלב בהדייהו ג

ואין לחוש שתשרה רוח הקדש על , דבגמרא פשיט ליה להאי קרא בהלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה. חשיב ליה

שכל הרואה אותה כועס על  ,מ דלכך נקראת עכסה"וי]. י"רש[ .שאין שכינה שורה ,כדאמרינן בנדרים, עבד ועל ממזר

דלא מזדווגין לה אלא  ,והיה סומך דזכותה וזכות דידיה מסתייע ,דקא חזו בה משום צניעות יתיראוזהו ודאי  ,אשתו

ומה , אין זה שלא כהוגן, וגדעון ששאל למנוע טל מעל הארץ ובגזה לבדה יהיה]. 'תוס[ .כדאיתא בסוטהכפי מעשיה 

 ].י מפי רבו"רש[ .אם יחסר העולם טל לילה אחת לבד ,תקלה יש
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בראשית (" ְוַגם ְּגַמֶּלי ַאְׁשֶקה ֹאָתּה ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּד ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני

, צאת תחילה בכללשכל היו משמעשמתוך שאלתו , ושאלה שלא כהוגן היא) ד"י-ג"י ד"כ

   .נזדמנה לו רבקהו ,כהוגן הוהשיבוו. אסומא אוחיגרת כגון ואפילו בעלת מום 

ַוֹּיאֶמר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ַהְּרִאיֶתם ָהִאיׁש ָהֹעֶלה ַהֶּזה ִּכי ", שנאמר, שאל שלא כהוגןשאול בן קיש . ב

ַיְעְׁשֶרּנּו ַהֶּמֶל ֹעֶׁשר ָּגדוֹל ְוֶאת ִּבּתוֹ  ]ת גליתא[ ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֶּכּנּוְלָחֵרף ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֹעֶלה 

אפילו עבד , ומשמע הכל בכלל, )ה"כ ז"י' שמואל א" (ְוֵאת ֵּבית ָאִביו ַיֲעֶׂשה ָחְפִׁשי ְּבִיְׂשָרֵאלִיֶּתן לוֹ 

   .ונזדמן לו דוד, כהוגן הוהשיבוו. אפילו ממזר

ִלְקָראִתי ְּבׁשּוִבי וֵֹצא ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמַּדְלֵתי ֵביִתי ְוָהָיה ַהּי", שאל שלא כהוגןיפתח הגלעדי . ג

, ומשמע כל היוצא בכלל, )א"ל א"שופטים י(" ְוַהֲעִליִתהּו עוָֹלה 'הְוָהָיה לַ ְבָׁשלֹום ִמְּבֵני ַעּמֹון 

   .נזדמנה לו בתוו, שלא כהוגן הוהשיבוו. כלב או חזירכגון  ,דבר טמאאפילו 

שהרי , ולא היה בו נחת רוח לשמים, של יפתח כהוגן שלא היה נדרו, וראיה לדבר

" ַהֳצִרי ֵאין ְּבִגְלָעד ִאם ֹרֵפא ֵאין ָׁשם ִּכי ַמּדּוַע א ָעְלָתה ֲאֻרַכת ַּבת ַעִּמי", הכתוב אומר

  .בומדוע לא הותר הנדר, הנדרויכול להתיר , בגלעד סכלומר הלא פינח )ב"כ 'ירמיהו ח(

ּוָבנּו ֶאת ָּבמֹות ַהַּבַעל ִלְׂשֹרף ֶאת ", פים את בניהם באש לבעלוכן מבואר מהכתוב בענין השור

, כלומר). 'ה ט"ירמיהו י(" ֲאֶׁשר א ִצִּויִתי ְוא ִדַּבְרִּתי ְוא ָעְלָתה ַעל ִלִּביְּבֵניֶהם ָּבֵאׁש ֹעלֹות ַלָּבַעל 

, ישעולמ, וליפתח, ה לאברהם"שהרי כך ציוה הקב, ראוי לשרוף הבנים, שלא תאמרו

  ".א ִצִּויִתי ְוא ִדַּבְרִּתי ְוא ָעְלָתה ַעל ִלִּבי"כי מעולם , אין הדבר כן, להקריב את בניהם

, גומדעתו עשה מה שעשה, את מישע מלך מואב להעלות את בנו" א ִצִּויִתי"מעולם 

ַעל ַהֹחָמה ַוְיִהי ֶקֶצף ָּגדֹול ַעל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְסעּו  ַוִּיַּקח ֶאת ְּבנֹו ַהְּבכֹור ֲאֶׁשר ִיְמ ַּתְחָּתיו ַוַּיֲעֵלהּו ֹעָלה"

  ).ז"כ 'ג' מלכים ב" (ֵמָעָליו ַוָּיֻׁשבּו ָלָאֶרץ

                                                                                                                                        
 ...ממזרת או שפחה  לויכול אפי ,יעזר עבד אברהם כמו דקאמר גבי שאול בסמוךגבי אללא נקט הכא תימה אמאי  א

אי נמי דגבי אשה לא דייק עלמא אלא  .דהא לא נתנה תורה ,משום דגבי אליעזר לא שייך עדיין ממזרת ,י"ואמר רש

ואם  ,א כדךוהא לא אמר אלא אשר אומר אליה הטי נ ,היכי קאמר דשאל אליעזר שלא כהוגן ואם תאמר . []ליופי

חיגרת  לויכול אפי ,יכול אפילו חיגרת ואפילו סומא כי פירושדה ויש לומר .יראה שתהא חיגרת או סומא לא יאמר לה

 ].'תוס[ .ואינה רואה כלל ,או סומא כגון שיש לה עינים יפים ,והוא לא יהא רואה ,שיהיה לה אפילו רגל של עץ

יפתח ואמאי לא הלך ]. י"רש' עי. [והוא לא רצה לבוא אצל יפתח, אצלולא רצה יפתח לילך והסיבה לכך שלא הותר כי  ב

ליתי  ,ופנחס אמר ,אלא יבא אצלי ,שאני שופט ונגיד ,לא אלך אצלו ,אמראלא מתוך גסות רוחו  ,אצלו להתיר נדרו

יפתח נענש  ,ולבסוף נענשו שניהם .ופוטר אותה ,שהייתי שורה ומתיר הנדר ,ועל ידי תהא פטורה ,דאנא נביא ,גבאי

 ].'תוס[ .עמו' ופנחס נענש דכתיב לפנים היה ה ,"ויקבר בערי גלעד"כדכתיב  ,שנפלו אבריו קודם מיתה

מילתא  ,"על שרפו עצמות מלך אדום לשיד"והאי דכתיב . כסבור היה לרצות להקדוש ברוך הוא, ולשמים נתכוון ג

 ].י"רש[ .אחרינא הוא
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  .ומה שעשה מעצמו עשה, ליפתח מה שנדר להעלות את בתו" ְוא ִדַּבְרִּתי"ומעולם 

י שציויתי שכן אף על פ, שישחט אברהם את יצחק בנו" ְוא ָעְלָתה ַעל ִלִּבי"ומעולם 

ורק לנסותו אמרתי מפני , לא עלתה על לבי שישחטנו, אותו להעלות את יצחק בנו

  .אקטרוגו של שטן

  

  שתי שאלות ששאלה כנסת ישראל שלא כהוגן

השיבה ה "בוהק ,שלא כהוגןשתי שאלות אף כנסת ישראל שאלה , אמר רבי ברכיה

   .כהוגן

ְּכַׁשַחר  'הָעה ִנְרְּדָפה ָלַדַעת ֶאת ְוֵנְד " ,שנאמרששאלה שלא כהוגן הוא מה שאלה אחת 

בתי את  ,ה"באמר לה הק). 'ג 'הושע ו(" ְּכַמְלקֹוׁש יֹוֶרה ָאֶרץְוָיבוֹא ַכֶּגֶׁשם ָלנּו ָנכֹון מֹוָצאֹו 

, פעמים אינו מתבקשש ,כלומר גשם[ שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש דברשואלת 

שמתבקש  ,טלכלומר [ר המתבקש לעולם אני אהיה לך דבאבל  ,]שהוא סימן קללה בקיץ

 ד"הושע י" (ִיְפַרח ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ְוַי ָׁשָרָׁשיו ַּכְּלָבנֹוןֶאְהֶיה ַכַּטל ְלִיְׂשָרֵאל " ,שנאמר ,]אפילו בימות החמה

  ).'ו

ִׂשיֵמִני ַכחוָֹתם ַעל ִלֶּב " ,רבונו של עולם, אמרה לפניו, שלא כהוגןששאלה ועוד שאלה 

). 'ו' ש ח"הש" (ִּכי ַעָּזה ַכָּמֶות ַאֲהָבה ָקָׁשה ִכְׁשאֹול ִקְנָאה ְרָׁשֶפיָה ִרְׁשֵּפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיהל ְזרוֶֹע ַּכחוָֹתם עַ 

, יםנרא םופעמים אינ יםשפעמים נרא יםדבראת שואלת  ,בתי ,ה"באמר לה הק

אעשה לך דבר אני אבל  ,]ואינו נראה כשהוא לבוש ,וכנגד לבו ,כשהוא ערום נראה זרועו[

והכף נראית [ ,)ט"ישעיהו מ" (חֹוֹמַתִי ֶנְגִּדי ָּתִמידֵהן ַעל ַּכַּפִים ַחֹּקִתי " ,שנראה לעולם שנאמר

  ].צורת אדם שהוא בכסאב ,על השמיםש  "על כפים" נ"א. שהיד נראית לעינים ,כל שעה

  

  תחילת זמן שאילת גשמים בתפילה

  .סמוך לגשמיםים אלא שאין שואלים את הגשמ, מבואר במשנתנו

, "מוריד הגשם"כלומר לאמירת , שהכוונה להזכרת גשמים, ומתחילה היה נראה

                                                                                                                                        
ִּכי א ִדַּבְרִּתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְוא "דלא כתב אלא , בקרא אחרינאדטעי  ,"לביולא עלתה על ", ואית דלא גרסינן האי א

זו  ,"אשר לא צויתי", בתנחומאו). ב"כ' ירמיה ז" (ִצִּויִתים ְּביֹום הוציא הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ִּדְבֵרי עֹוָלה ָוָזַבח

, זה בנו של מישע מלך מואב ,"ולא דברתי" .מצוה זו לא צויתי עליו, אף על פי שצויתי לו תורה ומצות, בתו של יפתח

 ].י"רש[ .ולא חולין הוא לי לדבר עמו אפילו דיבור בעלמא, והלא מישע נכרי הוא
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שמתחילים , האומר, ואם כן דברים אלו הם כדעת רבי יהושע. בברכת מחיה המתים

  .שהוא סמוך לימות הגשמים, להזכיר את הגשמים בסוף החג

בברכת מחיה " הגשם מוריד"ששאילת גשמים אינה הזכרת , אולם מסקנת הגמרא

  .בברכת השנים" ותן טל ומטר", אלא הבקשה עליהם, המתים

, אינו בדווקא סוף החג, שאילת הגשמים שהוא סמוך לימות הגשמים, ואם כן זמן

א בשבעה "וי, א בשלושה במרחשון"י, נחלקו חכמים בדברי ש"יתבאר בעזה' ובדף י

  .עה עשר במרחשוןא אומרים בשב"שי, י"יתבאר בעזה' ובדף ו. במרחשון

  

  סוף זמן שאילת גשמים בתפילה

ותן טל "לומר בתפילה , זמן שאילת הגשמים –] 'כדעת המשנה בדף ב[לדעת רבי יהודה 

אבל מיום טוב ראשון של פסח מאחר שמפסיקים , עד ערב הפסחנמשך , "ומטר

  .להזכיר בו את הגשמים שוב אין שואלים עליהם בתפילה

ותן טל "לומר בתפילה , זמן שאילת הגשמים – ]'שנה בדף הכדעת המ[לדעת רבי יהודה 

אומרים בתפילה , אבל כל ימות חול המועד של פסח, עד שיעבור הפסחנמשך , "ומטר

  .ותן טל ומטר

עד סוף נמשך " ותן טל ומטר"זמן שאילת הגשמים לומר בתפילה  –ולדעת רבי מאיר 

ַוּיֹוֶרד ָלֶכם ֶּגֶׁשם מֹוֶרה ", מרכמו שנא, שכל חודש ניסן זמן גשמים הוא, חודש ניסן

  ).ג"כ' יואל ב(" אּוַמְלקֹוׁש ָּבִראׁשֹון

  

  בירור דעת רבי יהודה

, האם סוף זמן שאילת הגשמים בערב פסח, נתבאר שנחלקו תנאים בדעת רבי יהודה

  . או בסוף הפסח

שמפסיקים , שלדברי רבי יהודה במשנה הראשונה, שאמר, וזה כדעת עולא 

כי הזכרה , ודאי אין שואלים עליהם לאחר מכן, הגשמים בתחילת הפסח להזכיר את

ואם כן אין זה , ודאי אין שואלים, ואם אין מזכירים, ראויה להיאמר יותר משאלה

                                                                                                                                        
מכל מקום מלקוש לא מחמת , ותמיד זמנו במרחשון, שעל ידי נס היה אז המורה בניסן', י בדף ה"ואף שיתבאר בעזה א

 ].'תוס' עי. [ואם כן כל ניסן זמן גשמים הוא, זמנו אלא זהו, נס היה אז
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ועל , בה אמר ששואלים את הגשמים עד סוף הפסח, כדברי רבי יהודה במשנה השניה

  ].אליבא דרבי יהודה תרי תנאי[=כרחך נחלקו שתי המשניות מה דעת רבי יהודה 

לומר שאין , אכן אמוראים אחרים רצו ליישב את דברי רבי יהודה בשתי המשניות

  .אולם דבריהם נדחו כפי שיתבאר, ודעה אחת יש כאן, ביניהם סתירה

ויש חילוק , שאין סתירה בין דברי רבי יהודה בשתי המשניות, רב חסדא אמר 

יא עד שחרית של יום טוב ראשון של ההזכרה ה, בין הזכרת גשמים לשאלת גשמים

  .והשאלה היא עד סוף הפסח, פסח

 'משלי י( "ַּכֹחֶמץ ַלִּׁשַּנִים ְוֶכָעָׁשן ָלֵעיָנִים"שהם קשים , אולם עולא אמר על הדברים הללו

שממוסף של יום , שכן מצינו בתחילה, שהרי ההזכרה יש לה מקום יותר מהשאלה, )ו"כ

, ואין שואלים אותם אלא מאוחר יותר, הגשמים טוב אחרון של פסח מזכירים את

, כלומר בימי הפסח, בזמן שמפסיקים להזכיר, ואם כן כיצד יתכן שלדעת רבי יהודה

  .עדיין שואלים

וסוף זמן , שאין סתירה בין דברי רבי יהודה בשתי המשניות, ורב יוסף אמר 

רבי יהודה וכשאמר . בשחרית של יום טוב ראשון של פסח, הזכרה ושאלה שווים

כוונתו עד שיעבור שליח , ששואלים את הגשמים עד שיעבור הפסח, במשנה השניה

  .ואז הוא גם סוף זמן הזכרת גשמים, ציבור ראשון היורד ביום טוב ראשון של פסח

שהרי אין , כי ביום טוב אין שאלת גשמים כלל, אולם אביי הקשה על הדברים הללו

יתכן שבשחרית של יום טוב ראשון של פסח  ואם כן איך, אומרים בו ברכת השנים

  .יהיה סוף זמן שאילת הגשמים

אמר רבי יהודה שסוף , ואין לומר שאף שבתפילה באמת אין שאלה כבר מערב יום טוב

כי המתורגמן הדורש לרבים היה שואל את , זמן השאילה עד שחרית של יום טוב

והסיבה שאין . הוא שואל ואמר רבי יהודה שעד שחרית של יום טוב, הגשמים בדרשתו

אין דרך ארץ , ואין צריך להם, כי אם ביום זה מפסיקים לשאול על הגשמים, לומר כן

  .שישאל עליהם המתורגמן אף בשחרית

וסוף זמן שאלה , שאין סתירה בין דברי רבי יהודה בשתי המשניות, ורבה אמר 

ם טוב ראשון של מזכירים את הגשמים עד שחרית של יוש, אף קודם סוף זמן הזכרה

ובמנחה של ערב הפסח כבר  ,ושואלים את הגשמים עד שחרית של ערב פסח, פסח

ששואלים את , וכשאמר רבי יהודה במשנה השניה. מפסיקים לשאול את הגשמים

כלומר שיעבור חצות , כוונתו עד שיעבור זמן שחיטת הפסח, הגשמים עד שיעבור הפסח

ונמצא שכשם שבתחילת ימות . פסחשהוא תחילת זמן שחיטת ה, של ערב פסח
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כך בסוף ימות הגשמים , ועדיין אין שואלים, יש זמן שמזכירים את הגשמים, הגשמים

  .אף על פי שכבר אין שואלים, יש זמן שמזכירים את הגשמים

יש טעם לכך , שכן בתחילת ימות הגשמים, אולם אביי הקשה על הדברים הללו

כדי להקדים שבח הגשמים , ך שואליםורק אחר כ, שקודם מזכירים את הגשמים

ואחר , כדרך המבקשים שתחילה משבחים את הנותן, לבקשה שמבקש עליהם

כי אינו צריך , מאחר שאינו שואל עליהם, אבל בסוף ימות הגשמים, מבקשים ממנו

  . למה ימשיך להזכירם, להם

  

  פסק ההלכה לדעת רבי יוחנן בענין תחילת 

  אלת גשמיםזמן הזכרת גשמים ותחילת זמן ש

  . לשון ראשון. א

שמתפילת מוסף של יום טוב , הלכה כרבי יהודה, לדברי רבי אסי אמר רבי יוחנן

משעה שהוא מזכיר הוא ו, בתפילהאחרון של חג מתחילים להזכיר גבורות גשמים 

בתפילת מוצאי יום טוב אחרון של חג מתחילים לשאול על הגשמים , ואם כן, שואל

  . בברכת השנים

כדעת , מיום שבעה במרחשוןעל הגשמים ששואלים , ואומר, עמולעזר נחלק ורבי א

  .גבורות גשמיםמיום זה מזכירים כמו כן ו', רבן גמליאל בדף י

  .לשון שני. ב

, לענין הזכרה הלכה כרבי יהודה, ולדברי שניהם, רבי יוחנן ורבי אלעזר לא נחלקו

, ולענין שאלה. ות גשמיםמזכירים גבורמתפילת מוסף של יום טוב אחרון של חג ש

  .שואלים על הגשמיםמיום שבעה במרחשון ש, הלכה כרבן גמליאל

משעה שמפסיק , אבל בסוף הזמן, ודווקא בתחילת הזמן יש חילוק בין הזכרה לשאלה

  .אםמאותה שעה מפסיק להזכיר, כלומר מערב פסח, על הגשמיםלשאול 

זמן ההזכרה וזמן השאלה  שלדעת רבי יוחנן, כי מבואר, והקשו על הדברים הללו

  .מתחילים ומסתיימים בשווה

                                                                                                                                        
י ואם כן משמע שלענין הפסקה אין הלכה כרבי יהודה שהרי רבי יהודה אמר שמפסיק בתפילת מוסף של "כן פירש רש א

 .ע בדבר"ויל. יום טוב ראשון של פסח
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  .תירוץ שלישי. ג

אבל יש , ושניהם מתחילים באותו זמן, לדעת רבי יוחנן אין חילוק בין הזכרת לשאלה

  .חילוק בזמן זה בין המקומות

מיד אחר החג צריכים כבר לגשמים , שקוצרים בניסן ואוספים בתשריבני ארץ ישראל 

כדעת רבי , מיום טוב אחרון של חג מזכירים את הגשמיםו, של תבואת שנה הבאה

  .וממוצאי יום טוב שואלים עליהם, יהודה

אינם חפצים , שבתשרי עדיין לא אספו תבואות שנה שעברה מהשדות, ובני בבל

מזכירים את הגשמים ושואלים עליהם רק בשבעה ולכן , בגשמים עד כניסת חשון

  . במרחשון

יש , כי אם במקום שעדיין אין רוצים את הגשמים, לואולם הקשו על הדברים הל

משום עולי רגלים שישובו , גם בארץ ישראל יש להמתין, להמתין עד שבעה במרחשון

  .לבתיהם

  .תירוץ רביעי. ד

בבבל לעולם מזכירים ושואלים ו, אין חילוק בין הזכרה לשאלה, אמנם לדעת רבי יוחנן

  .כפי שנתבאר, בשבעה במרחשון

  .בין זמן שבית המקדש קיים לזמן שאין בית המקדש קיים ל יש חילוקובארץ ישרא

אין רוצים בגשמים עד שישובו , מאחר שיש עולי רגלים, בזמן שבית המקדש קיים

  .מזכירים ושואלים את הגשמים רק בשבעה במרחשוןו, לבתיהם

מיום טוב ולכן , רוצים בגשמים מיד אחר הסוכות, ובזמן שאין בית המקדש קיים

  .וממוצאי יום טוב שואלים עליהם, רון של חג מזכירים את הגשמיםאח

  

  ט שני ימים"תחילת הזכרת הגשמים במקום שעושים יו

נתבאר שלדעת רבי יהודה מתחילים להזכיר את הגשמים בתפילת מוסף של יום טוב 

  .אחרון של חג הסוכות

שני , ל יום טובבמקום שנוהגים לעשות בכ, מה יעשו לדעת רבי יהודה, ונחלקו חכמים

, שאינם יודעים אם נתקדש החודש ביום שלושים של חודש שעבר, מחמת הספק, ימים

יום ראשון שלהם הוא ספק , ושני ימים טובים אחרונים של חג[, או ביום שלושים ואחד

  ].ויום שני שלהם הוא ספק שמיני ספק תשיעי, שביעי ספק שמיני
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להזכיר בו מתחילים , שהוא ספק שמינימאחר , במוסף של היום הראשון, לדברי רב

בערבית ושחרית של פוסק וכן , שמא הוא יום שביעי, אבל במנחה פוסק, את הגשמים

  .ואינו פוסק, ובמוסף של היום השני מזכיר שוב, היום השני

, שכן מאחר שהזכיר בתפילת מוסף של היום ראשון, ושמואל הקשה על דברי רב אלו

לחזור ולהחשיבו יום , וכיצד יפסוק מלהזכיר, קודש הרי החשיבו יום שמיני שהוא

  .שביעי שהוא חול

להזכיר מתחילים , מאחר שהוא ספק שמיני, במוסף של היום הראשון, ולדברי שמואל

ממשיכים , להחשיבו שמיני, מאחר שהתחילו להזכיר ביום זהו, בו את הגשמים

חרית של היום השני אבל בתפילת ערבית וש, של אותו יוםגם בתפילת מנחה להזכיר 

ושוב אין , ובמוסף חוזרים ומזכירים, שמא רק היום הוא יום שמיני, אין מזכירים

  .פוסקים

  'דף ה

מאחר שהוא ספק שמיני מתחילים , במוסף של היום הראשון, ולדברי רבא ורב ששת

לא באותו יום ולא , שוב אין פוסקים, מאחר שהתחילוו, להזכיר בו את הגשמים

  .למחרת

, שכן לדברי רב חננאל אמר רב, ואמר כדברי רבא, ב חזר בו מדבריו הראשוניםואף ר

ומונה מהיום [מתחילים להזכיר את הגשמים ביום עשרים ואחד יום מראש השנה 

כלומר מיום  ,]הראשון של ראש השנה כחשבון שמונה לעשות יום עשירי שלו יום הכפורים

  .םאף על פי שעושה שני ימי, שמיני של חג הסוכות

  .ומסקנת הגמרא שכן הלכה מאחר שהתחיל להזכיר שוב אינו פוסק

  
  יום ראשון 

  ]ספק שביעי ספק שמיני[

  יום שני 

  ]ספק שמיני ספק תשיעי[

  מנחה  מוסףשחריתערבית  מנחה  מוסףשחריתערבית  

  כן  כן  לא  לא  לא  כן   לא  לא  רב

  כן  כן  לא  לא  כן  כן  לא  לאשמואל

  כן  כן  כן  כן  כן  כן  לא  לא  רבא

 -  



  'ה דף   תעניתמסכת     22

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

  

  זמן ירידת היורה המאוחר בימי יואל

  .וזמנו של המלקוש בניסן, שזמנו של היורה במרחשון, בברייתא מבואר

ּוְבֵני ", כמו שאמר, וירדו היורה והמלקוש בניסן, אמנם בימי יואל בן פתואל ארע נס

ַוּיוֶֹרד ָלֶכם ֶּגֶׁשם מוֶֹרה ּוַמְלקוֹׁש יֶכם ִּכי ָנַתן ָלֶכם ֶאת ַהּמֹוֶרה ִלְצָדָקה ֵק ֱא 'הּיֹון ִּגילּו ְוִׂשְמחּו ּבַ צִ 

ָלָרָעב  'הִּכי ָקָרא ", כמו שנאמר, שבאותו זמן היה רעב שבע שנים). ג"כ 'יואל ב(" ָּבִראׁשוֹן

כמו , והיה הדבר על ידי מכת ארבה, )'א' ח' מלכים ב(" ְוַגם ָּבא ֶאל ָהָאֶרץ ֶׁשַבע ָׁשִנים

" ֶיֶתר ַהָּגָזם ָאַכל ָהַאְרֶּבה ְוֶיֶתר ָהַאְרֶּבה ָאַכל ַהָּיֶלק ְוֶיֶתר ַהֶּיֶלק ָאַכל ֶהָחִסיל", שנאמר

וירדה להם , ובשנה האחרונה של שנות הרעב יצא אדר ולא ירדו גשמים, )'ד 'יואל א(

  .באחד בניסן, אשוןכלומר גשם ר, רביעה ראשונה

   .צאו וזרעו –אמר להם נביא לישראל ו

או יזרענו וימות  ,יאכלנו ויחיה ,םמי שיש לו קב חטים או קבים שעורי –אמרו לו 

  .שלא יהיה לו מה יאכל, קודם שתגדל התבואה החדשה, ברעב

   .צאו וזרעו ,אף על פי כן –אמר להם 

ונתגלה להם מה , נעשה להם נסו. ניסןבשלישי ורביעי בו שניב ,יצאו וזרעו מה שבידם

 ,ועל זה נאמר. ממנו ואכלו, ומה שכנסו נמלים בחורים, כנסו עכברים בכתליםש

ְוִׁשַּלְמִּתי ָלֶכם ֶאת ַהָּׁשִנים ֲאֶׁשר ָאַכל ָהַאְרֶּבה ַהֶּיֶלק ְוֶהָחִסיל ְוַהָּגָזם ֵחיִלי ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר "

  ). ה"כ' יואל ב(" ִׁשַּלְחִּתי ָּבֶכם

הקריבו עומר בששה ומאותה תבואה חדשה . וירדה להם רביעה שניה בחמשה בניסן

להם גדילה , ]מתשרי ועד ניסן[ בששה חדשיםהרגילה לגדול נמצאת תבואה . עשר בניסן

קרב מתבואה הרגיל להיות נמצא עומר ו]. מחמשה בניסן עד ששה עשר בו[ באחד עשר יום

   .יום קרב מתבואה של אחד עשר, של ששה חדשים

 "ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו ]שלא היה להם מה לאכול[ ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה" ,ועל אותו הדור הוא אומר

" ֹנֵׂשא ֲאֻלֹּמָתיוָהלֹו ֵיֵל ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֶׁש ַהָּזַרע ֹּבא ָיבֹוא ְבִרָּנה "ואומר ). 'ו ה"תהילים קכ(

 ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה", עליהם כבר נאמר כי, וזה לא נאמר על בני האדם) 'ו ו"תהילים קכ(

ָהלוֹ ֵיֵל ּוָבֹכה ֹנֵׂשא ֶמֶׁש ַהָּזַרע ֹּבא ָיבוֹא ", אלא על השור החורש נאמר ,"ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו

 ]לחרוש התלם[ הולך ,שור כשהוא חורש, וכוונת הכתוב כמאמר רבי יהודה "ְבִרָּנה

מיד מתחלת  ,שכשהוא זורע, ושזרע בהליכת[התלם  מן ]שחת[=ובחזירתו אוכל חזיז  ,ובוכה
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  ].אליגדל

שבדרך כלל הקנה גדול , מלמד על נס אחר שהיה, "ֹנֵׂשא ֲאלֹֻּמָתיו"וסוף הכתוב 

, קנה אורכו זרת, ובאותו זמן היה הדבר הפוך, פי שלוש או ארבע, מהשבולת שבו

  .ושיבולת אורכה זרתים

  

  רם בן אחאבמה אכלו בשבע שנות הרעב שהיו בימי יהו

ֶוֱאִליָׁשע ִּדֶּבר ֶאל ָהִאָּׁשה ", כמו שנאמר, בימי יהורם בן אחאב ואלישע היה רעב שבע שנים

ָלָרָעב ְוַגם ָּבא ֶאל  'הִּכי ָקָרא ּוֵביֵת ְוגּוִרי ַּבֲאֶׁשר ָּתגּוִרי  בֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ְּבָנּה ֵלאֹמר קּוִמי ּוְלִכי ַאְּת 

מה אכלו באותם שבע , ורב נחמן שאל את רבי יצחק). 'א 'ח' מלכים ב( "ָהָאֶרץ ֶׁשַבע ָׁשִנים

  :כך אמר רבי יוחנן, והשיב לו. שנים

   .מה שבבתיםשנה ראשונה אכלו 

   .בשדותנשתייר מה שוכל , אכלו ספיחיםשניה שנה 

   .בשר בהמה טהורהשלישית שנה 

   .בשר בהמה טמאהרביעית שנה 

   .בשר שקצים ורמשיםחמישית שנה 

  .בניהם ובנותיהםמקצת בשר ששית נה ש

ַוִּיְגֹזר ַעל ָיִמין ְוָרֵעב ַוֹּיאַכל ַעל ְׂשֹמאול ְוא " ,לקיים מה שנאמר, בשר זרועותיהםשביעית שנה 

  ).ט"י 'ישעיהו ט(" ִאיׁש ְּבַׂשר ְזֹרעֹו ֹיאֵכלּוָׂשֵבעּו 

  

  "ְּבִקְרְּב ָקדוֹׁש ְוא ָאבוֹא ְּבִעיר"

ְּבִקְרְּב ָקדֹוׁש א ֶאֱעֶׂשה ֲחרֹון ַאִּפי א ָאׁשּוב ְלַׁשֵחת ֶאְפָרִים ִּכי ֵאל ָאֹנִכי ְוא ִאיׁש ", נאמר בספר הושע

שאתה מטיב " ְּבִקְרְּב ָקדוֹׁש"לכאורה כוונת הכתוב ו, )'ט א"הושע י(" ְוא ָאבֹוא ְּבִעיר

                                                                                                                                        
ד "ה למימר גדילה בתליסר וביהוה לי ,נמצא הגדילה בששה חדשים גדילה באחד עשר יום ,וקשיא הא דקאמר לעיל א

 .ע"וצ .א יום"גדילה בי ,דלכל המאוחרת שנזרעה בשלישית קאמר נמצא יש לומרושמא  .שהרי מיד מתחלת ליגדל ,יומי

 ].'תוס[

 .כתיב" אתי" ב
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  . ה לעיר"שלא יבוא הקב" ְוא ָאבוֹא ְּבִעיר", מעשיך

לא , היאך יתכן לומר שמשום שאתה מטיב מעשיך, הקשה רב נחמן לרבי יצחקולפיכך 

  .ה לעיר"יבוא הקב

לא , ה"כך אמר הקבש, את הכתוב באופן אחררבי יוחנן ביאר ש, ענה לו רבי יצחקו

עד , וכך יתבאר הכתוב, עד שאבוא לירושלים של מטה, אבוא בירושלים של מעלה

  .אלא אבוא בעיר שלמעלה, מטהבירושלים של שיהא בקרבך קדוש 

  

  ירושלים של מעלה

ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו", נאמר בספר תהילים וכוונת , )'ג ב"תהלים קכ(" ְירּוָׁשַלִ

ומכאן שיש . שהיא חברתה ודוגמתה, שירושלים תהא בנויה כעיר כמותה, הכתוב לומר

ומכאן שיש ירושלים של מעלה כנגד , הוהיכן היא אם לא למעל, עיר נוספת כירושלים

  .ירושלים של מטה

  

  "ּוְבַאַחת ִיְבֲערּו ְוִיְכָסלּו"

, )'ח 'ירמיהו י(" ּוְבַאַחת ִיְבֲערּו ְוִיְכָסלּו מּוַסר ֲהָבִלים ֵעץ הּוא", נאמר בספר ירמיהו

כי , מהעולםשבשביל עבירה אחת שעושים הרשעים יתבערו , לכאורה כוונת הכתובו

  .משום שהם אטומים כעץ לקבל מוסר, ת להלקותם בלבדאין תועל

ביאר מה ש, ענה לו רבי יצחק, מה כוונת הכתוב, כשרב נחמן שאל את רבי יצחקאכן 

אחת היא עבירה , וכך ביאורו, שהכתוב נתכוון לעבירה אחת מסוימת, רבי יוחנן

ר כאן שנאמ, שכן יש ללמוד בגזרה שווה, והיא עבודה זרה, שמבערת רשעים בגהינם

ְּבֵעת ְּפֻקָּדָתם ֶהֶבל ֵהָּמה ַמֲעֵׂשה ַּתְעֻּתִעים "וכן נאמר בעבודה זרה " ֵעץ הּואֲהָבִלים מּוַסר "

  ).ו"ט 'ירמיהו י" (ֹיאֵבדּו

  

  "ִּכי ְׁשַּתִים ָרעוֹת ָעָׂשה ַעִּמי"

ִּיים ַלְחֹצב ָלֶהם ֹּבארֹות ֹאִתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים חַ ִּכי ְׁשַּתִים ָרעֹות ָעָׂשה ַעִּמי ", נאמר בספר ירמיה

                                                                                                                                        
ומלאו פני "כמו  ,שנאה שוןועיר הוי ל .לא אבוא בשנאהכשבקרבך קדוש כלומר  ,בשנאה "בעיר"מ פשטיה דקרא "וי א

 ].'תוס". [עריםתבל 



  25    מאימתי ראשון פרק   'ה דף

וכי רק , ורב נחמן שאל את רבי יצחק). ג"י 'ירמיהו ב" (ֹּבאֹרת ִנְׁשָּבִרים ֲאֶׁשר א ָיִכלּו ַהָּמִים

מ שהכוונה לעשרים וארבעה חטאים "י[והלא עשו עשרים וארבעה , שתים רעות עשו

ה לכך שעברו על עשרים מ שהכוונ"וי. בפרשת התשפוט) ב"פרק כ(המבוארים בספר יחזקאל 

  ] וארבעה ספרים של כתבי הקודש

שכוונת הכתוב הזה לרעה אחת שהיא , לו רבי יצחק מה שביאר רבי יוחנןוהשיב 

אלא אף הלכו אחר דבר אחר שאין בו , שלא זו בלבד שעזבו אותי, שקולה כשתים

י ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ֹאִת ִּכי ְׁשַּתִים ָרעֹות ָעָׂשה ַעִּמי "הכתוב , כמבואר בהמשך, תועלת

  ". ַלְחֹצב ָלֶהם ֹּבארֹות ֹּבאֹרת ִנְׁשָּבִרים ֲאֶׁשר א ָיִכלּו ַהָּמִים

שהכותיים עובדים [ ִּכי ִעְברּו ִאֵּיי ִכִּתִּיים ּוְראּו"וזה גם מה שנאמר בכתובים הקודמים 

ַהֵהיִמיר . ּוְראּו ֵהן ָהְיָתה ָּכֹזאת] למיםשהקדריים עובדים [ ְוֵקָדר ִׁשְלחּו ְוִהְתּבֹוְננּו ְמֹאד ]לאש

ואין , אף על פי  שיודעים שהמים מכבים את האש, כלומר[ ּגֹוי ֱאִהים ְוֵהָּמה א ֱאִהים

  ).א"י-'י 'ירמיהו ב(" ְוַעִּמי ֵהִמיר ְּכבֹודֹו ְּבלֹוא יֹוִעיל ]לא המירו באחר, תועלת באלהיהם

  

  שנותיו של שמואל

ְוַחָּנה א ָעָלָתה ִּכי ָאְמָרה "שנאמר , אחמישים ושתים שנההנביא  ימיו של שמואל

והם , )ב"כ' א' שמואל א" (ְוָיַׁשב ָׁשם ַעד עֹוָלם 'הְלִאיָׁשּה ַעד ִיָּגֵמל ַהַּנַער ַוֲהִבֹאִתיו ְוִנְרָאה ֶאת ְּפֵני 

ְוָיַׁשב ָׁשם ַעד  'הַוֲהִבֹאִתיו ְוִנְרָאה ֶאת ְּפֵני "ונאמר שאחרי כן , עשרים וארבעה חודש

ּוִמֶּבן ֲחִמִּׁשים ָׁשָנה ָיׁשּוב "כמו שנאמר , חמישים שנה, כלומר עד עולמו של לוי, "עֹוָלם

  ). ה"כ' במדבר ח(" ִמְּצָבא ָהֲעֹבָדה ְוא ַיֲעֹבד עֹוד

  

                                                                                                                                        
הן בשנה ראשונה שהיה עלי ממונה לכ ... ב שנה"חיי שמואל נ אפרשועתה , כתבו' ותוס. י"למעלה נתבאר כפירוש רש א

 ...שנים קודם מלכות שאול  עשרושמואל היה נביא ושופט  ...ועלי היה נביא ושופט ארבעים שנה  ...נולד שמואל  גדול

ותרתין שנין  ,וחצי שנה שבשנה ראשונה שהיה עלי נביא נולד ,מלהיות שופט ט שנה כשפסק"נמצא שהיה שמואל בן מ

ובאותו יום  ,י חשיב הני ארבעים שנה דעלי קודם שנשבה הארון"ומורי ש ... []  ב שנין"ופלגא דשאול המלך הרי נ

לאחר כשמלך  ומיד כשמלך דוד בירושלים דהיינו ...והארון היה בבית אבינדב בגבעה עשרים שנה  ... שנשבה מת

בחברון שבע שנים ומחצה הביאו לשם צא וחשוב ארבעים שחיה עלי עם עשרים שנה שהיה הארון בבית אבינדב היינו 

נמצא שהיה שמונה שנים ממיתת שמואל ... ששים נמצא שהיה ששים שנה משנולד שמואל עד שבא הארון בירושלים 

ומלך שם שבע  ,מואל קודם שמשחו דוד למלך בחברוןשהרי היה ששה חדשים ממיתת ש ,עד שבא הארון לירושלים

ועתה הסר שמונה שנים מן ששים שנים שהיה משנולד שמואל עד  ,והביא הארון ,ומיד מלך בירושלים ,שנים ומחצה

 ].'תוס[ .ב שנים"וישאר נ ,הבאת הארון
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  זקנת שמואל

כפי [, כל שנותיו של שמואל חמישים ושתיםהלא , רב נחמן שאל את רבי יצחק

ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָזֵקן ְׁשמּוֵאל "בספר שמואל ולמה נאמר , ם כן לא הזקין כל כךוא, ]שנתבאר

  ).'א 'ח' שמואל א" (ַוָּיֶׂשם ֶאת ָּבָניו ֹׁשְפִטים ְלִיְׂשָרֵאל

והלבינו שערותיו  ,שזקנה קפצה על שמואל, והשיב לו רבי יצחק מה שביאר רבי יוחנן

  .י בסמוך"שיתבאר בעזה כדי שלא לעכב את מלוכת דוד כפי, קודם הזמן

  

  בזכות תפילת שמואל מלך שאול שתי שנים ומחצה

ולא , וחמל על אגג ועל מיטב הצאן והבקר, במלחמת עמלק' כשעבר שאול על ציווי ה

ִנַחְמִּתי ִּכי ִהְמַלְכִּתי ֶאת ָׁשאּול ְלֶמֶל ִּכי ָׁשב ֵמַאֲחַרי "ה לשמואל "אמר לו הקב, הרגם

  . ורצה להרוג את שאול מיד) א"י ו"ט' שמואל א( "ִקיםְוֶאת ְּדָבַרי א הֵ 

 ,רבונו של עולם ,אמר לפניו, )א"י ו"ט' שמואל א(" ָּכל ַהָּלְיָלה 'הַוִּיַחר ִלְׁשמּוֵאל ַוִּיְזַעק ֶאל "

' הֹקִראים ֶאל ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְּבֹכֲהָניו ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו " שנאמר ,שקלתני כמשה ואהרן

הכוונה [, לא בטלו מעשה ידיהם בחייהם ,מה משה ואהרן ,)'ו ט"תהלים צ" (ּוא ַיֲעֵנםְוה

   .אף אני לא יתבטל מעשה ידי בחיי, ]אליהושע שהיה תלמיד משה וגם תלמיד אהרן

אמית . שמואל אינו מניח לי, להמית את שאול בחיי שמואל. מה אעשה, ה"באמר הק

ירננו הכל , אם ימות, חר ששמואל לא זקןמא, ואחר כך את שאול, את שמואל תחילה

כי כבר , ולהניח את שניהם אי אפשר. מחמת עבירה שהיה מת קודם זמנו, אחריו לומר

אלא אקפיץ זקנה . ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלוא נימא, הגיעה מלכות דוד

  .ואחר כך אמית את שאול, וימות מהרה מתוך זקנה, על שמואל

ְוָׁשאּול יֹוֵׁשב ַּבִּגְבָעה ַּתַחת ָהֶאֶׁשל ְׁשַמע ָׁשאּול ִּכי נֹוַדע ָּדִוד ַוֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו ַוּיִ " וזהו שנאמר

שהיא , גבעהכיצד תהא הוכי  )'ו ב"כ' שמואל א" (ַוֲחִניתֹו ְבָידֹו ְוָכל ֲעָבָדיו ִנָּצִבים ָעָליוָּבָרָמה 

מי גרם לשאול , כוונת הכתוב כךאלא , שהיא בהר אפרים, רמההאצל , בנחלת בנימין

  . תפלתו של שמואל הרמתי, בשישב בגבעה שתי שנים ומחצה

  

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [יצא משה ושנה להן אהרן פירקו ,כדאמרינן בעירובין א

ושמואל מת בתוך שנת שלש עשרה , ושנים עשרה ושלשה עשר ,שמלך מחצית שנת עשתי עשרה ,כדמפרש בסדר עולם ב

 ].י"רש. [לסוף שמונה חדשים
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  דחיית זה מפני זה

כיצד יתכן שידחה איש זה , ואמרו שלא יקשה. נתבאר ששמואל מת כדי שימלוך דוד

כי כן , כלומר שימות שמואל לא מחמת חטאו אלא כדי שימלוך דוד, מפני איש זה

" ּוִמְׁשָּפֶטי אֹור ֵיֵצאַעל ֵּכן ָחַצְבִּתי ַּבְּנִביִאים ֲהַרְגִּתים ְּבִאְמֵרי ִפי ", הדרך כמבואר בכתוב

כגון מיתת , אלא באמרי פי, כלומר לא בחטאיהם הרגתים, לא במעשיהם, )'ה 'הושע ו(

  . שגזרתי שימלוך דוד, אלא משום אמרי פי, שמואל שאינה מחמת חטאו

  

  אין מסיחין בסעודה

וביקש רב נחמן מרבי יצחק שיאמר דבר , י יצחק היו יושבים בסעודהרב נחמן ורב

  . תורה על השלחן

 ,אשמא יקדים קנה לושט ,אין מסיחין בסעודה, כך אמר רבי יוחנן, אמר לו רבי יצחק

   .בשעת הסעודה ולפיכך לא אומר לך כלום ,ויבא לידי סכנה

  

  יעקב אבינו לא מת

אלא חי הוא , ביעקב אבינו לא מת, בי יוחנןכך אמר ר, לאחר הסעודה אמר רבי יצחק

  .לעולם

וקברוהו , וחנטו אותו הרופאים, וכי לחנם ספדו לו הספדנים, הקשה לו רב נחמן

" ַוַּיַחְנטּו ָהֹרְפִאים ֶאת ִיְׂשָרֵאל", כמבואר בכתובים, שכל הדברים הללו נעשו בו[, הקוברים

ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ִּבְמָעַרת ְׂשֵדה " )'י' בראשית נ( "דֹול ְוָכֵבד ְמֹאדַוִּיְסְּפדּו ָׁשם ִמְסֵּפד ּגָ ") 'ב' בראשית נ(

   ].)ג"י' בראשית נ(" ַהַּמְכֵּפָלה

ְוַאל  'הְנֻאם ְוַאָּתה ַאל ִּתיָרא ַעְבִּדי ַיֲעֹקב " ,שנאמר, מקרא אני דורש ,ו רבי יצחקאמר ל

ְוָׁשב ַיֲעֹקב ְוָׁשַקט ְוַׁשֲאַנן ְוֵאין ֶאת ַזְרֲע ֵמֶאֶרץ ִׁשְבָים ִּכי ִהְנִני מֹוִׁשיֲע ֵמָרחֹוק וְ ֵּתַחת ִיְׂשָרֵאל 

, כשם שאת זרעו מקבץ מארץ שביים כשהם חיים, מקיש הוא לזרעו, )'י 'ירמיהו ל" (ַמֲחִריד

                                                                                                                                        
, נפתח אותו כובע שעל פי הקנה ,בשעת הדיבור וציא הקולמכשו, והמאכל ומשתה בוושט, האויר נכנס בקנה הנשימה א

 ].י"רש' עי. [ונכנס בו המאכל ומסתכן

 ].'תוס[ .כדמפרש בסוטה גבי מעשה דחושים "וימת"ולא כתיב  ,"ויגוע" דכתיב ,וכן משמע ב
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  .אבל חי היה, נדמה להם שמת, ואותם שחנטו אותו, אאף הוא בחיים

  

  "רחב רחב"כל האומר 

  .מיד נעשה בעל קרי ,"רחב רחב"כל האומר , אמר רבי יצחק

  .כלומר איני נעשה בכך בעל קרי, אני אומר ואיני חושש, רב נחמן ואמר ל

מיד , כשהיה מזכיר את שמה, בכל היודעה ומכירהש, רבי יצחק כוונתי לומר ואמר ל

  .היה נעשה בעל קרי

  

  ברכה שבירך רבי יצחק את רב נחמן

ואמר לו רבי יצחק . ן מרבי יצחק שיברכנוביקש רב נחמ, גכשנפרד רב נחמן מרבי יצחק

  .את הדברים הבאים

 .וצמא ,ועיף ,והיה רעב ,לאדם שהיה הולך במדבר, אמשול לך משל למה הדבר דומה

ואמת  ,]לנוח בו מעייפותו[, וצלו נאה ,]להשקיט רעבונו[, מתוקיםומצא אילן שפירותיו 

. וישב בצילו ,שתה ממימיוו ,אכל מפירותיו ].להרוותו צמאנו[, המים עוברת תחתיו

 ,מתוקיםו פירותיך יאם אומר לך שיה ,אילן אילן במה אברכך ,אמר ,וכשביקש לילך

שתהא אמת המים עוברת  ,הרי צילך נאה ,שיהא צילך נאה ,מתוקיםהרי פירותיך 

יהיו  ממך שנוטעיםאלא יהי רצון שכל נטיעות  ,הרי אמת המים עוברת תחתיך ,תחתיך

אם  ,הרי עושר ,אם בעושר ,הרי תורה ,אם בתורה ,ה אברכךאף אתה במ .כמותך

  ].כבודבעושר ובו, בתורה[יהי רצון שיהיו צאצאי מעיך כמותך אלא  ,הרי בנים ,בבנים

  

  

                                                                                                                                        
. ישראל סבא ,ודרשינן ,"'וירא ישראל וגו" ,קריעת ים סוףכמו שמצינו ב, כדי לגאול את בניו לעיניו ,שיביאנו בגולה א

 ].י"רש[

' עי[ .ומכירה שראה אותה ,יהביודעה שבא על, כתבו' ותוס. י משמע שיודעה ומכירה ענין אחד הוא"מתוך פירוש רש ב

 ].'תוס

 .ל"ץ ז"בחידושי הגריעב' עי ג
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  'דף ו

  

  למה נקרא שמו יורה

ְוָנַתִּתי ", כמו שנאמר, נקרא יורה, כלומר גשם ראשון היורד במרחשון, רביעה ראשונה

ונאמרו מספר , )ד"א י"דברים י" (ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ ְוִתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶרּתֹו יֹוֶרה ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבעִ 

  .טעמים למה נקרא שמו יורה

. להתכונן לימות הגשמים מורה את הבריותמשום שהוא , טעם אחד שנקרא יורה. א

שהניחו בשדה ויכניסו את התבואות . שלא יטפו גשמים בבתים, ויטוחו בתיהם בטיט

  .ויעשו כל שאר דברים הצריכים לימות הגשמים. להתייבש

ככתוב , מרוה את הארץ ומשקה עד תהוםמשום שהוא , טעם נוסף שנקרא יורה. ב

 ]שעליה בני אדם[ ְּגדּוֶדיהָ ]הוא ל[ ַנֵחת ]כשאתה מרוה תלמי חרישה של ארץ[ ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה"

   )..א"י ה"תהלים ס(" ְּתָבֵר ִּבְרִביִבים ְּתֹמְגֶגָּנה ִצְמָחּה

כדרך המורה , ואינו יורד בזעף, משום שהוא יורד בנחת, טעם נוסף שנקרא יורה. ג

  ). ז"י' קהלת ט(" ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ְּבַנַחת ִנְׁשָמִעים", כמו שכתוב, שמלמד בנחת, אלתלמידים

גשם של  ואין לומר שהיורה הוא. היורה הוא גשם של ברכה, ל"ולכל הטעמים הנ

ושוטף את , ונקרא יורה משום שהוא משיר את הפירות שעודם באילנות, קללה

" ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָיֹרה ִיָּיֶרה"ונקרא יורה מלשון השלכה כמו , הזרעים והאילנות

  ). ג"ט י"שמות י(

, להקישם זה לזה, "ּוַמְלקוֹׁשיוֶֹרה "כי נאמר , ומתחילה אמרו שהסיבה שאין לומר כן

, שאי אפשר לדורשו לשבר גרנות ולהשיר פירות ,כשם שמלקוש לברכה, ומעתה

שיורד על המלילות , ואי אתה יכול לדורשו אלא לטובה, שאינם מצויים באותו הפרק

כך יורה , ואם כן כשם שמלקוש לברכה, וממלא את התבואה בקשיה, ועל הקשין

  .לברכה

ונקרא , שמפיל בתים ואילנות ,כי אפשר שגם המלקוש הוא לקללה, אולם דחו זאת

ונקרא , או שהוא מעלה את הארבה, לומר שבא למול קושיים של ישראל, מלקוש

                                                                                                                                        
. בספרי .ואינו יורד בזעף, שמתכוין לארץ ,לשון אחר .ההולך ביושר ואינו נוטה לכאן ולכאן, לשון חץ יורה ,אי נמי א

 ].י"רש[
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ְוִהֵּנה יֹוֵצר ֹּגַבי ִּבְתִחַּלת לאקים ' הֹּכה ִהְרַאִני "כמו בכתוב , מלקוש כמים ארבה הנקרא כן

א' עמוס ז(" ֲעלֹות ַהָּלֶקׁש ְוִהֵּנה ֶלֶקׁש ַאַחר ִּגֵּזי ַהֶּמֶל'(  

יֶכם ֵק ֱא 'הּוְבֵני ִצּיֹון ִּגילּו ְוִׂשְמחּו ּבַ "מהכתוב , שהראיה לכך שיורה לשון ברכה, ולפיכך אמרו

ומעתה , )ג"כ 'יואל ב" (ַוּיֹוֶרד ָלֶכם ֶּגֶׁשם מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ָּבִראׁשֹוןִּכי ָנַתן ָלֶכם ֶאת ַהּמוֶֹרה ִלְצָדָקה 

   .כשם שהיורה לברכה גם המלקוש לברכה

  

  למה נקרא שמו מלקוש

ְוָנַתִּתי ", כמו שנאמר, נקרא מלקוש, כלומר גשם אחרון היורד בניסן, רביעה אחרונה

ונאמרו מספר , )ד"א י"דברים י" (ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ ְוִתיֹרְׁש ְוִיְצָהֶרּוַמְלקֹוׁש ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה 

  .טעמים למה נקרא שמו מלקוש

משום שהוא מל הוא נקרא מלקוש  ,רב נהילאי בר אידי אמר שמואל לדברי. א

 ועושים םומתעני, ישראל בתשובה םחוזרי ,שכשאינו יורד, קשיותיהן של ישראל

  .צדקות

ממלא תבואה משום שהוא , שהוא נקרא מלקוש, בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו. ב

  .ומשלימה ,שלה בקשכשהיא 

ראשי שיבולים [ יורד על המלילותמשום שהוא , קוששנו שהוא נקרא מלבמתניתא . ג

  ].תקנה השיבול[ם ועל הקשי ]שאדם מולל בידו

  

  זמן יורה ומלקוש

ומרחשון הוא העת , "ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה", שנאמר, היורה זמנו במרחשון

כדברי הכל  ודבר זה אינו. [לא תשרי ולא כסלו, הראוי ביותר לירידת הגשם הראשון

  ].י להלן"כפי שיתבאר בעזה

וניסן הוא העת , "ּוַמְלקֹוׁש ...ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו ", שנאמר, והמלקוש זמנו בניסן

אף שגם בו עדיין יש תבואה שאינה , ולא אייר, הראוי ביותר לירידת הגשם האחרון

  .קצורה

  

  זמני רביעה של היורה

חילת ימות הגשמים בשלושה זמנים שונים נקראים כולם שלושה גשמים היורדים בת
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. או רביעה ראשונה ]מקדימה[=הזמן הראשון של היורה נקרא רביעה בכירה . יורה

והזמן השלישי של היורה . הזמן השני של היורה נקרא רביעה בינונית או רביעה שניה

ם שלושת ונחלקו חכמים מתי ה. או רביעה שלישית] מאוחרת[=נקרא רביעה אפילה 

  .הזמנים הללו כמבואר בטבלה הבאה

  

  אפילה  בינונית  בכירה  

  ז במרחשון"י  במרחשון' ז  במרחשון' ג  רבי מאיר

  ג במרחשון"כ  ז במרחשון"י  במרחשון' ז  רבי יהודה

  בכסלו' א  ג במרחשון"כ  ז במרחשון"י  רבי יוסי

  

  .י אלו דינים תלויים בשלושת הזמנים הללו"ובהמשך יתבאר בעזה

  

שכן לדברי רבן שמעון בן , בואר שדעת רבן שמעון בן גמליאל כדעת רבי יוסיומ

יש כאן רביעה ראשונה ושניה , כשירדו גשמים שתי שבועות רצופים, גמליאל

אם החלו גשמים , שכן לדעתם, ואין זה כדעת רבי מאיר או רבי יהודה. אושלישית

לא הגיעה רביעה עדיין , לרדת בתחילת רביעה ראשונה במשך ארבעה עשר יום

אם החלו גשמים לרדת בתחילת רביעה ראשונה במשך , אבל לדעת רבי יוסי. שלישית

  ].כמבואר בטבלאות הבאות[, ביום האחרון הגיעה רביעה שלישית, ארבעה עשר יום

  

כרבי 

  מאיר

  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א

  יד  יג  יב  יא  י  ט  ח

  כא  כ  יט  יח  יז  טז  טו

  כח  כז  כו  כה  כד  כג  כב

            א  כט

  

                                                                                                                                        
לישית אינה בתוך שבעה שזו בתחילת שבעה ימים וזו בסוף שבעה ימים אבל שגורסים רביעה ראשונה ושניה ' ותוס א

ימים  שבעהוירדו  ,הגשמים התחילו באמצע היום ,כיצד ,א גורסין רביעה שניה ושלישית"ואנשי נרבונ. לשניה

 ].'תוס' עי[ .מעת לעת ראש חודשירדו עד חצי יום של  אם כן ,רצופים
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כרבי 

  יהודה

  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א

  יד  יג  יב  יא  י  ט  ח

  כא  כ  יט  יח  יז  טז  טו

  כח  כז  כו  כה  כד  כג  כב

            א  כט

  

כרבי 

  יוסי

  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א

  יד  יג  יב  יא  י  ט  ח

  כא  כ  יט  יח  יז  טז  טו

  כח  כז  כו  כה  כד  כג  כב

            א  כט

  

  הדינים התלויים בזמני רביעה

ם בשלושת זמני היורה מתי הם ולהלן יתבאר אלו דינים תלויים נתבאר שנחלקו חכמי

  .במחלוקתם

  .רביעה ראשונה זמן שאילת גשמים. א

יש לשאול ולבקש עליהם והוא זמן רביעה , בתחילת הזמן שראויים הגשמים לרדת

כדעת תנא [שואלים על הגשמים בשלושה במרחשון , ואם כן לדעת רבי מאיר. ראשונה

כדעת [שואלים על הגשמים בשבעה במרחשון , ולדעת רבי יהודה]. 'קמא במשנה בדף י

  .שואלים על הגשמים בשבעה עשר במרחשון, ולדעת רבי יוסי]. א'רבן גמליאל בדף י

ששואלים על הגשמים בשבעה , שהלכה כרבן גמליאל או רבי יהודה, ואמר רב חסדא

  .במרחשון

  .רביעה שניה זמן שתלוים בו דברים הרבה. ב

                                                                                                                                        
עתה הוא זמן רביעה  כי, מעיקר הדין זמן השאלה בשבעה במרחשון, לדעת רבי יהודה. אמנם אין טעמם שווה א

 .אלא שמתעכבים משום חזרת עולי רגלים לבתיהם, היה ראוי לשאול קודם לכן', ולדעת רבן גמליאל בדף י. ראשונה
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  .י בהמשך"התלויים ברביעה שניה יתבארו בעזההדברים 

  .עברה רביעה שלישית ולא ירדו גשמים מתחילים להתענות. ג

, ומבואר שם. ואילך' י בהרחבה מדף י"סדר התעניות על הגשמים יתבאר בעזה

היו מתחילים להתענות מיד כשעברו שלושה זמנים של רביעה ] אחסידים[=שהיחידים 

היחידים מתחילים להתענות בשמונה עשר , עת רבי מאירואם כן לד. בלא שירד גשם

. היחידים מתחילים להתענות בעשרים ושלושה במרחשון, ולדעת רבי יהודה. במרחשון

  .היחידים מתחילים להתענות בשנים בכסלו, ולדעת רבי יוסי

  .שהלכה כרבי יוסי, במחלוקת זו אמר רב חסדא, וללשון אחד בגמרא

  

  ביעה שניההדברים התלויים בזמני ר

  .נדרים] לדברי רבי זירא[. א

אסור , כגון שאומר קונם אם אהנה מדבר זה עד הגשמים, הנודר הנאה עד הגשמים

  . להנות עד שתרד רביעה שניה

כי בלשון בני אדם אין נקראים ימות , מ שהטעם לכך שהנדר נמשך עד רביעה שניה"י - 

ובנדרים , וסות מפני הגשמיםשמכאן ואילך הדרכים מא, גשמים עד שתרד רביעה שניה

  . חל הנדר כלשון בני אדם

משמע שני , כי כשאמר עד הגשמים, מ שהטעם לכך שהנדר נמשך עד רביעה שניה"וי - 

  .ואם כן נדר עד רביעה שניה, גשמים

  .זיתים] לדברי רבי זביד[. ב

י "כפי שיתבאר בעזה, מותרים הכל ליטול מתנות עניים שבזיתים, משתרד רביעה שניה

  .להלן

  .היתר הליכה בשבילי הרשות ]לדברי רב פפא[. ג

שתהא רשות לעוברי דרכים לקצר הילוכם , אחד מהדברים שהתנה יהושע עם ישראל

הדבר , אולם משתרד רביעה שניה. כל זמן שאין בכך נזק לתבואה, דרך שבילי השדות

  .וקשה לה דישת הרגל, כי מעתה התבואה גדלה, אסור

                                                                                                                                        
 .אמר רב הונא רבנן, מאן יחידים, ושם בגמרא אמרו. י"כן פירש כאן רש א
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  .ביעור פירות שביעית ]רב נחמן בר יצחק[. ד

אבל , אמותר להנות מהם לאחר השביעית, כל זמן שיש פירות שביעית לחיות שבשדה

ְוִלְבֶהְמְּת ְוַלַחָּיה ֲאֶׁשר ְּבַאְרֶצ ", שנאמר, יש לבערם גם מהבית, לאחר שכלו מהשדה

האכל לבהמתך  ,בשדה כל זמן שחיה אוכלת, לומר) 'ז ה"ויקרא כ" (ִּתְהֶיה ָכל ְּתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכל

רביעה  משירדה, ואמרו חכמים. כלה לבהמתך מן הבית, כלה לחיה מן השדה, בבית

ויש לבערם , אותן זבל עושיםשהגשמים , מכאן ואילך אין תבן וקש בשדות ,שניה

  . מהבית

  

  זמן היתר לקט שכחה ופאה ופרט לכל

ֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם ּובְ ", שנאמר, מתנות עניים הם, וכן הפרט, הלקט השכחה והפאה

 א ְתַכֶּלה ְּפַאת ָׂשְד א ְתַלֵּקטִלְקֹצר א  .ְוֶלֶקט ְקִציְר א ְתעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמ ְוַכְרְמ

א ְתַכֶּלה ֶכם ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרצְ " )'י-'ט' ויקרא ו" (יֶכםֵק ֱא 'הֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעֹזב ֹאָתם ֲאִני ְתַלֵּקט 

ג "ויקרא כ" (יֶכםֵק ֱא 'הֶלָעִני ְוַלֵּגר ַּתֲעֹזב ֹאָתם ֲאִני ְּפַאת ָׂשְד ְּבֻקְצֶר ְוֶלֶקט ְקִציְר א ְתַלֵּקט 

ָמָנה ִיְהֶיה ְלַמַען ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאלְ ְוָׁשַכְחָּת ֹעֶמר ַּבָּׂשֶדה א ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו ִּכי ִתְקֹצר ְקִציְר ְבָׂשֶד ) "ב"כ

 הְיָבֶרְכ' ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדי ֶהיֱא.  א ְתַפֵאר ַאֲחֶרי ִּכי  .ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיהִּכי ַתְחֹּבט ֵזיְת

 א ְתעֹוֵלל ַאֲחֶרי א"כ-"ד י"דברים כ" (ַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיהִתְבֹצר ַּכְרְמ.(  

נעשים הפקר לכל , ולא נטלום עניים, שכששהו המתנות הללו בשדה זמן רב, ומבואר

  .אכן יש חילוק בדבר זה בין מיני התבואות, ומותרים גם לעשירים

  .הרי הם מותרים לכל, משילכו הנמושות בשדה, לקט שכחה ופאה של תבואה. א

, שהולכים לאט, הנמושות הם הזקנים ההולכים על משענת, לדברי רבי יוחנן - 

סבורים כל , ומאחר שהלכו עניים זקנים אלו בשדה, ומעיינים היטב לחפש מתנותיהם

  .ומעתה הם מותרים לכל, ומתייאשים מהם, שאין עוד מתנות עניים בשדה, העניים

שמוליך עני את בנו ללקט , הנמושות הם המלקטים זה אחר זה, ולדברי ריש לקיש - 

, סבורים כל העניים שאין עוד מתנות עניים בשדה, ומאחר שהלכו אלו בשדה, אחר

  .ומעתה הם מותרים לכל, ומתייאשים מהם

                                                                                                                                        
אסורים מקרא דהן לא נזרע ולא  עקיבא דאמר ספיחי זרעים ביולר .ספיחי זרעים מותרים אן דאמרכמבירא ליה וס א

אלא כגון תבואת  ,ולאו דוקא תבואה קאמר ,בספיחי אילנות' דמוקי לה ולבהמתך ולחיה וגו ריך לומרצ ...נאסוף 

 ].'תוס[ .אבל ספיחי זרעים אסורים ,דהיינו אילנות ,הכרם



  35    מאימתי ראשון פרק   'ו דף

משילכו העניים  ,]ולכאורה הוא הדין לפאה ושכחה של ענבים[ ,פרט ועוללות של ענבים. ב

מעתה סבורים כל העניים שאין שם , כלומר משיעברו בכרם שתי פעמים, בכרם ויבואו

  . הם מותרים לכלו, אשים מהםומתיי, עוד מתנות עניים

, סבורים כל העניים, משתרד רביעה שניה ,]שכחה ופאה[=ומתנות עניים של זיתים . ג

  . מותר לכלו, ומתייאשים מהנשאר, שכבר לקטו משם הכל

  

  ירידת הגשמים נקראת רביעה

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

  . גשמים רובעים את הארץמשום שה

 ,שנאמר, ]המטר הוא הבעל של הארץ[=מיטרא בעלה דארעא הוא , אמר רב יהודהוכמ

ִהְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה ְוַהֶּׁשֶלג ִמן ַהָּׁשַמִים ְוָׁשָּמה א ָיׁשּוב ִּכי ִאם ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֵיֵרד ַהֶּגֶׁשם "

  ).'י ה"ישעיהו נ" (ְוֶלֶחם ָלֹאֵכלְוָנַתן ֶזַרע ַלֹּזֵרַע ְוִהְצִמיָחּה 

  

  שיעור גשמים של רביעה ראשונה ושניה

התחילו היחידים , שאם לא ירדו גשמים עד שעבר זמן רביעה שלישית, נתבאר

והרי זה , אין להחשיבם כגשמים, שאם ירדו גשמים בשיעור מועט, ומבואר. להתענות

  .נחשבים הם כגשמים, ורק כשירדו כראוי, כלא ירדו

כשירדו בה מים שימיסו את הקרקע , תיחשב גשםרביעה ראשונה , דברי רבי אבהוול

עד שתהא האדמה מלאה , כשירדו בה גשמים, תחשב גשםורביעה שניה . בעומק טפח

שדרך [, בלא להוסיף מים אחרים, בשיעור שיוכלו לעשות ממנה מגופה לחבית, מים

  ].ומבשלים בכבשן, ועושים מהם צורה ,מערבים מים באדמה לעשותה כמו בוץ, עשיית כלי חרס

  

  גשמים שאין בהם משום ועצר

ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאִהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ", נאמר

א ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה  'הְוָחָרה ַאף  .ָלֶהם

  ).ז"י-ז"א ט"דברים י(" ֹנֵתן ָלֶכם 'הַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר 

אלא שלא ירד , שלא ירד גשם כלל" ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים"שאין כוונת הכתוב , ומבואר

  .עדיין יש כאן עצירה, אבל אם ירד מעט, כראוי
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לעשות ממנה , גשמים בשיעור שהאדמה מלאה מיםו שאם ירד, אמר רב חסדאו

ולא נתקיים הכתוב , ודאי ירדו גשמים כראוי, מגופה לחבית בלא תוספת מים אחרים

   ".ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים"

שנאמר בה , אבל ירדו קודם קריאת שמע של ערבית, גשמים אף פחות מכךואם ירדו 

ְוָעַצר ֶאת "וגם כן לא נתקיים הכתוב , ם יפים הםמאחר שירדו ביו, "ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים"

אינם  ,]על ידי עננים קלושים[אבל אם ירדו קודם קריאת שמע של שחרית ". ַהָּׁשַמִים

  ".ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים"ועדיין יש קיום לכתוב , יפים

  

  גשמי בוקר

גשמי , על ידי עננים עבים ]אף קודם קריאת שמע של שחרית[גשמים היורדים בבוקר 

אם יורד מטר [= במפתח בבימיטרא , ועל גשמים כאלה אמר רב פפא לאביי. ברכה הם

מוך  ,]חמר המעביר משאות על חמורו[= בר חמרא ].בשעת פתיחת השערים כלומר בבוקר

, מפני שהשנה מתברכת ,]ולכן לישן[= וגני ,]קפל את השק שבו אתה נושא תבואה[= שקך

  .במכירת תבואתוויהיה שובע בעולם ולא ישתכר 

אמר רב ועליהם , על ידי עננים קלושים אינם גשמי ברכהאבל גשמים היורדים בבוקר 

שננה ואין , ענני הבוקר אין בהם ממש[=הני ענני דצפרא לית בהו מששא , יהודה בר יצחק

שאין [ ֶכם ַּכֲעַנן ֹּבֶקרְוַחְסְּד ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּל ֶאְפַרִים ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּל ְיהּוָדה " ,שנאמר, ]מתברכת על ידם

  ).'ד 'הושע ו" (ְוַכַּטל ַמְׁשִּכים ֹהֵל ]בו ממש

  

  ירידת גשמים בטבת

עד יהיו , טוב לשנה שירדו בה בטבת גשמים הרבה, אם לא ירדו גשמים עד טבת

שהדרכים מנוולים בטיט מפני  ,טבא לשתא דטבת מנוולתא[=הדרכים מנוולות בטיט 

  .שנה את מה שהחסירה עד טבתשבכך תשלים ה, ]הגשמים

טבא לשתא [=, טוב לשנה שבטבת לא ירדו גשמים, ואם עד טבת ירדו גשמים כראוי

   ].אבה בטבת יורדיםשאין גשמים  ,לשנהלה  ובוט אשריה, כלומר ,דטבת ארמלתא

                                                                                                                                        
, כנס טבת הדרכים מנוולותוכשנ, כלומר שירדו גשמים קודם לכן, מ שעל זה נאמר טבא לשתא דטבת מנוולתא"וי א

 ].י"רש' עי. [ויהיה בכך תועלת, ועתה לא יהא נזק אם יפסיקו בטבת
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א שמניעת הגשמים בטבת מועילה לכך שיוכלו התלמידים ללכת בדרכים ללמוד "י

  . שכן אין טוב להם ריבוי מים, ות בורותאו שלא יהיו הגינ, תורה

  . א שמניעת הגשמים בטבת מועילה לכך שלא יהא השדפון נאחז ונדבק בתבואה"וי

  

  ירידת גשמים על מקצת מדינה

אף על פי , אם ירדו שם כראוי, כשירדו גשמים רק על מקצת מדינה, לדברי רב חסדא

ְוָעַצר ֶאת "קיום קללת אין הדבר נחשב כ, שעל חלקה האחר של המדינה לא ירדו

  .ויש לכולם, כי אותם שירדו להם גשמים מוכרים לאחרים, "ַהָּׁשַמִים

מחמת מקולקלים אלו , כולם מקולקלים, ירדו יותר מדאיכשבמקום שירדו אבל 

  . המקלקל את תבואתם, מחמת ריבוי הגשמיםמקולקלים ואלו , חסרון הגשמים

ַגם ָאֹנִכי ָמַנְעִּתי ִמֶּכם ֶאת ַהֶּגֶׁשם ְּבעֹוד ְׁשָׁשה ֳחָדִׁשים וְ "וכך ביאר רב יהודה אמר רב את הכתוב 

ְוֶחְלָקה ֲאֶׁשר א ְוִהְמַטְרִּתי ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ַאַחת א ַאְמִטיר ֶחְלָקה ַאַחת ִּתָּמֵטר ַלָּקִציר 

מטר מחמת חסרון  אלו שלא יהא להם, שניהם לקללה) 'ז 'עמוס ד" (ַתְמִטיר ָעֶליָה ִּתיָבׁש

תהא , "ִּתָּמֵטר"שכן ביאור הכתוב , מחמת ריבוי המטר, ואלו שיהא להם מטר, המטר

  . כלומר מרובה במטר, מקום מטר

  

  ברכה על הגשמים

מברכים , שהם כחתן היוצא לקראת כלהשניתן לומר עליהם בשיעור כשירדו גשמים 

על ידי , ובולטת כנגדה יוצאה אחרת, מ שהכוונה לכך שכשהטיפה נופלת"י. [עליהם

  ].מ שהכוונה לכך שהשווקים מקלחים מים זה כנגד זה"וי. שהארץ מלאה מים

  . מברך ברכת הטוב והמטיב, םהשומע על ירידת הגשמי

  :את ברכה אחתמברך , והרואה את ירידתם

על כל טפה וטפה אלקינו ' המודים אנחנו לך " –אומר כך , לדברי רב יהודה אמר רב

   ."שהורדת לנו

אל  ...ולשוננו רנה כהמון גליו אילו פינו מלא שירה כים " –כך ורבי יוחנן מסיים 

   ".רוב ההודאות' ברוך אתה האלקינו ולא עזבונו ' יעזבונו רחמיך ה

ברוך " –ורבא הקשה למה נאמר רוב ההודעות ולא כולן ולכן אמר שהחתימה היא 
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  ".ההודאות אל' אתה ה

" הודאותה אל  ההודאות ורוב' ברוך אתה ה" –שניהם ולפיכך אמר רב פפא שיחתום ב

שרוב ההודאות אינו מלשון רוב , ומעתה מובן" רוב ההודאות ואל ההודאות"ג "וי

  .ומיעוט אלא לשון הרבה כלומר הוא אל של כל ההודאות והן מרובות

  

  'דף ז

  

  יום הגשמים ותחיית מתים

שכן תחיית המתים לצדיקים , יום הגשמים גדול מתחיית המתים –לדברי רבי אבהו 

ְוָיְצאּו ְוָראּו ְּבִפְגֵרי ָהֲאָנִׁשים ַהֹּפְׁשִעים ִּבי ִּכי ", כמו שנאמר, אבל רשעים אינם חיים[, בלבד

ואילו הגשמים בין . ])ד"ו כ"ישעיה ס(" תֹוַלְעָּתם א ָתמּות ְוִאָּׁשם א ִתְכֶּבה ְוָהיּו ֵדָראֹון ְלָכל ָּבָׂשר

  .שעיםלצדיקים ובין לר

ומהטעם הזה קבעו הזכרת , יום הגשמים שקול כתחיית המתים –ולדברי רב יוסף 

  .גשמים בברכת מחיה המתים

  

  יום הגשמים ויום שנתנה בו תורה

שכן אין לקח אלא , יום הגשמים שווה ליום שניתנה בו תורה –לדברי רב יהודה 

ונאמר , )'ב 'משלי ד(" י ַאל ַּתֲעֹזבּוִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִת ", כמו שנאמר, תורה

כלומר , )'ב ב"דברים ל" (ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי ִּכְׂשִעיִרם ֲעֵלי ֶדֶׁשא ְוִכְרִביִבים ֲעֵלי ֵעֶׂשבַיֲעֹרף ַּכָּמָטר ִלְקִחי "

  .יטוף עליכם לקחי שהוא התורה כמטר ומכאן שיום מתן תורה הרי הוא כיום המטר

שהרי הכתוב אומר , הגשמים גדול יותר מיום שנתנה בו תורהיום  –ולדברי רבא 

הוי  ,מי נתלה במי, וסברא היא, לומר שהתורה הרי היא כמטר, "ַיֲעֹרף ַּכָּמָטר ִלְקִחי"

   .אומר קטן נתלה בגדול

  

  תלמיד חכם הגון ותלמיד חכם שאינו הגון

ומצד . והורגת, אה בכחומשמע שהתורה ב, "ַיֲעֹרף ַּכָּמָטר ִלְקִחי", מצד אחד נאמר. א

תלמיד אם , וביאר רבא. ומשמע שהתורה באה בנחת, "ִּתַּזל ַּכַּטל ִאְמָרִתי", שני נאמר
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   .כמטר ]הרגהו[=עורפהו  ,ואם לאו, כטלהוא חכם הגון 

אמור , ואיני יכול ללמוד, ואמר לו חלש לבי, רבי ירמיה אמר לרבי זירא לבוא ללמוד. ב

וכי , וביאר רבי יוחנן ,)ט"י' דברים כ(" ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה" נאמר, ואמר לו. דברי אגדה

בעץ נאמרו שני , אלא בא הכתוב ללמד שבדבר זה האדם דומה לעץ, האדם הוא עץ

ועל עץ שאינו , )ט"י 'דברים כ( "ִמֶּמּנּו ֹתאֵכל ְוֹאתֹו א ִתְכֹרת", על עץ מאכל נאמר, דברים

אם תלמיד חכם הגון , וכמו כן האדם, )'כ' דברים כ( "ית ְוָכָרָּת ֹאתֹו ַתְׁשִח ", עץ מאכל נאמר

, "ֹאתוֹ ַתְׁשִחית ְוָכָרָּת " ,ואם לאו, "ְוֹאתוֹ א ִתְכֹרת ]כלומר למוד ממנו[ ִמֶּמּנּו ֹתאֵכל" ,הוא

  .אכלומר סור מעליו

  

  העוסק בתורה לשמה והעוסק שלא לשמה

ולא כדי  ,יקאל' שום כאשר צוני המ[ ,כל העוסק בתורה לשמה, היה רבי בנאה אומר

ְוֹתְמֶכיָה ֵעץ ַחִּיים ִהיא ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה " ,שנאמר .תורתו נעשית לו סם חיים, ]להקרות רבי

ִּכי "ואומר ). 'ח 'משלי ג" (ְוִׁשּקּוי ְלַעְצמֹוֶתיִרְפאּות ְּתִהי ְלָׁשֶּר "ואומר ). ח"י 'משלי ג" (ְמֻאָּׁשר

   )ה"ל 'משלי ח" ('הַוָּיֶפק ָרצֹון מֵ ִּיים חַ  בֹמְצִאי ָמָצא

ואין , "ַיֲעֹרף ַּכָּמָטר ִלְקִחי", גנעשית לו סם המות, וכל העוסק בתורה שלא לשמה

ְוהֹוִרדּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהֶעְגָלה ֶאל ַנַחל ֵאיָתן ֲאֶׁשר א ֵיָעֵבד ּבֹו ְוא "נאמר ש  ,עריפה אלא הריגה

  ).'ד א"דברים כ(" פּו ָׁשם ֶאת ָהֶעְגָלה ַּבָּנַחלְוָעְר ִיָּזֵרַע 

  

  הלימוד יחד והלימוד ביחידות

ְּפֵני  ]יחדד[= ְוִאיׁש ַיַחד ]יחדד[= ַּבְרֶזל ְּבַבְרֶזל ָיַחד", נאמר, אמר רבי חמא ברבי חנינא

כגון סכין על גבי [ ,אחד מחדד את חבירו ,מה ברזל זה ,לומר לך, )ז"י ז"משלי כ(" ֵרֵעהּו

   .זה את זה בהלכה םמחדדי ,שני תלמידי חכמיםאף , ]חבירתה

  

                                                                                                                                        
היינו דוקא תלמיד חכם  ,שהיה לומד לפני אחרבי מאיר שאינו הגון כר למיד חכם אף על פיוהא דאמרינן דלומדים מת א

 ].'תוס[ .רשאי ללמוד לפניו אינו ,אבל אם אינו תלמיד חכם ,לפי שלא ילמוד ממעשיו ,יכול ללמוד לפניו

 .כתיב" מצאי" ב

ויש לומר  .שמתוך שלא לשמה בא לשמה ,שאינה לשמה אף על גבלעולם יעסוק אדם בתורה  ,וקשה והלא אמרינן ג

היינו כלומר כדי שיקרא רבי או כדי  ,דמה שאמרינן לעולם יעסוק בתורה אפילו שלא לשמה ,דתרי שלא לשמה הוי

 ].'תוס[ .שלומד לקנטרהיינו מי  ,ן הכא כל העוסק בתורה שלא לשמה נעשה לו סם המותומה שאמרינ .שיכבדוהו
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ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי ָּכֵאׁש ", כמו שנאמר, למה נמשלו דברי תורה כאש, אמר רבה בר בר חנה

אלא שנים או [, מה אש אינו דולק יחיד ,לומר לך, )ט"כ ג"ירמיהו כ" (ּוְכַפִּטיׁש ְיֹפֵצץ ָסַלע 'הְנֻאם 

  ].בלא חבר שיחדדנו[ביחידי  םתורה אין מתקיימי דבריאף , ]שלשה ביחד

' ירמיה נ" (ֶחֶרב ֶאל ִּגּבֹוֶריָה ָוָחּתּוֶחֶרב ֶאל ַהַּבִּדים ְוֹנָאלּו ", נאמר, רבי יוסי ברבי חנינאואמר 

 ]ביחידות[= בד בבדשיושבים  ,אשונאיהם של תלמידי חכמיםחרב על  ,לומר, )ו"ל

   .ועוסקים בתורה

שנאמר בכתוב , נעשים טפשים, כלומר אלו הלומדים לבדם, יםמטפשלא עוד אלא שו

  . והוא לשון טפשות, "ְוֹנָאלּו", הזה

ַוֹּיאֶמר ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה "כמו שנאמר , שכן עם הטפשות בא החטא, חוטאיםלא עוד אלא שו

נֹוֲאלּו "וכן נאמר ). א"ב י"במדבר י(" ֲאֶׁשר נֹוַאְלנּו ַוֲאֶׁשר ָחָטאנּו ִּבי ֲאֹדִני ַאל ָנא ָתֵׁשת ָעֵלינּו ַחָּטאת

  .ותועה היינו חוטא ,)ג"ט י"ישעיה י" (ְׁשָבֶטיהָ  ִּפַּנתִהְתעּו ֶאת ִמְצַרִים ִנְּׁשאּו ָׂשֵרי ֹנף ָׂשֵרי ֹצַען 

  

  הקטנים מוסיפים לגדולים

ֵעץ ַחִּיים ִהיא " ,שנאמרכמו , למה נמשלו דברי תורה כעץ, אמר רב נחמן בר יצחק

 ,קטן מדליק את הגדול ,מה עץ, לומר לך, )ח"י 'משלי ג" (ְוֹתְמֶכיָה ְמֻאָּׁשרים ָּבּה ַלַּמֲחִזיִק 

קטנים  ,תלמידי חכמיםאף , ]להיתח םדקיהמצית את העצים  ,כשמדליק את האורש[

  ].כל שעהאותם  םששואליעל ידי [ ,מחדדים את הגדולים

ומתלמידי , תר מרבותייו ומחבריי, למדתי מרבותיתורה הרבה , וכן אמר רבי חנינא

   .יותר מכולן

  

  תלמיד הגון ותלמיד שאינו הגון

כלומר יש להוליך את ) ד"י א"ישעיהו כ( "ִלְקַראת ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים", מצד אחד נאמר. א

כלומר הצמא ) 'א ה"ישעיהו נ( "הֹוי ָּכל ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים", ומצד שני נאמר. המים לצמא

, שרוצה ללמוד ממך, אם תלמיד הגון הוא, נא בר פפאוביאר רבי חני. ילך למים

הוֹי ָּכל ", ואם לאו. כלומר מצוה לרב ללכת אצלו ללמדו, "ִלְקַראת ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים"

  .כלומר ילך הוא אצל הרב, "ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים

                                                                                                                                        
 .ומכנה הדבר כלפי אחרים, כלומר על תלמידי חכמים עצמם א
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ואל , כלומר למד לאחרים, )ז"ט 'משלי ה( "ָיפּוצּו ַמְעְיֹנֶתי חּוָצה"מצד אחד נאמר . ב

וביאר ). ז"י 'משלי ה(" ִיְהיּו ְל ְלַבֶּד ְוֵאין ְלָזִרים ִאָּת", ומצד שני נאמר. תשמור אצלך

ואמור לו סתרי  ,"ָיפּוצּו ַמְעְיֹנֶתי חּוָצה" ,אם תלמיד הגון הוא, רבי חנינא בר חמא

  ".ִיְהיּו ְל ְלַבֶּד ְוֵאין ְלָזִרים ִאָּת" ,ואם לאו .תורה

  

  י תורה מתקיימים במי שדעתו שפלהדבר

   ,נמשלו דברי תורה למיםלמה , אמר רבי חנינא בר אידי

מקום  םמניחימה מים , לומר לך, )'א ה"ישעיהו נ( "הֹוי ָּכל ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים", כמו שנאמר

   .אאלא במי שדעתו שפלה מתקיימיםאין  ,אף דברי תורה, למקום נמוך םגבוה והולכי

כמו  , מים יין וחלב ,הללו משקיםנמשלו דברי תורה לשלשה למה , עיאואמר רבי אוש

ּוְלכּו ִׁשְברּו ְּבלֹוא ֶכֶסף ַוֲאֶׁשר ֵאין לֹו ָּכֶסף ְלכּו ִׁשְברּו ֶוֱאֹכלּו הֹוי ָּכל ָצֵמא ְלכּו ַלַּמִים "שנאמר 

לם בשביל ללמוד מששאינו נותן והכוונה לתורה [ )'א ה"ישעיהו נ(" ּוְבלֹוא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב

בכלי חרס שהם אלא  םאין מתקיימי ,הללו משקיםמה שלשה , לומר לך, ]ולדעת

   .אלא במי שדעתו שפלה מתקיימיםאף דברי תורה אין  ,שבכליםפחותים 

חכמה מפוארה בכלי  באי –וכמעשה שהיה בבת קיסר שאמרה לרבי יהושע בן חנניה 

   .מכוער

והלא  ,מה את אומרת לי ,ומרמז, בדרך שחוק אמר[, נותן יין בכלי חרסאביך  –אמר לה 

  ].של חרס מכועריםאביך נותן יין בכלים 

  .הלא הכל עושים כן, אם לא בשל חרס במה יתןאלא  –ו אמרה ל

  .תנו בכלי זהב וכסף, אתם שאתם חשובים –אמר לה 

  .ובאו ואמרו לו, והחמיץ, ונתנום בכלי זהב וכסף, הלכה ואמר לאביה

  .מי אמר לך כך –בתו הקיסר לאמר לה 

                                                                                                                                        
כלומר לא תמצא התורה במי  ,לא בשמים היא ולא מעבר לים היא ,כיצד מעברין רקוכן נמי אמרינן בעירובין פ א

ואי סייפא  ,דאי ספרא לא סייפא ,בעבר הים ,ולא בסוחרים ההולכים במדינת הים ,השדעתו גבו ,שמגביה עצמו כשמים

אמרו ליה  .כלומר באותן שרואין בכוכבים ,לא בסחרנין ולא בתגרין ולא באיסטרולגין ,והכי נמי איתא התם .לא ספרא

 ,פירוש להטיל מים ,למיא תיתי לי דלא מעיינא בהו אלא בעידן דנפקא ,אמר להו ,והא מר איסטרולגוס הוא ,לשמואל

 ].'תוס[ .ולא אני מבטל לעצמי

 .כמה חבל שחכמה מפוארה בכלי מכוער, לשון צער, "איי"אפשר שהוא כמו  ב
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  .אמר לירבי יהושע בן חנניה  –ו אמרה ל

  .למה אמרת לה כך –קראו לרבי יהושע ושאלו הקיסר 

, כך אמרתי לה ,]אי חכמה מפוארה בכלי מכוער[, כמו שאמרה לי –ענה לו רבי יהושע 

  ].אף התורה מתקיימת בי יותר משאילו הייתי נאה .יין משתמר בכלי מכוערש[

  .והלא יש חכמים נאים שלומדים תורה –שאל הקיסר 

שאי , היו לומדים יותר, אם היו מכוערים, אותם חכמים נאים –ענה לו רבי יהושע 

  .אובא לידי שכחה, אפשר לנאה להשפיל דעתו

  

  דברי תורה משתכחים בהיסח הדעת

, לומר לך ,מים יין וחלב ,הללו משקיםנמשלו דברי תורה לשלשה טעם נוסף לכך ש

 ,שאם לא ישמרם יפה[, אלא בהיסח הדעת נפסליםאין  ,הללו משקיםה שלשכשם ש

שמתוך  ,יותר משמן ודבש, ונפסלים מלשתות בדבר קל, או נופל לתוכן דבר מאוס םו נשפכיייה

אף , ]והתחתון בר ונקי, ואפשר אדם נוטל העליון וזורקו לחוץ, שהן עבים צפה הפסולת למעלה

  ].תמיד חוזר עליהםאם אינו [ח הדעת אלא בהיס משתכחיםאין  ,דברי תורה

  

  שנבראו שמים וארץ גדול יום הגשמים כיום

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

ַהְרִעיפּו ָׁשַמִים ִמַּמַעל ּוְׁשָחִקים " ,שנאמר, ]הגשמים גדול יותר מיום שנבראו שמים וארץ

אם , )'ח ה"ישעיהו מ(" ְּבָראִתיו 'הַּתח ֶאֶרץ ְוִיְפרּו ֶיַׁשע ּוְצָדָקה ַתְצִמיַח ַיַחד ֲאִני ִיְּזלּו ֶצֶדק ִּתפְ 

אבל עתה שנאמר , היה מובן שהכוונה לבריאת שמים וארץ ,"בראתים"היה נאמר 

 ה"בשמשתבח ומתפאר הק ולמדנו, מבואר שהכוונה לגשמים, "ְּבָראִתיו"לשון יחיד 

  . במטר השמים

  

  שאפילו ישועה פרה ורבה בו יום הגשמיםגדול 

ַהְרִעיפּו ", שנאמר ,שאפילו ישועה פרה ורבה בו ,גדול יום הגשמים, אמר רב אושעיא

                                                                                                                                        
 ].'תוס[ .הוו תלמידי חכמים ביותר ,אם היו שונאים היופי ,כתבו' ותוס. י"כן פירש רש א



  43    מאימתי ראשון פרק   'ז דף

כלומר בזמן ששמים מרעיפים , "ָׁשַמִים ִמַּמַעל ּוְׁשָחִקים ִיְּזלּו ֶצֶדק ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ְוִיְפרּו ֶיַׁשע

  .ם לישועהונזכרי, מליצי זכות נכנסים לפניו, גשמים

  

  נמחלו עונותיהן של ישראלכשהגשמים יורדים 

אלא אם כן נמחלו עונותיהן של  ,אין הגשמים יורדים, אמר רבי תנחום בר חנילאי

ִּכִּסיָת  ]מיד[ ָנָׂשאָת ֲעֹון ַעֶּמ .ַיֲעֹקב אַׁשְבָּת ְׁשִבית ]במים[ַאְרֶצ  'הָרִציָת " ,שנאמר, ישראל

  ).ג-'ב ה"ים פתהל(" ָכל ַחָּטאָתם ֶסָלה

ל אנו לומדים זאת "לומדים זאת מהכתוב הנ םאת, לרבינא בזעירי מדיהבת ואמר ל

ִּכי תֹוֵרם ֶאת ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוָסַלְחָּת ְלַחַּטאת ֲעָבֶדי ְוַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ", מהכתוב הזה

  ).ו"ל 'ח' מלכים א" (ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ְלַעְּמ ְלַנֲחָלהַעל ַאְרְצ ְוָנַתָּתה ָמָטר ַהֶּדֶר ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ֵיְלּכּו ָבּה 

  

  הגשמים נעצרים כשנתחייבו ישראל כליה

אלא אם כן  ,םאין הגשמים נעצרי, אמר רבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו

ואין [ ֶלגִצָּיה ַגם ֹחם ִיְגְזלּו ֵמיֵמי ׁשֶ  ]כאשר[" ,שנאמר, של ישראל כליה םנתחייבו שונאיה

  ). ט"י ד"איוב כ(" ְׁשאֹול ָחָטאּו]בידוע ש. יורדים גשמים

ל אנו לומדים זאת "לומדים זאת מהכתוב הנ םאת, זעירי מדיהבת לרבינא ואמר ל

ְוָהֲאָדָמה א ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוא ִיְהֶיה ָמָטר ָּבֶכם  'הְוָחָרה ַאף ", מהכתוב הזה

   ).ז"י א"דברים י" (ֹנֵתן ָלֶכם' הֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ַבְדֶּתם ְמֵהָרה ַואֲ 

  

  בשביל איזה חטא הגשמים נעצרים

, בשביל ביטול תרומות ומעשרותאלא  ,נעצריםאין הגשמים , רב חסדאלדברי . א

, רותשהם הפרשת תרומות ומעש, דברים שציויתי אתכם בימות החמה[ ִצָּיה ַגם ֹחם"שנאמר 

  ". ִיְגְזלּו ֵמיֵמי ֶׁשֶלג ]ולא עשיתם

                                                                                                                                        
 .כתיב" שבות" א

אלא זעירי אחר הנקרא זעירי , לא ראו זה את זהו, ורבינא סוף הוראה, היה מן הראשוניםשהוא , אין זה זעירי סתם ב

 ].י"רש. [מדיהבת
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, בשביל מספרי לשון הרעאלא  ,נעצריםאין הגשמים , רבי שמעון בן פזילדברי . ב

ובכך , שכן דרכה של רוח צפון להביא אור לעולם[ ָּגֶׁשם ]תבטל[= רּוַח ָצפֹון ְּתחֹוֵלל"שנאמר 

 ְלׁשֹון ָסֶתר ]מפני, שאינו מביא גשםה בכך "שמראה הקב[ ּוָפִנים ִנְזָעִמים ]גשמים נעצרים

  )ג"כ ה"משלי כ(" ]אשקר ורכילות[=

, בשביל עזי פניםאלא  ,נעצריםאין הגשמים , רב סלא אמר רב המנונא לדברי. ג

ּוֵמַצח ִאָּׁשה זֹוָנה ָהָיה ָל  ]וכל זה למה משום[ ּוַמְלקֹוׁש לֹוא ָהָיה ,ִבִביםַוִּיָּמְנעּו ְר " ,שנאמר

  ).'ג 'ירמיהו ג(" ]שהיה בך עזות[ ָּכֵלםֵמַאְנְּת ִה 

 ,שנאמר, בשביל ביטול תורהאלא  ,נעצריםאין הגשמים , רב קטינאלדברי . ד

לשון " מך"שכן , הוא הנעשה עני" ִיַּמ"שכן  ).ח"י 'קהלת י( "ַּבֲעַצְלַּתִים ִיַּמ ַהְּמָקֶרה"

, ה"הוא הקב" ַהְּמָקֶרה"ו, )'ח ז"קרא כוי( "ְוִאם ָמ הּוא ֵמֶעְרֶּכ"כמו שנאמר , עניות הוא

, )'ג ד"תהלים ק" (ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּל ַעל ַּכְנֵפי רּוחַ ַהְמָקֶרה ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ", כמו שנאמר

שלא  ,בשביל עצלות שהיה בישראלש, "ַּבֲעַצְלַּתִים ִיַּמ ַהְּמָקֶרה"כוונת הכתוב , ואם כן

  .שאין בו כח להוריד טל ומטר ,מךה "בשה שונאו של הקנע ,עסקו בתורה

ְוַעָּתה א ָראּו אֹור ָּבִהיר הּוא ַּבְּׁשָחִקים ְורּוַח ָעְבָרה ", ורב יוסף למד זאת מהכתוב

 'משלי ו( "ִּכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור", שנאמר, אין אור אלא תורה). א"כ ז"איוב ל(" ַוְּתַטֲהֵרם

ָּבִהיר " ,מפני שלא ראו אור תורה, "ְוַעָּתה א ָראּו אֹור", ל"כתוב הנוכך כוונת ה, )ג"כ

כלומר , כלומר אפילו היו השמים בהרות בהרות, "הּוא ַּבְּׁשָחִקים ְורּוַח ָעְבָרה ַוְּתַטֲהֵרם

  .רוח מפזרת אותם, מאחר שלא למדו תורה, מלאים עננים ורוצה להוריד גשמים

 "ַעל ַּכַּפִים ִּכָּסה אֹור"שנאמר  ,בעון גזלאלא  ,נעצריםם אין הגשמי, רבי אמילדברי . ה

ְוִיְתַּכּסּו ַׂשִּקים ָהָאָדם ְוַהְּבֵהָמה ְוִיְקְראּו ֶאל ", אין כפים אלא חמס כמו שנאמר, )ב"ל ו"איוב ל(

אין אור אלא ו, )'ח 'יונה ג(" ּוִמן ֶהָחָמס ֲאֶׁשר ְּבַכֵּפיֶהםים ְּבָחְזָקה ְוָיֻׁשבּו ִאיׁש ִמַּדְרּכֹו ָהָרָעה ִק ֱא

איוב (" ַיְטִריַח ָעב ָיִפיץ ֲעַנן אֹורוֹ  ]שם המלאך הממונה על הגשם[= ַאף ְּבִרי", שנאמר, מטר

  .שבעוון חמס נמנע הגשם, "ַעל ַּכַּפִים ִּכָּסה אֹור", ואם כן כוונת הכתוב, )א"י ז"ל

  

  אדם שיש בו עזות פנים

שנאמר  ,סוף נכשל בעבירה ,שיש לו עזות פניםכל אדם , אמר רב סלא אמר רב המנונא

                                                                                                                                        
' עי. [סתרלשון  באים על ידיכך פנים נזעמים  ,גשם מביאהכשם שרוח צפון  ,ופשט המקרא. כן הוא דרש המקרא א

 ].י"רש
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"ּוֵמַצח ִאָּׁשה זֹוָנה ָהָיה ָל."  

משמע  ,"ָהָיה ָל"אלא " יהיה לך"לא נאמר ש, בידוע שנכשל בעבירה, רב נחמן אמר

   .כבר נכשל

ֵהֵעז "שנאמר , מותר לקרותו רשע ,כל אדם שיש לו עזות פנים, אמר רבה בר רב הונא

שמחמת עזותו , כלומר אמור לו בפניו שהוא רשע[ ָרָׁשע ְּבָפָניו ]שיש בו עזותכלומר איש [ ִאיׁש

   ).ט"כ א"משלי כ( ]"אבלבד מותר לקראתו כן

 ]כלומר מי שהוא עז פנים[ ְוֹעז ָּפָניו"שנאמר  ,מותר לשנאותו, רב נחמן בר יצחק אמר

  ".ֶּנאְיׂשֻ "אלא  "ְיֻׁשֶּנא"אל תקרי  )'א 'קהלת ח(" ְיֻׁשֶּנא

  

  קנה לעצירת הגשמיםת

מבואר שתקנה לעצירת , בו מבואר שהגשמים נעצרים בעוון הגזל, ל"בסוף הכתוב הנ

 ְבַמְפִּגיעַ  ]על הגשם שתרד[ָעֶליָה  ]ה"הקב[ ַוְיַצו", שנאמר, בהתפילההגשמים היא 

ְתַּפֵּלל ְּבַעד ְוַאָּתה ַאל ִּת ", כמו שנאמר, שכן פגיעה לשון תפילה היא, )ב"ל ו"איוב ל(" ]עליה

   ).ז"ט 'ירמיהו ז" (ִּכי ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע ֹאָתְוַאל ִּתְפַּגע ִּבי ְוַאל ִּתָּׂשא ַבֲעָדם ִרָּנה ּוְתִפָּלה ָהָעם ַהֶּזה 

אם ראית רקיע שקיהה , כלומר[ ִאם ֵקָהה ַהַּבְרֶזל", דרש זאת מהכתוב הבאורבי אמי 

בשביל מעשה בדור שהם , סיבת הדבר[, ִנים ִקְלַקלְוהּוא א פָ  ,]מלהוריד טל ומטר, כברזל

כלומר [ ְוִיְתרֹון ,]כלומר יתגברו בתפילה ורחמים[ ַוֲחָיִלים ְיַגֵּבר ]ומה התקנה לכך. מקולקלים

ולא היו באים כלל , שהיו מעשיהם כשרים מתחילה[ ַהְכֵׁשיר ָחְכָמה ]אם, וטוב מזה היה

  ) 'י 'קהלת י(" ]לעצירת גשמים

  

  'דף ח

  

  לימוד המשנה היטב נצרך להבנת התלמוד

שהוא , התלמוד, כלומר, שלמודו קשה עליו כברזל אם ראית תלמיד ,ריש לקישאמר 

                                                                                                                                        
 ,ועומד במורדו ,דודאי נכשל בעבירה ,לזה מותר ,יורד עמו לחייו ,הקורא לחבירו רשע ,בקדושין נןאף על גב דאמרי א

 ].'תוס[ .דהכרת פניו ענתה בו

 .כלומר יחזיר הגזלה, ע למה לא די בכך שחוזר בו מהדבר שגרם לעצירת הגשמים"יל ב
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בשביל משנתו  ,ואינו מתיישב לו מרוב קושיות, קשה לו, ביאור המשניות וטעמיהם

 אין הטעמיםולפיכך , ששנהמה היטב אינו זוכר מ שהכוונה לכך ש"י[, וילעשאינה סדורה 

פוטר על , גורס בטעותשהכוונה לכך ש מ"וי. שאינו יודע מה הוא בא לבאר, מתיישבים בלבו

כי הטעמים אינם מתיישבים לו עם מה ששונה , ולכן קשה לו, ומחייב על הפטור ,החיוב

, "ְוהּוא א", שכך פירושו, "ְוהּוא א ָפִנים ִקְלַקל", ודבר זה למד מהכתוב ].בטעות

, בדבר שהוא לפניםשקלקל , "ָפִנים ִקְלַקל"מפני ש, ותלמודושמועתו  מביןאינו כלומר 

  .ולפניה גמראמת לבמשנה שהיא קודכלומר 

, שכך ילמד את המשניות מבני הישיבה החוזרים על משנתם, ותקנתו להרבות בישיבה

  ".ְיַגֵּבר"חיילות  םשה, בין תלמידיםכלומר , "ַוֲחָיִלים", וזהו שנאמר

שהיה מסדר משנתו תחילה , "ַהְכֵׁשיר ָחְכָמה" אם, ומר וטוב מזה היהכל, "ְוִיְתרֹון"

  .כהוגן קודם שהיה נכנס לתלמוד

ורק , שהיו חוזרים על משנתם פעמים הרבה שתתקיים בידם, וכן מצינו באמוראים

  .אחר כך נכנסו ללמוד מרבותיהם גמרא

ואחר , תורה יום שניתנהמסדר משנתו ארבעים פעמים כנגד ארבעים ה יריש לקיש ה

  .כך נכנס לפני רבי יוחנן ללמוד גמרא

מספר הספרים של כנגד  פעמיםוארבע  משנתו עשריםמסדר היה ב אדא בר אהבה ור

  .ואחר כך נכנס לפני רבא ללמוד גמרא, תורה נביאים וכתובים

  

  סיבה שהתלמוד קשה לתלמיד כברזל

הסיבה לכך , כברזל אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו, לדברי ריש לקישש, נתבאר

כי המשנה , כלומר הסיבה שהתלמוד קשה לו, בשביל שמשנתנו אינה סדורה לו

שמועתו  מביןאינו כלומר , "ְוהּוא א"שנאמר , הקודמת לתלמוד אינה סדורה לו

במשנה שהיא כלומר , בדבר שהוא לפניםשקלקל , "ָפִנים ִקְלַקל"מפני ש, ותלמודו

  .ולפניה גמראמת לקוד

, אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל, אמרש את הכתוב באופן אחר ודרורבא 

כלומר שמראה , בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים ,כלומר שתלמודו אינו מיושב אצלו

ָפִנים "מפני ש, ותלמודושמועתו  מביןאינו כלומר , "ְוהּוא א"שנאמר , לו פנים רעות

תו להרבות רעים על רבו שיתפייס הימנו ותקנ. רבו מראה לו פנים רעותש, "ִקְלַקל

ַהְכֵׁשיר " אם, כלומר וטוב מזה היה, "ְוִיְתרֹון". "ְיַגֵּבר ַוֲחָיִלים"שנאמר , ויסביר לו פנים
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  .שהיו מעשיו מוכשרים לפני רבו מתחילה, "ָחְכָמה

  

  הגשמים נעצרים בשביל שאין מתפללים

, כלומר נעשים כחלודה, חשתכנעליו  םשהשמים משתכי ,אם ראית דור, אמר רבי אמי

, שאין בדור ]המתפללים בלחש[=בשביל לוחשי לחישות  ,מלהוריד טל ומטר ונעצרים

, ְּבלֹוא ָלַחׁש ,]הסיבה לכך, כלומר אם ישתכו השמים כנחושת[, ִאם ִיֹּׁש ַהָּנָחׁש"שנאמר 

  )א"י 'קהלת י" (ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון ]שאין בעלי לחישות בדור[

ַיִּגיד ָעָליו ", שנאמר בענין הגשמים, ]להתפלל[=ותקנתם שילכו אצל מי שיודע ללחוש 

ומי שאפשר לו ללחוש . כלומר יתפלל עליו חבירו, )ג"ל ו"איוב ל" (ִמְקֶנה ַאף ַעל עֹוֶלה ֵרעוֹ 

  ".ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון"שנאמר , מה הנאה יש לו, ואינו לוחש] להתפלל[=

, וירבה עליו בתפילה, תקנתו ללכת אצל חסיד שבדור, ולא נענה] התפלל[=לחש  ואם

, ואין פגיעה אלא תפילה, )ב"ל ו"איוב ל(" ַוְיַצו ָעֶליָה ְבַמְפִּגיעַ ַעל ַּכַּפִים ִּכָּסה אֹור ", שנאמר

ִּכי ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע ְוַאל ִּתְפַּגע ִּבי ּוְתִפָּלה ְּבַעד ָהָעם ַהֶּזה ְוַאל ִּתָּׂשא ַבֲעָדם ִרָּנה ְוַאָּתה ַאל ִּתְתַּפֵּלל "שנאמר 

ז"ט 'ירמיהו ז" (ֹאָת.(  

מביא  ,]מתגאה[= ומגיס דעתו עליו ]ונתקבלה תפילתו[= ועלתה בידו ]התפלל[= ואם לחש

על שהגיס , "ַעל עֹוֶלה" ,כלומר גורם להביא אף, "ִמְקֶנה ַאף" ,שנאמר ,לעולם ]כעס[= אף

  .דעתו למעלה

  

  תלמידי חכמים בעיר אחד שני

זה לזה  נוחיםואין  ,בעיר אחת םשני תלמידי חכמים שיושבי, רבאשלדברי יש גורסים 

ַיִּגיד "שנאמר , עליהםכלומר מביאים אותו  ,אותו םומעלי ,באף מתקנאים ,בהלכה

  ].מתקנים באף שיהא עולה עליהם[" ִמְקֶנה ַאף ַעל עֹוֶלה" ]שכל אחד לעצמו[" ָעָליו ֵרעוֹ 

זה לזה  ונוחים ,בעיר אחת םשני תלמידי חכמים שיושבי, רבאשלדברי ויש גורסים 

, שיסתלק מעליהםכלומר  מעלים אותו  ,אותו ומעלים ,באף מתקנאים ,בהלכה

מתקנים ומעלים אותו [" ִמְקֶנה ַאף ַעל עֹוֶלה" ]שלומדים יחד[" ַיִּגיד ָעָליו ֵרעוֹ "שנאמר 

  ].מעליהם

  

  נחש ומספרי לשון הרע

ארי  ,ואומרים לו ,לעתיד לבוא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש ,אמר ריש לקיש
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שמפחד מן , שמוליך לחוריו ואוכל שם[, זאב טורף ואוכל ,]ואינו מתירא, מיד[ דורס ואוכל

, ]םשאתה נושך בני אדם והורג[ ,מה הנאה יש לךאתה  ,]ולכולן יש להם הנאה, הבריות

  ).א"י 'קהלת י( "ָחׁש ְּבלֹוא ָלַחׁשִאם ִיֹּׁש ַהּנָ " ,שנאמר

מה יתרון לבעל הלשון כלומר  ,)א"י 'קהלת י(" ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַעל ַהָּלׁשֹון", עונה להם הנחש

   .אאף על פי שאין לו הנאה, שמספר לשון הרע

  

  התפילה הנשמעת

 ,אין תפלתו של אדם נשמעת, אמר רבי אמיוכמ, בנקלתפילת היחיד אינה נשמעת 

   ).א"מ 'איכה ג" (ֶאל ֵאל ַּבָּׁשָמִיםִנָּׂשא ְלָבֵבנּו ֶאל ַּכָּפִים " ,שנאמר, לא אם כן משים נפשו בכפוא

וכדברי שמואל שהעמיד , אבל תפילת הרבים נשמעת אף על פי שאין לב כולם שלם

ֹוָנם ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁש ]הרבים[ ַוְיַפּתּוהּו", ודרש] להשמיע דרשתו לרבים, מתורגמן[=אמורא 

ואף על , )ז"ל-ו"ל ח"תהלים ע(" ְוא ֶנֶאְמנּו ִּבְבִריתוֹ  ]ה"בעם הק[ ְוִלָּבם א ָנכֹון ִעּמוֹ . ְיַכְּזבּו לוֹ 

ְוא ַיְׁשִחית ְוִהְרָּבה ְלָהִׁשיב ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר ָעֹון ", שומע תפילתם כמבואר בכתוב הבא פי כן

  ).ח"ל ח"הלים עת" (ַאּפֹו ְוא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתוֹ 

  

  גשמים יורדים בשביל בעלי אמנה

ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ " ,שנאמר, אלא בשביל בעלי אמנה ,יורדיםאין גשמים , אמר רבי אמי

הם [ ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ]ובזכות זה, כלומר יש אמונה במשא ומתן בין הבריות בארץ[ ִּתְצָמח

  ).ב"י ה"תהלים פ(" ִנְׁשָקף ]הגשמים

  

  י אמנהכמה גדולים בעל

 כמבואר ,מחולדה ובור ?מניין, בבא וראה כמה גדולים בעלי אמנה, ואמר רבי אמי

   .באגדה

ובא  .ונפלה ,והיה בור בדרך ,היתה רוצה לילך לבית אביהש ,מעשה היה בנערה אחת

                                                                                                                                        
. עמו מספרי לשון הרע םומתביישי, מפני שהשיא אדם הראשון, כדי שיתבייש, בדין אצל נחש ה"בולפיכך מביאו הק א

 .את בעל לשון הרע או את הנחש, ה מביא בדין"הקב ע את מי"ויל]. י"רש[

 .ומה היא גדולתם, ע מי הם בעלי האמנה"יל ב
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שהוא לא  ,ונשבעו ביניהן .הן ,אמרה לו .אם אני אעליך תנשאי לי ,בחור אחד ואמר

והיתה חולדה  .מי מעיד בינינו ,ואמרו .תנשא לאיש אחרוהיא לא  ,ישא אשה אחרת

והלכו  .יהיו עדים בינינו ,בור וחולדה ,אלו שנים ,ואמרו ,אחת הולכת לפני הבור

באת חולדה ונשכתו  ,וילדה בן ,והוא נשא אשה אחרת ,והיא עמדה בשבועתה ,לדרכם

שלא  ,שה שהגיע לנומה זה המע ,אמרה לו אשתו .ונפל לבור ומת ,וילדה לו בן שני ,ומת

חזור  אם כן ,אמרה לו .נזכר השבועה וסיפר לאשתו כל המעשה .כשאר בני אדם

  .והלך ונשא את הבתולה ,וכתב לה גט ,וקחנה

על  ,שמשימו עד בינו לבין חבירו, ה"בהמאמין בהק, ומה המאמין בחולדה ובור כך

  .ור על הדברולכן יש להיזהר שלא לעב, שיקיים מה שהאמינו בו, אחת כמה וכמה

  

  עם הצדיקים מדקדקים יותר

עליו  םמצדיקי ,שמכשיר ומקשט מעשיו, כל המצדיק את עצמו מלמטה, אמר רבי יוחנן

מקלקל היה יותר משאילו [, עמו אפילו כחוט השערה םמדקדקיכלומר  ,הדין מלמעלה

אז , שמכשיר מעשיו בארץ" ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ִּתְצָמח"שנאמר , כדי למרק עונותיו ,]מעשיו

  .שמדקדקים עמו, כלומר דין, "ֶצֶדק"אלא " צדקה"לא נאמר , "ְוֶצֶדק ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף"

" ּוְכִיְרָאְת ֶעְבָרֶת", מהפסוקענין זה למד  ,רבי חייא בר אבין אמר רב הונאולדברי 

, כך עברתך עליו יותר, ככל שהוא ירא יותר, שמי שירא אותך, המלמד ,)א"י 'תהלים צ(

   .אלמרק עונותיוכדי 

ְוֹעֵׂשה ֶצֶדק ִּבְדָרֶכי ִיְזְּכרּו ָּפַגְעָּת ֶאת ָׂשׂש ", מהפסוקענין זה למד ולדברי ריש לקיש 

" ָּפַגְעָּת ֶאת", שכך פירושו, )'ד ד"ישעיהו ס(" ֵהן ַאָּתה ָקַצְפָּת ַוֶּנֱחָטא ָּבֶהם עוָֹלם ְוִנָּוֵׁשעַ 

כלומר יזכרו לטובה , "ִּבְדָרֶכי ִיְזְּכרּו"ואף על פי כן  ,"ָׂשׂש ְוֹעֵׂשה ֶצֶדק" הצדיקים שהם

כלומר נענשים אנו על , "ֵהן ַאָּתה ָקַצְפָּת ַוֶּנֱחָטא ָּבֶהם"ואומרים , את הנהגתך הזו

  .כלומר יתמרקו העוונות לעולם הבא ונושע בו, "עֹוָלם ְוִנָּוֵׁשעַ "ועל ידי זה , חטאנו

 -  

שנאמר , מביא ישועה לעולם ,שבאין עליו םהשמח ביסוריכל , אמר רבי יהושע בן לויו

   ".עֹוָלם ְוִנָּוֵׁשעַ " ,בהם

                                                                                                                                        
 ,"ּוְכִיְרָאְת ֶעְבָרֶת", מי יודע עוז וכח למצוא אותו לנוס מפניך ביום אפך כלומר, "ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפ" ,ופשט המקרא א

 ].י"רש. [מעברתךכך יש להתיירא ולהתפחד  ,כשם שאתה יראוי ומפוחד



  'ח דף   תעניתמסכת     50

  עצירה בגשמים ובאשה

ְוָעַצר ֶאת ָּבֶכם  'הְוָחָרה ַאף ", כמו שנאמר, מניעת הגשמים נקראת בתורה בלשון עצירה

" ֹנֵתן ָלֶכם 'הְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ְוא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה א ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאבַ ַהָּׁשַמִים 

, ומכאן לימד ריש לקיש. וכן נקראת האשה שמקשה ללדת ואינה יולדת ,)ז"י א"דברים י(

, הדבר דומה לאשה שמחבלת ואינה יולדת, שבשעה שהשמים נעצרים מלהוריד מטר

  .ועל חטא הוא בא, והדבר קשה לעולם

, ונאמרה עצירה באשה ,נאמרה עצירה בגשמים, משום בר קפראוכן אמר ריש לקיש 

ְלֵבית ֲאִביֶמֶל ַעל ְּבַעד ָּכל ֶרֶחם  'הִּכי ָעֹצר ָעַצר " ,באשהנאמרה עצירה , ]יש לבקש םעל כולו[

  ".ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים" ,בגשמיםונאמרה עצירה ). ח"י 'בראשית כ" (ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם

  

  בגשמים ובאשהלידה 

נאמר לידה . ונאמר לידה בגשמים ,נאמר לידה באשה, אמר ריש לקיש משום בר קפרא

ונאמר לידה , )ג"כ 'בראשית ל" (ים ֶאת ֶחְרָּפִתיִק ַוֹּתאֶמר ָאַסף ֱאַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן " ,באשה

ְוהוִֹליָדּה ָּמה א ָיׁשּוב ִּכי ִאם ִהְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֵיֵרד ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג ִמן ַהָּׁשַמִים ְוׁשָ " ,בגשמים

   ).'י ה"ישעיהו נ" (ְוָנַתן ֶזַרע ַלֹּזֵרַע ְוֶלֶחם ָלֹאֵכל ְוִהְצִמיָחּה

  

  פקידה בגשמים ובאשה

נאמר . נאמר פקידה באשה ונאמר פקידה בגשמים, אמר ריש לקיש משום בר קפרא

). 'א א"בראשית כ" (ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר 'הַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַּיַעׂש  ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה 'הוַ " ,באשהפקידה 

ים ִק ֱא ]בריכה[=ַוְּתֹׁשְקֶקָה ַרַּבת ַּתְעְׁשֶרָּנה ֶּפֶלג ָּפַקְדָּת ָהָאֶרץ " ,בגשמיםונאמר פקידה 

  ).'י ה"תהלים ס" (ָּתִכין ְּדָגָנם ִּכי ֵכן ְּתִכיֶנהָ ָמֵלא ָמִים 

  

  יוצאיםמהיכן גשמים 

יש  ]אהל מלא מים[= כמין קובהש, מלמד, "ים ָמֵלא ָמִיםִק ֱא ]בריכה[=ֶּפֶלג ", נאמר

  .םשממנה גשמים יוצאי ,ברקיע

  

  )ג"י ז"איוב ל(" ִאם ְלֵׁשֶבט ִאם ְלַאְרצוֹ ִאם ְלֶחֶסד ַיְמִצֵאהּו"

  :כך הוא ביאור הכתוב, רבי שמואל בר נחמני לדברי. א
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  . כשבט שמכה בכח, יורדים הם בכח, ה רוב גשמים לרעה"הקב אם גזר –" ִאם ְלֵׁשֶבט"

מקום שאין שם , הרים וגבעותמורידם על ה "הקב, ואם חזרו בתשובה –" ִאם ְלַאְרצוֹ "

  .איש

  .בנחת ימציאם לארצו, ואם גזר שירדו בחסד וברחמים –" ִאם ְלֶחֶסד ַיְמִצֵאהּו"

  :כל דבר כפי מה שהוא נצרךומוריד ל, הכל טובהש, ל"ביאור נוסף לכתוב הנ. ב

  .מוריד בכח אלאילנות הצריכים בכח –" ִאם ְלֵׁשֶבט"

  .לזרעים הצריכים בנחת מוריד בנחת –" ִאם ְלַאְרצוֹ "

ממציא , לבורות שיחין ומערות הצריכים רוב מים להתמלא –" ִאם ְלֶחֶסד ַיְמִצֵאהּו"

  .להם כל צרכם

  

  רעב ומות

על שני דברים אי אפשר להתפלל , אמרו. ומוות היה רעבבימי רבי שמואל בר נחמני 

ורעב , נתפלל שלא ימותו, ומאחר שרק על אחד נוכל להתפלל, ]י להלן"כפי שיתבאר בעזה[

  .נסבול

וממילא יתבטל , נתפלל על הרעב שיבטל ויהיה שובע, רבי שמואל בר נחמני םאמר לה

לומר אינו מביא כ, נותנו לחיים ולא למתים, ה נותן שובע"שכן כשהקב, גם המות

" ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון" ,שנאמר, אלא כדי שיחיו, שובע להמית בני אדם

  .כלומר משביע רצון לחיים, )ז"ט ה"תהלים קמ(

  

  אין מתפללים על שני דברים יחד

, מהכתובשהדבר למד , ואמרו. שאין להתפלל על שתי גזרות רעות יחד, נתבאר לעיל

אף , ולא על אחרת" ַעל ֹזאת" ,)ג"כ 'עזרא ח" (ַוֵּיָעֵתר ָלנּוינּו ַעל ֹזאת קֵ ַוְּנַבְקָׁשה ֵמֱאָּנצּוָמה וַ "

  .על פי שיש אחרת

ְוַרֲחִמין ְלִמְבֵעא ִמן ֳקָדם ", מהכתובשהדבר למד , משמו של רבי חגיובמערבא אמרו 

                                                                                                                                        
 .'כמבואר לעיל בסוף דף ג א
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 רשל ידיעת חלום נבוכדנצ, על סוד זה[= ָנהַעל ָרָזה ְּד  ]ל השמים- ולבקש מלפני א[ ֱאָלּה ְׁשַמָּיא

ולא על " ַעל ָרָזה ְּדָנה", )ח"י 'דניאל ב" (ִּדי ָלא ְיֹהְבדּון ָּדִנֵּיאל ְוַחְברֹוִהי ִעם ְׁשָאר ַחִּכיֵמי ָבֶבל ]ופתרונו

  .אף על פי שיש אחר, אחר

  

  המקבל עליו להתענות מיד נחשב כמי שהתענה כבר

כי לא רצו שתבוא ברכה [, וגם גזרו שלא ישבו בתענית, מדו גזרת שבימי רבי זירא גזר

לא יכלו לגזור תענית כדי לבטל את הגזרה , ומחמת הגזרה השניה, ]לעולם בשבילם

  .הראשונה

על מנת שנקיים את ימי , נקבל עלינו ימי תענית על גזרת השמד, אמר להם רבי זירא

, ילו אנו כבר מתעניםוקבלה זו תחשב לנו כא, התענית שכשתיבטל הגזרה השניה

  .ותועיל לבטל את גזרת השמד

, אמר להם, וכששאלו אותו מנין לו שקבלה לעשות דבר נחשבת כעשיית הדבר ממש

ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ַאל ִּתיָרא ָדִנֵּיאל ִּכי ִמן ַהּיוֹם ָהִראׁשוֹן ", שנאמר, שכן מבואר בספר דניאל

דניאל " (ַוֲאִני ָבאִתי ִּבְדָבֶריי ִנְׁשְמעּו ְדָבֶרי ֶק ּנוֹת ִלְפֵני ֱאֲאֶׁשר ָנַתָּת ֶאת ִלְּב ְלָהִבין ּוְלִהְתעַ 

  .כאילו התענה נשמעו דבריוכבר  ,דניאל להתענות שקיבל עליושמשעה  ,מבואר ,)ב"י 'י

  

  יום הגשמים קשה לבני אדם

העולם ש, אבימי אחאב ,כשני אליהושל עצירת גשמים שנים באפילו , אמר רבי יצחק

כי בערבי  ,סימן קללהאלא  םאינ ,ירדו גשמים בערבי שבתותאם  ,צריך לגשמים

  .בני אדם צריכים לחזר בשוק לקנות סעודת שבתשבתות 

לעשות  יכוליםשאין בני אדם  ,]יום הגשמים[= קשה יומא דמיטרא, אמר רבה בר שילאו

ם לדון עם בני אד םשמתקבצי, שני וחמישי, ]כיום הדין[=כיומא דדינא  ,צרכיהןבו 

  .יש הומות וקולות ואוושות ביום הגשמים כיום הדיןו ].תקנת עזראכפי [, םחבריה

 ,אם לא שיש צורך לבריות בגשמים הייתי מבקש רחמים ומבטלם, אמר אמימרו

  .לצאת ולבא יכולים םאינש, משום שהם טורח לבני אדם

                                                                                                                                        
 ].י"רש". [אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי"כמו שנאמר  א
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  שמש בשבת

, יום ברור םונוח לה ,בה םשמתעדני ,צדקה לעניים ,שמש בשבת, ואמר רבי יצחק

ֶׁשֶמׁש  ]שומרי שבת[= ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ְׁשִמי" ,שנאמר, בה ביום הצינה םומתחממי

  ).'כ 'מלאכי ג" (ִּבְכָנֶפיָה ִויָצאֶתם ּוִפְׁשֶּתם ְּכֶעְגֵלי ַמְרֵּבקְצָדָקה ּוַמְרֵּפא 

  

  גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו

אפילו כלומר  ,שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו ,דול יום הגשמיםג, ואמר רבי יצחק

ְל ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת  'הִיְפַּתח " ,שנאמר, ם בומתברכי ,מעשה ידים שאינן צריכים לגשמים

" ם ְוַאָּתה א ִתְלֶוהְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרִּביָלֵתת ְמַטר ַאְרְצ ְּבִעּתֹו ּוְלָבֵר ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֶד ַהָּׁשַמִים 

  ).ב"י ח"דברים כ(

  

  היכן הברכה מצויה

וכעין זה שנו בבית . בדבר הסמוי מן העיןאלא  ,אין הברכה מצויה, ואמר רבי יצחק

וראיה . בדבר שאין העין שולטת בואלא  ,אין הברכה מצויה ,מדרשו של רבי ישמעאל

ּוְבֹכל  ]מקום סמוי שאין העין שולטת בו[= יִאְּת ֶאת ַהְּבָרָכה ַּבֲאָסמֶ  'הְיַצו ", לדבריהם

  )'ח ח"דברים כ" (י ֹנֵתן ָלֶק ֱא 'הִמְׁשַלח ָיֶד ּוֵבַרְכ ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 

  

  תפילה וברכה במדידת הגורן

שתשלח ברכה ינו קאל' מלפניך היהי רצון ", מתפלל ,את גרנו ]למדוד[= הנכנס למוד

   ".במעשה ידנו

  ".בכרי הזה ]ושפע[ השולח ברכה אלקינו מלך העולם' אתה ה ברוך" ,מברך ,למוד בא

ולא  ,לא בדבר השקול ,לפי שאין הברכה מצויה ,הרי זו תפלת שוא, מדד ואחר כך בירך

  ].אשאינו יודע הסכום[ ,אלא בדבר הסמוי מן העין ,ולא בדבר המנוי ,בדבר המדוד

                                                                                                                                        
פקע  ,אותבוהו תותי מרזיבא ,בעו לאתפוחי ,גבי הני שקולאי דדרו חביתא דחמרא ,דאמרינן פרק כל הבשר ,תימה א

 ,אמר ליה שידא למר בר רב אשי ,בר רב אשי לשד לשלםעד דאכפייה מר  ,ומפרש שם בשביל השד שהיה שם ,חביתא

אמר  ,ואמר ליה אמאי לא אתית בזמנך ,כי מטא זימניה איעכב ,קבע ליה זימנא ,ליקבע לי מר זימנא דאיזיל ואשלם

אלמא בדבר המדוד והמנוי לית ליה רשות למשקל  ,ליה כל מידי דצייר וחתים וכייל ומני לית לן רשות למישקל מיניה
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  גליות קבוץגדול יום הגשמים כיום 

 אֶאת ְׁשִביֵתנּו 'הׁשּוָבה " ,שנאמר, כיום קבוץ גליות ,גדול יום הגשמים, אמר רבי יוחנן

ַוֵּיָראּו ֲאִפֵקי "כמו שנאמר , אפיקים הם מקורות מים, )'ד ו"תהלים קכ(" ַּבֶּנֶגב ַּכֲאִפיִקים

, "ַּבֶּנֶגב ֲאִפיִקים"והאופן שבו יש , ונגב היא ארץ יבשה ונגובה, )ז"ט ב"כ' שמואל ב( "ָים

והכתוב משווה את השיבה , הוא על ידי ירידת גשמים, שבאים מים בארץ יבשה כלומר

  .בכיום קבוץ גליות ,גדול יום הגשמיםומכאן ש, מהגלויות לדבר זה

  

  פוסקות בו גייסותגדול יום הגשמים שאפילו 

 שנאמר, פוסקות בו] חיילות[= שאפילו גייסות ,גדול יום הגשמים, ואמר רבי יוחנן

" ַנֵחת ְּגדּוֶדיהָ " ]מיד, כשאתה מרווה תלמי הארץ בגשם[=" ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה" )א"י ה"תהלים ס(

  .]גייסות נחים ופוסקים[

  

  הדברים שנאמרו על גדולת יום הגשמים

  :'דברים הנזכרים בדף ז

  .א גדול יותר מתחיית המתים"וי. כתחיית המתיםגדול . א

  .תנה תורהא גדול יותר מיום שנ"וי. כיום שנתנה תורהגדול . ב

ודבר זה נאמר גם . [ג גדול יותר מיום שנבראו שמים וארץ"וי. כיום שנבראו שמים וארץגדול . ג

  ].אלא שבכל אחד מהמקומות למדו זאת מפסוק אחר', להלן בדף ט

                                                                                                                                       
 ,דהא דקאמר התם ,דלא קשה מידי ויש לומר .אלמא אין ברכה בדבר הסמוי ,ובדבר הסמוי אית ליה רשות ,המיני

 ,היינו בשביל דאין ברכה מצויה בהני ,או צייר וחתים ,ולא דבר דכייל ומנוי ,היינו טעמא דלית להו אלא בדבר הפקר

ומה שמתרבה  ,נו מטעם דהברכה מצויה בדבר הסמויוהיי ,אלא בדבר הסמוי ,והאי דבעלים נינהו ,ולית בהו דבר הפקר

אי נמי הכא מיירי בדבר  .שאין לשום אדם זכות בו ,דהיינו כמו הפקר ,אית להו רשות למישקל בסמוי ,בשביל הברכה

ובהא לית להו  ,והתם מיירי במדוד ומנוי וכייל וצייר וחתים ,ובהא אית להו רשותא ,המנוי והמדוד בלא צייר וחתים

 ].'תוס[ .רשותא

 .כתיב" שבותנו" א

קטן  ,ומי נתלה במי ,דהא כאפיקים בנגב כתיב ,אמאי לא קאמר גדול יום הגשמים יותר מקיבוץ גליות ,ואם תאמר ב

קטן נתלה  ,מי נתלה במי ,"יערוף כמטר לקחי"לעיל דהכי נמי אמר  ,שאפיקים גדולים מיום קיבוץ גליות ,נתלה בגדול

שגדול יום קיבוץ  ,את שביתנו כאפיקים היורדין בנגב' שובה ה ,אנו מתפללים הכי ,שוכי פירודה ויש לומר .בגדול

כיום  ,ואפיקים בנגב תחדש בכל יום ,בהיות כי זה כמו זה ,עשה עמנו לטובה אות בקבוץ גליות אם כן ,כאפיקים בנגב

 ].'תוס[ .קיבוץ גליות אבל יותר לא
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  .אפילו ישועה פרה ורבה בוגדול ש. ד

  :'דברים הנזכרים בדף ח

  .אפילו פרוטה שבכיס מתברכת בוגדול ש. ה

  .ום קבוץ גלויותכיגדול . ו

  .אפילו גייסות פוסקות בוגדול ש. ז

  

  ואין נותנים צדקהבשביל פוסקי  נעצריםהגשמים 

לעשות להם  ,אאלא בשביל פוסקי צדקה ברבים ,נעצריםאין הגשמים , ואמר רבי יוחנן

 ה"משלי כ(" ֶקרְנִׂשיִאים ְורּוַח ְוֶגֶׁשם ָאִין ִאיׁש ִמְתַהֵּלל ְּבַמַּתת ׁשָ " ,שנאמר ,םואין נותני, שם

  ).ד"י

  

  הסיבות לעצירת גשמים

  :'דברים הנזכרים בדף ז

  .כשנתחייבו ישראל כליה. א

  .ביטול תרומות ומעשרות. ב

  .מספרי לשון הרע. ג

  .עזי פנים. ד

  .ביטול תורה. ה

  .גזלעון . ו

  :'דברים הנזכרים בדף ח

  .בדור] תפילות[=שאין לוחשי לחישות . ז

  .םפוסקי צדקה ואין נותני. ח

  

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [סוק צדקה בינו לבין עצמו ואינו נותןשאין אדם עשוי לפ, ברבים אורחא דמילתא נקט א
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  'דף ט

  

  עשר בשביל שתתעשר

ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶע ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר ", ותמעשרהכתוב האמור בענין חיוב  ,ואמר רבי יוחנן

  .אבשביל שתתעשר ,עשר, כך משמעותו, )ב"כ ד"דברים י" (ַהֹּיֵצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנה

  

  מעשר כספים

תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה עשר " ,בסיפרימה שדרשו ' הביאו כאן התוס

 ,רבית ופרקמטיא וכל שאר רווחים מנין ,שחייב במעשר "תבואת זרעך"אין לי אלא  ,"שנה

  ".את כל"למוד לומר ת

  

  'במעשר מותר לנסות את ה

מחמת הקפדת [, ולאחר שמת ריש לקיש, ריש לקיש נשא לאשה את אחותו של רבי יוחנן

  .הניח בן, ]מסכת בבא מציעאכמבואר ב, רבי יוחנן עליו

, אמור לי פסוקיך –פגשו רבי יוחנן ואמר לו , ]ילד קטן[=וכשעוד היה אותו בן ינוקא 

  .כלומר אמור פסוקים שלמדת

                                                                                                                                        
לא יהיה לך אלא היוצא מן  ,אם לא תעשר שדך כהוגןכלומר  ,]שנה[היוצא השדה שנה  ,והכי נמי איכא בהגדה א

כלומר מה שהיית רגיל  ,דהיינו היוצא מן השדה ,כלומר לא יעשה שדך אלא כפי מעשרות שהיו קודם לכן ,השדה

 מאהוהיה אותו עשיר נוטל  ,והיה לו שדה שעשתה אלף כור ,שהיה עשיר ,ומעשה באדם אחד .הלהוציא למעשר מן השד

בני דע ששדה זו שאני מוריש  ,ואמר לו ,קרא לבנו ,כשחלה למות .וכן עשה כל ימיו, ומפריש כל שנה ושנה ,כורין למעשר

 ,ועמד הבן במקומו ,ת אותו האישומ .כורין כאשר עשיתי מאההזהר שתפריש  ,לך עושה בכל שנה ושנה אלף כורין

בשנה שניה נסתכל וראה הבן שמעשר  ,כורין מאהוהפריש ממנה  ,ועשה השדה אלף כורין כאשר היה עושה בחיי האב

ושמעו קרוביו  ,נצטער עליו ,לשנה אחרת נתמעט השדה ולא עשה כי אם מאה כורין ,ואמר שלא יפריש ,היה דבר גדול

אמר להם כמדומה לי שאתם שמחים  ,או כולם אצלו מלובשים לבנים ושמחיםב ,ולא הפריש מעשר ,שכך מיעט

בא וראה כי  ,ומפני מה לא הפרשת מעשר כראוי היטב ,נצטער עליך כי גרמת לך כל הרעה הזאת ,אמרו לו .בקלקלתי

ת חלקו ועכשיו שלא הפרש ,שהיה המעשר חלקו ליתן לעניים ,ה כהן"היית בעל הבית והקב ,מתחלה כשבא השדה לידך

 ,והפריש לך מאה כורין ,ה בעל הבית ואתה כהן שאין שדך עושה מה שהיה עושה מתחלה אלף כורין"היה הקב ,לו

ועל  ,כלומר המעשר ,לא יהיה לו אלא הקדשים ,כלומר כשאינו מפריש כהוגן ,"ואיש את קדשיו לו יהיו"והיינו דכתיב 

דהיינו  "וזרע חומר יעשה איפה"לו אלא אחד מעשר כדכתיב לסוף בא שלא יהיה  ,המעכב מעשרותיו ,זה אמרו חכמים

ר נתן "וה ".כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחת"וכן כתיב  ,סאין שלושיםסאין ובחומר יש  שלושההמעשר דאיפה 

דהיינו  ,יהיה לאותו היוצא לשדה ,העישור ,שאין אתה מפריש ,כלומר ואם לאו ,היוצא מן השדה ,רשל פי"האופניא

 ].'תוס[ .כלומר שיקחוהו העובדי כוכבים ,עשו הרשע
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). ב"כ ד"דברים י" (ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת ַזְרֶע ַהֹּיֵצא ַהָּׂשֶדה ָׁשָנה ָׁשָנהַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר " –אמר לו הינוקא 

מדוע , יתכן שהיה קשה לו[. א וביקש מרבי יוחנן שיבאר לו את הכתובוהמשיך הינוק

  "]. ַעֵּׂשר"ולא נכתב רק , "ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר"נכפל הכתוב 

  .כוונת הכתוב לומר עשר בשביל שתתעשר –השיב לו רבי יוחנן 

  .וזאת מנין לך –שאל הינוקא 

  .לך ונסה –השיב רבי יוחנן 

יֶכם ֵק ֱא 'הא ְתַנּסּו ֶאת ", והלא נאמר, ה"את הקב וכי מותר לנסות –הקשה הינוקא 

  ).ז"ט 'דברים ו" (ַּכֲאֶׁשר ִנִּסיֶתם ַּבַּמָּסה

ומותר לנסות בו את , דבר זה יוצא מן הכלל, כך אמר רבי הושעיא –השיב רבי יוחנן 

ּוְבָחנּוִני ָנא ָּבֹזאת ֵביִתי ָהאֹוָצר ִויִהי ֶטֶרף ּבְ ֶאל ֵּבית ָהִביאּו ֶאת ָּכל ַהַּמֲעֵׂשר ", שנאמר, ה"הקב

" ִאם א ֶאְפַּתח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבוֹת ַהָּׁשַמִים ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדיְצָבאֹות  'הָאַמר 

, "ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי", וביאר רמי בר חמא אמר רב את סוף הכתוב[). 'י 'מלאכי ג(

, ועדיין תתרבה, "די"ותאמרו , שלא תהיו צריכים לכל כך הרבה, רובה כל כךשתהיה ברכה מ

עד שיבלו ויתעייפו , וכן יהיה פעמים רבות, "די"ועדיין תתרבה ותאמרו , "די"ותאמרו שוב 

  "].די"שפתותיכם מלומר 

לא , "'כו ָהִביאּו ֶאת ָּכל ַהַּמֲעֵׂשר"אם הייתי מגיע לפסוק  –אמר לו הינוקא לרבי יוחנן 

שהמעשר , כי מהכתוב הזה הייתי לומר מעצמי, הייתי צריך לך ולרבי הושעיא רבך

  .'ומותר לנסות בזה את ה, מתעשר

  

  'נענש על חטאו ואינו מבין וזועף על ה

והיה הינוקא יושב ולומד את הכתוב , שוב פגש רבי יוחנן את הינוקא שהניח ריש לקיש

הוא גורם לעצמו שדרכו תהא , כלומר כשאדם חוטא[" ַּדְרּכוֹ  ִאֶּוֶלת ָאָדם ְּתַסֵּלף" )'ג ט"משלי י(

, מפני מה ארע לי פגע זה, שכועס ואומר[" ִיְזַעף ִלּבוֹ  'הְוַעל " ,]שבאים עליו פגעים, מסולפת

  ].ואינו מבין שחטאיו גרמו

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

  

                                                                                                                                        
' עי. [ובכולן יש סמך למצוא מן התורה, שהחומש הוא יסוד נביאים וכתובים ,ולא רמזה משה באורייתא: י"לשון רש א

 ].י"רש
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ַוֹּיאֶמר ֶאל ֶאָחיו הּוַׁשב ַּכְסִּפי ְוַגם ", והרי כתוב, וכי דבר זה לא נרמז בתורה, ינוקאאמר לו ה

בראשית (" ים ָלנּוִק ַוֵּיֵצא ִלָּבם ַוֶּיֶחְרדּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֵלאֹמר ַמה ֹּזאת ָעָׂשה ֱאִהֵּנה ְבַאְמַּתְחִּתי 

  ).ח"כ ב"מ

  

באה אמו . וראה אותו ,מפני שהוא חריף, תושהיה רוצה לראו, אהגביה רבי יוחנן עיניו

שהמיתו כשנתן [, שלא יעשה לך כמו שעשה לאביך, בא מלפניו, אמרה לו, והוציאה אותו

  ].בו עיניו

  

  ה בשביל רביםפרנסמטר בשביל יחיד 

  . בשביל רביםאינה באה אלא פרנסה ו ,בשביל יחידבא גם מטר , ואמר רבי יוחנן

או שדר בעיר , כגון שזרע אחר זמן זריעת בני אדם, חדאם אין צריך מטר אלא לאדם א

ֶאת ְל ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב  'הִיְפַּתח " שנאמר. בא בזכותו ,שכולה נכרים וצריך למטר

ָּתה א ְּבִעּתֹו ּוְלָבֵר ֵאת ָּכל ַמֲעֵׂשה ָיֶד ְוִהְלִויָת ּגֹוִים ַרִּבים ְואַ  ]בלשון יחיד[ ְמַטר ַאְרְצָלֵתת ַהָּׁשַמִים 

  ).ב"י ח"דברים כ" (ִתְלֶוה

אלא בשביל  ,אינו בא לעולם בזכות אחד ,שפע טובה ומחיה לכל העולם ,ופרנסה

 .באם זכו, עושה ה"בהק ,שתשלח ברכה בתבואה, שובע צריכיםשאם רבים , רבים

ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְּדַבר יֹום  ִמן ַהָּׁשָמִיםֶלֶחם  ]לרבים[ ַמְמִטיר ָלֶכםִהְנִני ֶאל ֹמֶׁשה  'הַוֹּיאֶמר " שנאמר

  ). 'ד ז"שמות ט" (ְּביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶּסּנּו ֲהֵיֵל ְּבתֹוָרִתי ִאם א

  

  שלושה פרנסים טובים ושלוש מתנות טובות

משה ואהרן , אלו הן, שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, רבי יוסי ברבי יהודהאמר 

בזכות נתנה  גבאר .באר וענן ומן, ואלו הן, ל ידםושלש מתנות טובות ניתנו ע. ומרים

   .מן בזכות משה. עמוד ענן בזכות אהרן .מרים

  

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [בבבא קמא בפרק אחרוןכמבואר , ומגביהין במזלגי דכספא, שהיו עפעפיו מכסין את עיניו א

ואף על פי שמוריד  .אלא כפי ברכותיה, משנה בעבורו דין השנה ה"באין הק ,יתברכו תבואותיואבל יחיד הצריך ש ב

 ].י"רש. [לא ,אבל לעשות שדהו כשדה שובע ,שלא יהו גרועות משל אחרים, בשביל יחיד מטר זה להשביח תבואותיו

שלא היה , סלע שבו הכה משהוהוא ה, והיה מתגלגל והולך עם ישראל, ממנו מים םוזבי, סלע הוא בארה של מרים ג

 ].י"רש. [לפי שמתה מרים, רוצה להזיל מימיו בשבילו
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ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה ִמְדַּבר ִצן ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַוֵּיֶׁשב "שנאמר , נסתלק הבאר ,מתה מרים

במדבר " (ַוִּיָּקֲהלּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרןְוא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה . םַוִּתָּקֵבר ׁשָ ַוָּתָמת ָׁשם ִמְרָים ָהָעם ְּבָקֵדׁש 

ַקח ֶאת ַהַּמֶּטה . ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר 'הַוְיַדֵּבר ", שנאמר בענין, משה ואהרןוחזרה בזכות ). 'ב-'א 'כ

 ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ְלֵעיֵניֶהם ע ֶאל ַהֶּסלַ  ]שניכם[ְוִדַּבְרֶּתם ְוַהְקֵהל ֶאת ָהֵעָדה ַאָּתה ְוַאֲהֹרן ָאִחי

   ).'ח-'ז' במדבר כ" (ַמִים ִמן ַהֶּסַלע ְוִהְׁשִקיָת ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ְּבִעיָרם

ֹיֵׁשב ַהֶּנֶגב ִּכי ָּבא ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶר ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶל ֲעָרד " ,שנאמר, נסתלקו ענני כבוד ,מת אהרן

 ,שמע שמת אהרן ,מה שמועה שמע )'א א"במדבר כ" (ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִביַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ָהֲאָתִרים 

ַוִּיְראּו ָּכל "וזהו שנאמר , וכסבור ניתנה לו רשות להלחם בישראל ,ונסתלקו ענני כבוד

 ,רבי אבהוואמר , )ט"כ 'במדבר כ" (ית ִיְׂשָרֵאלַוִּיְבּכּו ֶאת ַאֲהֹרן ְׁשִׁשים יֹום ֹּכל ּבֵ ָהֵעָדה ִּכי ָגַוע ַאֲהֹרן 

, ]שהעדה נראתה לאחרים[" וייראו"אלא  ,]כלומר שהעדה ראו דבר[" ַוִּיְראּו"אל תקרי 

   .בזכות משה ]עננים ובאר[ חזרו שניהםו. ונסתלקו ענני כבוד" ִּכי ָגַוע ַאֲהֹרן"וזאת 

ְּבֶיַרח  ]אמשה אהרן ומרים[ ת ָהֹרִעיםָוַאְכִחד ֶאת ְׁשׁשֶ " ,שנאמר, םנסתלקו כול ,מת משה

והלא מרים , וכי בירח אחד מתו, )'ח א"זכריה י" (ַוִּתְקַצר ַנְפִׁשי ָּבֶהם ְוַגם ַנְפָׁשם ָּבֲחָלה ִביֶאָחד 

, "]םַוָּתָמת ָׁשם ִמְריָ  ...ִמְדַּבר ִצן ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ... ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל " ,שנאמר[ ,מתה בניסן

ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי  ...ַוָּיָמת ָׁשם  'הַוַּיַעל ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ֶאל ֹהר ָהָהר ַעל ִּפי ", שנאמר[באב מת ואהרן 

שנתבטלו שלש מתנות  ,אלא מלמד. באדרמת ומשה , )]ח"ג ל"במדבר ל" (ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש

  .ונסתלקו כולן בירח אחד, טובות שנתנו על ידן

בשביל משה בא המן שהוא , שאין פרנסה באה בשביל יחיד, תבארוהנה אף שלעיל נ

  .בכי מאחר שמשה נצרך לרבים הרי הוא נחשב כרבים, פרנסה

  

  כי משמש בארבעה לשונות

משמשת בארבעה " כי"כלומר המילה , משמש בארבע לשונות" כי"אמר ריש לקיש 

  .גאופנים

  .אי. א

וכן הוא בכתוב , "אשר"או " אשרכ"שהוא גם לשון , "אם"משמש בלשון " כי"פעמים 

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [שלא מצינו פרנסים לישראל שלשה כאחד אלא הם, פשיטא לן דבדידהו משתעי א

ואם כן הפרנסה , אלא בזכותו בא המן לכולם, הלא לא בא המן בשביל משה, ע בדבר"ולכאורה יל. כן מבואר בגמרא ב

 .ולא רק למשה הנחשב כרבים, בים ממשבאה לר

 ].י"רש. [בכלל הני ארבע הן ,וארי, וכד וברם, וכן ג
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  ".ָגַוע ַאֲהֹרן ]אשר[= ָּכל ָהֵעָדה ִּכי ַוִּיְראּו", ל לפי פשטו"הנ

  ].שמא[=דילמא . ב

ֹתאַמר ִּבְלָבְב ַרִּבים  ]שמא[= ִּכי", כמו בכתוב, "שמא"משמש לשון ספק " כי"פעמים 

  ).ז"י' ברים זד" (ֵאיָכה אּוַכל ְלהֹוִריָׁשםַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ִמֶּמִּני 

  .אלא. ג

ְוא ִתְקֹּפץ ֶאת ָיְד ֵמָאִחי ", כגון בכתוב, "אלא"משמש לשון היפוך כמו " כי"פעמים 

  ).'ח-'ו ז"דברים ט(" ָפֹתַח ִּתְפַּתח ֶאת ָיְד לוֹ  ]אלא[= ִּכי .ָהֶאְביֹון

  . דהא. ד

לפי דרשת , וכך הוא משמש בכתוב, "בגלל"כמו , הוא נתינת טעם לדבר, "כי"פעמים 

  ".ִּכי ָגַוע ַאֲהֹרן", ולמה ,"ָּכל ָהֵעָדהוייראו ", רבי אבהו

  

  שלושה חכמים שביישו את רב פפא

הוו , ווסתניאהמקום הנקרא ורב חייא מ ,ורב שמואל בר אידי ,רב הונא בר מנוח

רב באו ללמוד לפני  ,]כלומר כשנפטר[ רבאו של נפש הנחשכו, רגילים ללמוד לפני רבא

   .פפא

, היו מרמזים זה לזה, ולא היתה מסתברת להם, שהיה אומר להם שמועהל אימת כ

  .אינו יורד לעומק השמועה כרבא, לומר

ָוַאְכִחד ֶאת ְׁשֶׁשת ָהֹרִעים "והקריאו אותו בחלום את הפסוק . ו של רב פפאדעת החלש

  .משום שמביישים אותו, שבשמים רוצים לעונשם, לומר, "ְּבֶיַרח ֶאָחד

  .א"ילכו חכמים בשלום", אמר להם, כשנפרדו ממנו ,למחרת

  

  רב שימי מקבל עליו שלא להקשות לרב פפא

יום . והיה מקשה לו קושיות הרבה, היה רגיל ללמוד לפני רב פפארב שימי בר אשי 

                                                                                                                                        
הנפטר מן  ,אלא לך בשלום ,הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום ,ואמר רבי לוי בר חיתא, ט"ק דף כ"פ מו"מבואר ע א

 .אלא לך לשלום ,החי לא יאמר לו לך בשלום
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" רחמנא ליצלן מכיסופא דשימי", ושמע אותו אומר, אחד ראה שרב פפא נופל על פניו

ולא להקשות , ומאז קיבל עליו רב שימי לשתוק ].ל שימיהרחמן יציל אותי מביושו ש[=

  .עוד לרב פפא

  

  מטר בשביל עשב בשדה של יחיד

ומבואר שכן דעת ריש . נתבאר לעיל שלדעת רבי יוחנן מטר בא אף בשביל צורך יחיד

ֶּגֶׁשם ִיֵּתן ּוְמַטר ֹעֶׂשה ֲחִזיִזים  'הָמָטר ְּבֵעת ַמְלקֹוׁש  'הַׁשֲאלּו מֵ ", לקיש והוא למד זאת מהכתוב

  ).'א 'זכריה י(" ְלִאיׁש ֵעֶׂשב ַּבָּׂשֶדהָלֶהם 

שלא רק כשצריך היחיד גשם בכל שדותיו , ובברייתא דרשו מהכתוב הזה אף יותר

מורידים לו מטר לאותה שדה שנאמר , אלא אף כשצריך בשדה אחד, מורידים לו מטר

כשצריך מטר לעשב אחד אלא אף , ולא רק כשצריך מטר לכל אותה שדה, "ַּבָּׂשֶדה"

  ".ֵעֶׂשב ַּבָּׂשֶדה"שנאמר , מורידים לו מטר לאותו עשב, בשדה

, ואומר, וכל יום היה הולך ומעיין בה, שהיתה לו גינה, וכן היה עם רב דניאל בר קטינא

והיה יורד מטר ומשקה בכל פעם את , וזו לא צריכה מים, ערוגה זו צריכה מים

  .צריכות מיםהערוגות שהיה אומר עליהן שהן 

והם עננים , ומבואר שהחזיזים הם הנקראים פורחות, "ֹעֶׂשה ֲחִזיִזים 'ה"ונאמר 

שכל צדיק וצדיק , ובא הכתוב ללמד, והם סימן למטר, קלושים שתחת העננים העבים

  .להריק לו גשמים על שדותיו, ה עושה לו חזיז בפני עצמו"הקב

  

  נהילא

שאם תחילה , ואמר רב יהודה. ראים נהילאנקגשמים דקים וגם , נהילא הוא קמח דק

נהילא [=ולא יפסקו מהר , ודאי ירדו גשמים לרוב, ואחר כך התגברו, ירדו גשמים דקים

, שמתחילה יוצא קמח דק, כלומר נפה, וסימן לדבר מהולתא, ]אתי מיטרא, מקמי מיטרא

גשמים  ואחר כך החלו לרדת, אבל אם תחילה ירדו גשמים כדרכם. ולבסוף סובין גסים

וסימן לדבר חריא דעזי , ]פסיק מיטרא, נהילא בתר מיטרא[=ודאי יפסקו לגמרי , דקים

  .שמתחילה יוצאה גסה ולבסוף דקה ופוסק, ]רעי של עיזים[=

  

  הבבלים והמטר שלהם משקרים

  . הם סימן לגשם, כלומר עננים דקים שתחת העבים, שפורחות, נתבאר לעיל
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כי עתה , אמר להם לפנות כליהם מפני הגשם, ותוראה פורח, וכשעולא הזדמן לבבל

כך משקר המטר , כשם שהבבלים משקרים, אמר. ולבסוף לא בא הגשם. יבוא הגשם

  . שלהם

  

  עסק הבבלים בתורה

שמהתמרים [, מלא סל דבש בזוז, ואמר, וראה סל מלא תמרים בזוז ,לבבל נזדמןעולא 

שהרי יש להם , לים לעסוק תמידכלומר יכו[, והבבלים לא עוסקים בתורה ,]עושים דבש

  ]. אינם עוסקים כפי הראוי להם, ואם כן, ובלא טורח, מזונות בזול

, סל מלא של סכינים בזוז, וחזר ואמר, ציערוהו בשלשול, לאחר שאכל מהם, בלילה

ואף , ומצערים אותם, אוכלים הרבה, כלומר מתוך שקונים בזול[, והבבלים עוסקים בתורה

  ].ם בתורה יותר מכוחםעל פי כן עוסקים ה

  

  מהיכן באים מי הגשמים

ממים של  ,כלומר[, ממימי אוקיינוס הוא שותה ,כל העולם כולו –לדעת רבי אליעזר 

כלומר , כלומר הענן עולה מהארץ[ ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ" ,שנאמר, ]ולא ממים של מעלה, מטה

ואף שמי אוקיינוס מלוחים , )'ו 'בראשית ב(" ְוִהְׁשָקה ֶאת ָּכל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ]מהים, מלמטה

וראוים לגדל , ויורדים מתוקים ,]'י בדף י"כפי שיתבאר בעזה[, בעבים הם מתמתקים, הם

  .צמחים

ִלְמַטר "שנאמר , ממים העליונים הוא שותה ,כל העולם כולו –ולדעת רבי יהושע 

שהענן  "ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ"הכתוב ואין כוונת ). א"י א"דברים י(" ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשֶּתה ָּמִים

ומגביהים עד , אלא שהעננים עולים ממקומם שהם קרובים לארץ, נעשה ממים שבארץ

 ]יצוקו[= ָיֹזּקּוִּכי ְיָגַרע ִנְטֵפי ָמִים "לרקיע ופותחים פיהם כנוד ומקבלים מי מטר שנאמר 

 יםמנוקבוהעננים , לעננים כלומר הרקיעים יוצקים מטר) ז"כ ו"איוב ל(" ָמָטר ְלֵאדוֹ 

ַוָּיֶׁשת ֹחֶׁש ְסִביֹבָתיו ֻסּכֹות "שנאמר , מים על גבי קרקע ]משירים[=ים ומחשר יםככברה ובא

  . כלומר העבים משירים מים על הקרקע) ב"י ב"כ' שמואל ב(" ַחְׁשַרת ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים

 -  

הגשמים כיום שנבראו בו שגדול יום ולמדנו  .ואין בין טיפה לטיפה אלא כמלא נימא

ַהֹּנֵתן ָמָטר ַעל ְּפֵני ָאֶרץ . ִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפרֹעֶׂשה ְגֹדלֹות ְוֵאין ֵחֶקר " ,שנאמר, שמים וארץ

ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ִאם א ָׁשַמְעָּת "כן נאמר בבריאת בעולם ו ,)'י-ט 'איוב ה" (ְוֹׁשֵלַח ַמִים ַעל ְּפֵני חּוצֹות
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א ִייָגע  'הם י עֹולָ ֵק ֱאא ִייַעף ְו ח"כ 'ישעיהו מ(" ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתוֹ ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ.(   

  

  "ַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיוָֹתיו"

, וביאר רבי יוחנן, )ג"י ד"תהלים ק" (ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשי ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ", נאמר

  .כדעת רבי יהושע, ה משקה הרים ממים עליונים"קבשה, שהכוונה לכך

, אלא כל שעלה מלמטה, שאין ראיה שהכוונה למים עליונים ממש, ורבי אליעזר אומר

ֵיֵרד ָאָבק ְוָעָפר ִמן ַהָּׁשַמִים ֶאת ְמַטר ַאְרְצ  'הִיֵּתן ", כמו שנאמר, נקרא עליון, מאחר שעלה

ַעד ִהָּׁשְמָד אף על פי שאבק ועפר ודאי אינם אבק ועפר עליונים, )ד"כ ח"דברים כ" (ָעֶלי ,

ניתן לומר , שעלו למעלהמאחר , מי אוקיינוסוכמו כן , אלא אבק ועפר של מטה שעלו

  ".ַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו", עליהם בירידתם

  

  "ֹּכֵנס ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים ֹנֵתן ְּבֹאָצרוֹת ְּתהוֹמוֹת"

ה אוסף את "הקב, כלומר, )'ז ג"תהלים ל(" י ַהָּים ֹנֵתן ְּבֹאָצרֹות ְּתהֹומֹותֹּכֵנס ַּכֵּנד מֵ ", נאמר

, וביאר רבי חנינא]. במחסנים[=ונותן את מי התהומות של הים באוצרות , מי הים

ונמצא שמי , אה גדילה על מי גשמים הבאים מתהומות היםשהתבו, שהכוונה לכך

וכל זה . התבואה] מחסני[=אוצרות מתאספים ב, תהומות הים המגדלים את התבואה

  .שהגשמים באים ממי האוקיינוס, כדעת רבי אליעזר

שמתחילה היו המים על פני כל , שהכתוב מדבר על בריאת העולם, ורבי יהושע אומר

ונעשו הימים מקום אוצרות , כמכניס מים בנאד, ה בימים"וכנסם הקב, הארץ

  .המים ]מחסני[=

  

  'דף י

  

  ארץ ישראל וכל העולם

  .סדר הבריאה. א

ַעד א ָעָׂשה ֶאֶרץ " ,שנאמר, לבסוףכולו נברא וכל העולם , תחילהנבראת ארץ ישראל 

  ).ו"כ 'משלי ח(" ְוחּוצֹות ְוֹראׁש ַעְפרֹות ֵּתֵבל
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  .מי משקה אותן. ב

שנאמר , על ידי שליחכולו וכל העולם , בעצמוה "בהקמשקה אותה ארץ ישראל 

 'איוב ה(" ַעל ְּפֵני חּוצֹות ]על ידי שליח[ ַמִים ְוֹׁשֵלחַ  ]ישראל[ ְּפֵני ָאֶרץ ָמָטר ַעל ]בעצמו[ ַהֹּנֵתן"

  ).'י

  .מה הן שותות. ג

מה שנשאר בעבים אחר מ[=מתמצית כולו וכל העולם , מי גשמיםשותה ארץ ישראל 

  ).'י 'איוב ה(" ְוֹׁשֵלַח ַמִים ַעל ְּפֵני חּוצֹות ַהֹּנֵתן ָמָטר ַעל ְּפֵני ָאֶרץ"שנאמר , ]שתייתה

  .סדר ההשקאה. ד

ָמָטר ַעל ְּפֵני  ]תחילה[ ַהֹּנֵתן"שנאמר , לבסוףכולו וכל העולם  ,תחילהשותה ארץ ישראל 

 ,שמגבל את הגבינה ,משל לאדם, )'י 'איוב ה( "ְוֹׁשֵלַח ַמִים ַעל ְּפֵני חּוצֹות ]ואחר כך[ ָאֶרץ

   .ומניח את הפסולת ,נוטל את האוכל

  

  "ַרתַחְׁש "ו" ֶחְׁשַכת"

) ב"י ח"תהלים י(" ֶחְׁשַכת ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקיםָיֶׁשת ֹחֶׁש ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ", מצד אחד נאמר

  ).ב"י ב"כ' שמואל ב(" ַחְׁשַרת ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקיםַוָּיֶׁשת ֹחֶׁש ְסִביֹבָתיו ֻסּכֹות "ומצד שני נאמר 

, ש"ף ופעם ברי"שינה הכתוב לכתוב פעם בכ, אמר רבי יוחנןלדברי רבי יצחק בר יוסף 

שהמים ומכאן , לשון הכשר, "חכשרת"כאילו נאמר , צרף שניהם יחד, לומר לך

  .כדברי רבי אליעזר, מתמתקים בעננים

שלפי העננים יהיו , בא ללמד" ֶחְׁשַכת ַמִים"הכתוב , אמרי במערבאולדברי רב דימי 

שנאמר , יורידו מים מרובים, יםשהם עב, שאם יהיו העננים חשוכים. הגשמים

שאם , ומכלל זה אתה שומע. כלומר עננים חשוכים מורידים הרבה מים, "ֶחְׁשַכת ַמִים"

" ַמִים ַחְׁשַרת"והכתוב . יורידו מים מועטים, שהם קלושים, יהיו העננים מאירים

 וכדברי רב דימי כן דעת. לשון השרה" ַחְׁשַרת", שהעננים מורידים את המים, מלמד

  .רבי יהושע

  

  "ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשי ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ"

, כלומר אינם נחים על שום דבר, מים העליונים במאמר הם תלוים –לדעת רבי יהושע 

ומי גשמים . ה"ותלוים באויר במאמרו של הקב, אלא מכונסים ועומדים כמים בריכה
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נעשית מי  והתוספת, שהם מתווספים, אינם מחסרים מהם כלום, היורדים מהם

שהם כפירות , וענין זה שהמים הנוספים. אבל הקרן קיימת בלא חסרון, גשמים

ַמְׁשֶקה ", מבואר בכתוב, הם נעשים מי גשמים להשביע הארץ, הנוספים על עיקר המים

 ד"תהלים ק(" ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ ]כלומר מהפירות הנוספים של המים[ ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו 

  ).ג"י

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

  

  כל העולם כולו מתמצית גן עדן הוא שותה

כלומר תחילה , כל העולם כולו מתמצית גן עדן הוא שותה, אמר רבי יהושע בן לוי

, וראיה לכך ששם יורדים הגשמים תחילה, והנותר יורד בעולם, יורדים גשמים בגן עדן

הרי , )'י 'בראשית ב" (ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשיםָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן וְ "שנאמר 

  .ששם היו המים תחילה

  

  מתמצית בית כור שותה תרקב

שהוא , להשקות בתמציתו שיעור זריעת תרקב יכולים ,במימיו בית כור םכלי שמשקי

   .אחד מששים בבית כור

מספיק להשקות מקום שהוא , הנותר מהשקיית מקום מסוים, החשבון תמידוכן 

י "כפי שיתבאר בעזה[ומאחר שהעולם אחד מששים בגן עדן , אחד מששים מהראשון

  .מספיק להשקות את העולם, הנותר מהשקיית גן עדן ,]להלן

 -  

אחד מששים והוא . ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסההיתה ארץ מצרים 

. אחד מששים לעדןוגן . אחד מששים בגןועולם . אחד מששים בעולםכוש ו. בכוש

הקטן כנגד [נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדרה לגיהנם . אחד מששים לגיהנםועדן 

   .ויש אומרים עדן אין לה שיעור. ויש אומרים גיהנם אין לה שיעור]. הקדרה

                                                                                                                                        
דקרא , ויש לפרש דהכי קאמר. ההוא בבריאתו של עולם, אלא גרסינן, ג ליה"ילקוט לוגם ב, י לא פירש בזה כלום"רש א

וכן יש . דהיינו שבראת המים כדי שתשביע את הארץ, מפרי של מעשה ידיך תשבע הארץ, משתעי בבריאתו של עולם

 ].א"א ח"מהרש. [לפרש לגרסת הספרים שלנו
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  בבל עשירה במים

, )ג"י א"ירמיהו נ" (ָּבא ִקֵּצ ַאַּמת ִּבְצֵעִּבים ַרַּבת אֹוָצֹרת ַעל ַמִים ַר  אֹׁשַכְנְּת " ,נאמר על בבל

 ,ו אוצרותיה מלאות בריגרם לבבל שיההדבר ש, שכך כוונת הכתוב, רבי אושעיא וביאר

וגשמים , מכל הארצות הבבל עמוקש, שדותיה םמשקיו[ ,ששוכנת על מים רבים, ]קנו עושרו[

  ].שם םויורדי םמטפטפי

, בה תבואה בלא מטר םשקוצרי[ דחצדא בלא מיטרא ,בבל ]עשירה[= תירהע, אמר רבו

   ].צריכים לגשמים םשאינ

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

  

  עוד בענין תחילת זמן שאילת הגשמים

א שהו, שנחלקו חכמים מתי הוא זמן רביעה ראשונה של יורה, כבר נתבאר' בדף ו

רבי מאיר אומר ". ותן טל ומטר"לומר , הזמן שיש להתחיל לשאול על הגשמים

. ורבי יהודה אומר בשבעה במרחשון ].וכן דעת תנא קמא במשנתנו[בשלושה במרחשון 

  .ורבי יוסי אומר בשבעה עשר במרחשון

שזמן רביעה ראשונה בשלושה , גמליאל מודה לרבי מאירשרבן , ומשמע במשנתנו

אלא שמאחרים את , כן היה ראוי להתחיל לשאול על הגשמים ביום זה ואם, במרחשון

כדי שיגיע , שהוא חמישה עשר יום אחר החג, שאלת הגשמים עד יום שבעה במרחשון

שהוא המקום המרוחק , אחרון עולי הרגלים השבים מהמקדש לבתיהם לנהר פרת

ואמר . הגשמים ורק אז מתחילים לשאול על, מהלך ארבעה עשר יום, ביותר מירושלים

  .הלכה כרבן גמליאל ,רבי אלעזר

  

  תחילת זמן שאילת גשמים בגולה

שכן הוא , ואמר על כך חנניה. בשבעה במרחשון, שתחילת זמן שאילת גשמים, נתבאר

אין שואלים את , ואין צריך מטר, שהיא מקום נמוך, אבל בגולה, בארץ ישראל

  . הגשמים עד ששים יום שאחר תקופת תשרי

                                                                                                                                        
 .כתיב" שכנתי" א
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וכששאלו את שמואל ממתי לומר . הלכה כחנניה, הונא בר חייא אמר שמואל ואמר רב

בבית , משעה שמכניסים עצים לאוצר לצורך ימות הגשמים, אמר" ותן טל ומטר"

ומכניסים , שהיו יודעים מתי מתחילים ימות הגשמים, ]טבות הצייד[=טבות רישבא 

הוא ששים יום אחר תקופת ומבואר שזמן זה . כי לא יוכלו לחטוב ביער, עצים לאוצר

  .תשרי

מתחילים ביום ששים שאחר התקופה כלומר , יום ששים כלאחר ששים –לדעת רב 

  ".ותן טל ומטר"לומר 

כלומר ביום ששים אחר התקופה עוד לא , יום ששים כלפני ששים –ולדעת שמואל 

  .מתחילים לומר, ביום ששים ואחדורק , "ותן טל ומטר"אומרים 

העומדים [=עלאי בעו מיא , ]שלא תטעה בין רב ושמואל[, וסימנך, יצחק אמר רב נחמן ברו

 ,תתאי לא בעו מיא, ]למטה םמפני שהגשמים מתגלגלים ויורדי, יותר מים םבהרים צריכי

גבוהה מכל  שהיא ,רב שהיה מארץ ישראל וכך ,]כל מימי ההרים לבקעה םשמתכנסי[

, אמר, הוא מבבל העמוקהושמואל ש, אמר לבקש מים כבר ביום ששים, הארצות

  .אשביום ששים אין צריך לבקש מים

   .בומבקשים בו על הגשמים יום ששים כלאחר ששיםש ,ה כרבהלכ, אמר רב פפאו

  

  תעניות הגשמים

שכשלא היו יורדים גשמים עד זמן , מבואר, מדף זה עד סוף הפרק, במשניות הבאות

. ים ומתפללים שירדו גשמיםשהיו מתענ, החל סדר תעניות, גרביעה שלישית של יורה

, וככל שעבר הזמן ולא ירדו גשמים, אלא תחילה קלות יותר, ולא היו התעניות שוות

שרביעה , ודיני המשניות הם כדעת רבי מאיר. כפי שיתבאר, היו התעניות חמורות יותר

  .שלישית של יורה זמנה בשבעה עשר במרחשון

  

  תעניות יחידים

ולא , ]כדעת משנתנו[הוא זמן רביעה שלישית של יורה ש, הגיע שבעה עשר במרחשוןאם 

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [חר בני בבלשכל מנהגינו א, וכן אנו נוהגים א

 ].'תוס]. [כלומר יום תקופה עצמו ממנין ששים[, ויום תקופה מתחיל]. וכן העם נוהג[=וכן עמא דבר  ב

 .'לעיל דף ו' עי ג
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 ,הם החכמים ,היחידיםאבל , עדיין לא גזרו תעניות חובה על כל הצבור, ירדו גשמים

סדר של שלוש היו מתחילים להתענות  ,]רבנן, אמר רב הונא? מאן יחידים, כמו שאמרו[

  .שני חמישי ושני, תעניות

ואף ביום . אין אסורים אלא ביוםו, תרים לאכולשבליל התענית מו, קלותאלו תעניות ו

ואין אסורים , ובתשמיש המטה, ובנעילת הסנדל, ובסיכה, וברחיצה, מותרים במלאכה

  .באכילה ושתיהאלא 

  

  הסיבה שהתעניות שני חמישי ושני

כגון [, שאין גוזרים תענית על הציבור בתחילה ביום חמישי, י"בפרק שני יתבאר בעזה

היו הכל קונים למוצאי התענית שתי , כי אם יעשו כן, ]ישי שני חמישישיהיו מתענים חמ

, ועל ידי זה שהיו קונים הרבה, ואחת לשבת, אחת למוצאי התענית, סעודות גדולות

, הפקעה פרושה שבירה[ ,מפקיעים את השעריםו, סבורים רעב בא לעולםהיו המוכרים 

ולכן גוזרים על הציבור , ]ים ביוקרומוכר, והכוונה לכך שהיו שוברים את שיעורי המידות

  .ולא חמישי שני וחמישי, תעניות שני חמישי ושני

אבל כשרק , שכן הוא כשגוזרים תענית חובה על הציבור, אכן היה מקום לומר

אולם רב . ויוכלו להתענות גם חמישי שני וחמישי, אין לחוש לכך, היחידים מתענים

ויתענו שני חמישי , חילו בחמישי אלא בשנילא ית, שגם תענית של יחידים, הונא לימד

  .ושני כפי שנתבאר לעיל

  

  בראש חודש וימים טובים אין תענית יחידים

ומבואר  .שני וחמישי ושני םמתעניהיו , כשהתחילו היחידים להתענותש, נתבאר

או אחד מהימים הטובים , ]כסלו[שאם באחד מהימים הללו חל ראש חודש , בברייתא

  .בהיו מפסיקים את התעניות שלהם, אתעניתהכתובים במגילת 

  

                                                                                                                                        
אסתתר סוריגא מן בעשרין ותלתא למרחשון . אלו הימים הכתובים בה משבעה עשר במרחשון עד סוף מרחשון א

  .תבת סלתא למסק על מדבחאבעשרין ושבעה ביה . שמרון אחידת שורבעשרין וחמשא ביה . עזרתא

ע "יל, ואם כן. או פוסקים שלא מתענים כלל. ע אם הכוונה שהיו מתחילים ופוסקים שלא להשלים את התענית"יל ב

 .ומתי, אם משלימים אחר כך
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  הראוים להתענות תענית יחידים

  .יחידים. א

הם הראוים למנותם , אותם חכמים שיודעים לענות בכל מקום ששואלים אותם

  . ומתענים תענית יחידים, והם הם הנקראים יחידים, פרנסים על הציבור

  .תלמידים. ב

, ה ששואלים אותם במסכת הנלמדתויודעים להשיב מ, הלומדים לפני רבותיהם

  . הרי הם נחשבים תלמידים, אפילו היא מסכת קלה כמסכת כלה

, שאף שהתלמידים אינם נחשבים יחידים, הכל מודים, י"לפירוש ראשון של רשו - 

  .ואין בכך משום גסות הרוח, מותרים הם להתענות עם היחידים

ודינם , הם כשאר בני אדם הריהתלמידים שאינם יחידים , י"ולפירוש שני של רש - 

  .'מבואר באות ג

  .שאר בני אדם. ג

 ,]ולא תלמידים[שאר בני אדם שאינם יחידים  –לדעת רבי מאיר ורבי שמעון בן אלעזר 

להחשיב עצמו יותר , שיש בכך משום גסות הרוח, אין להם להתענות עם היחידים

  .ממה שהוא

ברים של שבח אין לאדם להחשיב דווקא בד –ולדעת רבי יוסי ורבן שמעון בן גמליאל 

, כל הרוצה להתענות מתענה, שהיא דבר של צער, תעניתאבל , עצמו יותר ממה שהוא

  .וזכור הוא לטוב

  

  לעשות עצמו כתלמיד חכם

וסודר של , שיש להם חלוק ומטה של תלמידי חכמים, תלמידי חכמים ניכרים הם

  . ושאר דברים, תלמידי חכמים

להחשיב עצמו מה , כי יש בכך משום גסות הרוח, נהג כןלהתאסור לשאר בני אדם ו

  . שאינו

  

  משלים תעניתו גם אם בטל טעמה

כגון שהתענה מפני , ובטלה אותה סיבה, המקבל עליו להתענות בשביל סיבה מסוימת
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והחלים החולה או , או שהתענה כדי שירפא חולה, ובטלה אותה צרה, צרה מסוימת

, ולהשלים תעניתו, על פי כן מחויב לקיים קבלתו אף, ועתה אין טעם לתעניתו, מת

ואם לאו , אם תועיל תעניתי אתענה, נראה הוא כמתנה עם קונו, שאם אינו עושה כן

  .לא אתענה

  ההולך ממקום למקום

שלא לשנות , םעמהמתענה הרי זה , םלמקום שמתעני ,םההולך ממקום שאין מתעני

   .ממנהג המקום

הרי זה מתענה ומשלים כל התעניות , םשאין מתענילמקום  םממקום שמתעניוההולך 

  .אעליו חומרי המקום שיצא משם םנותניכי , בני עירו םשקבלו עליה

  

  "ָלָּמה ִּתְתָראּו"

ואל  ].ויתקנאו בו, שנראה כחתן בין אבלים[ ,אל יתראה בפני הצבור, שכח ואכל ושתה

   ].וכל הרבהא ,הואיל ואכלתי כל שהוא ,שלא יאמר[, בעצמו םינהיג עידוני

 )'א ב"בראשית מ(" ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלָּמה ִּתְתָראּוַוַּיְרא ַיֲעֹקב ִּכי ֶיׁש ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים "שנאמר 

אל תראו עצמכם כשאתם , ]שיש לכם חטים הרבהאף על פי [ ,אמר להם יעקב לבניו

  .בכדי שלא יתקנאו בכם ,ולא בפני ישמעאל ,לא בפני עשו ,םשבעי

  

  העסק בתורה בשעה שהולכים בדרך

דברי  םואין ביניה ,שני תלמידי חכמים שמהלכים בדרך ,אמר רבי אלעאי בר ברכיה

 ֹהְלִכים ָהלֹו ְוַדֵּבר ]אליהו ואלישע[ ַוְיִהי ֵהָּמה" ,שנאמר, באש ישרףהל םראויי ,תורה

מלכים " (ַוַּיַעל ֵאִלָּיהּו ַּבְסָעָרה ַהָּׁשָמִיםְׁשֵניֶהם  ְוִהֵּנה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ַוַּיְפִרדּו ֵּבין ]בדברי תורה[

אבל אם לא היו מדברים בדברי , לומר לך משום שדברו דברי תורה לא נשרפו, )א"י 'ב' ב

  .גתורה היו נשרפים באש

                                                                                                                                        
שהסיבה שצריך , וכתב' ותוס. צריך להתענות, ולפי זה דווקא אם דעתו לחזור למקומו הראשון. י"כן פירש רש א

משלים את , אף אם אין דעתו לחזור, ולפי זה, כי כבר קבל עליו את התענית כשגזרו במקומו הראשון, להתענות

 ].'י ותוס"רש' עי. [התעניות הללו שקיבל עליו

 ,ראולמה תת ,ויש במדרש]. י"רש. [שהיו צעורים ורעבים, שלא להתראות בפני בני עשו, ולא הלכו אלא בשביל דבר זה ב

 ].'תוס. [םפירוש למה תהיו כחושי

 ].'תוס. [ראוין לישרף ום הכיומש ,שהם היו מדברים דברים בטלים ,ויש מדרש ג
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אבל , כלומר לחזור עליהם, יש לגרוס דברי תורה, כשהולכים בדרךש, אמנם מבואר

וכפי שביאר רבי , מחמת העיון עלולים לטעות בדרך, יינו בהםאם יעכי , בהםאין לעיין 

, )ד"כ ה"בראשית מ(" ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶרַוְיַׁשַּלח ֶאת ֶאָחיו ַוֵּיֵלכּו ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ", אלעזר את הכתוב

כלומר  ,שמא תרגז עליכם הדרך ,אל תתעסקו בדבר הלכה ,לאחיושכך אמר להם יוסף 

  .ו דרכיכםשמא תתעו ותאבד

  

  

  הזהירות בדרכים

  ".ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶר"אמר להם , אחר שנתוודע להם, כששלח יוסף את אחיו

כדי , שלא יעיינו בדבר הלכה בדרךאמר להם יוסף , שלדעת רבי אלעזר, ולעיל נתבאר

  .שלא יטעו

  .שאמר להם יוסף שלא יפסיקו מדבר הלכה, שיש מדרש המבאר בהיפוך, כתבו' ותוס

  .שאמר להם שני דברים שלא ינזקו בהם בדרך, ובברייתא ביארו

כי פסיעה , והטעם לכך, שלא יפסעו פסיעה גסה, דבר אחד שאמר להם יוסף הוא. א

  .אגסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם

שיכנסו לעיר שחונים בה בדרך בעוד החמה , ודבר נוסף שאמר להם יוסף הוא. ב

, כלומר ,ויכנס בכי טוב, לעולם יצא אדם בכי טוב, ב יהודה אמר רברוכמאמר . זורחת

וכן בערב יעצור במקום חניה בעוד החמה , שהוא טוב, כשיוצא לדרך ימתין עד האור

ַוַּיְרא "על שם הכתוב , וענין זה שההליכה בזמן האור נקראת הליכה בכי טוב. זורחת

משום סכנת , והטעם לכך שאין ללכת בלילה .)'ד' בראשית א(" ים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹובִק ֱא

שלא יעלילו עליו עלילות מרגל  נ"א, שלא יפול בבורות ובקעים שבעירנ "א, לסטים

ֵהָּמה ַהֹּבֶקר אֹור ְוָהֲאָנִׁשים ֻׁשְּלחּו ", שנאמר, וראיה לכך שיש לצאת בכי טוב. אתה או גנב

בבכי טוביכנס הלשיש והוא הדין ) 'ג ד"בראשית מ" (ַוֲחֹמֵריֶהם
.   

  

                                                                                                                                        
 .והא קא חזינן דלאו הכי הוה ,אם כן בחמש מאות פסיעות גסות יהיה ניטל כל מאור עיניו של אדם ,ואין להקשות א

ששניה אינה נוטלת  ,והפסיעה שניה נוטל פחות מן הראשונה ,דהפסיעה ראשונה נוטל אחת מחמש מאות ,ונראה לפרש

אלא יש  .פסיעה ראשונה דנוטלת יותר מן השניה אי שנאדמ ,אבל עדיין קשה ...אלא אחד מחמש מאות הנשארים 

משום  ,אי נמי פסיעה ראשונה נוטלת טפי .ומכאן ואילך כיון דדש דש ,דלא נוטלת אלא פסיעה ראשונה דוקא ,לומר

 ].'תוס[ .ות קשותדכל התחל

 ].י"רש. [ולא בעינן קרא, אלא מילתא דרב יהודה סברא הוא, יש ספרים דלא כתיב בהו האי קרא ב
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  האכילה כשהולך בדרך

כלומר יאכל , אל יאכל יותר משני רעבון ,המהלך בדרך, אמר רב יהודה אמר רבי חייא

  .מעט כמו בשני רעבון שאין לאכול הרבה

שלא יתחלחלו , כלומר משום בני מעיו, משום מעיינא, שהטעם לכך, בבבל אמרו - 

ולפי הטעם הזה . ו שופכים כמעייןנ שלא יהי"א. מעיו ברוב אכילתו מפני טורח הדרך

  .אם מהלך בספינה מאחר שיושב ואינו מתאמץ ברגליו אינו צריך למעט אכילתו

שמא לו יהיו לו די מזונות כלומר , משום מזוני, שהטעם לכך, ובארץ ישראל אמרו - 

ולפי הטעם הזה אם הולך מכפר לכפר ויודע שיש לו . ולכן יאכל מעט וישייר, לכל הדרך

  .בכל מקום אינו צריך למעט באכילתו מזונות

  א"דף י

ואינו ממעט באכילתו , היה אוכל פת אחת, שהיה הולךכל פרסה ופרסה  ,רב פפא

והוא , שמא יזיק לבני מעיו, הטעם לכך שאמרו למעט בדרך באכילה, כי לדעתו, בדרך

  .ויכול לאכול הרבה ואינו מזיק לו, היה בעל בשר וכרסו רחבה

  

  י רעבוןהמרעיב עצמו בשנ

 ,שנאמר, אניצל ממיתה משונה, כל המרעיב עצמו בשני רעבון, אמר רב יהודה אמר רב

, ואי אפשר לומר שהכוונה לכך שפה אותך ממיתת רעב, )'כ 'איוב ה( "ְּבָרָעב ָּפְד ִמָּמֶות"

שבזכות שמרעיב עצמו בשני , אלא כוונת הכתוב, "מרעב"כי אם כן היה צריך לומר 

  .ניצול ממיתה משונה, מו כשישראל בצערלצער עצ, רעבון

  

  תשמיש המטה בשני רעבון

 ,]וצריך אדם לנהוג צער בעצמכי [, בלאדם לשמש מטתו בשני רעבוןאסור , אמר ריש לקיש

  ).'נ א"בראשית מ( "ּוְליֹוֵסף יַֻּלד ְׁשֵני ָבִנים ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ְׁשַנת ָהָרָעב" ,שנאמר

  

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [קרויה מיתה משונה, בחרב וברעבכגון , כל מיתה שאינה בידי מלאך המות כדרך כל אדם על מטתו א

ויש  .שימשו מטותיהן בשני רעבוןל כרחך וע ,יהואותו העת עת רעב ה ,הרי יוכבד נולדה בין החומות ,ואם תאמר ב

 .אבל שאר בני אדם שימשו ,ויוסף לא שימש ,אלא למי שרוצה לנהוג עצמו בחסידות ,לא הוי אסורולי עלמא דלכ ,לומר

 ].'תוס[
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מותרים , מאחר שלא קיימו פריה ורביה, ]י בניםחסוכ[=אמנם מי שאין להם בנים 

   .בשני רעבון םמטותיהלשמש 

  

  הפורש מישראל כשהם שרויים בצער

שני  םבאי, םופירש אחד מה, בצער םבזמן שישראל שרוייש, בברייתא אחת מבואר

כי מלאכיו יצוה " שנאמר, אחד מימינו ואחד משמאלו[לו לאדם  םשמלוימלאכי השרת 

פלוני זה שפירש מן הצבור אל יראה " ,אומריםו, על ראשו םלו ידיה םומניחי, "]לך

  ".בנחמת צבור

 ,אלך לביתי ,אל יאמר אדם, בזמן שהצבור שרוי בצערש, ובברייתא אחרת מבואר

  . ושלום עליך נפשי ,ואוכל ואשתה

ָקר ְוָׁשֹחט ָׂשׂשוֹן ְוִׂשְמָחה ָהֹרג ּבָ ְוִהֵּנה " ,אומרו ,]מחמת יראתו מהמיתה[ כןעושה בינוני הו

ְוִנְגָלה "נאמר עליו ) ג"י ב"ישעיהו כ(" ִּכי ָמָחר ָנמּותֹצאן ָאֹכל ָּבָׂשר ְוָׁשתוֹת ָיִין ָאכוֹל ְוָׁשתוֹ 

  ).ד"י ב"ישעיהו כ" (ְצָבאֹות לאקים' הָאַמר ִאם ְיֻכַּפר ֶהָעוֹן ַהֶּזה ָלֶכם ַעד ְּתֻמתּון ְצָבאֹות  'הְבָאְזָני 

ֶאְקָחה ַיִין ְוִנְסְּבָאה ֵאָתיּו ", ואומרים ,]מחמת יראתם מהמיתהשלא [כן ורשעים העושים 

ועליהם , רעתם גדולה מאוד, )ב"י ו"ישעיהו נ" (ָּגדֹול ֶיֶתר ְמֹאדֵׁשָכר ְוָהָיה ָכֶזה יוֹם ָמָחר 

ִמְּפֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף  ִּכיְוַאְנֵׁשי ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ְּבֵאין ֵמִבין ַהַּצִדיק ָאָבד ְוֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל ֵלב ", נאמר

כדי שלא יצטער ברעה הגדולה שתבוא על , כלומר הצדיק יאסף, )'ז א"ישעיהו נ(" ַהַּצִּדיק

ה רוצה "שאין הקב, הצדיק נאסף, נ מפני הרעה של הרשעים הללו"א. הרשעים הללו

  .שיבקש עליהם רחמים

שציער עצמו  ,בינושכן מצינו במשה ר, אלא יצער אדם עם הצבור, ואם כן לא יעשה כך

ְוַאֲהֹרן ְוחּור ַוֵּיֶׁשב ָעֶליָה ִויֵדי ֹמֶׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו " ,שנאמר, עם הצבור

וכי לא היה לו , )ב"י ז"שמות י" (ָּתְמכּו ְבָיָדיו ִמֶּזה ֶאָחד ּוִמֶּזה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמּוָנה ַעד ֹּבא ַהָּׁשֶמׁש

 שרוייםהואיל וישראל , אלא כך אמר משה, משה כר אחד או כסת אחת לישב עליהל

   .אף אני אהיה עמהם בצער, בצער

   .זוכה ורואה בנחמת צבור, וכל המצער עצמו עם הצבור

  

  מי מעיד בו

ולא יאמר אלך לביתי , יש לאדם לצער עצמו עם הציבור, שכשהציבור בצער, נתבאר
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ולא יאמר אעשה כן ואין מעיד בדבר כי מעידים , פשיושלום עליך נ, ואוכל ואשתה

  .הרבה יש בדבר

  .אבני ביתו וקורות ביתו. א

ִּכי ֶאֶבן "שנאמר , לדעת הברייתא אבני ביתו של אדם וקורות ביתו של אדם מעידים בו

  ). א"י 'חבקוק ב(" ֵמֵעץ ַיֲעֶנָּנה אִמִּקיר ִּתְזָעק ְוָכִפיס

  .שני מלאכי השרת המלווים לו. ב

 םמעידי םה ,לו לאדם םשני מלאכי השרת המלויש, אמרורבי שילא בבית מדרשו של 

  )א"י א"תהלים צ" (ִלְׁשָמְר ְּבָכל ְּדָרֶכיִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּל " ,שנאמר, עליו

  .נשמתו. ג

ִמֹּׁשֶכֶבת ֵחיֶק ְׁשֹמר " ,שנאמר, נשמתו של אדם היא מעידה עליו ,רבי חידקאלדברי 

  ).'ה 'מיכה ז(" ְתֵחי ִפיּפִ 

  .אבריו. ד

 "'הְנֻאם  ]לשון רבים[ ַאֶּתם ֵעַדי" ,שנאמר, אבריו של אדם מעידים בו, יש אומרים

  ).'י ג"ישעיהו מ(

  

  . ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא]. 'ד ב"דברים ל[

  

  "ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול"

אפילו על מצוה קלה  ,שכר לצדיקים לעולם הבא םמשלמיכשם ש – "ֵאל ֱאמּוָנה"

   .םשעושיעל מצוה קלה אפילו  ,שכר לרשעים בעולם הזה םמשלמיכך  ,םשעושי

 ,םעושישמן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה  םנפרעיכשם ש – "ְוֵאין ָעֶול"

   .םמן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושי םנפרעיכך 

ועושה טובה וישרות עם , לפרוע מהם ,מצדיק הדין על הצדיקים –" ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא"

  .םכדי לטורד, לפרוע כל זכותם בעולם הזה ,הרשעים

                                                                                                                                        
 ].י"רש' עי". [וכפיס שבין עץ יעננה"וזהו שאומר  בין שתי נדבכי העצים ולתת םורגילי, חצי לבינה הואכפיס  א
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 ,לוואומרים  ,לפניו נפרטיםכל מעשיו  ,בשעת פטירתו של אדם לבית עולמוש ,מלמד

 .וחותם. ואומרים לו חתום .והוא אומר הן. ביום פלוני ,במקום פלוני ,כך וכך עשית

   ). 'ז ז"איוב ל" (ָלַדַעת ָּכל ַאְנֵׁשי ַמֲעֵׂשהּו אְּבַיד ָּכל ָאָדם ַיְחּתוֹם", שנאמר

ְל " ,לקיים מה שנאמר ,יפה דנתוני ,ואומר להם ,מצדיק עליו את הדיןולא עוד אלא ש

 ָעִׂשיִתי ְלַבְּד ָחָטאִתי ְוָהַרע ְּבֵעיֶני ְלַמַען ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרו א"תהלים נ" (ִּתְזֶּכה ְבָׁשְפֶט'.(  

  

  היושב בתענית

שכך דרש רבי אלעזר הקפר ברבי . בנקרא חוטא ,כל היושב בתענית –לדעת שמואל . א

ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ד ְלֹעָלה ְוָעָׂשה ַהֹּכֵהן ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאחָ "את הפסוק האמור בנזיר 

מי הרג שנקרא [=וכי באיזה נפש חטא זה , )א"י 'במדבר ו" (ְוִקַּדׁש ֶאת ֹראׁשֹו ַּבּיֹום ַההּואַהָּנֶפׁש 

ומה זה שלא ציער עצמו , והלא דברים קל וחומר. אלא שציער עצמו מן היין ]חוטא

ורבי [. על אחת כמה וכמה ,ל דבר ודברהמצער עצמו מכ, נקרא חוטא ,אלא מן היין

אלא על שנטמא במת , שלא נקרא הנזיר חוטא על שציער עצמו מן היין, אלעזר חולק ואומר

  ].ועבר על נזירותו

ָּכל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו ", שנאמר בנזיר, נקרא קדושכל היושב בתענית  –ולדעת רבי אלעזר . ב

א ַיֲעֹבר ַעל ֹראׁשֹו ַעד ְמ ה 'במדבר ו" (ַּגֵּדל ֶּפַרע ְׂשַער ֹראׁשוֹ ָקֹדׁש ִיְהֶיה  'האת ַהָּיִמם ֲאֶׁשר ַיִּזיר לַ ַּתַער'( ,

על  ,המצער עצמו מכל דבר, נקרא קדוש ,שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד ,ומה זה

אלא שער שמגדל , שלא אמר הכתוב שהנזיר קדוש, ושמואל חולק ואומר[ .אחת כמה וכמה

  ].סור בהנאהיהיה קדוש להיות א

אבל , רק זה שיכול לצער עצמו נקרא קדוש כשמצער עצמו, אמנם גם לדעת רבי אלעזר

לעולם ימוד , וזהו שאמר רבי אלעזר, נקרא חוטא, ומצער, מי שאינו יכול לצער עצמו

ואסור לו , כלומר כאילו מעיו קדושים ,כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו אדם עצמו

  ).'ט א"הושע י(" ִקְרְּב ָקדֹוׁש ְוא ָאבֹוא ְּבִעירּבְ " ,שנאמר, להכחישם בתענית

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [ומחתים יד על כל מעשיו, כותב מעשה כל אדם א

הא דקאמר החובל  ,ומפרש התם .אבל אחרים שחבלו בו חייבים ,החובל בעצמו רשאי ,החובל רקוקשיא דאמרינן בפ ב

ויש לומר  .אלמא משמע דשמואל קאמר דיושב בתענית לא נקרא חוטא ,אמר שמואל ביושב בתענית ,בעצמו רשאי

גדול יותר מן  ,אבל מכל מקום המצוה שהוא עושה התענית ... כדאמרינן הכא מקל וחומר מנזיר ,אדודאי הוי חוט

ומכל מקום יש  ,הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין ,דמצוה לנדור כדאמרינן ,ממה שהוא מצער נפשו ,העבירה

 ,ומאי תקנתיה ,ממנו תענית של שבתונפרעין  ,דקורעין גזר דינו ,מידי דהוה אמתענה תענית חלום בשבת ,קצת חטא

 ].'תוס[ .ליתב תעניתא לתעניתיה
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מפריש [= ֹּגֵמל ַנְפׁשוֹ ", שנאמר, נקרא חסידכל היושב בתענית  –ולדעת ריש לקיש . ג

המתענה [ ְוֹעֵכר ְׁשֵארוֹ  ,ִאיׁש ָחֶסד ]בנ משלים נפשו לקונו בתענית"א. אנפשו ממאכל ומשתה

  ). ז"י א"משלי י(" ַאְכָזִרי ]גומכחיש בשרו

, שלדברי ריש לקיש, משמע' ומפירוש התוס. י"כן נראה ביאור דברי ריש לקיש לפי פירוש רש

גומל חסד לנפשו כלומר , "ִאיׁש ָחֶסד ֹּגֵמל ַנְפׁשוֹ "נאמר ש, זה שאינו יושב בתענית נקרא חסיד

  ].נקרא חסידשאינו מתענה 

  

  אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית

מפני , אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית, אמר ריש לקישאמר רבי ירמיה בר אבא 

   .ואינו יכול ללמוד, חלש הואשהוא נ, שממעט במלאכת שמים

 ,]תלמיד של בית המדרש היושב בתענית[= האי בר בי רב דיתיב בתעניתא, אמר רב ששתו

 ואין, כלומר אין התענית מועילה לו, ]יאכל הכלב את סעודתו[=ליכול כלבא לשירותיה 

מחשיבים אותה אלא כמו שהיה מתענה משום שאכל הכלב את סעודתו ואין לו מה 

  .לאכול

  

  תענית ציבור בבבל

שהיו  ,לענין איסורי חומרי תענית, אין תענית ציבור בבבל ,אמר רבי ירמיה בר אבא

אלא , בנעילת הסנדל םואסורי ,מבעוד יום םהיו אוכליו, בו כעין אבילות םנוהגי

  ].ב"וכן דעת שמואל בדף י[ .דתשעה באב בלבד

  

  מקבל עליו תענית מבעוד יום אוכל כל הלילה ומתענה ביום

הרי אני , שאמר, היחיד שקיבל עליו תענית מבעוד יום, לדברי רבי זעירא אמר רב הונא

                                                                                                                                        
 ].י"רש' עי". [ויגמל יצחק"לפירוש זה גומל הוא לשון גמילה כמו  א

 ].י"רש' עי". [גומל חסדים"ולפירוש זה גומל הוא לשון תשלום כמו  ב

 .אפשר שהכוונה למי שאינו יכול לצער נפשו ג

 ].'תוס' עי[ .וצרכו להתענות על הגשמיםולא ה, שהיה להם הרבה גשמים ד

 ].'תוס. [אי לאו דתענית חלום הוא ,אין אומר עננוד ,מי שלא קבל עליו מבעוד יום ,מ"וכתב הר ה
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ולמחר , ולכן אוכל ושותה כל הלילה, די לו בכך שמתענה ביום, יושב בתענית למחר

  ].עננו[=ת תענית תפיל אומתפלל, מתחיל להתענות

  

  לן בתעניתו

אף על פי , המקבל עליו תענית מבעוד יום, נתבאר שלדברי רבי זעירא אמר רב הונא

כי עתה חלה , משהגיע היום הוא מתפלל תפילת תענית, שאכל ושתה כל הלילה

. אף על פי שהוא שבע מאכילתו ושתייתו של כל הלילה, והוא נחשב מעונה, התענית

, והמשיך את צומו כל הלילה, ומעתה אף אם לא אכל, למה תעניתואכן בסוף היום נש

  .אף על פי שהוא מעונה, אינו מתפלל בבקר תפילת תענית

וביאר רב יוסף שני אופנים שיש , ורב יוסף נסתפק מה טעמו של רב הונא בדין זה

ואלו שלושת האופנים . ואביי ביאר שטעמו של רב הונא מטעם אחר. להסתפק בהם

  .דברי רב הונא של ביאור

  .אין תענית לשעות. א

שלדעתו אין , אפשרות אחת שנסתפק בה רב יוסף לבאר את דברי רב הונא היא

לא היתה אלא על תענית של , כלומר קבלה שקיבל אתמול להתענות, מתענים לשעות

, ומה שלא אכל בכניסת הלילה, בסוף היום נשלמה תעניתו שקיבל עליו, ואם כן, היום

החליט שימשיך לצום , ורק לאחר שעבר חלק מהלילה, לת תענית היהלא מחמת קב

ולא ליום , ואם כן קבלה זו נחשבת כקבלת תענית למספר שעות, ולא יאכל עד הבקר

שאין תענית אלא יום , אין כאן קבלת תענית, וכל שמקבל עליו תענית לשעות, שלם

ומאחר שלא , מותרואם היה רוצה לאכול אחר שקיבל עליו תענית שעות היה , שלם

  .לא יתפלל תפילת תענית, חלה תעניתו

  .המתענה לשעות אינו מתפלל תפילת תענית. ב

שאמנם לדעתו , אפשרות נוספת שנסתפק בה רב יוסף לבאר את דברי רב הונא היא

                                                                                                                                        
...  שאכל כל הלילה אף על פי ,דבשחרית אומר תפלת תענית ,ומפרש כמו הכא ,אוכל ומתפלל תפלת תענית ,ג יש"ובה א

ולי  .התעניתדשמא לא יסיים  ,שמא נמצא שקרן בתפלתו ,מרין עננו בתפלת שחריתדאין או ,ומפרש בהלכות גדולות

לא גרע  ,ולא מצי לצער נפשיה ,אפילו אקרי אונס אחר כך ,כיון שהיה בדעתו להתענות ,נראה דלא נקרא שקרן

חיד אינו אומר אבל י ,כדי להודיע לעולם ולהזכיר התענית ,ונוהגים ששליח צבור אומרו בשחרית ...ממתענין לשעות 

 ].'תוס[ .]ל"עכ .שאי אפשר שלא יתענו קצת מקהל ,שליח צבור אומר בכל פעם ,ובטור אורח חיים אומר[ .עד המנחה
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ונאסר לאכול מכאן , כלומר המקבל עליו תענית שעות חלה תעניתו, מתענים לשעות

, אינו מתפלל תפילת תענית, כאן תענית של יום שלם ומכל מקום מאחר שאין, ולהבא

חשוב  אינו תענית של שעותאבל , שלא תקנו תפילת תענית אלא לתענית של יום שלם

  .שיהא צריך להתפלל עליו עננו, וחמור כל כך

  .לא היתה קבלה לשם תענית. ג

המקבל עליו ל כי באמת "שאין טעמו של רב הונא כאחד מהאופנים הנ, אביי אמר

אף , והמקבל עליו תענית לשעות, ואסור לאכול, תענית לשעות חלה עליו התענית

אבל זה בכניסת הלילה , אלא שכל זה כשמקבל עליו להתענות. מתפלל תפילת תענית

לא היתה כאן , ואף אחר כך כשהמשיך בתעניתו, לא התענה מחמת קבלת אתמול

ואינו מתפלל , יכול לאכול ואם רוצה, קבלה על כך לשם תענית ולכן אין כאן תענית

  .תפילת תענית

  

  שלושת הדברים ששאלו ממר עוקבא בגינזק ולא ידע

והלך , ולא ידע, ושאלו אותו שלושה דברים, מר עוקבא נזדמן למקום הנקרא גינזק

  .ואלו הם שלושת הדברים. ואמרו לו, אושאל בבית המדרש

  .תענית שעות. א

, ובבית המדרש אמרו לו. ולא ידע. עותאם מתענים לש, שאלה ראשונה ששאלו אותו

י איזו "ב יתבאר בעזה"ובדף י[. ומתפללים תפילת תענית, מתענים לשעות, שההלכה היא

  ].תענית נחשבת תענית שעות

  .קנקנים של נוכרים. ב

, אם מותר להשתמש בקנקני חרס של נוכרים שנתנו בהם יין, שאלה שניה ששאלו ממנו

וחוזר , שהוא יין נוכרים האסור בהנאה, הנבלע בחרס או שיש לאסור זאת משום היין

אם עברו עליהם ש, ובבית המדרש אמרו לו. ולא ידע. ומתערב במה שיתנו בקנקנים

כי הלך , מותר להשתמש בהם מיד, שנים עשר חודש מאז שנשתמשו בהם הנוכרים

  ].מעת לעתצריך לערות בהם מים שלושה ימים , אבל תוך שנים עשר חודש[, טעם היין הבלוע

  .במה שימש משה כל שבעת ימי המילואים. ג

                                                                                                                                        
 .ע אם הכוונה לבית המדרש של גינזק או בית המדרש של מקומו"יל א
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. ומשה עבד עבודה, שבשבעת ימי המילואים אהרן לבש בגדי כהונה, מבואר בכתוב

מה לבש משה באותם שבעה ימים , ושאלה שלישית ששאלו את מר עוקבא בגינזק

א ומן הסתם לא עבד בבגדי חול שיוצ, שכן בגדי כהונה לא מצינו בו, כששימש במשכן

שמשה שימש כל שבעה , ובבית המדרש אמרו לו. ומר עוקבא לא ידע. בהם לשוק

שאין ורב כהנא אמר שהיה חלוק לבן , שהיה עשוי לשם העבודה] של פשתן[=בחלוק לבן 

שבתי הידים  ,ולא כבגדים שלנו, היה מחוט אחד כל החלוק עשוי, כלומר. שפה[=לו אימרא 

, שמא באותה שפה הוציא מעות הקודש ,יחשדוהו כדי שלא, בבגד הגוף בתפירה םמדובקי

  "].ומישראל' והייתם נקיים מה"משום שנאמר 

  

  ב"דף י

  

  איזו תענית קרויה תענית שעות

יש כאן קבלת תענית , ולא ליום שלם, שהמקבל עליו תענית לשעות, נתבאר לעיל

  .ואף מתפלל תפילת תענית, ונאסר לאכול מחמת קבלתו, גמורה

, אם כבר אכל היום, כלומר. כשלמעשה התענה כל היוםשכל זה  ,וביאר רב חסדא

. ומותר לאכול, אין כאן קבלת תענית, ורוצה לקבל עליו תענית מחצי היום עד סופו

, ואחר כך יאכל, שמקבל עליו תענית עד חצות היום, אם אמר בתחילת היום, וכמו כן

שבו חלה תענית שעות והאופן . ומותר לאכול גם קודם חצות, אין כאן קבלת תענית

, ועומד באמצע היום, כשארע שלא אכל מתחילת היום שלא מחמת קבלת תענית, הוא

אף שתחילת היום אינה נחשבת אצלו , שזה, ומקבל עליו להשלים את היום בתענית

ומאחר שרק סוף , כי למעשה לא אכל כל היום, סוף היום נחשב אצלו תענית, תענית

  .זוהי תענית שעות ,היום הוא מחמת קבלת תענית

כשאתמול , והוא, ואפשר שמתוך קושיית אביי יש ללמוד אופן נוסף של תענית שעות

  .ולבסוף התענה כל היום, קיבל עליו להתענות היום חצי מהיום

 -  

  .אינה נחשבת תענית ,שלא התענה עד שקיעת החמהכל תענית , ואמר רב חסדא

  

  אנשי משמר בתעניות ראשונות

כל , המשמשות במקדש בזו אחר זו, וקים לעשרים וארבעה משמרותכהנים ולויים חל
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  .משמרת שבוע אחד

כהנים ולווים של משמר , שבתעניות הראשונות של גשמים, ומבואר בפרק שלישי

  .לפי שעסוקים בעבודה, ואינם משלימיםבהם מתענים שעובד בשבוע זה 

  

ת שאינה עד שקיעת שהרי כל תעני, אין הדבר נחשב כתענית כלל, ולדברי רב חסדא

ולא , ואינם מתפללים תפילת עננו, ובאמת היו מותרים לאכול, החמה אינה תענית

  .אלא כדי לצער עצמם עם הציבור, מחמת חובה נמנעו לאכול

  

  תשעה באב שנדחה אצל בני סנאה בן בנימין

לא היו עצים , שכשעלו בני הגולה מבבל בתחילת בית שני, י"בפרק רביעי יתבאר בעזה

נקבע , וכל יום שהתנדבה אחת מהמשפחות, והתנדבו לכך משפחות מסוימות, ערכהלמ

אף על פי שהיה שם , ובכל שנה היו מביאים בו עצים למערכה, לה ליום טוב בכל שנה

התנדבו עצים בעשרה ] משבט בנימין[=ומבואר שם שבני סנאה בן בנימין . אעצים הרבה

  .באב ונעשה יום טוב שלהם

ופעם אחת חל תשעה , אני מבני בניו של סנאב בן בנימין ,ר ברבי צדוקאמר רבי אליעזו

, ולא השלמנוהו, התענינו בוו, לעשרה באב ודחינוהו לאחר השבת, באב להיות בשבת

  .במפני שיום טוב שלנו הוא

שהרי כל תענית שאינה עד שקיעת , אין הדבר נחשב כתענית כלל, ולדברי רב חסדא

ולא , ואינם מתפללים תפילת עננו, יו מותרים לאכולובאמת ה, החמה אינה תענית

  .אלא כדי לצער עצמם עם הציבור, מחמת חובה נמנעו לאכול

  

  אהא בתענית עד שאבוא לביתי

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

  .היה אוכל

                                                                                                                                        
 ].י"רש[ .דאין מבערין אותן בזמן שיש עצים אחרים, מה שאין כן בשאר מתנדבי עצים א

 ,והאי עובדא דרבי אליעזר בר צדוק היה לאחר חורבן ,משחרב בית המקדש בטלה מגילת תענית ,דאמרינן ף על גבוא ב

 ].'תוס[ .האי תנא סבר דלא בטלה ...לא היו מתענים בתשעה באב דאי קודם החורבן 
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כל תענית שאינה עד שקיעת  שהרי, אין הדבר נחשב כתענית כלל, ולדברי רב חסדא

ולא היה , גם קודם שבא לביתו, ובאמת היה מותר לו לאכול מיד, החמה אינה תענית

ולא רצה שיטרחו , שהיה מבקש ממנו שיאכל עמו, אלא להישמט מהנשיא, אומר כן

ולכן אינו אוכל , שיהיו סבורים שהוא בתענית, ולכן היה אומר כן, עבורו בבית הנשיא

  .עימהם

  

  קבלת התעניתזמן 

ואמר רבה בר . אינו נחשב תענית, כל תענית שלא קבלו עליו מבעוד יום, אמר שמואל

, דומה הוא למפוח שנופחים בו הנפחים באש, שאם התענה בלא קבלה, שילא

  .ולא הועיל לו כלום, התמלא רוח, אף זה שלא אכל, ומוציא, שמתמלא רוח

של היום הקודם ואפילו בשוק כל ניתן לקבל את התענית בזמן המנחה  –לדעת רב 

  .יש כאן קבלת תענית" הריני מחר בתענית"שיאמר 

שיוסיף בה תוספת , בסופה איש לקבל את התענית בתפילת המנחה –ולדעת שמואל 

  ".הריני מחר בתענית"ויאמר , של ריצוי ותחנונים

  

  תעניות שקדמו לימים טובים של מגילת תענית

ותקנו חכמים שלא , ם שארעו בהם ניסים לישראלבמגילת תענית נכתבו ימים טובי

  .ויש מהם שאסורים גם בהספד, להתענות בהם

לכן כל [=" להן כל איניש דייתי עלוהי מקדמת דנא ייסר", ובסוף אותה מגילה כתוב

וביארו זאת  "]ייסר", כלומר קודם שתקנו ימים טובים אלו, אדם שבאו עליו התעניות מלפנים

ואירעו  ,שני וחמישי של כל השנה כולהלהתענות יד שקיבל עליו יחכגון , שם בברייתא

שגזרו שנדר קודם  ,אם נדרו קודם לגזרתנו, במגילת תענית םבם ימים טובים הכתובי

כל השנה ויתענה , יבטיל נדרו את גזרתנו, ימים טובים הללושלא להתענות בחכמים 

  . גם בימים הטובים הללו, כפי שנדר, שני וחמישי

יש לו  ,]כי קדם נדרו לתקנת חכמים[, וצריך לקיים נדרו, אחר שנדר להתענותמ א"י - 

                                                                                                                                        
פסיק שמואל ופליג מד, ודיקא נמי .לאפוקי תפלת יוצר, משום דסמוך לתחלת יום תעניתו, מנחהתפילת ודוקא נקט  א

 ].י"רש. [שיעורא יתירא, אדרב דאמר בזמן המנחה
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כדעת שמואל לעיל שמקבלים את התענית , לאסור עצמו לפני כל תענית בתפילה

  "].בבצלו אייסר", וכפי הגרסה במגילת תענית שלפנינו[, בתפילת המנחה

הרי הוא  ,]לתקנת חכמים כי קדם נדרו[, וצריך לקיים נדרו, מאחר שנדר להתענותא "וי - 

  "].יאסר"ויש לגרוס [נאסר מעצמו בכל התעניות שנדר 

התקנה  ,קדמה תקנת חכמים לנדרואבל כש, וכל זה כשקדם נדרו לתקנת חכמים

  .גלא יתענה בהם ,אף על פי שהתחיל תעניותיו קודם הזמנים הללוו ,את נדרומבטלת 

  

  התחלת התענית

יש שני ו, והתענית מתחילה ביום, אכול ולשתותבליל התענית מותר ל, רוב התעניות

, והסחת דעתו מאכילה ,זמן האיסור, דברים שכל אחד מהם גורם לתחילת האיסור

  .ובשניהם נחלקו חכמים מתי הם

  .סוף זמן האכילה. א

נאסר , ומשעלה עמוד השחר, אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר –לדעת רבי 

  .באכילה ושתיה

ומשקרא  ,]תרנגול[=אוכל ושותה עד קרות הגבר  –בי שמעון ולדעת רבי אליעזר בר

  . נאסר באכילה ושתיה, הגבר פעם אחת

  .הסחת הדעת מהאכילה .ב

הוא בסעודת , שהיתר אכילה עד עלות השחר או קרות הגבר, דעת אביי, ללשון ראשון

ואפילו כשנתנמנם , שנמשכה עד אותה שעה או שלא סילק עצמו ממנה, ליל התענית

אף , באכילה ושתיהמיד נאסר , וסילק את השלחן, אם גמר סעודתואבל , יםבינת

                                                                                                                                        
 ].י"רש". [ואסרה אסר"לשון  א

 ,דמתרגמינן ,"'הרימותי ידי אל ה"כמו , שקבל עליו להתענות, לשון נדר ,איכא דאמרי. לשון תפילה ,צלותא ,בצלו ב

' אולם מפירוש תוס. י"גמרא עם פירוש רשעד כאן ביאור דעה ראשונה כפי שנראה מה]. י"רש". [ארימיה ידי בצלו"

כלומר יסור הנדר ומותר " ייסר בצלו"משמע שלפי הדעה הזו אדרבה גם כשקדם נדרו לתקנת חכמים הנדר בטל זהו 

ושמא יש לגרוס [, כדי לא להעמיד כשמואל, ואפשר שלפירושם כן הוא ביאור דחיית דברי רב יוסף]. 'תוס' עי. [לאכול

 .ודאי למד כפי האופן הראשון הכתוב למעלה, ל רב יוסף עצמואב, ]לא ייסר עצמו

דדוקא אותו יום לא  ,ויש להחמיר .י מסופק בדבר"והר .ולא ישלים אותו תענית ,ידחה נדרו מכל וכל ,י"אומר רש ג

לה דמאלו ודאי לא בט ,וכן יש ליזהר שלא להתענות בראש חדש ובחנוכה ובפורים .חראאבל ישלים אותו ליום  ,יתענה

 ].'תוס[ .מגילת תענית
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  .כשהוא סמוך לתחילת הלילה

הוא אף אחר גמר , שהיתר אכילה עד עלות השחר או קרות הגבר, דעת רבאוללשון שני 

מיד נאסר באכילה , אם הלך לישוןאבל , עד שילך לישון, סעודתו וסילק השלחן

  . חילת הלילהאף כשהוא סמוך לת, ושתיה

כלומר , אבל אם התנמנם בלבד, שדווקא כשישן ממש נאסר באכילה ושתיה, ומבואר

והכוונה למי . לא נאסר, ]אער ולא ער[=תיר ולא תיר , ]ישן ולא ישן[=נים ולא נים 

, אינו יודע לענות, אבל כששואלים אותו דבר מה הנצרך מחשבה, שכשקוראים לו עונה

  .אומר הן או לאוו, נזכר, ואם מזכירים לו

שמותר , וכרבי, בשמותר לאכול עד שיישן שינת קבע, שהלכה כלשון שני, י"וכתב רש

  .לאכול עד עלות השחר

  

  יחיד שקיבל עליו תענית

ולא פירש אם כשל יחיד או , סתםיחיד המקבל עליו תענית , לדברי רב כהנא אמר רב

מחמת , בנעילת הסנדל שאסורים בהם, כגון תעניות אחרונות של גשמים, כשל רבים

  .הספק אסור הוא בנעילת הסנדל

, יפרש דבריו ויאמר, שהמקבל עליו תענית, אמר רבה בר רב שילא, וכדי שלא יבוא לכך

  .ולא יאסר בנעילת הסנדל, "למחר אהא לפניך בתענית יחיד"

  

  תענית ציבור בבבל

, ית ציבורשראו חכמים אחרים נועלים נעליהם בתענ, מקצת החכמים אמרו לרב ששת

, שמא גם אוכלים הם מאכלים, ואמר, והקפיד רב ששת על אותם שנעלו נעליהם

  .ופורשים לגמרי מדרכי ציבור

                                                                                                                                        
ן נראה לי לכ ...אך לא נראה  .תיר ולא תיר בתחילת השינה ,כשניעור משנתו ,השינה ףוסנים ולא נים ב ,אומר רבי א

וא אמינא ה ,ואי הוה אמר תיר ולא תיר ,הוה אמינא דתיר הוי טפי מנים ,דאי הוה אמר נים ולא נים ,י"כפירוש רש

 ].'תוס. [כדמפרש התם ,וכולהו בתחילת השינה ,צטריך תרווייהוהלכך אי ,דנים הוי טפי מתיר

, אם התנה שאינו מקבל בכך את התעניתאבל , כשלא התנה, שהשינה גורמת לתחילת האיסורבירושלמי מפורש  ב

 ].'תוס' עי. [אף על פי שישן, רשאי לאכול עד עלות השחר
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ומרימר ]. נ נעל בלא שוליים"נעל רכה א[=אפנתא , ואביי ורבא היו נועלים בתענית ציבור

  . ומר זוטרא היו מחליפים נעל שמאל וימין

, ועשו כן על פי דברי שמואל, לים נעליהם כדרכםוחכמי בית מדרשו של רב אשי היו נוע

וכן דעת רבי ירמיה בר אבא בדף [. אלא תשעה באב בלבד, אין תענית צבור בבבל, שאמר

  ].ב"י

  

  לוה אדם תעניתו ופורע

כלומר אם קבל עליו תענית , ופורע ,לוה אדם תעניתו, אמר רבכך  ,רב יהודה לדברי

   .ת יום אחרולהתענו, רשאי לאכול בו, ביום מסוים

  .וכשרב יהודה אמר את הדברים הללו לפני שמואל הסכים עמו שמואל

לא , שחייב לשלמו בלא איחור, וכי נדר קיבל עליו, כך אמר לו שמואל, ללשון ראשון - 

  .איצער עצמו, וכשיוכל, קיבל עליו אלא צער

לשלם ביום הלא גם נדר יכול , אפילו היה הדבר כנדר, כך אמר לו שמואל, וללשון שני - 

  .והוא הדין לתענית, אחר

  

  תענית חלום

מי שחלם , כלומר, יפה תענית לחלום כאש לנעורת, לדברי רב חמא בר גוריא אמר רב

ואמר רב חסדא דווקא . בכאש לנעורת, יפה לבטלו ,תענית שיתענה, ]רע[חלום 

, וםרשאי להתענות תענית חלאפילו בשבת אמר רב יוסף ש, ולפיכך. כשיתענה בו ביום

מאחר שיש בידו חטא של עינוי , אמנם זה שהתענה בשבת. לבטל צערו מחמת החלום

  .ישב על כך תענית נוספת, בשבת

                                                                                                                                        
כשיכול לצער נפשו לא יוכל לדחותה ליום אבל  , עניתכשאינו יכול לצער נפשו רשאי לדחות התדוקא , וללשון זה א

ישלים  ,ואפילו אכל בשוגג ,ואינו יכול ללוות ופורע בחנם ,צריך לצעוריה נפשיה ,אם אמר הריני בתענית למחרו. אחר

והתענה עד חצי היום או רביע  ,אם יכול ללוותו ולפרוע היכי דקביל עליה כבר להתענות ,י מסופק בדבר"והר .אותו

יאכל  ,או אם טעה ואכל בשוגג ,ודאי דיכול ללוות אחר בשבילו ,אבל לא התענה .ואפילו לא מצי לצעורי נפשיה .וםי

אם  ,ובלבד דיתיב תעניתא לתעניתא ,כדאמרדצריך לפרוע  ,כגון תענית חלום ,ואם התענה בשבת .וישלים יום אחר

 ].'תוס[ .חיהר שי"וכן נראה למ ,ר בשבועאז ידחה לתעניתו עד יום אח ,אותו יוםאש חודש אירע שיהיה ר

על ידי , נתבטל מיד, כן הרע מן החלום, נשרף בקל על ידי האש, שהוא דבר הגרוע מן הפשתן, כמו שהנעורת, הדמיון ב

 ].א במסכת שבת"א מהרש"ח. [תענית בו ביום
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ומעשה ברב יהושע בנו של רב אידי שנזדמן לביתו של רב אסי ועשו לו עגלא תילתא 

והולד ראשון , בקטנותה אינה עדיין בכחה מפני שהבהמה, שהוא משובח, עגל שלישי לבטן[=

  .ובקשו ממנו שיאכל] שני אינו בריאו

  .בתענית אני יושב –ם אמר לה

ואם , שרשאי אדם ללוות תעניתו ולפרוע ,רב יהודהוכי אינו מודה לדברי  –ו אמרו ל

  .ויתענה למחר, יאכל היום, כן

 ,בו ביוםרק כשהיא  ,יפה לחלום כאש לנעורת ותענית זו ,תענית חלום הוא –ם אמר לה

   .אפילו בשבתו

  

  ר שלוש עשרה תעניות חובה על הגשמיםסד

החל , כבר נתבאר שכשלא היו יורדים גשמים עד זמן רביעה שלישית של יורה' בדף י

אלא , ולא היו התעניות שוות. שהיו מתענים ומתפללים שירדו גשמים, סדר תעניות

. היו התעניות חמורות יותר, וככל שעבר הזמן ולא ירדו גשמים, תחילה קלות יותר

ורק היחידים היו מתענים , שהתעניות הראשונות אינן חובה על הכל, כבר נתבארושם 

שדינים אלו הם , ונזכיר שוב, ועתה נבוא לבאר את סדר התעניות שהן חובה לכל. בהם

שרביעה שלישית של יורה זמנה בשבעה עשר , שאמר, לפי חשבונו של רבי מאיר

  .ואז הוא תחילת זמן תעניות של יחידים, במרחשון

  .שלוש תעניות ראשונות של חובה. א

ד גוזרים שלוש תעניות על "בי, ועדיין לא ירדו גשמים, הגיע ראש חודש כסלואם 

  ].כבר נתבאר מדוע מתחילים בשני ולא בחמישי' ובדף י[. שני חמישי ושניבימים , הצבור

יום ואף ב. אין אסורים אלא ביוםו, שבליל התענית מותרים לאכול, קלות ותעניות אלו

ואין אסורים , ובתשמיש המטה, ובנעילת הסנדל, ובסיכה, וברחיצה, מותרים במלאכה

  .באכילה ושתיהאלא 

  .שלוש תעניות אמצעיות של חובה. ב

ד גוזרים "בי, ועדיין לא ירדו גשמים, ולא נענו, של חובהעברו התעניות הראשונות אם 

תעניות , שלדעת תנא קמא, י"ובפרק שני יתבאר בעזה[. שלוש תעניות אחרות על הציבור

תעניות אלו יהיו חמישי , ומאחר שהראשונות נגמרו בשני, אלו נמשכות מיד אחר הראשונות

ואם כן בחמישי יפסיקו ויחזרו , גם אלו לא יתחילו אלא בשני, ולדעת רבי יוסי. שני וחמישי

  ].להתענות שני חמישי ושני
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ואסורים . בליל התעניתכבר שאסורים לאכול , ותעניות אלו חמורות מהראשונות

ונועלים את , ובתשמיש המטה, ובנעילת הסנדל, ובסיכה, וברחיצה, במלאכה

וסיבת איסור . סיבת רוב האיסורים הללו הוא כדי לבטל מהם דברים של תענוג[. המרחצאות

שאיסור מלאכה הוא ביום , י בהמשך"וכמו כן יתבאר בעזה, י בהמשך"מלאכה תתבאר בעזה

  ].ולא בלילה

  .שבע תעניות אחרונות של חובה. ג

ד "בי, ועדיין לא ירדו גשמים, ושוב לא נענו, של חובהעברו התעניות האמצעיות אם 

]. להשלים שלוש עשרה תעניות של חובה על הציבור[, גוזרים עליהם עוד שבע תעניות

י לדעת תנא קמא הן מתחילות בשני שאחר חמיש. ולדברי הכל תעניות אלו מתחילות בשני[

כל שלוש עשרה תעניות הן שני וחמישי רצופים בזה אחר , ונמצא שלדעתו, אחרון של אמצעיות

, הן מתחילות בשני שאחר שני אחרון של אמצעיות, ולדעת רבי יוסי. בלא הפסק, זה

ונמצא שבין כל סדר וסדר של תעניות יש הפסק , וחוזרים ומתענים בשני, שמפסיקים בחמישי

  ].של יום חמישי

ד "ובדף י[, מתריעים בהם) א. (בשני הדברים הבאיםות אלו חמורות מהאמצעיות ותעני

, ונועלים בהם את החנויות) ב(] י אם הכוונה לתקיעה בשופר או לצעקה בפה"יתבאר בעזה

י מתי "וכמו כן יתבאר בעזה, שיש חילוק בין שני לחמישי לענין זה, י"ד יתבאר בעזה"ובדף י[

    ].פותחים את החנויות

במשא  םממעטי, ועדיין לא ירדו גשמים, ושוב לא נענו, רו גם התעניות האחרונותעב

של שמחה כפי שיתבאר [ובנטיעה  ,]ד"י בדף י"של שמחה כפי שיתבאר בעזה[בבנין ו, ומתן

גם ענין זה [בין אדם לחבירו ובשאילת שלום , ובנישואין, באירוסין ,]ד"י בדף י"בעזה

  . למקום םאדם הנזופיכבני  ,]ד"י בדף י"יתבאר בעזה

, סימן קללה, יצא ניסן וירדו גשמים. ומתענין עד שיצא ניסן חוזריםהיחידים ו

ְוִיֵּתן ֹקלֹות ּוָמָטר ּוְדעּו ּוְראּו ִּכי ָרַעְתֶכם ַרָּבה ֲאֶׁשר  'הֶאְקָרא ֶאל ֲהלֹוא ְקִציר ִחִּטים ַהּיֹום "שנאמר 

  ).ז"י ב"י' שמואל א" (ִלְׁשאֹול ָלֶכם ֶמֶל 'הֲעִׂשיֶתם ְּבֵעיֵני 

  

  הטעם לכך שהמלאכה אסורה בתעניות

, ותשמיש המטה, סיכה, כרחיצה, שאסרו בתעניות דברים שיש בהם עונג, הנה נתבאר

  .ואם כן טעם אחר יש מדוע נאסרה, אין בה עונג אלא צער, אבל המלאכה

, מהכתובשאיסור מלאכה בתעניות למד , ואמר רב חסדא אמר רבי ירמיה בר אבא

, )ד"י 'יואל א" ('היֶכם ְוַזֲעקּו ֶאל ֵק ֱא 'הִאְספּו ְזֵקִנים ֹּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ֵּבית ַקְּדׁשּו צוֹם ִקְראּו ֲעָצָרה "
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כשם , ]שבועות ושמיני עצרת[יש להיות כעצרת , שבזמן שמקדשים צום, המלמד

אר רבי ובי. בעשיית מלאכהכך בתעניות אסורים , שבעצרת אסורים בעשיית מלאכה

אבל לענין זמן איסור , הצום דומה לעצרת, שדווקא לענין עיקר איסור מלאכה, זירא

בתעניות אין איסור ו, שהעצרת אסורה במלאכה גם בלילה, אינו דומה לעצרתמלאכה 

, לומר, "ִקְראּו ֲעָצָרה ִאְספּו ְזֵקִניםַקְּדׁשּו צֹום "ל "בכתוב הנכי נאמר , מלאכה אלא ביום

כך איסור התעניות , ]שהרי בלילה כל אחד בביתו[, הזקנים ביום שכשם שאסיפת

וכמו כן זמן , י שזמן האסיפה הוא מהבוקר"ולהלן יתבאר בעזה, אבמלאכה ביום

  .מהבוקרמלאכה 

  

  זמן אסיפה בתעניות

מתקבצים ובאים לבית , ביום תענית ציבורכלומר , מצפרא כינופיא, אמר רב הונא

  .ביאר מה הם עושים מהבקר עד הערב ואביי. הכנסת מהבוקר

שדורשים וחוקרים , מהבוקר ועד חצי היום מעיינים בדברים שהם צרכי העיר

את  םומפייסי, םחמס ביניה ואגזל יש אם , בעסקי בני העירובמעשיהם ובודקים 

  .הנגזלים

קוראים , בתחילת הרבע השלישי של היום, ומחצות ואילך מחלקים את היום לשנים

ֶיֱחֶרה ַאְּפ ְּבַעֶּמ ֲאֶׁשר  'היו ַוֹּיאֶמר ָלָמה ָק ֱא 'הַוְיַחל ֹמֶׁשה ֶאת ְּפֵני "רשת בפבתורה 

 'הִּדְרׁשּו "ומפטירים בנביא ) א"ב י"שמות ל(" הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֹכַח ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה

מבקשים היו , עד סוף היום, ולאחר מכן ).ה"ישעיה נ(" ְּבִהָּמְצאֹו ְקָרֻאהּו ִּבְהיֹותֹו ָקרֹוב

 'הַוָּיקּומּו ַעל ָעְמָדם ַוִּיְקְראּו ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת ", וענין זה למד מהכתוב]. מתפללים[=רחמים 

היֶהם ְרִבִעית ַהּיֹום ּוְרִבִעית ִמְתַוִּדים ּוִמְׁשַּתֲחִוים לַ ֵק ֱא' ג 'נחמיה ט(" יֶהםֵק ֱא'.(  

  ג"דף י

והעיון , ה בתורה ובקשת הרחמים תהא בחצי ראשון של היוםואין לומר שהקריא

כי מבואר בכתוב שהתפילה ובקשת הרחמים , בצרכי העיר יהיה בחצי השני של היום

ַוֲאִני י ִיְׂשָרֵאל ַעל ַמַעל ַהּגֹוָלה ֵק ְוֵאַלי ֵיָאְספּו ֹּכל ָחֵרד ְּבִדְבֵרי ֱא", שנאמר, היא בסוף היום

                                                                                                                                        
אף צום  ,מה אסיפת זקנים ביום ,כל הלילה נמי היו יכולין לאכול ולשתות ,תימה אמאי אוכלים ושותים מבעוד יום א

 ,דדוקא מלאכה גמרינן מאסיפה ,ויש לומר דלא יליף צום מאסיפה אלא לענין עשיית מלאכה .אבל בלילה לא ,ביום

 ].'תוס[ .אבל אכילה לא כתיב בקרא ,דהא לא כתיב בקרא אלא אספו זקנים וקדשו צום
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ּוְבָקְרִעי ִבְגִדי ּוְמִעיִלי ָוֶאְכְרָעה ַעל ִּבְרַּכי ּוְבִמְנַחת ָהֶעֶרב ַקְמִּתי ִמַּתֲעִניִתי . ִמְנַחת ָהָעֶרבֹיֵׁשב ְמׁשֹוֵמם ַעד לְ 

   )'ה-'ד 'עזרא ט" (יָק ֱא 'הָוֶאְפְרָׂשה ַכַּפי ֶאל 

  

  איסור רחיצה כדעת רב חסדא

חמת כל מקום שאסרו חכמים את הרחיצה מ, אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא

, על מת[וכן אבל ממש , ]שאסרו בה רחיצה משום אבילות החרבן[כגון תשעה באב , אבילות

וכל מקום שאסרו . אבין בחמין ובין בצונן, לגמריהרחיצה אסורה , ]שיש לו צער גדול

שגזרו , כגון בתעניות שמתענים על הגשמים, חכמים את הרחיצה כדי לבטל תענוגות

  .אבל בצונן מותר, רחיצה בחמיןאלא אסרו לא , תענוגחכמים על הרחיצה כדי למעט ב

שכן לאחר , שיש ללמוד זאת ממשנתנו ,]כפי שביאר רב שישא בנו[ואמר רב אידי בר אבין 

הוסיפו לשנות בה שנועלים את , ששנו בה שבתעניות על הגשמים הרחיצה אסורה

הרחיצה  היא, אלא ללמד שהרחיצה האסורה, ועל כרחך לא הוצרכו לכך, המרחצאות

  .אבל בצונן מותר, ששם הרחיצה בחמין, במרחצאות

  .אם רבא חולק בזה על רב חסדא, י"ובהמשך יתבאר בעזה

  

  טבילה בתשעה באב ויום הכפורים

כגון נדה ויולדת שהגיע זמן טבילתן להיטהר , כל חייבי טבילות –לדעת תנא קמא 

  .והן ביום הכפורים, הן בתשעה באב, טובלים כדרכם, בתשעה באב או ביום הכפורים

לאבד עליו , כדי הוא בית אלקינוכי , בתשעה באב לא יטבלו –ולדעת רבי חנינא 

  .טבילה פעם אחת בשנה

שהרי טבילה במים , שמן הסתם הדין הזה אמור לענין טבילה בצונן, ומתחילה אמרו

שאפילו בצונן נחלקו חכמים , ומבואר. כי הם שאובים, שחיממו אותם אינה מועילה

. דין פשוט הוא שאסור, אבל לשאר בני אדם, ם מותר לחייבי טבילה לטבול או לאא

  .שבתשעה באב הרחיצה אסורה אף בצונן, שאמר, ומכאן ראיה לדברי רב חסדא

                                                                                                                                        
 ,מרחיץ ידיו ומקנח במפה ומעבירה על גבי עיניו הכפורים וביוםיוסף בריה דרבי יהושע בן לוי בתשעה באב  ,ירושלמי א

 .ומעבירו על גבי עיניו ,כדי ללחלחו ,היה מניח סמרטוט תחת הכר ,רושפי ,ויהיב תותי כרעיה ,רבי יונה תרי סמרטוטי

כך פסק  ,ז בתמוז וצום גדליה"אפילו י ,מותרין אפילו בחמין ,ועכשיו שאין תענית צבור בבבל אלא תשעה באב]. תוס[

 ].'תוס[ .אסר לרחוץ בחמין יואל אביו בינוור .ה"ראבי
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וכל , שאפשר שלדברי הכל הרחיצה בצונן מותרת, ואמררב חנא בר קטינא ודחה זאת 

ל נחלקו "והחכמים הנ. ורק הרחיצה בחמין אסורה, שכן שהטבילה בהם מותרת

לחייבי , לדעת תנא קמא. אכגון חמי טבריה, לענין טבילה בחמין שאינם שאובים

גם לחייבי טבילה אסרו לטבול , ולדעת רבי חנינא. טבילה לא אסרו לטבול בחמין

  . בחמין

כדי בית אלקינו , אמר, שאף שמודה רבי חנינא שיכולים לטבול בצונן, וביאר רב פפא

לא יטבלו , שאם אין להם צונן לטבול בו, לומר, לה פעם אחת בשנהלאבד עליו טבי

  .ויבטלו את הטבילה, בחמי טבריה

  

  הגבלות על האיסורים האמורים בתענית ציבור

, ובנעילת הסנדל, אסורים במלאכה] מאמצעיות ואילך[נתבאר שבתעניות ציבור 

  .הם הגבלותויש ב, שאין האיסורים הללו מוחלטים, ומבואר בברייתא. וברחיצה

  .איסור מלאכה. א

אף [, אבל בליל התענית, ביוםלא אמרו אלא , תענית ציבור אסור במלאכה, כשאמרו

  .במותר] במלאכה עדיין, שכבר נאסר בכל שאר הדברים

  .איסור נעילת הסנדל. ב

, אבל בדרך מותר, בעירלא אמרו אלא , תענית ציבור אסור בנעילת הסנדל, כשאמרו

   .חולץ ,נכנס לעיר, נועל ,חוץ לעיר וצא לדרךי? הוא עושהכיצד 

  .איסור רחיצה. ג

אבל פניו ידיו ורגליו , כל גופולא אמרו אלא , תענית ציבור אסור ברחיצה, כשאמרו

  .מותר

  .דין אבל ומנודה שווה לדין תענית ציבור, שבדברים הללו, ומבואר בברייתא

גם , שלושת הדברים הללושאבל ומנודה שווה לתענית ציבור בכל , ומתחילה אמרו

                                                                                                                                        
יש  ,אלא שאמר בחמי טבריא ,כגון שהוחמו והומשכו לבריכה ,מדלא קאמר משכחת לה טבילה דכשירה בחמין א

לענין  צונו לומרר ,והא דאמר דהמשכה כולה כשירה .המשכה לא מהניא טבילהל ידי דכולו שאוב אפילו ע ,להוכיח

 ].'תוס[ .אבל טבילה ודאי אינו עולה בהם ,סולת את המקוה כשאר מים שאוביםשאינה פ

 ].י"רש. [אבל אין מפרסמין הדבר, ואין ביטול אלא ביום ,דבלילי תשעה באב מותר במלאכה ,מהכא משמע ב
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אפילו להושיט , ומאחר שכבר למדנו שהאבל אסור בחמין מכל וכל, באיסור רחיצה

הכוונה לרחיצה , על כרחך מה שאמרו שהוא מותר ברחיצת פניו ידיו ורגליו, אצבעו

ומאחר שדינו שווה בזה לתענית , ואף בצונן דווקא פניו ידיו ורגליו ולא כל גופו, בצונן

שלא כדברי רב חסדא , בצונןנו שבתענית ציבור אסור לרחוץ כל גופו אפילו למד, ציבור

  .לעיל

אלא לדברים , שלא השוותה הברייתא דין אבל ומנודה לתענית ציבור, ודחו זאת ואמרו

בתענית ציבור מותר לרחוץ כל , אבל ברחיצה אינם שווים, כגון מנעל וסיכה, אחרים

  .ואבל אסור אף בהושטת אצבע בחמין, חמיןופניו ידיו ורגליו אף ב, גופו בצונן

  

  תכפוהו אבליו

כלומר , ואם תכפוהו אבליו הוא מותר בהם, יש דברים שבדרך כלל האבל אסור בהם

, ונעשה אבל שתי פעמים בזה אחר זה בלא הפסק, אם מתו שני קרוביו בזה אחר זה

  .ואלו הם. מותר הוא במקצת דברים שהאבל אסור בהם

  .איסור תספורת. א

, הכביד שערואם , וזה שתכפוהו אבליו. ואין לו שום היתר, סתם אבל אסור להסתפר

ולא יעשה זאת כדרכו , להקל עליו, כלומר נוטל מעט משערותיו, מיקל בתער

  .אלא בתער בלבד, במספרים

  .איסור כיבוס. ב

מכבס כסותו , וזה שתכפוהו אבליו. ואין לו שום היתר, סתם אבל אסור לכבס בגדיו

  .שמועילים לכבס היטב, אבל לא בנתר או חול, ודווקא במים, םבמי

  .איסור רחיצה. ג

ואין לו שום , בין בחמין ובין בצונן, סתם אבל אסור לרחוץ כל גופו, לדעת רב חסדא

רבי אבא מה שאמר , ולדעת רב חסדא. מותר לרחוץ בצונן, וזה שתכפוהו אבליו. היתר

ורחץ בצונן , בניו של רבי יוסי בן רבי חנינא מעשה ומתו, הכהן משום רבי יוסי הכהן

  .כשתכפוהו אבליו, אותו מעשה היה, שבעה בתוך

  

  דין אבל ברחיצה כדעת רבא

אף על פי שיש , כשם שאבל מותר לאכול בשר ולשתות יין, דעת רבאללשון ראשון 
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אף על פי שיש תענוג , מותר לרחוץ בצונן כל שבעת ימי אבילותוכך אבל , תענוג בדבר

מעשה ומתו בניו של רבי , רבי אבא הכהן משום רבי יוסי הכהןמה שאמר , וללשון זה. בדבר

  .אותו מעשה בלא שתכפוהו אבליו, שבעה בתוךורחץ בצונן , יוסי בן רבי חנינא

ואין , כל שבעת ימי אבילתו אסור ברחיצה אפילו בצונןשאבל , דעת רבאוללשון שני 

יין כי דברים אלו התירו לו להעביר ממנו  הדבר דומה להיתר אכילת בשר ושתיית

מעשה ומתו בניו של רבי , רבי אבא הכהן משום רבי יוסי הכהןמה שאמר , וללשון זה. צערו

  .כשתכפוהו אבליו, אותו מעשה היה, שבעה בתוךורחץ בצונן , יוסי בן רבי חנינא

) ב(. כל שבעה, בין בחמין ובין בצונן, אסור לרחוץ כל גופובל א) א(: ומסקנת הסוגיה

) ד(. אפילו כל שהוא אסור, לסוךו) ג(. בצונן מותר, בחמין אסור, פניו ידיו ורגליו אולם

  .לרחוץ בכל אופן שצריך מותר, ]לכלוך[= ר את הזוהמאיעבהואם ל

  

  חילוק באבילות בין בוגרת לנערה

 אפילו בזמן, ולכן, כדי שיקפצו עליה, צריכה לקשט עצמה, הבוגרת שראויה להינשא

מ שהכוונה "י[, אאינה רשאית לנוול עצמההיא , שאדם צריך לנוול עצמו, אבילות אביה

מ שהכוונה לזמן "וי. ויש לה להיות אבילה עמו, שאביה אבל, לזמן שמת אחד מקרובי אביה

שדווקא בוגרת , ומבואר]. שיש לה להיות אבילה מחמת עצמה כי מת אביה, שמת אביה

, שעדיין אינה ראויה להינשא, אבל נערה, אבל אביהאינה רשאית לנוול עצמה בימי 

וכל זה [, כשאר בני אדםמנוולת עצמה בימי אבל אביה , ואינה צריכה לקשט עצמה

  ].אבל קטנה אינה חייבת בכלום, שהיא גדולה וחייבת במצוות, כשהביאה שתי שערות

, שהדבר שבו הבוגרת חלוקה מנערה הוא הרחיצה בצונן, ומתחילה רצו לומר

אבל בחמין , ודווקא בצונן[, שלא לנוול עצמה, לרחוץ כל גופה בצונןהבוגרת מותרת ש

כשאר והנערה אסורה  ,]שהרי אמר רב חסדא אבל אסור להושיט אצבעו בחמין, אסורה

  .בכלשון שני של רבא, שאבל אסור לרחוץ בצונן, ואם כן יש ללמוד מכאן, אבלים

ושתיהן , חילוק בין בוגרת לנערה שאפשר שלענין רחיצה אין, ודחו זאת ואמרו

לענין , והחילוק בין בוגרת לנערה הוא, כלשון ראשון של רבא, מותרות לרחוץ בצונן

                                                                                                                                        
 ].'תוס[ .הא נערה חייבת, לנוול עצמהאין הבוגרת חייבת , כי קאמרהאלא  ,דהא רשאה לאו דוקא ,י"אומר ר א

ושמא לא מסתבר ששאר אבלים אסורים . ורק שאר אבלים אסורים, ע למה לא נאמר שהבוגרת מותרת אף בחמין"יל ב

ע "ויל. ולא מסתבר שרחיצת פניה ורגליה תועיל שלא תהא מנוולת. והיא מותרת לרחוץ כל הגוף, אפילו להושיט אצבע

 .בדבר
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בהם בימי בוגרת מותרת שדברים אלו , ]של השיער[ופירכוס  ]שנותנים בעינים[כיחול 

  .ונערה אסורה, אבל אביה

ושאר כל , וגרת מותרתב, ככיחול ופירכוסהרי הוא כיבוס בגדים ש, ואמר רב חסדא

  .אבלים אסורים

  

  בתעניות" עננו"היכן אומרים תפילת 

מוסיף בתפילתו , יחיד שקיבל עליו תענית, לו דרשהנהיג את רב יצחק בנו ורב יהודה 

ד "ובדף י. רופאברכת גואל לברכת ואומרה ברכה בפני עצמה בין , "עננו"ברכת תענית 

  .ב חייא בר אשי אמר רבשכן דעת רב שמואל בר ססרטאי ור, מבואר

יהיו מתקנים לו , שאם קיבל עליו תענית, וכי יחיד חשוב הוא כל כך, הקשה אורב יצחק

  .להוסיף בתפילתו, ברכה בפני עצמה

אינו מוסיף ברכה בפני עצמה , ביחיד שקיבל עליו תענית, ולדברי רב יצחק ורב ששת

שקודם סיום הברכה , בתוך ברכת שומע תפילה" עננו"אבל אומר , מחמת התענית

וחתימת הברכה , וחותם בשומע תפילה, וחוזר לסיום ברכת שומע תפילה, אומר עננו

שכן דעת רב אשי , ד מבואר"ובדף י. שישמע את תפילת עננו שאמר, כוללת גם ענין זה

  .ואמרו שם שכן ההלכה. משמו של רבי ינאי בנו של רבי ישמעאל

  

  חילוק בתענית בין יחיד לציבור

שהיחיד מתפלל , אלא זה, שאין חילוק בתענית בין יחיד לציבור, בברייתאשנינו 

והציבור מתפלל , וכולל תפילת עננו בשומע תפילה, כמו בכל יוםברכות  גשמונה עשרה

בפני מוסיף ברכת עננו , כי בין ברכת גואל לברכת רופא, מתפלל תשע עשרה ברכות

  .עצמה עם חתימה

, שליח ציבור מוסיף שש ברכותהציבור ת בתעניוש, י"בפרק שני יתבאר בעזהוהנה 

ואם כן לכאורה אין להבין את הברייתא הזו , ומתפלל עשרים וארבע ברכות

                                                                                                                                        
 .זה אותו רב יצחק בנו של רב יהודהאפשר שאין , וגם לפי הגרסא שלפנינו. ג רב יוסף"י א

שכן הדין גם , אולם מכל הסוגיה משמע. ומשמע שהכוונה לתענית שהיחיד מקבל בפני עצמו, כן הוא לשון הגמרא ב

 .בתפילת היחיד בתענית ציבור

 ].י"רש. [כדאמרינן בברכות, דברכת ולמלשינים ביבנה תקנוה, סתם תפלה קרי שמונה עשרה ג
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ושליח ציבור מתפלל , שבתעניות כל יחיד מתפלל שמונה עשרה ברכות, כמשמעותה

  .שהרי שליח ציבור מתפלל עשרה וארבע ברכות, תשע עשרה ברכות

ומבארת שיש חילוק בין , יד שקיבל עליו תעניתלכאורה הברייתא כולה מדברת ביחו

וכולל עננו בשומע , מתפלל שמונה עשרה ברכותש, מקבל עליו תענית יחידיחיד ש

כי אומר עננו , מתפלל תשע עשרהש, קיבל עליו תענית ציבורלבין יחיד ש, תפילה

ע היחיד קוב, שלכל הפחות בתענית ציבור, ואם כן יש ללמוד מכאן, בברכה בפני עצמה

  .כדעת רב יהודה לעיל, לו ברכת עננו בפני עצמה

, שבאמת הברייתא באה לחלק בין תפילת יחיד לתפילת שליח ציבור, ודחו זאת ואמרו

שליח  ,]א גם בשלוש אמצעיות"וי. א רק בשבע אחרונות"י[, כי רק בתעניות האחרונות

עשרים  אינו מתפללאבל בתעניות הראשונות , ציבור מתפלל עשרים וארבע ברכות

אבל , שמוסיף ברכה אחת עננו בפני עצמה, תשע עשרה בלבדוארבע ברכות אלא 

אלא כוללה בברכת שומע , היחיד לעולם אינו מוסיף בתפילתו ברכת עננו בפני עצמה

  .כדעת רב יצחק ורב ששת, תפילה

  

  באלו תעניות שליח ציבור אומר עשרים וארבע ברכות

גם בשבע תעניות , ר עשרים וארבע ברכותשליח ציבור אומ, ללשון ראשון בגמרא

ורק בשלוש ראשונות אינו אומר עשרים , וגם בשלוש תעניות אמצעיות, אחרונות

  ].אלא תשע עשרה בלבד[, וארבע ברכות

רק בשבע תעניות , שליח ציבור אומר עשרים וארבע ברכות, וללשון שני בגמרא

אינו אומר עשרים , אשונותאבל בשלוש תעניות אמצעיות ובשלוש תעניות ר, אחרונות

  ].אלא תשע עשרה בלבד[, וארבע ברכות

  

  החילוק בין תעניות ראשונות לתעניות אמצעיות

שאין חילוק בין שלוש תעניות ראשונות לבין שלוש תעניות , שנינו בברייתא

והאמצעיות אסורות בעשיית , בעשיית מלאכהשהראשונות מותרות אלא , אמצעיות

  .אמלאכה

                                                                                                                                        
 .ע בדבר"ויל. ותשמיש המטה, מנעל, סיכה, רחיצה, כלומר, כל מה ששנינו במשנה עם איסור מלאכהיתכן שהכוונה ל א
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, בין שלוש ראשונות לשלוש אמצעיותבאמת אין שום חילוק אחר , עילוללשון שני ל

  .באלו ובאלו אין עשרים וארבע ברכות, אין ביניהם חילוקשכן בתפילה 

, בין שלוש ראשונות לשלוש אמצעיותיש חילוק נוסף , אבל ללשון ראשון לעיל

  .ובאמצעיות יש עשרים וארבע ברכות, שבראשונות אין עשרים וארבע ברכות

אין קושיה ממה שלא נזכר , שאף שיש ביניהם חילוק נוסף, ומתחילה רצו לומר

  ]. תנא ושייר[=כי לא מנה את כל החילוקים , החילוק בברייתא

שכן אין , יש לנו למצוא חילוקים נוספים שלא שנה התנא, כי אם כן, אולם דחו זאת

לא מסתבר , ועוד. ולא ידוע לנו על חילוק נוסף ששייר, דרך לשייר דבר אחד בלבד

משמע זה ולא , "אין בין זה לזה אלא זה"שהרי שנה בלשון , ששייר אפילו חילוק אחד

  .יותר

אלא שמנה רק את החילוקים שבין , לא שייר התנא שום דברשאמנם , ולפיכך אמרו

באיסורים באמת אין שום חילוק ו, האיסורים שבשלוש ראשונות לשלוש אמצעיות

שבראשונות שליח ציבור מתפלל , ניהם חילוק לענין התפילותאבל יש בי, נוסף ביניהם

  .ובאמצעיות עשרים וארבע, תשע עשרה ברכות

  

  החילוק בין תעניות אמצעיות לתעניות אחרונות

שאין חילוק בין שלוש התעניות האמצעיות לבין שבע התעניות , שנינו בברייתא

, ובאחרונות, חנויותולא נועלים את ה, לא מתריעים, אלא שבראשונות, האחרונות

  .ונועלים את החנויות, מתריעים

, בין שלוש אמצעיות לשבע אחרונותבאמת אין שום חילוק אחר , וללשון ראשון לעיל

  .באלו ובאלו יש עשרים וארבע ברכות, אין ביניהם חילוקשכן בתפילה 

, בין שלוש אמצעיות לשבע אחרונותיש חילוק נוסף , אבל ללשון שני לעיל

  .ובאחרונות יש עשרים וארבע ברכות, ת אין עשרים וארבע ברכותשבאמצעיו

אין קושיה ממה שלא נזכר החילוק , שאף שיש ביניהם חילוק נוסף, ורצו לומר

  ]. תנא ושייר[=כי לא מנה את כל החילוקים , בברייתא

  ד"דף י

שכן אין , יש לנו למצוא חילוקים נוספים שלא שנה התנא, כי אם כן, אולם דחו זאת

ואף שבאמת ידוע לנו על [, ולא ידוע לנו על חילוק נוסף ששייר, רך לשייר דבר אחד בלבדד
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ובאמצעיות מתפללים , שבאחרונות מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, והוא, חילוק נוסף

אין להחשיב זאת כחילוק נוסף כי אפשר שלא מנה התנא אלא דברים שבצנעא , בבית הכנסת

, לא מסתבר ששייר אפילו חילוק אחד, ועוד]. דברים של פרהסיאכלומר בבית הכנסת ולא 

  .משמע זה ולא יותר, "אין בין זה לזה אלא זה"שהרי שנה בלשון 

לא שאמנם  ,אולם לכאורה אפשר לומר כמו לעיל ,ובגמרא לא ישבו את הלשון השני

אלא שמנה רק את החילוקים שבין האיסורים שבשלוש , שייר התנא שום דבר

אבל יש , באיסורים באמת אין שום חילוק נוסף ביניהםו, לשבע אחרונות אמצעיות

, שבאמצעיות שליח ציבור מתפלל תשע עשרה ברכות, ביניהם חילוק לענין התפילות

  .ובאחרונות עשרים וארבע

 -  

שכן במשנתנו , שבאמצעיות יש עשרים וארבע ברכות, רב אשי רצה לדייק ממשנתנו

שמתריעים ונועלים את , והוא, ירות על האמצעיותשבדבר זה האחרונות ית, אמרו

  .ומשמע שבשאר דברים הם שווים, החנויות

כי מאחר שבפרק שני שנה התנא דין עשרים וארבע ברכות בתעניות , אולם דחו זאת

ומהטעם הזה לא הזכיר בפרק . אולא הזכירו בפרק ראשון, סמך על כך, אחרונות

כי גם , בכך שמוציאים את התיבה לרחובה של עירשהאחרונות יתירות על האמצעיות 

  .בזה סמך על מה ששנה זאת בפרק שני

  

  דין עוברות ומניקות בתעניות של גשמים

מקילים בהן על , מאחר שעדיין לא התחזק כל כך חרון אף, שלוש תעניות ראשונות

  .בהןאינן מתענות ו, עוברות ומניקות

מחמירים בהן על עוברות , אף מאחר שהתחזק חרון, ושלוש תעניות אמצעיות

  .בהן מתענותו, ומניקות

לא , מאחר שמרובות הן, אף על פי שכבר נתחזק חרון אף, ושבע תעניות אחרונות

  .אינן מתענותו, ולכן מקילים עליהן, יעמדו בהן עוברות ומניקות

  

                                                                                                                                        
 ].'תוס[ .מילי דבפרהסיא לא קתני ,והוא הדין דהוה מצי לתרוצי כדלעיל א
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  התרעה של תעניות אחרונות

ת על התעניות שאחד מהדברים ששבע תעניות אחרונות יתירו, מבואר במשנתנו

  .שבתעניות אחרונות מתריעים, הקודמות הוא

, שלשון התרעה הוא כמו תרועה, שהכוונה לכך שתוקעים בשופרות, מסקנת הגמראו

שעל כל שש הברכות שמוסיפים בתפילת , וסתם תרועה יש תקיעה לפניה ולאחריה

סך הכל שמונה עשרה , היו עושים תקיעה תרועה ותקיעה, התעניות האחרונות

ַעל ְוִכי ָתֹבאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם ", משום שנאמר, והיו עושים כן, תקיעות לשש הברכות

" ֵמֹאְיֵביֶכםיֶכם ְונוַֹׁשְעֶּתם ֵק ֱא 'הַהַּצר ַהֹּצֵרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרֹעֶתם ַּבֲחֹצְצרוֹת ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני 

ותסור מעליהם , וב מחטאתםשהתקיעה בעת צרה מועילה להכניע לבם לש, )'ט' במדבר י(

  .הצרה

שנחלקו בדבר זה רב יהודה ורב יהודה בנו של רב שמואל בר , אכן מתחילה היה נראה

והאחרון אומר שמריעין , הראשון אומר שמריעין בשופרות, שילת משמו של רב

עננו , עננו אבינו עננו", ואומרים, איענה אותנו' שה, כלומר שצועקים בקול רם, בעננו

הכל כפי שאומרים [, ..." י יעקב עננוקעננו אל, י יצחק עננוקעננו אל, ברהם עננוי אקאל

  ].בבסוף הסליחות

 פוחתיםאין , שכך שנינו, שמריעין בשופרות, כפי שנתבאר, אולם מהברייתא למדו

, יריחו וסימן לדבר, שבהן שמונה עשרה התרעות, ]באחרונות[משבע תעניות על הצבור 

   .ותוביריחו הריעו בשופר

ולא , כמו שהיה ביריחו שהריעו בשופרות, סימן לדבר שמריעין בשופרותשיריחו היא מ "י -

  . תטעה לומר שמריעין בעננו

ַוָּיַרע ָהָעם ַוִּיְתְקעּו "שנאמר , כמו שהועיל ביריחו, סימן לדבר שהשופר מועילשיריחו מ "וי -

ָפר ַוָּיִריעּו ָהָעם ְּתרּוָעה ְגדֹוָלה ַוִּתֹּפל ַהחֹוָמה ַּתְחֶּתיָה ַוַּיַעל ַּבֹּׁשָפרֹות ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ָהָעם ֶאת קֹול ַהּׁשוֹ 

  ).'יהושע ו(" ָהָעם ָהִעיָרה ִאיׁש ֶנְגּדֹו ַוִּיְלְּכדּו ֶאת ָהִעיר

כמו כן תקנו  ,בכל יום תוקעיםוהיו  ,ימים שבעהשביריחו עשו כן שהקיפוה , פירשו' ותוס -

 אם כן ,ותוקעים מריעים תוקעיםועל כל ברכה  ,שש ברכות פיםמוסיובכל תענית  ,בתעניות

  .תרועות שמונה עשרההיינו 

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [ואפילו יחיד אוקימנא דאומרה בשומע תפלה, אומר אפילו בראשונות ,אבל עננו דתפלת תענית א

 ].י"רש... [ משתבש ,ש עננו של תפלת תעניתומאן דמפר ב
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שהכל מודים שבתעניות שעל הגשמים מריעים , והנה מלשון הגמרא משמע

תוקעים , לדעת רב יהודהש. אבל נחלקו אם מלבד זאת גם אומרים עננו. בשופרות

מלבד , ל רב שמואל בר שילתולדעת רב יהודה בנו ש. עננואומרים  לאבשופרות ו

  .עננואומרים התקיעה גם 

אלא בתעניות שעל הגשמים הכל מודים שתוקעים בשופרות , י לא פירש כן"אולם רש

שאמרו שמריעין , ומחלוקת החכמים הזו היא רק בשאר פורענויות. ולא אומרים עננו

ו אינה כי אמירת עננ, תוקעים בשופרות ולא אומרים עננו, לדעת רב יהודה. בהם

מלבד התקיעה גם , ולדעת רב יהודה בנו של רב שמואל בר שילת. נקראת התרעה

י שתי ברייתות "ולהלן יובאו בעזה[. שגם אמירת עננו נקראת התרעה, אומרים עננו

  ].שנחלקו במחלוקת הזו

  

  ברייתא כדעת האומר שהתרעה היא רק תקיעה בשופרות

 ,זבוב ]ארבה[ חגב כגון חיכוך ,תרגשותשאר כל מיני פורענויות המש, שנינו בברייתא

 ,ושילוח נחשים ועקרבים ,]בעיניו ובחוטמו םנכנסי[ם ויתושי ,]עוקצת את האדם[ וצירעה

ואם כן ההתרעה היא התקיעה , והצעקה היא בפה .צועקיםאלא  מתריעיםלא היו 

  .כדעת רב יהודה, בשופר

  

  ברייתא כדעת האומר שהתרעה היא גם אמירת עננו

וצרים [עיר שהקיפוה גייס על , בשבת הדברים הבאים מתריעיםעל , א קמאלדעת תנ

ספינה המטורפת ועל , ]המתפשט ויוצא לחוץ לשטוף את השדה ואת הבתים[נהר או  ,]עליה

  ]. ועתידה להיטבע במים, שהולכת ונדה[ ,בים

  . אבל לא לצעקה לעזרהמתריעים , חולק ואומררבי יוסי ו

כי אין , אבל אסור לצעוק בתפילה, תר לצעוק לבני אדם שיבואו לעזורמ שלדעת רבי יוסי מו"י - 

  . אנו בטוחים כל כך שתועיל תפילתנו שנתפלל בשבת על כך

אבל אין להתאסף , מ שלדעת רבי יוסי מותר לכל אדם להתפלל בביתו ביחידות על ההצלה"וי -

  .יחד להתפלל בקול על כך

כדעת רב יהודה בנו של רב שמואל בר , שהתפילה נחשבת התרעה, ומכל מקום למדנו

כי אסור לתקוע , שכן אין לומר שההתרעה האמורה כאן היא תקיעה בשופר, שילת

  . בשופר בשבת
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  כמה מתענים על שאר פורענויות

וגזר על , ]של איזו פורענות שאינה עצירת גשמים[, בשנותיו של רבי יהודה נשיאה היה צער

הרי , ואמר לו רבי אמי, יקש לגזור תעניות נוספותב. ולא נענו, כך שלוש עשרה תעניות

  .אין מטריחים את הציבור יותר מדאי, אמרו

הסיבה שאין גוזרים יותר ש, שאמר, דעת רבישדברי רבי אמי הם כ, ומסקנת הגמרא

, את הצבור יותר מדאי מטריחיםלפי שאין , משלוש עשרה תעניות על עצירת גשמים

  .נויותוהוא הדין לתעניות על שאר פורע

שלטובת עצמו אמר , ואמר, אכן רבי אבא בנו של רבי חייא בר אבא חלק על רבי אמי

, שלא היה רוצה להתענות, לרבי יהודה נשיאה שלא לגזור יותר משלוש עשרה תעניות

דווקא על , רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנןשכך אמר , אולם אין הלכה כמותו

 םמתעני, שאר מיני פורענויות לעאבל , תעניותהגשמים אין גוזרים יותר משלוש עשרה 

   .עד שיענו מן השמים םוהולכי

הסיבה ש, שאמר, דעת רבן שמעון בן גמליאלשדברי רבי יוחנן הם כ, ומסקנת הגמרא

שלאחר זמן שלוש לפי , שאין גוזרים יותר משלוש עשרה תעניות על עצירת גשמים

, ו תעניות שירדו גשמים בזמן רביעהושוב לא יועיל, עשרה תעניות כבר עבר זמן רביעה

גם אחר שלוש עשרה תעניות עדיין יש טעם להתענות , אבל על שאר פורעניות

  .ולכן מוסיפים ומתענים עד שיענו, להועיל מכאן ולהבא, לבטלם

  

  מקום שצריכים מטר בתקופת תמוז

טל ותן "ומה שהתקינו לומר , שהיחיד שואל צרכיו בברכת שומע תפילה, כלל בידינו

הרי הם , ומאחר שצרכי רבים הם, משום שהכל צריכים לכך, בברכת השנים" ומטר

  .שגם היחיד אומר בתפילתו בכל הברכות, כשאר בקשות של ציבור

באיזו ברכה , י"ולהלן יתבאר בעזה. אכן כל זה בזמן שהציבור צריכים לגשמים

צריכים שואלים על הגשמים במקום שצריכים להם אחר הזמן שכל שאר מקומות 

  .להם

היכן , שאפילו בתקופת תמוז צריכים אנו למטר, כגון אנו, כששלחו בני נינוה לרבי

או בברכת השנים , בברכת שומע תפילה כדבר שהוא צרכי יחיד, נבקש על הגשמים

, שישאלו את הגשמים בברכת שומע תפילה, רבילהם השיב ו. כדבר שהוא צרכי רבים

  .כדברים שהם צרכי היחיד
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אמור בזמן , שכל סדר תעניות האמור במשנתנו, שאמר, דעת רבי יהודה ואין כן

כמנהג , והקצירה בניסן, שהזריעה במרחשון[, והשנים כתקנם, שישראל שרוים על אדמתם

יש שנה שצריכים [, הכל לפי השנים, אבל בזמן הזה]. וצריכים למטר במרחשון, ארץ ישראל

והכל , ]כגון שיש להם די מים במאגרים, כל כך ויש שנה שאין צריכים, בה למטר שהיא שחונה

כגון נינוה שצריכים , ויש מקום שצריך בזמן אחר, יש מקום שצריך בזמן זה[, לפי המקומות

שבכל מקום והוא הדין , ובכל מקום מתענים לפי צורך המקום]. אפילו בתקופת תמוז

  .לפי צורך המקום, שואלים את הגשמים

רב נחמן אמר שבני נינוה שואלים . ם נחלקו בדבר זהשגם אמוראי, ומסקנת הסוגיה

ורב ששת אמר ששואלים את הגשמים בברכת . את הגשמים בתמוז בברכת השנים

  .וההלכה היא ששואלים את הגשמים בברכת שומע תפילה. שומע תפילה

  

  נעילת חנויות בתעניות אחרונות

על התעניות שאחד מהדברים ששבע תעניות אחרונות יתירות , מבואר במשנתנו

  .שבתעניות אחרונות נועלים את החנויות, הקודמות הוא

נועלים ביום ודווקא , בתעניות של ימי שני נועלים את החנויותומסקנת הגמרא שרק 

שיהא , פותחים קצתאבל , כלומר אין פותחים אותן לגמרי, מטיןולעת ערב , אותן

מותר אף , ו נראה כל כךואינ, אכן אם יש אצטבא כנגד הפתח. להם מה לאכול בלילה

  .  פותח רק אחד מהם, אם היו לו שני פתחים, ובכל אופן. לפתוח לגמרי

, מפני כבוד השבת, פותחים את החנויות כל היום לגמרי, ובתעניות של ימי חמישי

  .שיבואו לקנות צרכי שבת

  

  בנין של שמחה ונטיעה של שמחה

, נות של גשמים ולא נענושבע תעניות אחרוגם עברו שאם , ב"כבר נתבאר בדף י

  .בבנין ובנטיעהבמשא ומתן וממעטים 

כגון לבנות בית חתונה של חופת , בנין של שמחההוא , שהבנין שממעטים בו, ואמרו

  .בנו

מ "י[. כגון נטיעת אבוורנקי של מלכים, נטיעה של שמחהוהנטיעה שממעטים בה היא 

 ,אותו שממליכיםויום , אילן לשמו טעיםנוהיו  ,כשנולד בן למלך ,נוהגיםהיו שהכוונה למנהג ש

  ].צלו אילן גדול המיסך על הארץ לטייל המלך תחתמ שהכוונה ל"וי .לו כסא ממנו עושים
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  ממעטים בשאילת שלום

, שאם עברו גם שבע תעניות אחרונות של גשמים ולא נענו, ב"כבר נתבאר בדף י

  .ממעטים בשאילת שלום

בשלום ם עמי הארץ ששואלי. םום ביניהחברים אין שאילת של: ומבואר בברייתא

 םוה. בשפה רפה ובכובד ראש ]משום איבה אבל יחזירו[ להם םמחזירי ,תלמידי חכמים

עד שירחמו  ,למקום םכבני אדם הנזופי ,אםכאבלים וכמנודי םויושבי םמתעטפי

   .עליהם מן השמים

  

  אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו

יוצא . יחרפוהו, שאם לא יענה, אי ליפול על פניואין אדם חשוב רש, אמר רבי אלעזר

ואמר לו , נפל על פניוש, כיהושע בן נון, מי שיודעים בו שהוא חשוב ונענה, מכלל זה

  ).'י 'יהושע ז(" ֻקם ָל ָלָּמה ֶּזה ַאָּתה ֹנֵפל ַעל ָּפֶניֶאל ְיהֹוֻׁשַע  'הַוֹּיאֶמר " ה"הקב

  

  אין אדם חשוב רשאי לחגור שק

 ,נענהיודעים בו שאלא אם כן , אין אדם חשוב רשאי לחגור שק, אלעזר ואמר רבי

ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ַהֶּמֶל ֶאת ִּדְבֵרי ָהִאָּׁשה ַוִּיְקַרע ֶאת ְּבָגָדיו ", כמו שנאמר, שלבש שק, כיהורם בן אחאב

כמו שנאמר , בונענה ,)'ל 'ו' מלכים ב( "ִמָּבִיתְוִהֵּנה ַהַּׂשק ַעל ְּבָׂשרֹו ְוהּוא ֹעֵבר ַעל ַהֹחָמה ַוַּיְרא ָהָעם 

  ).ז"ט' ז' מלכים ב(" 'הַוְיִהי ְסָאה ֹסֶלת ְּבֶׁשֶקל ְוָסאַתִים ְׂשֹעִרים ְּבֶׁשֶקל ִּכְדַבר "

  

  יש הנענים בקריעה ויש הנענים בתפילה

, שנאמר, נענתה תפילתם בנפילת אפים, שהם חשוביםמשה ואהרן , לדברי רבי אלעזר

ויהושע וכלב , )'ה ד"במדבר י" (ִלְפֵני ָּכל ְקַהל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְוַאֲהֹרן ַעל ְּפֵניֶהם  ַוִּיֹּפל ֹמֶׁשה"

ִויהֹוֻׁשַע ", שנאמר, בקריעת בגדיהםאלא נענתה תפילתם לא , שאינם חשובים כמותם

  ).'ו ד"ר יבמדב(" ָקְרעּו ִּבְגֵדיֶהםִמן ַהָּתִרים ֶאת ָהָאֶרץ ִּבן נּון ְוָכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה 

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [במועד קטן "ועל שפם יעטה"דכתיב  ,אבל ומנודה חייבין בעטיפה א

 ].י"רש. [אלא שהתענה על רעב שהיה בימיו ונענה, רשע היה ב
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, "ִויהֹוֻׁשעַ "ו "שכן הפסוק השני פותח בוי, ורבי זירא או רב שמואל בר נחמני הקשה

הכתוב השני נמשך אחר הכתוב , כלומר, ו מוסיף על ענין ראשון"וניתן לומר וי

וקרעו  ,נפלו על פניהם, עשו את שני הדברים ,כדי שיענויהושע וכלב ש, לומר, הראשון

  .ה לבד לא נענואבל בקריע, את בגדיהם

  

  יש שיקומו לקראת ישראל ויש שישתחוו לישראל

מלכי האומות יקומו לקראת , כשיגאלו ישראל, לעתיד לבוא, לדברי רבי אליעזר

ֹּגֵאל ִיְׂשָרֵאל  'הֹּכה ָאַמר "שנאמר , ושרי האומות ישתחוו לישראל, ישראל כדי לכבדם

שהיו [= ְלֶעֶבד ֹמְׁשִלים ]אל שהיו בזוים ומתעוביםלישר[= ְקדֹוׁשֹו ִלְבֹזה ֶנֶפׁש ִלְמָתֵעב ּגֹוי

ֲאֶׁשר ֶנֱאָמן ְקֹדׁש  'הְלַמַען ְמָלִכים ִיְראּו ָוָקמּו ָׂשִרים ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ]לאחר גאולתם. עבדים מושלים בו

  ).'ז ט"ישעיהו מ" (ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְבָחֶרּךָ 

  ו"דף ט

אלא " ִיְׁשַּתֲחוּו ָׂשִרים "נאמר שכן לא , ורבי זירא או רב שמואל בר נחמני הקשה

שרים גם יקומו וגם , לומר, ו מוסיף על ענין ראשון"וניתן לומר וי, "ִיְׁשַּתֲחוּווְ ָׂשִרים "

  .ישתחוו

  

  יש שיזכו לאורה ויש שיזכו לשמחה

, שגם שכרם לא יהיה בשווה, ואמר רב נחמן בר יצחק. ישרים עדיפים מצדיקים

אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ", שנאמר, ם יזכו לשמחהוהישרי, הצדיקים יזכו לאורה

  ).א"י ז"תהלים צ(" ִׂשְמָחה

  

  סליק פרק מאימתי

  

   


