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        הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוהודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוהודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוהודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו
  

  , עקיבא יהונתן נ"יעקיבא יהונתן נ"יעקיבא יהונתן נ"יעקיבא יהונתן נ"יצוה של בני השנה, שנת בר מ

  זכינו ללמוד יחדיו את מסכת תענית, ולעשות יחדיו את העימוד של "גמרא סדורה", תוך כדי הלימוד.

  בזכות לימוד משותף זכינו להגיע להבנות אמוניות, רוחניות, מוסריות והלכתיות.

מסכת זו פרי עמלנו  במהדורה מיוחדת,ולחברינו  לכבוד הבר מצוה שיחול בעז"ה בי"ט תשרי תשע"א, אנו מדפיסים לאורחינו

  ולימודנו.

   –בתפילה גדולה לבורא עולם 

  "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ... 

  נו את דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל, - והערב נא ה' אלוהי

  .תורתך לשמה" ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי

  
  
  

        הקדמההקדמההקדמההקדמה
  "ים התלמוד".  –התלמוד משול לים 

  בהבנה ראשונית, דימוי זה בא ללמדנו על היקפו ועומקו. כל עולם ההלכה והמחשבה בנויים על התלמוד.

. דף הגמרא מורכב מטקסט רציף, שאינו מפוסק ואינו 1בהבנה נוספת אפשר לומר שהדימוי לים הוא גם בשל מראהו החיצוני

מרחב אחיד ומונוטוני, אך המתקרב אל הים, רואה שהים  –ק לפסקאות. במבט שטחי הוא נראה כפי שהים נראה מרחוק מחול

  רועש וגועש. כך למעשה גם תלמודנו.

קושיות ותרוצים, דחיות והוכחות, שאלות ותשובות, אמוראים הנלחמים במלחמתה של תורה, תקופות שונות ובתי מדרש 

יחד, באותו מרחב תלמודי, באותו ים  -אך כולם נמצאים  –ם הגאוגראפי ושונים בראייתם ובמחשבתם שונים במיקומ –שונים 

  התלמוד. באותה "תורה שבעל פה".

  

לתורות  –"גמרא סדורה" מנסה להראות ללומד את הגלים, ולגרותו להיכנס לתוך "ים התלמוד", וליצור גלים חדשים 

של הנשמה הגדולה של נשמת האומה הגלומה בתוך ים התלמוד, שאלפי שנים והחידושים המתחדשים, ללמדנות ולהפנמה 

  "היהודי התלמודי". –עם ישראל לומד אותה ומוסר את נפשו עליה, עד שאף הגוי מבין וקורא ליהודי 

  

ומד ב"גמרא סדורה" חילקנו את הגמרא לסוגיות, כל סוגיה חילקנו לפסקאות, הוספנו ניקוד ופיסוק, דברים המאפשרים לל

לעקוב אחרי מהלך הדיון, ולראות בראיה טובה יותר וכוללת יותר את התמונה השלימה של בית המדרש ומבנה של הסוגיה, 

  ולא לטבוע בים הפרטים. 

  

הגמרא היא המרכיב היסודי של התורה שבעל פה, כשמה כן היא, עיקר הלימוד הוא בעל פה, בחברותא, בבית המדרש. 

י הגופני המחזיק את הנשמה, היצירה המחברת את תורת ה' עם חכמי תורה שבעל פה ממשה הגמרא הכתובה היא רק הכל

  רבינו עד ימינו אנו.

  

                                                
  רעיון זה הובא על ידי הרב מיכאל ויגודה בהקדמתו לגמרא ערוכה על פרק המפקיד, תשנ"ט. 1
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        גמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורה
  

"והוא  :, שנאמרבשביל משנתו שאינה סדורה עליו - "ריש לקיש אמר: אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל 

כל שכן  -ויתרון הכשיר חכמה"  ,"וחילים יגבר :שיבה, שנאמרירבה בי - . מאי תקנתיה? (קהלת י,י) לא פנים קלקל"

אם משנתו סדורה לו מעיקרא. כי הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין כנגד ארבעים יום שניתנה 

תורה, ועייל לקמיה דרבי יוחנן, רב אדא בר אהבה מסדר מתניתיה עשרין וארבע זמנין כנגד תורה נביאים וכתובים. 

  )תענית ז ע"ב(ל לקמיה דרבא." ועיי

  
  כותב רבי עקיבא איגר:

  
"... והנני רואה שבני הגאון נרו יאיר כבר קרוב להתחיל בדפוס, אבקשך בני ידידי לפקוח עין על זה שיהיה נדפס על 

כי לדעתי הנפש מתפעלת והדעת מתרווחת והכוונה מתעוררת, מתוך נייר יפה דיו שחורה ואותיות נאותות, 

(וההיפוך בהפכו, אם הכתב מטושטש והוא כמעט כדרך מה שאמרו ז"ל, כל הקורא  בספר נאה ומהודרהלימוד 

עם  בלא נעימה וכו' ... ונתתי להם וכו'  ומשפטים לא יחיו בהם). כי אלו מעירים ומשמחים הנפש והכוונה נכונה

  קדמה לשו"ת רעק"א)(רבי עקיבא איגר זצוק"ל בה  השמחה אל הדיבור הן כמו נשמה וחיות אל הגוף."

  

  

  :2על הוצאת מהדורה חדשה לתלמוד הבבלי –מרן הרב קוק זצ"ל כותב אגרת בדיוק בנושא זה 
   

  ב"ה כ"ז אייר תר"ץ

  
  לכ' החברה אמנות, ליד הדרת כבוד הגברת מרת שושנה פרסיץ.

  
בר תחיית ספרותינו, הנני בזה מתכבד להציע לפני כבודם ענין נכבד שהוא מתאים לדעתי לשאיפותיהם הנעלות, בד

לכל מקצעותיה. זה שנים רבות אשר חיפוש דרך להקלת לימוד התלמוד מעסיקה את החלק החשוב של הדואגים 

  בעד העתיד של חינוכנו בארץ ישראל, ובחו"ל.

  
הגורם היותר גדול להכבדת ההבנה של התלמוד הוא היותו מסור לנו כמו שהוא, בלא סימני הפסק ויתר 

ים ומקילים את ההבנה. הרבה חלמנו שיבא זמן וימנה החסרון הזה, ואור חדש יאיר על שמי הסימנים המטעימ

התלמוד ויתרבו לומדיו ומכיריו בקרבנו, לאושר עמנו ורוחו העצמי הקשור בתגבורת המעיין החי, אשר ממנו הננו 

  שואבים חיים ואורה נפשית.

  
התורה הרבנים הצעירים, אדם גדול בתורה וביושר  והנה נהרתי מאד לראות איש אחד מיחידי הסגולה שבתופשי

המדות והרגשות העדינות נצר מגזע היחש והמעלה של גאוני וקדישי ישראל הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין נ"י 

שהוא במרץ גדול וחפץ נפשי עמוק נכנס בעבודת הקודש הזאת וסידר כבר מסות אשר היו לפני ומצאתים ישרים 

תה כלום הדבר חסר רק שתמצא אגודה בעלת יכולת ובעלת רצון להגשים את המחשבה ומדוייקים מאד, וע

הגדולה הזאת להוציאה אל הפועל, וחושבני שאגודתכם הנכבדה היא הראויה לכך. על כן הנני מציע לפני כבודם 

דה יחד את הרעיון ואת האישיות העובדת בו, ואני מקוה שחפץ ד' זה בידכם יצליח להתקשר בקשר עם עבו

והכשרה עם העובד הנאמן והעדין הזה ויצא על ידכם מפעל מזהיר אשר יתרום את חותמו על תקופת החיים של 

  דורנו במובן הרוחני בהבלטה רשומה לטובה ולברכת דורות.

  ברגשי כבוד כבירים ובברכה נאמנה מאד,

  הק' אברהם יצחק הכהן קוק

  )1069(אוצרות הראי"ה  ח"ב   מכתבים   עמוד 

  
  ".גמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהעקרונות אלו, ועל פי דברי רבותינו, מוגשת כאן מהדורת " מתוך

                                                
  של הרב שבתי בורנשטיין כתב: מסכת מכות מרן הרב קוק זצ"ל בהסכמה לגמרא 2

, אשר התחיל האיש כלבבי, הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין שליט"א, כאשר כבר הראה חביבה עלי מאוד הפעולה הרצויה"

חזותו לרבים בהחלק של מסכת ברכות, שהדפיס עם הסימנים בצירוף הערותיו היקרות. ומאד שמח לבי בהודע לי כי כעת נתכוננה 

, ע"פ השיטה של יו"ר החברה הרב הג' הוצאת ספרי תורה שבע"פ מנוקדים ומסומניםה לשם אותה המטרה הקדושה של חבר

המחבר מוהר"ש הנ"ל בשם "טעם ודעת". הנני בה מאשר את הרעיון הגדול הזה, ומבקש מכל מכירי ויודעי שמי לעזור להגשמתו 

שבע"פ, שעליה כרת הקב"ה ברית -חיי עולם אשר נטע ד' בתוכנו, זו תורה בחיים ובפועל, וישוטטו רבים במרחבי תורתנו הקדושה,

 עם ישראל וכל המשתתפים במצוה רבה זו יתברכו ממקור הברכות! כנה"י ונפש מברכם מקודש".  
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  :מהדורה זו מתייחדת בכמה דברים

  

 המהדורה מנוקדת ומפוסקת. .1

הגמרא מחולקת לסוגיות, כל סוגיה מחולקת לפסקאות, וכל פסקה מחולקת ל"שורות בעלות  .2

 משמעות".

 שמות התנאים והאמוראים מודגשים. .3

 . "אשכנזי" ודגשים במרכאות, בגופןציטוטים מהתנ"ך מ .4

 ."פילוסוף" ציטוטים של משניות וברייתות במרכאות, בגופן .5

 .ליבורנההגמרא עצמה כתובה בגופן  .6

  כל סוגיה מתחילה בעמוד חדש. .7

   –[ניתן לקבלה אצל העורך] בקובץ "וורד" גם הגמרא נמצאת  .8

  הדגשה והכנת דפי מקורות.ניתן לשינויים כרצון הלומד, להוספת חידושים, הערות, הזחות, 

  

עצם הקריאה כך בגמרא, מהווה בסיס משמעותי ללימוד בקיאותי או עיוני. הסוגיה מתוחמת, הפסוקים, 

משניות וברייתות שנידונים בה מופיעים בגופן מיוחד, ומפנים את תשומת הלב למוקדי הסוגיא, שמות 

מימרא ולא רק למימרא עצמה, והחלוקה התנאים והאמוראים מודגשים כך שניתנת תשומת לב גם לבעל ה

לשורות מבהירה ומאירת עיניים. ניתן לעשות שימוש נוסף בסוגיות, כגון להפוך את דף הסוגיה לדף עבודה, 

  ועוד שימושים רבים.

וקלות ההבנה  שיקולינו הוא הלומד –על פי כללים חיצוניים  ניקודוהפיסוק הנו להכריע בדיוק הנוסח אלא ב

  .הנכונה

דנו וחשבנו, לא עשינו די כדי להוציא דבר מתוקן, וכמעט על כל תיקון  ,על אף ששקלנוהגמרא הנבחר:  נוסח

ולעיון  'דקדוקי סופרים'השארנו זאת ל  – וכמובן גם גירסת "הראשונים" ,גרסה יש כתבי יד ודפוסים רבים

בעיקר  . צעדנוו, והחוקריםהעירו רבות על הנוסח, ושאר ספרי רבותינכבר מהדורת שוטנשטיין , בכתבי היד

 .בעקבות גרסת הדפוס המקובל עם שינויים קלים כשחשבנו שזה יהיה לתועלת הלומד

אשרי עם  לכל אחד מבניו של הקב"ה יש חלק ומקום בלימודי ה', גם בלימוד הגמרא. –" וכל בנייך לימודי ה'"

ם. זכה דורנו שהתרבו ספסלי בית ישראל, שבישועת ה' על עמו חזר לארץ ישראל, בהתקיימות דברי הנביאי

 המדרש ודור שלם זוכה מה שלא זכו קודמיו, לשבת באוהלה של תורה, וללמוד שעות רבות ביום את דבר ה'.

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ": ניסתו לבית המדרשכבפתח המהדורה נתפלל את תפילת רבי נחוניא בן הקנה ב

לכה וישמחו בי חברי, ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר ה

 . "טמא, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם

 על השינוי והחידוש. צווחוהיו שכבר בזמן המצאת הדפוס ושינוי כתיבת התלמוד הבבלי מכתב"י לדפוס 

 ולאחריו על ידי יושטיניאן, הועמדה על ידי דניאל בומברג הנוצרי,שעל אף מהדורת הבבלי הראשונה בדפוס, 

שאנו כ ,. כיוםהוגם מהדורת וילנא של האלמנה והאחים ראם הלכו בעקבותי ,בבתי המדרשות ההתקבל

 ביכולת להשתמש בכלים אלו ולהקל על הלומד.זכינו  ,חידושים טכנולוגיםדור של נמצאים ב

את הסכמתם להמשיך בעבודתי לאחר שהראתי את עבודתי בעימוד דף הגמרא והסוגיה בפני רבנים וקבלתי 

הארות ומכתבי  ,וקבלתי תגובות, הערות את הדפים , וכמו כן פרסמתי באתרי האינטרנטמאוד ואף עודדוני

  .בור הרבנים והתלמידיםילצ ,ללומד ה'גמרא סדורה' כעזררצוני להציע את תודה, ב

בה ולכף זכות, ושישלחו לי את י בעין טוונוישתאו, שידונה'גמרא סדורה' אודה מאוד לכל אלו שיראו את 

שדנתי עם גדולי הרבנים והמחנכים בענין זה, כולם ידעו ובעז"ה אתייחס לכל הארה והערה.  הערותיהם,

  והשקעתי בזה זמן רב ומחשבה מעמיקה. ,הדידקטיו החינוכי, יתיהאמבשלושת המישורים: 

    ".הלא אכשל בדבר הלכויהי רצון ש"

 לם שלא למטרות מסחריות. מותר ומצווה להעתיק או לצ
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  אלי.יכול לפנות  -המעוניין בגמרא בקובץ וורד, או כקובץ של דפי עבודה 

  

  . 3אנו ממליצים ללמד את התלמידים להכין גמרא במהדורה אישית של התלמיד

"ללמוד וללמד לשמור ולעשות  –תפילתנו היא שאכן מהדורה זו של הגמרא תסייע לכולנו בעבודת הקודש 

  את כל דברי תלמוד תורתך באהבה". ולקיים

בהבנת הסוגיה, איכות הלימוד תעלה, וישאיר חותם  לעמולאנו מאמינים שללומד תהיה יותר מוטיבציה 

  ורושם חזק בנפש.  

עבודת הלימוד וההבנה היא עמל תורה שאין לו סוף; אם טעינו בהבנת הגמרא, בחלוקה לסוגיות ולפסקאות, 

  ו לנו ותעמידונו על טעויותנו.אנא כתב –בניקוד, בפיסוק 

  

   0526071122נייד:   vinetd@neto.net.il: דוא"ל: אלי לשאלות וברורים, ניתן לפנות

ות נוספות והדפסתן. [מסכתות: ] עבור המשך הכנת מסכת46נשמח לקבל תרומות [פטורות ממס לפי סעיף 

אך לא הודפסו. מסכת סוכה, תענית ופרק  כבר נעשו -ב"ב, סנהדרין, "ק פרק המניח, קידושין, בבמכות, 

  ].תפילת השחר כבר הודפסו

  

בתפילה והודאה לאל חי. הודאה אין קץ על כל החסד שעושה עמי. בתפילה שאזכה ללמוד ולהאהיב אסיים 

  עולם. תורה ולהאירה בעם ישראל ולקדש שם שמים ברבים, לי ולזרעי ולתלמידי עד 

  לכל תלמידי החכמים השותפים במהדורה זו, ורבים המה.

   על נוסח הגמרא. -נט' ומכון ממרא לאתר 'גמרא

  על נוסח הרש"י. –לאתר פורטל דף היומי 

  לר' יעקב פארן על עיצוב העטיפה.

  דפוס "חיש" רמלה. –לר' יעקב ולר' שניאור על הלוחות, הדפסה וכריכה 

  ה'"לעמותת "וכל בנייך לימודי 

  דניאל ברק ווינט

  הר חברון –עתניאל 
  

©  
  כל הזכויות שמורות 

  לדניאל ברק ווינט
  לימודי ה'" וכל בנייךלעמותת "ו

  
  
  
  

  

  "בכל דור מתגלה דרך חדש על פי התורה, 

  וזה שאמר מורשה קהלת יעקב, שהוא ירושה המתגלה בכל דור ודור ובכל שנה ושנה,

  , וחז"ל דרשו אל תקרי מורשה אלא מאורסה

  פירוש שיש דרכים חדשים בתורה, שעדיין לא יצאו מכח אל הפועל, 

   ,עד שיבוא הזמן והדור אשר ביגיעתם בתורה יתגלו הדרכים הנ"ל

   וזהו בחינת ארוסה ולא נשואה".

  סוכות תרמ"ח) - ("שפת אמת" 

                                                
  לימוד בדרך זו כבר נוסה משנת תשנ"ה בהצלחה רבה. [בישיבות תיכוניות, חטיבות ביניים, בתי ספר יסודיים]  3
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  :לע"נ זקנינו

  

  ז"ל ן בן צביאהר

  ז"ל הלוי בנימיןמרים בת וזוגתו 

  ווינט

  

****************  

  

  ז"ל החבר משה בן החבר פנחס

  ז"ל פרידה פרומה בת אנשילוזוגתו 

  הלברשטט

  

****************  

  

  ז"ל משה בן יוסף יהודה

  ז"ל ֶמענְיָה בת יוסףוזוגתו 

  רכמוט

  שבאוקראינהטרנסניסטריא בשנספו בשואה 

  

****************  

  

  ז"ל דוד בן מנחם ישראל

  ז"ל שרה בת יעקבוזוגתו 

  יןגלז
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  לע"נ

  זצוק"ל הי"ד עמירם בן פסח עולמימו"ר הרב 

  בזמן עשיית חסד נרצח בידי בני עוולה

  כד כסלו התשנ"ה

  

        """"הגמראהגמראהגמראהגמרא""""
ָמָרא ָשאִתי ִמּתֹוך ַהּגְ ּנָ יר ׁשֶ ִ   ַהׁשּ

יִרי ָהָיה ֶזה   לֹא ׁשִ
ֲעבֹותֹות ְזָמן יק ּבַ יר ַעּתִ   ֶזה ׁשִ

ּלֹא ָיכֹול ִלּדֹום   ׁשֶ
יָרם ֶשל כָּ  ְדָהִמיםהּוא ׁשִ   ל ַהּנִ

  ֶאל מּול ְיקּום נֹוְשִאים ֵעיָניִים
י ְרִכי ַנְפׁשִ   ְוָשִרים ּבָ

ַמִים ָמָרא ִמּכֹוְכֵבי ׁשָ ף ּגְ ְרִכי ִמּדַ   ּבָ
  [משירי הרב עמי] 

  

  

  

  "תלמידי בית המדרש התאהבו בתורתו

  התאהבו בתורתו כי הרב עמי אהב את התורה.

  התורה הייתה אהובה והוא היה מאוהב בה"

  וך דברי הרב רא"ם הכהן בהספדו על הרב עמי בשעת הלוויה][מת
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    וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.    ,,,,הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה
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  שליט"א מכתב מהרב דוד פוקס

  המדרש "לפניהם" ראש בית
  לשעבר: ר"מ בכולל "מרץ" מבשרת ירושלים, ור"מ בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ירושלים.

  
  

  בס"ד       ח"י סיון  תש"ע

  הרב דניאל ווינט -נושא: גמרא סדורה 

  

זכות גדולה להמליץ לפניכם אודות מפעל 'גמרא סדורה', שיתרום לקירוב הנוער שלנו ללימוד גמרא 

ו. הקשיים ידועים, הניסיונות לפותרם רבים; אך המציאות לא השתפרה בהרבה. יש ולהתענג ב

להודות לה' ולמתגייסים לעבודה הקדושה, בס"ד נתקדם לקראת דרכים שונות ולשינויים מהותיים. 

אין לצפות לפתרון אחד או לשיטה  אחת שתתקבל על כולם ותביא ישועה, הרבה דרכים למקום. 

לים  מקבילים, מה שטוב לזה לא יועיל תמיד לאחר; הצד השווה יביא לשינוי עלינו להשקיע במסלו

  בע"ה. 

  

'גמרא סדורה' שפיתח הרב דניאל ווינט התחילה לעזור ותעזור עוד הרבה בעתיד. הישיבות המעטות 

שהתנסו בה כבר מודיעים על תרומתה, וכל מעיין בתוצר מתרשם לטובה. ההתייחסות כאן היא 

ונח לפני התלמיד. הפעילות ברמות חכמה, בינה ודעת תתאפשר ביתר קלות אם למקור, לספר המ

נסלק קודם חלק מהמוקשים בדרך. ומהבעיות הקשות בתחילת הדרך היא הקריאה מטקסט לא 

מובן לתלמיד המצוי. עוד לפני שמטפלים בלשון הארמית שהיא זרה, אין התלמיד מוצא את ידיו 

שפט ואיפה נגמר? הוא מורכב מתת נושאים ואזכורים כבדרך אגב? ורגליו בלי פיסוק. איפה מתחיל מ

  אלה, ועוד הרבה, מייאשים את הלומד לפני שמתחיל. 

  

דף מצוי בתלמוד בבלי אינו קשה כל כך. כמעט כל דברי התנאים והאמוראים הם בעברית, פסוקי 

ריא. וראה זה פלא. המקרא כל שכן. כמה מילות קישור דגמרא לא יהוו בעיה, אילו כל השאר היה ק

ההדפסה של 'גמרא סדורה' בצבע אחר  לפסוק ומקור תנאיי, עם פונטים שונים ופיסוק בסיסי משנה 

את הכל. הצעיר מרגיש שהוא יכול. כעת הוא משוחרר להתמודד עם סברא טובה, ערך רעיוני רלבנטי 

ב אשי ומרגיש מקושר לחייו, הוא מסוגל גם להקשות קושיא טובה. הוא מוצא חברותא עם רבינא ור

עם לומדי תורה של הדורות לפניו. כל תוספת והדרכה של הר"מ מתקבל אז ברצון כאתגר, ולא כמשא 

  חלילה. 

  

ראוי ביותר, לדעתי, לעזור להפיץ 'גמרא סדורה' בכל הישיבות, בכל הרמות. תוך זמן קצר יחסי, 

לשאלות הערכיות החשובות להגדיל נראה בע"ה קידום ועלייה בשטח. נתפנה אז להשקיע כוחות וזמן 

  תורה ולהאדירה.  

  

  לכבוד התורה ולקרבה ללב,

  דוד פוקס

 

    להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.    פוקספוקספוקספוקסו"ר הרב ו"ר הרב ו"ר הרב ו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממהסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממהסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממהסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממ



  1 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

  

 gmail.com.ilvinetdb8@1 – 0526071122דניאל ברק ווינט ועמותת וכל בנייך  –גמרא סדורה  - שמורות כל הזכויות 

 

12  

  

  

  

  

 

    להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.    לפשיץלפשיץלפשיץלפשיץהרב הרב הרב הרב ה על מסכת סוכה וקבלתי רשות מה על מסכת סוכה וקבלתי רשות מה על מסכת סוכה וקבלתי רשות מה על מסכת סוכה וקבלתי רשות מהסכמה זו הודפסהסכמה זו הודפסהסכמה זו הודפסהסכמה זו הודפס



     1 סוגיה                ''''מסכת תענית פרק אמסכת תענית פרק אמסכת תענית פרק אמסכת תענית פרק א

 gmail.com.ilvinetdb8@1 – 0526071122דניאל ברק ווינט ועמותת וכל בנייך  –גמרא סדורה  - שמורות כל הזכויות 

13

  

    ''''פרק אפרק אפרק אפרק א    תעניתתעניתתעניתתעניתמסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, א .1
ָנה   ִמׁשְ

ִמים?    ב, א ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ   ֵמֵאיָמַתי ַמְזּכִ
י ֱאִליֶעֶזר    אֹוֵמר: ַרּבִ

ל ַחג.    ִמּיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ
י ְיהֹוׁשֻ    אֹוֵמר:  ַע ַרּבִ

ל ַחג.    ִמּיֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ
ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ָחג הֹוִאיל א ִסיַמן ְקָלָלה ּבֶ ִמים ֶאּלָ ׁשָ יר? ְוֵאין ַהּגְ ה הּוא ַמְזּכִ   , ָלּמָ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו    : ַרּבִ

אֹול,  י ִלׁשְ   ַאף ֲאִני ָלא ָאַמְרתִּ
י ִ יר: 'ַמׁשּ א ְלַהְזּכִ עֹוָנתֹו. ֶאּלָ ם' ּבְ ׁשֶ   ב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ

ן ְלעֹוָלם ְיֵהא ַמְזּכִ    ! ירָאַמר לֹו: ִאם ּכֵ
  

ִמים.  ׁשָ א ָסמּוְך ַלּגְ ִמים, ֶאּלָ ׁשָ   ֵאין ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהּגְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ַחג:  יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ יָבה ּבְ   ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ
יר. ָהַאֲחרֹון ַמ  יר ָהִראׁשֹון ֵאינֹו ַמְזּכִ   ְזּכִ

ַסח:  ל ּפֶ יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ   ּבְ
יר.ַמְזּכִ  ןָהִראׁשוֹ    יר ָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַמְזּכִ

  
ָמָרא   ּגְ

ֵני נָּ ּתַ  ָקּתָ    !"ֵמֵאיָמַתי"א ֵהיָכא ָקֵאי ּדְ
  

א ָהָתם ָקֵאי ּנָ ֵני ,ּתַ ָקּתָ    :ּדְ
ִמים ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ ִתים,  "ַמְזּכִ ית ַהּמֵ ְתִחּיַ   ּבִ
ִנים,  ָ ת ַהׁשּ ִבְרּכַ   ְוׁשֹוֲאִלין ּבְ

חֹוֵנן  ָלה ּבְ    ַעת"ַהּדָ ְוַהְבּדָ
ֵני  ִמים".ְוָקּתָ ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ    "ֵמֵאיָמַתי ַמְזּכִ

  
   !ְוִליְתֵני ָהָתם

ְבֵקיּה ַעד ָהָכא ׁשַ ָנא ּדְ    ?ַמאי ׁשְ
  

א ָנה ָסלִ  ,ֶאּלָ ָ א ֵמרֹאׁש ַהׁשּ ּנָ ְתַנן ,יקּתַ    :ּדִ
ִים".    "ּוֶבָחג ִניּדֹוִנין ַעל ַהּמַ

ָתָנא ִים"ּוֶבָחג ִנידּ  :ְוַאְייֵדי ּדְ    ,"ֹוִנין ַעל ַהּמַ
ָנא ִמים". :ּתָ ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרין ּגְ    "ֵמֵאיָמַתי ַמְזּכִ

  
ִמים' :ְוִליְתֵני ׁשָ יִרין ַעל ַהּגְ ִמים"ַמאי  ',ֵמֵאיָמַתי ַמְזּכִ ׁשָ בּורֹות ּגְ   ?"ּגְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ְגבּוָרה ּיֹוְרִדין ּבִ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ֱאַמר ּנֶ ר" :ׁשֶ ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ    ,(איוב ט) "עֹׂשֶ

ֵני חּוצֹותּפֵ ַהּנֹוֵתן ָמָטר ַעל " :ּוְכִתיב   (איוב ה).  "ֵני ָאֶרץ ְוׁשֵֹלַח ַמִים ַעל ּפְ
  

ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ
  

יָלאֲאַמר  ר ׁשִ ה ּבַ    :ַרּבָ
ל עֹוָלם "ֵחֶקר" "ֵחֶקר"ָאְתָיא  יתֹו ׁשֶ ִרּיָ    ,ִמּבְ

ִתיב ָהָכא ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר" :ּכְ   ,"עֹוׂשֶ
ַמְעתָּ " :ּוְכִתיב ָהָתם    ,ֱאלֵֹהי עֹוָלם ה' ,ֲהלֹא ָיַדְעתָּ ִאם לֹא ׁשָ

  ,(ישעיהו מ) "ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתוֹ  ,לֹא ִייַעף ְולֹא ִייָגע ,ּבֹוֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ

ְגבּוָרה" :ּוְכִתיב כֹחֹו ֶנְאָזר ּבִ   .(תהילים סה) "ֵמִכין ָהִרים ּבְ

  
ה ִבְתִפּלָ    ?ּוְמָנא ָלן ּדְ

  

  רש"י
  מתני' 

. מאימתי מזכירין גבורות גשמים
שאומר משיב הרוח ומוריד הגשם 
ובגמרא מפרש טעמא אמאי קרי 
ליה גבורות גשמים מפני שיורדין 

   ':בגבורה שנאמר עושה גדולות וגו
. כדאמרינן סימן קללה בחג הן

במס' סוכה בפרק הישן (דף כח:) 
מאימתי מותר לפנות משתסרח 
המקפה משל לעבד שבא למזוג 
כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו 
וא''ל אי אפשי בשמושך כלומר 
כשהגשמים יורדין לסוכה הכל 
יוצאין ונראה שאין הקב''ה חפץ 
שנשתמש לפניו ואמאי מתחילין 

גבורות גשמים בחג ונראה  להזכיר
   שהוא מתפלל שיבא מטר בחג:

. שיתפלל על לא אמרתי לשאול
   הגשמים בחג כגון ותן טל ומטר:

. שמתחיל להזכיר אלא להזכיר
בחג גבורות של מקום שמוריד 

   גשמים:
   . כלומר בזמנו:בעונתו

. ואמאי פוסק בפסח אם כן
   מלהזכיר:

  
  גמ' 

. כלומר מדקתני תנא היכא קאי
ימתי מכלל דפשיטא ליה להאי מא

תנא דחייבים להזכיר והיכא חזינן 
   דמחייב להזכיר:

. מזכירין גבורות גשמים התם קאי
   כו' במסכת ברכות:

(וליתני התם. במסכת ברכות 
סמוך דתני מזכירין ליתני ): מ''ש 

. כלומר האי דשבקיה עד הכא
דקתני הכא בסדר מועד מאימתי 
ליתני התם דקתני מזכירין 

   סכת ברכות היינו סדר זרעים:במ
   . עד סדר מועד:עד הכא

. לא תימא דהא דקתני אלא
מאימתי דהתם קאי דתנא מראש 
השנה סליק ששניהן בסדר אחד 
הן להכי לא מצי למימר מאי שנא 

   דשבקיה עד הכא:
(בחג. הוי דין על המים ומשום 
דתני מאימתי הוי דין על המים 
קתני נמי אימתי זמן הזכרה): 

. כלומר ידי דתני בחג נידוניןואי
אגב דתנא בחג נידונין על המים 
קסבר בנפשיה הואיל ונידונין בחג 
על המים ש''מ בעינן להזכיר 
עניינא דמיא לרצויי על המים 
דליתו לברכה להכי קתני מאימתי 

   מזכירין:
. כתיב עושה גדולות עד אין חקר

אלמא דכתיב חקר בגשמים וכתיב 
מה ברייתו  חקר בברייתו של עולם

של עולם כתיב ביה גבורה אף 
גשמים הוי כמאן דכתיב ביה 

  גבורה:



  1 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                
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ַתְנָיא    :ּדְ

ָכל ְלַבְבֶכם"   (דברים יא), "ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ּבְ

לֵּ  ִהיא ּבַ    ?בֵאיזֹו ִהיא ֲעבֹוָדה ׁשֶ
ה ִפּלָ    .ָהֵוי אֹוֵמר זֹו ּתְ

ְתֵריּה  ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש " :ּוְכִתיב ּבַ י ְמַטר ַאְרְצֶכם ּבְ   (דברים יא). "ְוָנַתתִּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
רּוְך הּוא הׁשָ לֹ ׁשְ  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָידֹו ׁשֶ חֹות ּבְ ִליַח  ,ַמְפּתְ ַיד ׁשָ ּלֹא ִנְמְסרּו ּבְ    ,ׁשֶ

   :ֵהן ְוֵאּלוּ 
ִמים ׁשָ ל ּגְ ַח ׁשֶ    ,ַמְפּתֵ

ה ל ַחּיָ ַח ׁשֶ    ,ּוַמְפּתֵ
ִתים ית ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ ַח ׁשֶ    .ּוַמְפּתֵ

  
ְכִתיב ִמים ּדִ ׁשָ ל ּגְ ַח ׁשֶ    :ַמְפּתֵ

ִעּתוֹ " ַמִים ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ּבְ ָ ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ֶאת ַהׁשּ   .(דברים כח) "ִיְפתַּ
ל ַח  ַח ׁשֶ ִיןַמְפּתֵ ה ִמּנַ    ?ּיָ

ְכִתיב   ב, ב ַמע" :ּדִ ׁשְ ְזּכֹור ֱאלִֹהים ֶאת ָרֵחל ַוּיִ    ,ֵאֶליָה ֱאלִֹהים^ ַוּיִ
ח ֶאת ַרְחָמּה  ְפתַּ   (בראשית ל). "ַוּיִ

ִין ִתים ִמּנַ ית ַהּמֵ ִחּיַ ל ּתְ ַח ׁשֶ    ?ַמְפּתֵ
ְכִתיב ִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם" :ּדִ י ֲאִני ה' ּבְ ם ּכִ   אל לז).(יחזק "ִויַדְעתֶּ

  
ַמֲעָרָבא ָאְמֵרי    :ּבְ

ְרָנָסה ל ּפַ ַח ׁשֶ    ,ַאף ַמְפּתֵ
ְכִתיב   (תהילים קמה).ְוגֹו'  "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ " :ּדִ

  

י יֹוָחָנן יב ְלָהא, ְוַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ָלא ָקא ָחׁשִ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
ְרָנָסה ִמים ַהְיינּו ּפַ ׁשָ    .ּגְ

  
  

  רש"י
. ואמר רבי יוחנן שלש מפתחות

היינו שלא נמסרו לשליח אחד 
   ביחד:

  . ולא שליח: יפתח ה'
   . ולא שליח:כי אני ה'

   . ולא שליח:פותח את ידך
. וכבר גשמים נמי היינו פרנסה

  חשבנא ליה:



     2 סוגיה                ''''מסכת תענית פרק אמסכת תענית פרק אמסכת תענית פרק אמסכת תענית פרק א
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        ג, אג, אג, אג, א    ––––ב, ב ב, ב ב, ב ב, ב  .2
י ֱאִליֶעֶזר" ל ַחג ַרּבִ    .כו' "אֹוֵמר: ִמּיֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ִמיר ָלּה  י ֱאִליֶעֶזר ֵמֵהיָכא ּגָ    ?ַרּבִ

ַמר ָלּה  ַמר ָלּה  ,ִמּלּוָלב ּגָ ִים ּגָ יּסּוְך ַהּמַ    ?אֹו ִמּנִ
  

ַמר ָלּה     –ִמּלּוָלב ּגָ
ּיֹום ּיֹום ,ַמה ּלּוָלב ּבַ ָרה ּבַ    ,ַאף ַהְזּכָ

ַמר ָלּה אֹו ּדִ  ִים ּגָ יּסּוְך ַהּמַ    –ְלָמא ִמּנִ
ִים ֵמאֹוְרָתא יּסּוְך ַהּמַ    ,ַמה ּנִ

ֲאַמר ָמר    :ּדְ
יֶהם"" ְיָלה", - (במדבר כט)  "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּלַ    ֲאִפיּלּו ּבַ

ָרה ֵמאֹוְרָתא    ?ַאף ַהְזּכָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֲאַמר  הוּ ּדְ י ַאּבָ    :ַרּבִ

י ֱאלִ  א ִמּלּוָלבָלא ְלָמָדּה ַרּבִ    .יֶעֶזר ֶאּלָ
  

ָאְמֵרי א ּדְ ִמיר ָלּה  :ִאיּכָ ָמָרא ּגָ הּו ּגְ י ַאּבָ    ,ַרּבִ
ָאְמֵרי א ּדְ ִמיַע ֵליּה  :ְוִאיּכָ    .ַמְתִניָתא ׁשְ

  
   ?ַמאי ִהיא

  
ַתְנָיא   : ּדְ

ִמים?  ׁשָ יִרין ַעל ַהּגְ   "ֵמֵאיָמַתי ַמְזּכִ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַעת ְנִטיַלת לוּ  ְ   ָלב. ִמׁשּ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָחתֹו.  ַעת ַהּנָ ְ   ִמׁשּ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר    : ַרּבִ

ַעתהֹוִאיל  ִים ְוַאְרּבַ א ְלַרּצֹות ַעל ַהּמַ ִאין ֶאּלָ לּו ֵאיָנן ּבָ   , ִמיִנין ַהּלָ
לֹא ַמִים,  ֶהם ּבְ ר ּבָ לּו ִאי ֶאְפׁשָ ע ִמיִנין ַהּלָ ַאְרּבַ ם ׁשֶ   ּוְכׁשֵ

ְך ִאי ֶאְפׁשָ  לֹא ַמִים. ּכָ   ר ָלעֹוָלם ּבְ
ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ָחג ֵאינֹו  ִמים ּבֶ ׁשָ א ִסיָמ ַוֲהלֹא ּגְ   . ן ְקָלָלהֶאּלָ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו    : ַרּבִ

יר,  א ְלַהְזּכִ אֹול, ֶאּלָ י ִלׁשְ   ַאף ֲאִני ָלא ָאַמְרתִּ
 ָ ל ַהׁשּ יר ּכָ ִתים ַמְזּכִ ית ַהּמֵ ִחּיַ תְּ ם ׁשֶ ּה, ּוְכׁשֵ ְזַמּנָ א ּבִ ּה ְוֵאיָנּה ֶאּלָ   ָנה ּכּוּלָ

ִמים ּכָ  ׁשָ בּורֹות ּגְ יִרים ּגְ ְך ַמְזּכִ ָנה וְ  לּכָ ָ ןַהׁשּ ְזַמּנָ א ּבִ   , ֵאיָנן ֶאּלָ
יר.  ּה ַמְזּכִ ָנה ּכּוּלָ ָ ל ַהׁשּ יר ּכָ א ְלַהְזּכִ   ְלִפיָכְך ִאם ּבָ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְפִסיק ִלׁשְ  ּמַ ָעה ׁשֶ ָ ָרה. אֹוֵמר ֲאִני, ִמׁשּ ְך ַמְפִסיק ְלַהְזּכָ   ֵאָלה ּכָ

ֵתיָרה ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִני ּבֶ  ֵ ׁשּ ירָחג הּוא ַמ ּבַ   . ְזּכִ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יר.  ָחג הּוא ַמְזּכִ י ּבֶ ִ ׁשּ ִ ׁשּ   ּבַ

י ְיהּוָדה ּום  ַרּבִ ַע ִמׁשּ י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר: ַרּבִ
יָבה ּבְ  ל ַחג: ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ   יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

יר.  יר ָהִראׁשֹון ֵאינֹו ַמְזּכִ   ָהַאֲחרֹון ַמְזּכִ
יוֹ  ַסחטֹוב ִראׁשוֹ  םּבְ ל ּפֶ   : ן ׁשֶ

יר". יר ָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַמְזּכִ    ָהִראׁשֹון ַמְזּכִ
  

ַע  י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְלַרּבִ יר ָקָאַמר ֵליּה ַרּבִ ּפִ    !ׁשַ
  

י יְ  ַע ֲאַמר ָלְך ַרּבִ   :הֹוׁשֻ
יר ִתים ַמְזּכִ ית ַהּמֵ ִחּיַ ָלָמא ּתְ ׁשְ י יֹוָמא ִזְמֵניּה הּוא ,ּבִ כּוּלֵ    ,ּדְ

ַאְתָיין ִזְמַנְייהּו ִהיא ל ֵאיַמת ּדְ ִמים ּכָ ׁשָ א ּגְ    ?ֶאּלָ
ַנן ִמים ִסיָמן ְקָלָלה ֵהם,  :ְוָהּתְ ׁשָ   "ָיָצא ִניָסן ְוָיְרדּו ּגְ

ֱאַמר: ּנֶ ים ַה " ׁשֶ   !"(שמואל א יב)ְוגֹו'  "ּיֹוםֲהלֹא ְקִציר ִחּטִ

  רש"י
. שדומה ללולב להמלולב גמר 

שכשם שאי אפשר לאלו ארבע 
מינין בלא גשמים ובאין לרצות על 
המים כדאמרינן בסוכה כך אי 

   אפשר לעולם בלא מים:
. שמתחילין ליטול מה לולב ביום

ביום ראשון אף הזכרה נמי ביום 
כלומר שאינן מזכירין בלילי יום 

   טוב הראשון עד למחר:
. מה ניסוך המים מאורתא

במס' סוכה (דף נא:)  כדאשכחן
שממלאין הכלי מים לניסוך המים 
בלילה ויש ספרים דכתיב בהו 
דאמר מר ומנחתם ונסכיהם 
בלילה שמקריבין הקרבנות ביום 
יכולין להביא המנחות והנסכים 
בלילה אף האי ניסוך המים נמי 

   יכול לנסך בלילה:
. שבלילי אף הזכרה נמי מאורתא

י''ט הראשון קאמר ר' אליעזר 
מתחילין להזכיר גבורות ש

   גשמים:
. רבי אבהו דרבי גמרא גמיר לה

   אליעזר לא למדה אלא מלולב:
. דרבי אליעזר מתניתין שמיע ליה

   גמר מלולב:
. מיום שמברכין בו משעת הנחתו

   באחרונה דהיינו בשביעי:
. שבלולב ארבעה מינין הללו

   ואתרוג:
. יהא מזכיר כל השנה כך גשמים

ה אם הוא רוצה אפילו בימות החמ
   יהא מזכיר:

. שבפסח משעה שפוסק מלשאול
פוסק מלומר ותן טל ומטר פוסק 
מלהזכיר גבורות גשמים והשתא 
לא מצית למימר אם בא להזכיר 
כל השנה כולה מזכיר אלא בימות 
החמה אינו מזכיר הואיל ואין 
זמנו אף בחג אינו מזכיר הואיל 

   ולא סימן ברכה הן:
   מוסף: . המתפלל תפלתהאחרון
   . המתפלל תפלת יוצר:הראשון

  . ושוב אין מזכירין:אינו מזכיר
שפיר קאמר ליה ר' אליעזר לר' 

. דאמר כי היכי דמזכירין יהושע
תחיית המתים כל השנה ואף על 
גב דלא מטא זימנייהו כך מזכירין 
גבורות גשמים אם רוצה כל השנה 
ובחג נמי אע''ג דלאו סימן ברכה 

   ואין שואלין:הן מזכירין הואיל 
. כל אימת דאתיין זימנייהו הוא

וכיון דלאו זימניה הוא אין 
  מזכירין והוא הדין בחג:
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ֵתיָרה" ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָחג  ִני ּבֶ ֵ ׁשּ ירהּבַ    ."ּוא ַמְזּכִ
ֵתיָרה ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֵתיָרה" ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִני ֵ ׁשּ יֶהם" ֶנֱאַמר ּבַ    ,ט)(במדבר כ "ְוִנְסּכֵ

י ִ ׁשּ ִ ׁשּ    ,"ּוְנָסֶכיָה " ְוֶנֱאַמר ּבַ
ִביִעי ְ ׁשּ ָטם" ְוֶנֱאַמר ּבַ ּפָ ִמׁשְ אן ַמִים,  -  "םֵמ"ם יּו"ד ֵמ  יֲהֵר  -  "ּכְ   ֲהֵרי ּכָ

ִים ִמן ַהּתֹוָרה" אן ֶרֶמז ְלִניּסּוְך ַהּמַ   .ִמּכָ
   

ָנַקט ִני ּדְ ֵ ׁשּ ָנא ּבַ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

 ֵ ׁשּ ְקָרא ּבַ ִכי ְרִמיֵזי ְלהּו ּבִ ִריָנן ,ִני הּוא ִדְרִמיֵזיּדְ ִני ַמְדּכְ ֵ ׁשּ ְך ּבַ    .ִהְלּכָ
  
  
י ֲעִקיָבא" ִ אֹוֵמר: ּבַ  ַרּבִ ָחג הׁשּ י ּבֶ ִ ירׁשּ   " ּוא ַמְזּכִ

י  ִ ׁשּ ִ ׁשּ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ר - "ּוְנָסֶכיָה "ׁשֶ תּוב ְמַדּבֵ ֵני ִניּסּוִכין ַהּכָ ׁשְ    :ּבִ
ִים    ,ֶאָחד ִניּסּוְך ַהּמַ

ִיןְוֶאָחד ִניּסּוְך ַה     .ּיַ
  

ַחְמָרא ְרַוְייהּו ּדְ    ?ְוֵאיָמא ּתַ
  

ֵתיָרה ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ ֲאַמר ,ָסַבר ָלּה ּכְ א :ּדְ   .ְרִמיֵזי ַמּיָ
  

ָווֵתיּה    ג, א ֵתיָרה ֵניָמא ּכְ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ    !ִאי ָסַבר ָלּה ּכְ
  

י ֲעִקיָבא ִתיב ִניּסּוְך ְיֵתיָרא ּבַ  :ָקָסַבר ַרּבִ י ּכְ ְכִתיבּכִ י הּוא ּדִ ִ ׁשּ ִ    .ׁשּ
  
  

  רש"י
. דסגי בנסכה וכיון בשני ונסכיהם

דבשני אייתר מ''ם לדרשה להכי 
   מתחילין להזכיר בשני:

. שני בשני ניסוכין הכתוב מדבר
ניסוכין על קרבן אחד אבל 

ות ונסכיהם משמע הרבה דבקרבנ
הרבה לכן לא הוה דריש רבי 

   עקיבא מונסכיהם:
. דמ''ם יו''ד סבר לה כרבי יהודה

  מ''ם מרבה ניסוך המים: 
. לימא אי סבר לה כר' יהודה

   כר''י. שיזכיר בשני:
. כלומר ניסוך יתירא בששי כתיב

ונסכיה דמרבי תרי ניסוכין כתיב 
בששי להכי אמר בששי מתחיל 

'ם מים להזכיר ואהני מ''ם יו''ד מ'
  דלא מצינו למימר תרוייהו דיין:
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        ג, אג, אג, אג, א .3
ְנָיא    :ּתַ

י ָנָתן"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָכר ַלה'" ְך ֶנֶסְך ׁשֵ ּקֶֹדׁש ַהּסֵ ר,  – (במדבר כח)" ּבַ תּוב ְמַדּבֵ ֵני ִניּסּוִכין ַהּכָ ׁשְ   ּבִ

ִין" ִים, ְוֶאָחד ִניּסּוְך ַהּיַ    .ֶאָחד ִניּסּוְך ַהּמַ
  

ַחְמָרא ְרַוְייהּו ּדְ    ?ֵאיָמא ּתַ
  

ן ִליְכּתֹוב ְקָרא אֹו  ךְ 'ִאם ּכֵ ְך ַהּסֵ ְך ֶנֶסךְ "ַמאי  'ֶנֶסְך ֶנֶסךְ 'אֹו  'ַהּסֵ   ?"ַהּסֵ
ּה ַחד ּדְ  ְמַעּתְ ִמיּנַ ַחְמָראיָּ ַמ ׁשָ    .א ְוַחד ּדְ

  
  

  רש"י
. מדשני או הסך הסך או נסך נסך

  קרא בדיבוריה ש''מ תרתי:
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        ג, אג, אג, אג, א .4
ְתַנן א ָהא ּדִ    :ֶאּלָ

ְבָעה" ל ׁשִ ִים ּכָ י "ִניּסּוְך ַהּמַ    ?ַמּנִ
  

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    !ד יֹוָמאֵניָמא ַח  -ִאי ַרּבִ
י ֲעִקיָבא  ֵרי יֹוֵמי - ִאי ַרּבִ    !ּתְ

ֵתיָרה  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ יָתא יֹוֵמי -ִאי ַרּבִ    !ׁשִ
  

ֵתיָרה ִהיא ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ    ,ְלעֹוָלם ַרּבִ
ַמְתִניִתין י ְיהּוָדה ּדְ ַרּבִ    .ּוְסִביָרא ֵליּה ּכְ

ְתַנן    :ּדִ
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

לֹוג ָהָיה  מֹוָנה".ּבְ ל ׁשְ ְך ּכָ   ְמַנסֵּ
ִמיִני יל ׁשְ יק ִראׁשֹון ּוְמַעּיֵ   .ּוַמּפִ

  
ָלא ָנא ִראׁשֹון ּדְ   ?ּוַמאי ׁשְ

ְרִמיֵזי ִני הּוא ּדִ ֵ ׁשּ ִכי ְרִמיֵזי ַמִים ּבַ    ,ּדְ
ִמיִני ַנִמי ְרִמיֵזי ,ׁשְ ִביִעי הּוא ּדִ ְ ׁשּ י ְרִמיֵזי ַמִים ּבַ    !ּכִ

  
א ַע ִהיא ,ֶאּלָ י ְיהֹוׁשֻ    ,ַרּבִ

ְבָעה  ל ׁשִ ִים ּכָ ִמיֵרי ָלּה  - ְוִניּסּוְך ַהּמַ    ,ִהְלְכָתא ּגְ
ֲאַמר  י ַאִמיּדְ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ ּום  ַרּבִ ית חֹוְרָתןִמׁשּ ְקַעת ּבֵ י ְנחּוְנָיא ִאיׁש ּבִ    :ַרּבִ

ר ְנִטיעֹות ִים  ,ֲעָרָבה ,ֶעׂשֶ יַני -ְוִניּסּוְך ַהּמַ ה ִמּסִ    .ֲהָלָכה ְלמֹׁשֶ
  
  

  רש"י
. ותו לא דהא אי ר''ע תרי יומי הוו

אמר ונסכיה דהיינו בששי מרבה 
   ניסוך המים:

. וסבר לה כר' יהודה דמתניתין
דאמר בלוג הוה מנסך כל שמנה 
 לא סבר כוותיה במה דאמר כל
שמונה מנסך אלא במה דאמר 
בשמיני מנסך וכיון דבשמיני מנסך 
משכחת לה לרבי יהודה [ב''ב] 
דאמר בשני מתחילין לניסוך 

   המים כל שבעה:
. דמפיק ראשון ומעייל שמיני

משיב בעל הגמרא מי מצי אמר 
   רבי יהודה דבשמיני מנסך:

. דקאמר דבראשון אינו מאי שנא
 מזכיר דכי רמיזי מיא בשני הוא
דרמיזי דמונסכיהם מרבה ניסוך 
המים שמיני נמי מי מצי אמר 
דמנסך הא שביעי אמר רחמנא 
דמ''ם יו''ד מ''ם מים כתיב 
בשביעי דסיום קראי דניסוך 
המים בשביעי כתיב כמשפטם ולא 

   בשמיני:
. דאמר משעת אלא ר' יהושע היא

הנחתו [דהיינו בשביעי] מזכיר 
ואעפ''כ סבר דניסוך המים כל 

דגמרא גמיר לה הלכה שבעה 
למשה מסיני דניסוך המים כל 
שבעה ודאי כר''א אתי שפיר אבל 
כרבי יהודה בן בתירה וכר''ע לא 
מיתוקמא אלא להכי לא מוקי לה 
כר' אליעזר דהא לא מיבעי אי ר' 
אליעזר סבירא ליה הכי דודאי 
לרבי אליעזר אתי שפיר והא דקא 
מוקים כר' יהושע רבותא קמשמע 

'י בן בתירה וכר''ע לא לן אבל כר'
מיתוקמא דרבי יהודה יליף 
מונאמר בשני ונסכיהם כו' אלמא 
דסבר דניסוך המים לא הוו אלא ו' 
ימים דאיהו לא מפיק ראשון 
ומעייל שמיני משום הני פירכא 
דפריך לעיל לא אתי כרבי יהודה 
ורבי עקיבא יליף מנסכיה שנאמר 
בששי אלמא דסבר דניסוך המים 

רי יומי אבל כרבי לא הוו אלא ת
יהושע מיתוקמא לפיכך אין 
מזכירין אלא ביו''ט האחרון 
דגשמים בחג סימן קללה אבל 
ניסוך המים הוי כל שבעה דגמרא 

   גמיר לה:
. המפוזרות בתוך עשר נטיעות

בית סאה חורשין כל בית סאה 
ערב שביעית עד ר''ה אע''ג דשאר 
שדות אין חורשין לפני שביעית ל' 

ן דהואיל אם אין יום זה חורשי
   חורשין סביבן מפסידין:

. כל שבעה: ר' יהודה וניסוך המים
אומר משום רבי יהושע העובר 
לפני התיבה בי''ט האחרון של חג 
כו'. כעין אמר מר הוא כלומר 
אמרינן לעיל ר' יהודה אומר. הי 
רבי יהושע אילימא רבי יהושע 
דמתני' מיו''ט האחרון הוא 

פלל מזכיר. דראשון נמי המת
תפלת יוצר מזכיר ואילו הכא תני 

  הראשון אינו מזכיר:
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        ג, אג, אג, אג, א .5
י ְיהּוָדה" ּום  ַרּבִ ַע אֹוֵמר ִמׁשּ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

יֹום טֹוב ָה  יָבה ּבְ ל ַחגָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ   : ַאֲחרֹון ׁשֶ
יר, ָהִראׁשֹון  –ָהַאֲחרֹון  יר.  -ַמְזּכִ   ֵאינֹו ַמְזּכִ

ַסח:  ל ּפֶ יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ   ּבְ
יר, ָהַאֲחרֹון  –ָהִראׁשֹון  יר"ֵאינֹו ַמזְ  -ַמְזּכִ    .ּכִ

  
ַע"ֵהי  י ְיהֹוׁשֻ    ?"ַרּבִ

ַמְתִניִתין  ַע ּדְ י ְיהֹוׁשֻ יֹום טֹוב ָהַאֲח  :ָהא ָאַמר -ִאיֵליָמא ַרּבִ יר"ּבְ ל ַחג הּוא ַמְזּכִ    !"רֹון ׁשֶ
א ְבַרְייָתא  ,ֶאּלָ ַע ּדִ י ְיהֹוׁשֻ ָחתֹו" :ָהָאַמר –ַרּבִ ַעת ַהּנָ ְ   !"ִמׁשּ

  
ַתְנָיא ,ְותוּ     :ָהא ּדְ

י ְיה" ּום  ּוָדהַרּבִ ֵתיָרהאֹוֵמר ִמׁשּ ן ּבְ   : ּבֶ
ל  יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ יָבה ּבְ ירַמ  - , ָהַאֲחרֹון ַחגָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ   ,"ְזּכִ

ֵתיָרה ן ּבְ    ?ֵהי ּבֶ
ֵתיָרה  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ יר" :ָהא ֲאַמר -ִאיֵליָמא ַרּבִ ָחג הּוא ַמְזּכִ ִני ּבֶ ֵ ׁשּ    !"ּבַ

  
ר ִיְצָחקַרב ַנְחָמן ֲאַמר     :ּבַ

ֵתיָרה ן ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ֵהא ּבְ    ,ּתְ
ֵמיּה  ׁשְ ָקֵרי ֵליּה ּבִ א ,ִזְמִנין ּדְ ַאּבָ ֵמיּה ּדְ ׁשְ ָקֵרי ֵליּה ּבִ    ,ְוִזיְמִנין ּדְ
ִליְסְמכּוהוּ  י ּדְ ּמֵ ִליְסְמכּוהוּ  ,ְוָהא ִמּקַ    .ְוָהא ְלָבַתר ּדְ

  
  
  
  

  רש"י
. דהיינו האמר משעת הנחתו

בשביעי והכא קתני יו''ט האחרון 
   של חג דהיינו בשמיני:

. במכילתא ותו הא דתניא
אחריתי: ר' יהודה אומר משום בן 
בתירה העובר לפני התיבה בי''ט 
אחרון של חג האחרון מזכיר 

   יר:הראשון אינו מזכ
(אלא) אמר רב נחמן בר יצחק 

. תרוייהו הא דבעית הי ר' תהא
יהושע והא דבעית הי בן בתירה ר' 
יהושע בן בתירה היא דהאי 
דקאמר ר' יהודה לעיל משום ר' 
יהושע והדר קאמר משום בן 
בתירה תהא תרוייהו ר' יהושע בן 
בתירה ולא קשיא זמנין קרו ליה 
בשמיה דאבוה בן בתירה וזמנין 

ו ליה בשמיה דידיה ר' דקר
   יהושע:

. לא הוה חשוב מקמי דליסמכוהו
וקרו ליה בשמיה דאבוה והאי 
דקרו ליה בשמיה דנפשיה ר' 

  יהושע היינו לבתר דסמכוהו:
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        בבבב- - - - ג, אג, אג, אג, א .6
ָנא    :ּתָ

ַטל ּוְברּוחֹות יר,  "ּבְ יבּו ֲחָכִמים ְלַהְזּכִ   ָלא ִחּיְ
יר" יר ַמְזּכִ א ְלַהְזּכִ    .ְוִאם ּבָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
י ֲחִניָנאָאַמר     :ַרּבִ

ֵאין ֶנֱעָצִרין    .ְלִפי ׁשֶ
    

ָלא ִמיֲעַצר    ?ְוַטל ְמָנָלן ּדְ
  

ְכִתיב    :ּדִ
ְלָעד ֶאל ַאְחָא  ֵבי ּגִ י ִמּתֹוׁשָ ּבִ ׁשְ הּו ַהתִּ   ב: "ַוּיֹאֶמר ֵאִלּיָ

י ְלָפָניו,  ר ָעַמְדתִּ ָרֵאל ֲאׁשֶ   ַחי ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ָבִרי" י ִאם ְלִפי ּדְ ה ַטל ּוָמָטר, ּכִ ִנים ָהֵאּלֶ ָ   ,(מלכים א יז) ִאם ִיְהֶיה ַהׁשּ

   :ּוְכִתיב
ֵני ָהֲאָדָמה" ָנה ָמָטר ַעל ּפְ    .(מלכים א יח) "ֵלְך ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ְוֶאתְּ

   ,ַמר ֵליּה ְוִאיּלּו ַטל ָלא ָקָא 
ּום ?ַמאי ַטְעָמא   ג, ב ָלא ִמיֲעַצר^ ִמׁשּ    .ּדְ

  
ָלא ִמיֲעַצר ה ֵליּה  ,ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ ּבּוֵעי ָלּמָ ּתַ הּו ִאׁשְ    ?ֵאִלּיָ

  
   :ָהִכי קֲאַמר ֵליּה 

ְבָרָכה י ָלא ָאֵתי ,ֲאִפיּלּו ַטל ּדִ    .ַנּמִ
  

ְבָרָכה    ?ְוִליַהְדֵריּה ְלַטל ּדִ
  

ָלא ִמי ּום ּדְ ָתאִמׁשּ ָרא מִיּלְ ּכְ    .ּנַ
  

ָלא ִמיַעְצֵרי א רּוחֹות ְמָנא ָלן ּדְ    ?ֶאּלָ
  

ַע ָאַמר  י ְיהֹוׁשֻ ן ֵלִוי ַרּבִ    :ּבֶ
ֲאַמר ְקָרא י ֶאְתֶכם ְנֻאם ה' :ּדַ תִּ ַרׂשְ ַמִים ּפֵ ָ ע רּוחֹות ַהׁשּ ַאְרּבַ י כְּ    .(זכריה ב) ""ּכִ

   ?ַמאי ָקָאַמר ְלהוּ 
ָרֵאלִאיֵליָמא ָהִכי ָקָאַמר ְלהּו ַה  רּוְך הּוא ְלִיׂשְ דֹוׁש ּבָ    :ּקָ

ַעְלָמא ע רּוֵחי ּדְ ַאְרּבַ יְנכּו ּבְ ְרּתִ ּדַ ּבַ     – ּדְ
ע"ִאי ָהִכי  ַאְרּבַ ע' ,"ּכְ ַאְרּבַ ֵעי ֵליּה  'ּבְ    !ִמיּבָ

א ָהִכי ָקָאַמר    :ֶאּלָ
לֹא רּוחֹות ר ָלעֹוָלם ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ לֹא ,ּכְ ר ָלעֹוָלם ּבְ ְך ִאי ֶאְפׁשָ ָרֵאל ּכָ    .ִיׂשְ

  
י ָאַמר     :ֲחִניָנאַרּבִ

ה ימֹות ַהַחּמָ ְך ּבִ    ,ִהְלּכָ
יב ָהרּוַח ' :ָאַמר ִ    ,ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  - 'ַמׁשּ
ם' :ָאַמר ׁשֶ    .ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  - 'מֹוִריד ַהּגֶ

ִמים ׁשָ ימֹות ַהּגְ    ,ּבִ
יב ָהרּוַח ' :לֹא ָאַמר ִ    .ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -  'ַמׁשּ

ם' :א ָאַמרלֹ  ׁשֶ    .ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -  'מֹוִריד ַהּגֶ
א ֲאִפיּלּו ֲאַמר ל' :ְולֹא עֹוד ֶאּלָ    .ֵאין ַמֲחִזיִרין אֹותוֹ  -' ַמֲעִביר ָהרּוַח ּוַמְפִריַח ַהּטַ

  
  

  רש"י
. משיב הרוח ומוריד בטל וברוחות

הטל לא חייבוהו חכמים להזכיר 
   אפילו בימות הגשמים:

. שאלמלא הן לפי שאינן נעצרין
מתקיים והאי  אין העולם

דאמרינן בתפלה משיב הרוח 
ומוריד הגשם לאו משום חיוב 
אלא חוק גשם הוא מזכיר דטל 
ורוחות מועילות לארץ לתקנה 
ולנגבה כדבסמוך זיקא דבתר 

   מיטרא כמיטרא:
. ואתנה טל ואילו טל לא קאמר

  ומטר אלא מטר בלבד: 
. לעולם אפילו באותן ולא מיעצר

   שנים:
אם יהיה . אישתבועי למה ליה

השנים האלה טל ומטר כי אם לפי 
   דברי. הא לא נעצר:
. שיצמיח שום אפילו טל דברכה

   צמח:
. ולימא וליהדריה לטל דברכה

   ואתנה טל ומטר:
. דהא טל הוה דלא מינכרא מילתא

מעיקרא ולא היה אחאב הרשע 
מודה בחזירה דטל של ברכה דאי 
הוה אומר ואתנה טל ומטר היה 

ר לו שלא אחאב מקנטרו ואומ
נעצר: אלא דמכניפנא לכו מד' 
רוחי עלמא לא גרסינן דהא פרשתי 
אתכם כתיב בקרא ואיכא למימר 
דגרס ליה והכי משתמע קרא כי 
מד' רוחות השמים שפרשתי 
אתכם משם אקבצכם ואריכות 
לשון בעלמא הוא דלא כתיב 

   קיבוץ בקרא:
. כשם שא''א לעולם בלא רוחות

   ות:שלא יתקיים מרוב הבל וחמימ
. שאין העולם בלא ישראל

מתקיים אלא בשביל ישראל והכי 
אמר קרא כי כד' רוחות השמים 
פרשתי אתכם לרוחות העולם כדי 
שיתקיים שנאמר (ירמיה לג) אם 
לא בריתי יומם ולילה חקות 

   שמים וארץ לא שמתי:
   . מניסן עד החג:בימות החמה

. משיב הרוח אין מחזירין אותו
   :דבלאו הכי לא מיעצר

. מוריד הגשם מחזירין אותו
דמיעצר וכיון דבעא אמיטרא לא 
התפלל תפלתו כהוגן וחוזר לראש 
הברכה ואומרה בלא מוריד הגשם 
לפי שהגשמים בקיץ סימן קללה 

   הן מפני הקציר:
   . שלא ינשב:מעביר הרוח
   . שלא ירד:ומפריח הטל

  . דלא מיעצרי:אין מחזירין אותו
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        ג, בג, בג, בג, ב .7
ָנא    :ּתָ

יר,  יבּו ֲחָכִמים ְלַהְזּכִ ָעִבים ּוְברּוחֹות ָלא ִחּיְ   "ּבְ
יר ַמ  א ְלַהְזּכִ ירְוִאם ּבָ    ."ְזּכִ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ָלא ִמיַעְצֵרי ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
   ?!ְוָלא ִמיַעְצֵרי

   :ַרב יֹוֵסףְוָהָתִני 
ַמִים"" ָ   ִמן ֶהָעִבים ּוִמן ָהרּוחֹות.  - (דברים יא) "ְוָעַצר ֶאת ַהׁשּ

ָטר?  א ִמן ַהּמָ ה אֹוֵמר ִמן ֶהָעִבים ּוִמן ָהרּוחֹות אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ   ַאתָּ
ה ׁשֶ   ֲהֵרי ָמָטר ָאמּור,  - ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר"" :ּוא אֹוֵמרּכְ

ים ַמִים": ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ָ    ?"ְוָעַצר ֶאת ַהׁשּ
  !"תִמן ֶהָעִבים ּוִמן ָהרּוחוֹ 

  
ָיא רּוחֹות ֲארּוחֹות    ,ַקׁשְ

ָיא ָעִבים ַאָעִבים    !ַקׁשְ
  

ָיא    :ָעִבים ַאָעִבים ָלא ַקׁשְ
ָחְרֵפי ַאְפ  ,ָהא ּבְ    .ֵליָהא ּבְ

  
ָיא    :רּוחֹות ֲארּוחֹות ָלא ַקׁשְ

רּוַח ְמצּוָיה ֵאיָנּה ְמצּוָיה ,ָהא ּבְ רּוַח ׁשֶ    .ָהא ּבְ
  

ֵאיָנּה ְמצּוָיה ַחְזָיא ְלֵבי ָדֵרי    !רּוַח ׁשֶ
  

ַנְפָווָתא ר ּבְ    .ֶאְפׁשָ
  
  
  

  

  רש"י
   . מקשר עבים:בעבים

. לפיכך לא למימרא דלא מיעצרי
   חייבוהו להזכיר:

. עבים בכירות הבאים לפני בחרפי
   המטר אינן עצורות:

. הבאות מאוחרות לאחר באפלי
המטר דשניות למטר הן כדלקמן 
ובהנהו כתיב ועצר וכיון דאין 

   כולם נעצרות לא חייבו להזכיר:
. כתיב ועצר ואפ''ה שאינה מצויה

י ליה לא חייבוהו להזכיר דסג
במצויה רוחות לא מצי לתרוצי 
הא בחרפי הא באפלי דרוח בין 
במטר בין בלא מטר לא מיעצר 

   כגון רוח מצויה:
רוח שאינה מצויה נמי חזיא לבי 

. לגורן לזרות הקשין מן דרי
   התבואה ונחייב להזכיר:

. וו''ן בלע''ז בנפה אפשר בנפוותא
  וכברה:
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        ד, אד, אד, אד, א    ––––ג, ב ג, ב ג, ב ג, ב  .8
ָנא    :ּתָ

ָטר". ִנּיֹות ַלּמָ    "ֶהָעִבים ְוָהרּוחֹות ׁשְ
  

   ?ֵמיֵהיִכי ּדָ 
  

יָמא  עּוָלאֲאַמר     :ַרב ְיהּוָדהְוִאיּתֵ
ָבַתר ִמיְטָרא    .ּדְ

  
יּוָתא ִהיא ,ְלֵמיְמָרא ְמַעלְּ    !ּדִ
ן ה' ֶאת ְמַטר ַאְרְצָך ֲאַבק ְוָעָפר" :ְוָהְכִתיב   ,(דברים כח) "ִיתֵּ

יָמא  עּוָלאְוָאַמר     :ַרב ְיהּוָדהְוִאיּתֵ
ָבַתר ִמְטָרא    !ִזיָקא ּדְ

  
יָ     :אָלא ַקׁשְ

ֲאָתא ִניָחא ֲאָתא ַרְזָיא ,ָהא ּדַ    .ָהא ּדַ
  

ֵעית ִאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ַמֲעֶלה ָאָבק ָלא ַמֲעֶלה ָאָבק ,ָהא ּדְ    .ָהא ּדְ

  
   :ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 

ָבַתר ִמיְטָרא  ִמיְטָרא –ִזיָקא ּדְ    ,ּכְ
ָבַתר ִמיְטָרא  ִמיְטָרא –ֵעיָבא ּדְ    ,כְּ

ָבַתר ִמיְטָרא  א ּדְ יְמׁשָ ְתֵרי ִמְטֵרי -ׁשִ    .ּכִ
  

   ?ִלְמעּוֵטי ַמאי
  

ֵליְלָיא יְלֵהי ּדְ ֵביֵני ַקְרֵחי ,ִלְמעּוֵטי ּגִ א ּדְ ְמׁשָ    .ְוׁשִ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ה ִמְטֵרי ְלַאְרָעא ַחְמׁשָ א ְלטּוֵרי ּכְ ְלּגָ    ,ַמֲעֵלי ּתַ

ֱאַמר ּנֶ ם ִמְט " :ׁשֶ ם ָמָטר ְוֶגׁשֶ ֶלג יֹאַמר ֱהֵוא ָאֶרץ ְוֶגׁשֶ ֶ י ַלׁשּ   .(איוב לז) "רֹות ֻעּזוֹ ּכִ
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
א  ְלּגָ   ,ְלֵפיֵרי –ִמְטָרא ִניָחא  ,ְלִאיָלֵני –ִמְטָרא ַרְזָיא  ,ְלטּוֵרי -ּתַ

יָלא    ד, א תּוֵתי ָקָלא ְמַהְנָיא ֵליּה  -עּוְרּפִ    .ֲאִפיּלּו ְלַפְרִציָדא ּדְ
  

יָלא'ַמאי     '?עּוְרּפִ
  

יֵלי    .עּורּו ּפִ
  

   :ָרָבאַוֲאַמר 
תּוֵתי ָקָלא ֵמי ְלַפְרִציָדא ּדְ ָנן ּדָ    ,ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ

ָנַבט ָנַבט ֵכיָון ּדְ    .ּדְ
  

   :ָרָבאַוֲאַמר 
ָרַתח ָנן ּדְ    ,ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ

ָחא ֵליּה  ָקא ַמְרּתְ    .אֹוַרְייָתא הּוא ּדְ
ֱאַמר ּנֶ ֵאׁש ְנֻאם ה'" :ׁשֶ   (ירמיהו כג). "ֲהלֹא ּכֹה ְדָבִרי ּכָ

  
יַמר ְוָא  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ְלִמיד ָחָכם ְרֶזל ֵאינֹו ּתַ ּבַ ה ּכַ ֵאינֹו ָקׁשֶ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל ּתַ    ,ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ יׁש ְיפֹוֵצץ ָסַלעׁשֶ   (ירמיהו כג).  ""ּוְכַפּטִ

  
אֲאַמר ֵליּה  י ַאּבָ ילְ  ַרּבִ ִ    :ַרב ַאׁשּ

   ,ַאּתּון ֵמָהָתם ַמְתִניתּו ָלּה 
   :ֲאַנן ֵמָהָכא ַמְתִניָנן ָלּה 

ְכִתיב ְרֶזל" :ּדִ ר ֲאָבֶניָה ּבַ   (דברים ח),  "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ

  רש"י
. כמעט שמועילות כמטר שניות
   :עצמו

. אי זה עבים ורוחות מאי היא
   קאמר דשניות למטר:

אמר עולא ואיתימא רב יהודה 
. עבים ורוחות דבתר מיטרא

שלאחר המטר: זיקא ל''ג הכא: 
יתן ה' את מטר ארצך אבק ועפר 

   וגו':
. שהרוח מעלה זיקא דבתר מיטרא

אבק אחר הגשמים ונדבק 
   בתבואה:

ה''ג הא דאתא ניחא הא דאתא 
בנחת אינו מעלה  . כשירדרזיא

   אבק:
. בכח ולא גרסינן ואי בעית רזיא

אימא הא והא כו' אלא ה''ג הא 
דמעלה אבק הא דלא מעלה אבק 

   והיינו הך:
. שניות למטר כדקתני כמיטרא

   בתוספתא:
. מאחר דכולהו למעוטי מאי

כמיטרא מאי קמעטינן דהוי 
   בתריה ולא הוי כמיטרא:

. אישלושטר''א גילהי דליליא
ז בגילהי הוה קאי במס' בלע''

(פסחים דף יג.) ורוב גילהי בליליא 
   שכיח:

. שבין וביומא שמשא דביני קרחי
העבים שנראה במקום אחד אורה 
ובמקום אחר מעונן כקרח שיש לו 
שערות במקום אחד וקרחה 

   במקום אחר:
. וכ''ש לבקעה מעלי תלגא לטורי

אלא הרים אין להם גשמים אלא 
למטה ואין שלג שהגשמים יורדין 

ההר שותה מהן ועוד שלג 
שבעמקים נמס והולך מפני החום 
ששולט שם כמים הוא אבל 

   בהרים קרוי שלג:
. דהכי כחמשה מיטרי לארעא

משמע קרא כי לשלג יאמר הוא 
ארץ כשיאמר לשלג הוה ארץ הרי 
הוא כגשם מטר וגשם מטרות 

   והרי יש כאן חמשה:
. שיורד בנחת יפה מיטרא ניחא

  בואה: לפירות הת
. גשמים דקים כך שמן עורפילא
   כדלקמן:

. אפי' לפרצידא דתותי קלא
   הגרעין שתחת גושה של קרקע:

. שמתחיל לבצבץ ולעלות מהניא
   מיד:

. שסותם סדקי הארץ עורו פילי
ל''א שמגדלת ומצמחת הגרעינין 

   העומדין בסדקי הקרקע:
. בחור חריף כמו צורבא מרבנן

ף ז.) ביעי דצריבן במסכת ביצה (ד
תלמיד חכם זקן לא קרי צורבא 

   אלא ההוא מרבנן קרי ליה:
. שמתחיל לבצבץ כיון דנבט נבט

ולעלות עולה למעלה כך תלמיד 
חכם כיון שיצא שמו. הולך וגדל 

   למעלה:
. שיש לו אורייתא מרתחא ליה

רוחב לב מתוך תורתו ומשים ללבו 
יותר משאר בני אדם וקמ''ל 

   דחייבין לדונו לכף זכות:
   . שמחמם כל גופו:כאש
   . קפדנים וקשים כברזל:ברזל

. תלמידי חכמים מקיימי בוניה
  עולם בבניניהו:
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ְקֵרי  א ּבֹוֶניָה  ,"ֲאָבֶניהָ "ַאל ּתִ    .ֶאּלָ
  

   :ָרִביָנאָאַמר 
ִניחּוָתא ָהִכי ֲאִפיּלוּ  יּה ּבְ ֵעי ֵליּה ְלִאיִניׁש ְלֵמיַלף ַנְפׁשֵ    ,ִמיּבָ

ֱאַמר ּנֶ ךָ  :ׁשֶ ּבֶ ַעס ִמּלִ    .א)(קהלת יְוגֹו'  ""ְוָהֵסר ּכַ
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        ד, אד, אד, אד, א .9
יָאַמר  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י יֹוָנָתןָאַמר  ׁשְ    :ַרּבִ

הֹוֶגן ּלֹא ּכְ ֲאלּו ׁשֶ ה ׁשָ לֹׁשָ    ,ׁשְ
הֹוֶגן יבּוהּו ּכְ ַנִים ֱהׁשִ הֹוֶגן ,ִלׁשְ ּלֹא כְּ יבּוהּו ׁשֶ    .ְלֶאָחד ֱהׁשִ

ן ִקיׁש  ,ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם :ְוֵאּלּו ֵהן אּול ּבֶ ְלָעִדיוְ  ,ְוׁשָ ח ַהּגִ    .ִיְפּתָ
  

   ,ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם
ְכִתיב ךְ " :ּדִ י ָנא ַכּדֵ ר אַֹמר ֵאֶליָה ַהּטִ ֲעָרה ֲאׁשֶ    .(בראשית כד)ְוגֹו'  "ְוָהָיה ַהּנַ

ֶרת    ?ֲאִפי' סּוָמא ?ָיכֹול ֲאִפי' ִחיּגֶ
יבוֹ ֱה  ָנה לֹו ִרְבָקה ׁשִ ּמְ הֹוֶגן ְוִנְזּדַ    .ּכְ
  

ן ִקי אּול ּבֶ    ,ׁש ׁשָ
ְכִתיב ּנּו, " :ּדִ ר ַיּכֶ   ְוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

ן לֹו" ּתֹו ִיתֵּ דֹול, ְוֶאת ּבִ ר ּגָ ֶלְך עֹׁשֶ ֶרּנּו ַהּמֶ    .(שמואל א יז) ַיְעׁשְ
   ?ֲאִפיּלּו ַמְמֵזר ?ל ֲאִפי' ֶעֶבדָיכוֹ 

יבוֹ ֱה  הֹוֶגן ׁשִ ִוד ,ּכְ ן לֹו ּדָ ּמֵ    .ְוִנְזּדַ
  

ְלָעִדי ח ַהּגִ    ,ִיְפּתָ
ְכִתיב ְלֵתי ֵביִתי" :ּדִ ר ֵיֵצא ִמּדַ    .(שופטים יא)ְוגֹו'  "ְוָהָיה ַהּיֹוֵצא ֲאׁשֶ

ָבר ָטֵמאָיכוֹ     ?ל ֲאִפיּלּו ּדָ
הֹוֶגן ּלֹא ּכְ יבּו ׁשֶ ּתוֹ  ,ֵהׁשִ ָנה לֹו ּבִ ּמְ    .ִנְזּדַ

ָרֵאל ָקָאַמר ְלהּו ָנִביא ְלִיׂשְ    :ְוַהְיינּו ּדְ
ִגְלָעד, ִאם רֹוֵפא ֵאין  ִרי ֵאין ּבְ ם"ַהּצֳ    ,(ירמיהו ח) "ׁשָ

י" " :ּוְכִתיב י, ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִלּבִ ְרתִּ ּבַ יִתי, ְולֹא ּדִ ר לֹא ִצּוִ    ,(ירמיהו יט)ֲאׁשֶ
יִתי" ר לֹא ִצּוִ ע ֶמֶלְך מֹוָאב -  "ֲאׁשֶ ל ֵמיׁשַ נֹו ׁשֶ    ,ֶזה ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ֲע " :ׁשֶ יו ַוּיַ ְחתָּ ר ִיְמלְֹך תַּ כֹור ֲאׁשֶ נֹו ַהּבְ ח ֶאת ּבְ ּקַ    ,"ֵלהּו עָֹלהַוּיִ
י" ְרתִּ ח - "ְולֹא ִדּבַ    ,ֶזה ִיְפּתָ

י" ן ַאְבָרָהם - "ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִלּבִ    .ֶזה ִיְצָחק ּבֶ
  

ֶרְכָיהָאַמר  י ּבֶ    :ַרּבִ
הֹוֶגן ּלֹא כְּ ֲאָלה ׁשֶ ָרֵאל ׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ    ,ַאף ּכְ

הֹוֶגן יָבּה ּכְ רּוְך הּוא ֱהׁשִ דֹוׁש ּבָ    .ְוַהּקָ
ֱאַמר: ּנֶ ָפה ָלַדַעת ֶאת ה', "וְ  ׁשֶ   ֵנְדָעה ִנְרּדְ

ם ָלנוּ  ׁשֶ ַחר ָנכֹון מָֹצאֹו ְוָיבֹוא ַכּגֶ ׁשַ    .(הושע ו) "ּכְ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ    :ָאַמר ָלּה ַהּקָ

י ּתִ ׁש  ,ּבִ ּקֵ ׁש ּוְפָעִמים ֵאינֹו ִמְתּבַ ּקֵ ָעִמים ִמְתּבַ ּפְ ָבר ׁשֶ    ,ַאּתְ ׁשֹוֶאֶלת ּדָ
ָב  ׁש ְלעֹוָלםֲאָבל ֲאִני ֶאְהֶיה ָלְך ּדָ ּקֵ ְתּבַ    ,ר ַהּמִ

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" :ׁשֶ ל ְלִיׂשְ    .(הושע יד) "ֶאְהֶיה ַכּטַ
הֹוֶגן ּלֹא ּכְ ֲאָלה ׁשֶ    :ְועֹוד ׁשָ

ל עֹוָלם :ָאְמָרה ְלָפָניו חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעךָ  ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָך ּכַ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ    .(שיר השירים ח) ""ׂשִ

דוֹ  רּוְך הּואֲאַמר ֵליּה ַהּקָ ָעִמים ִנְרֶאה ּוְפָעִמים ֵאינֹו ִנְרֶאה :ׁש ּבָ ּפְ ָבר ׁשֶ י ַאּתְ ׁשֹוֶאֶלת ּדָ ּתִ    ,ּבִ
ְרֶאה ְלעֹוָלם ּנִ ָבר ׁשֶ ה ָלְך ּדָ ֱאַמר ,ֲאָבל ֲאִני ֶאֱעׂשֶ ּנֶ ִים ַחּקֹוִתיְך" :ׁשֶ ּפַ   .(ישעיהו מט) "ֵהן ַעל ּכַ

  

  רש"י
. משום דרבי ברכיה שלשה שאלו כו'

   מיירי בגשמים לקמן נקט לה:
. ובנות אנשי העיר יוצאות והיה הנערה

משמע הנערה היוצאה תחילה מן העיר 
   ויאמר לה השקיני לה היה מנחש:

. לפי שלא פירש חיגרת אפי' סומאאפי' 
בשאילתו ואפשר שתהיה בעלת מום 

   ולא יבין בה אליעזר ויקחנה:
. וזימנו לו (אלא) השיבוהו כהוגן

   רבקה: דבר טמא כלב או חזיר:
. מדגלי ביה והיינו דאמר להו נביא כו'

קרא ואמר הצרי אין בגלעד [אלמא דלא 
הוי ניחא קמי שמיא כדאמרינן הצרי 

ד] פנחס היה שם והיה יכול אין בגלע
להתיר נדרו אלא שלא רצה יפתח לילך 
אצלו והוא לא רצה לבוא אצל יפתח 

   בבראשית רבה:
. בירמיה כתיב וכתיב אשר לא צויתי

בפרשת בקבוק ובנו את במות (התופת 
אשר בגיא בן הנם) לשרוף את (בנותיהם 
ואת) בניהם באש אשר לא [צויתי ולא] 

י שלא תאמרו דברתי ולא עלתה על לב
הלא צוה כמו כן הקב''ה ליפתח ומישע 
ואברהם כי מעולם לא צויתי למישע 
לשרוף את בנו באש דכתיב ויקח את בנו 
הבכור אשר ימלך תחתיו ויעלהו עולה 
על החומה ולשמים נתכוון כסבור היה 
לרצות להקב''ה והאי דכתיב על שרפו 
עצמות מלך אדום לשיד מילתא 

י ליפתח מימים אחרינא הוא ולא דברת
ימימה ותהי חק בישראל ובתרגום 
מזכיר פנחס לגנאי ויפתח לגנאי אלמא 
לא היה הקב''ה רוצה בבתו שהרי 
מזכירם לגנאי לפי שלא הלכו זה אצל 
זה לבטל הנדר ה''ג ולא עלתה על לבי 
זה יצחק בן אברהם כלומר שאע''פ 
שצויתי לו מעולם לא עלתה על לבי 

פני קטיגורו לשחוט בנו אלא לנסותו מ
היינו שטן כדאמר בסנהדרין בהנחנקין 
(דף פט:) ויהי אחר הדברים האלה אחר 
דבריו של שטן וכו' ואית דלא גרסינן 
האי ולא עלתה על לבי דטעי בקרא 
אחרינא דלא כתב אלא אשר לא צויתי 
ולא דברתי (ירמיהו ז' פסוק כב) 
ובפרשת בקבוק כתיב כל הני שלשה 

תי ולא עלתה אשר לא צויתי ולא דבר
על לבי. בתנחומא אשר לא צויתי זו בתו 
של יפתח אע''פ שצויתי לו תורה ומצות 
מצוה זו לא צויתי עליו ולא דברתי זה 
בנו של מישע מלך מואב והלא מישע 
נכרי הוא ולא חולין הוא לי לדבר עמו 
אפילו דיבור בעלמא. ובאגדה קא חשיב 
כלב בהדייהו אשר יכה את קרית ספר 

וגו' ורבי יונתן דלא חשיב ליה ולכדה 
דבגמרא פשיט ליה להאי קרא בהלכות 
שנשתכחו בימי אבלו של משה 
כדאמרינן בתמורה (דף טז.) ואין לחוש 
שתשרה רוח הקדש על עבד ועל ממזר 
כדאמרינן בנדרים (דף לח.) שאין שכינה 
שורה כו' מפי רבי. וגדעון ששאל למנוע 

זה טל מעל הארץ ובגזה לבדה יהיה אין 
שלא כהוגן ומה תקלה יש אם יחסר 

   העולם טל לילה אחת לבד מפי רבי:
. פעמים אינו מתבקש ויבוא כגשם לנו

   שהוא סימן קללה בקיץ:
. טל אפילו בימות דבר המתבקש לעולם

   החמה:
. כשהוא ערום נראה זרועו פעמים נראה

וכנגד לבו ואינו נראה כשהוא לבוש 
והכף נראית כל שעה שהיד נראית 

עינים וי''ל על כפים על השמים צורת ל
אדם שהוא בכסא וכן נשא לבבנו אל 

  כפים (איכה ג) מפי רבי:
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        ד, בד, בד, בד, ב    ––––ד, א ד, א ד, א ד, א  .10
ִמ  ׁשָ   .כו' ים""ֵאין ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהּגְ

  
ָתא ִהיא :ְסַברּוָה  ָרה ֲחָדא ִמיּלְ ֵאָלה ְוַהְזּכָ    .ׁשְ

  
א ּנָ    ?ַמאן ּתַ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

ַע ִהיא י ְיהֹוׁשֻ    ,ַרּבִ
ָאַמר ָחתֹו" :ּדְ ַעת ַהּנָ ְ    ."ִמׁשּ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבַ

י ֱאִליֶעֶזר יָמא ַרּבִ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ
ֵאָלה ְלחּוד ָרה ְלחּוד ,ׁשְ    .ְוַהְזּכָ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

ַע ִהיא^ ֵליָמא   ד, ב י ְיהֹוׁשֻ    ,ַרּבִ
ָאַמר ָחתֹו" :ּדְ ַעת ַהּנָ ְ   ?"ִמׁשּ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

י ֱאִליֶעֶזר יָמא ַרּבִ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ
ָרה ְלחּוד ֵאָלה ְלחּוד ְוַהְזכָּ   . ׁשְ

  
  

  רש"י
ה''ג סברוה שאלה והזכרה חדא 

. כלומר הא דקתני מילתא היא
אין שואלין את הגשמים היינו אין 

   מזכירין את הגשמים:
. דאמר סמוך לימות ומאן תנא

הגשמים מזכירין אבל לא קודם 
   לכן:

. דאמר משעת רבי יהושע היא
הנחת לולב הוא מזכיר דהיינו יום 
שמיני וזהו סמוך לגשמים דמן 

  החג ואילך הוא זמן גשמים: 
הכי גרסינן ואיכא דאמרי לימא ר' 
יהושע היא אפי' תימא רבי 

. ולא גרסינן סברוה אליעזר כו'
שאלה לחוד והזכרה לחוד דהא 

  לא משתמע ממתני':



  11 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                
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26  

        ד, בד, בד, בד, ב .11
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יָבה [ּבְ  ל ַחג: ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ   יֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ
יר  יר ָהִראׁשֹון ֵאינֹו ַמְזּכִ   ָהַאֲחרֹון ַמְזּכִ

יֹום טֹוב ָהִר  ַסחאּבְ ל ּפֶ   : ׁשֹון ׁשֶ
יר"]  יר ָהַאֲחרֹון ֵאינֹו ַמְזּכִ    .כו'ָהִראׁשֹון ַמְזּכִ

  
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ִמים "ַעד ָמַתי ׁשֹוֲאִלין ׁשָ   ? ֶאת ַהּגְ
י ְיהּוָדה ַסח אֹוֵמ  ַרּבִ ֲעבֹור ַהּפֶ ּיַ   ר: ַעד ׁשֶ
י ֵמִאיר ֲעבֹור ִניָסן" ַרּבִ ּיַ   !אֹוֵמר: ַעד ׁשֶ

  
אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אֹול אן ִלׁשְ יר ,ּכָ אן ְלַהְזּכִ    .ּכָ

ִאיל ְוָאִזיל ַאל ׁשָ    ,ִמיׁשְ
יר ִסיק – ְלַהְזּכִ יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ּפָ    .ּבְ

  
   :עּוָלאֲאַמר 

ַרב  ָיא ָהא ּדְ א ַקׁשְ ן ָלֵעיָנִים"ִחְסּדָ ִים ְוֶכָעׁשָ יּנַ ִ חֹוֶמץ ַלׁשּ   (משלי י):  "ּכַ

יר ֵאינֹו ׁשֹוֵאל ַמְזכִּ ָמקֹום ׁשֶ    ,ּוַמה ּבְ
יר ֵהא ַמְזּכִ ּיְ ין ׁשֶ ֹוֵאל ֵאינֹו ּדִ ׁשּ ָמקֹום ׁשֶ    ?!ּבְ

  
א ֲאַמר     :עּוָלאֶאּלָ

י ְיהּוָדה ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵאי ַאלִּ ּנָ ֵרי ּתַ    .ּתְ
  
   :ֲאַמר ב יֹוֵסףַר 

ַסח"ַמאי  ֲעבֹור ַהּפֶ ּיַ    ?"ַעד ׁשֶ
ַסח ל ּפֶ יֹום טֹוב ִראׁשֹון ׁשֶ ִליַח ִצּבּור ִראׁשֹון ַהּיֹוֵרד ּבְ ֲעבֹור ׁשְ ּיַ    .ַעד ׁשֶ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבַ

א יֹום טֹוב ִמי ִאיּכָ ֵאָלה ּבְ    ?ׁשְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ָמן ,ִאין    .ׁשֹוֵאל ְמתּוְרּגְ

  
ּבּורְוִכי ְמת ֵאינֹו ָצִריְך ַלּצִ ָבר ׁשֶ ָמן ׁשֹוֵאל ּדָ    ?ּוְרּגְ

  
ְדעּוָלא וְרָתא ּכִ א ְמַחּוַ    .ֶאּלָ

  
ה    :ֲאַמר ַרּבָ
ַסחַמאי  ֲעבֹור ַהּפֶ ּיַ    "?"ַעד ׁשֶ

ַסח ִחיַטת ַהּפֶ ֲעבֹור ְזַמן ׁשְ ּיַ    ,ַעד ׁשֶ
ן סֹופוֹ  תֹו ּכֵ    :ְוִכְתִחיּלָ

יר ַאף ַעל ּפִ  תֹו ַמְזּכִ ִחיּלָ ֵאינֹו ׁשֹוֵאלַמה ּתְ    ,י ׁשֶ
ֵאינֹו ׁשֹוֵאל י ׁשֶ יר ַאף ַעל ּפִ    .ַאף סֹופֹו ַמְזּכִ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
ָלָמא  ׁשְ ִחילָּ "ּבִ יר "תוֹ ּתְ ָרה ַנּמִ  – ַמְזּכִ ֵאָלה ִהיאַהְזּכָ ְ    ,י ִריּצּוי ׁשּ

א  א –" סֹופוֹ "ֶאּלָ ֵאָלה ִאיּכָ   ?ַמאי ִריּצּוי ׁשְ
   

וְרָתא  א ְמַחּוַ ְדעּוָלאֶאּלָ    .ּכִ
  
  
  

  רש"י
. ין את הגשמיםעד אימתי שואל

   בסוף ימות הגשמים:
. דאמרינן כל עד שיעבור הפסח

   חולו של מועד ותן טל ומטר:
. וכדמפיק טעמא עד שיצא ניסן

במתני': הכי גרסינן אמר רב 
חסדא כאן לשאול כאן להזכיר 
מישאיל שאיל ואזיל והזכרה 
ביו''ט ראשון פוסק. לשאול שואל 
והולך עד שיעבור הפסח כדקתני 

שואלין כו' להזכיר אינו עד מתי 
מזכיר אלא בתפלת יוצר של יו''ט 

   ראשון:
. ביו''ט במקום שאינו שואל

האחרון של חג שאינו מתפלל 
תפלתו תפלת חול דאין שאלה 

   אלא בברכת השנים:
. גבורות גשמים כדאמר רבי מזכיר

   יהודה האחרון מזכיר:
. בחולו של במקום שהוא שואל

   מועד של פסח:
ד אמר עד שיעבור . חתרי תנאי

הפסח שואלין כל שכן שמזכירין 
וחד אמר שאלה עד הפסח והזכרה 
שיכול להזכיר ביו''ט מזכיר ביו''ט 
הראשון של פסח בתפלת יוצר 

   ובמוספין פוסק:
. האי דקתני עד רב יוסף אמר

אימתי שואלין עד שיעבור כו' ה''ק 
עד שיעבור שליח צבור כו' והיינו 

' דאמר כאידך רבי יהודה דמתני
הראשון מזכיר האחרון אינו 

   מזכיר:
. וכי שאלה ביו''ט מי איכא

מתפלל הוא תפלת חול שאתה 
אומר עד שיעבור הפסח דהיינו 
זמן שליח צבור של תפלת יו''ט 

   הראשון של פסח:
. אמר ליה אין שאלה דמתורגמן

בדרשה שהוא דורש אומר ברכת 
   שאלה לבדה:

. דכיון דבר שאינו צריך לצבור
ן הפסקה הוא לאו אורח דזמ

ארעא למישאל בצבור דבר שאינו 
   צריך:

. עד שיעבור זמן שחיטת פסח
חצות יום דארבעה עשר עד 
שיעבור חצות דהיינו כל תפלת 
יוצר ואשמעינן ר' יהודה דבמנחה 
דערבי פסחים אע''ג דמצלינן 
תפלת חול מפסיקינן ולא יאמר 
ותן טל ומטר ואע''ג דמדכרינן עד 

ן פוסק השאלה למחר במוספי
בתפלת מנחה של ערב יו''ט 
הראשון והזכרה שיכול להזכיר 
ביום טוב מזכיר עד תפלת מוסף 

   של יום טוב הראשון:
. שהוא מזכיר תחלה כתחילתו

ביום טוב אחרון של חג ואינו 
שואל עד לאחר החג כך בסופו 
אינו שואל במנחה ערב יו''ט 
הראשון ומזכיר עד מוסף של יו''ט 

א ליכא למיפרך שאלה ראשון והכ
   ביו''ט מי איכא:

. דהזכרה נמי צורך שאלה היא
שמרצה תחילה לפי שא''א לו 
לשאול ביו''ט וכיון דאיכא שאלה 
אבתריה מזכיר הוא לרצויי 

   בעלמא:
. למה הוא מזכיר הואיל אבל סופו

ואינו צריך לשאול מכאן ואילך 
הא כיון דאפסקת מאתמול גלית 

ואמאי אדעתך דלא ניחא לך בהו 
  מזכיר:
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        ה, אה, אה, אה, א    ––––    ד, בד, בד, בד, ב .12
יָאַמר  יָאַמר  ַאִסי ַרּבִ    :יֹוָחָנן ַרּבִ

י ְיהּוָדה ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
  

י ֲאַמר ֵליּה  י לְ  ֵזיָראַרּבִ    :ַאִסיַרּבִ
י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ

ַנן    :ְוָהּתְ
ִמ  ׁשָ ָוון ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהּגְ ַמְרֶחׁשְ ה ּבְ לֹׁשָ ׁשְ    ,ים"ּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְבָעה ּבֹו" ַרּבָ ׁשִ    ,אֹוֵמר: ּבְ
יַוָאַמר  ְמִליֵאל :ֶאְלָעָזר ַרּבִ ן ּגַ ַרּבָ    !ֲהָלָכה ּכְ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ְבָרא ָקא ָרֵמית ְבָרא ַאּגַ    ?!ּגַ
  

א ֵעית ִאיּמָ    :ִאיּבָ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אֹול אן ִלׁשְ יר ,ּכָ אן ְלַהְזּכִ    .ּכָ
  

י ְוָהֲאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ
יר ֹוֵאל ַמְזּכִ ׁשּ ָמקֹום ׁשֶ    !ּבְ

  
ַמר    .ַההּוא ְלַהְפָסָקה ִאיּתְ

  
י ְוָהֲאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ

אֹול יר ַמְתִחיל ִלׁשְ    ,ִהְתִחיל ְלַהְזּכִ
יר ַהְזּכִ אֹול ּפֹוֵסק ִמּלְ ׁשְ ַסק ִמּלִ    !ּפָ

  
א    ,ֶאּלָ

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
   .ָהא ָלן ָהא ְלהוּ 

  
ָנא ְלִדיָדן ַדְבָראּדְ  – ַמאי ׁשְ יֵרי ּבְ    ,ִאית ָלן ּפֵ

   !י ִאית ְלהּו עֹוֵלי ְרָגִליםְלִדיְדהּו ַנּמִ 
  

י י קָאַמר ַרּבִ ים ּכִ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ    .יֹוָחָנן ּבִ
  

ָאִתית ְלָהִכי א ּדְ ּתָ    ,ַהׁשְ
   ,ָהא ְוָהא ְלִדיְדהוּ 

ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ
ְקּדָ  ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ אן ּבִ יםּכָ    ,ׁש ַקּיָ

ים ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ אן ּבִ    .ּכָ
  

ֵרי יֹוֵמי ֵהיִכי ָעְבִדיַנן ִאית ָלן ּתְ    ?ַוֲאַנן ּדְ
  

   :ַרבֲאַמר 
מּוָסִפין    ,ַמְתִחיל ּבְ

ֲחִרית ִמְנָחה ַעְרִבית ְוׁשַ    ,ּופֹוֵסק ּבְ
מּוָסִפין    .ְוחֹוֵזר ּבְ

  
מּוֵאלֲאַמר ְלהּו     :ׁשְ

אּפּוק הּו חֹול – ּו ְוִאְמרּו ֵליּה ְלַאּבָ ֲעׂשֵ יתֹו קֹוֶדׁש ּתַ ֲעׂשִ    ?!ַאַחר ׁשֶ
  

א ֲאַמר  מּוֵאלֶאּלָ    :ׁשְ
מּוָסִפין ּוְבִמְנָחה    ,ַמְתִחיל ּבְ

ֲחִרית    ,ּופֹוֵסק ַעְרִבית ְוׁשַ
מּוָסִפין   .ְוחֹוֵזר ּוַמְתִחיל ּבְ

  
   :ֲאַמר ָרָבא   ה, א

ִהְתִחיל ׁשּוב ֵאינ יָון ׁשֶ    .ֹו ּפֹוֵסקּכֵ
  

  רש"י
. דאמר העובר הלכה כרבי יהודה

   לפני התיבה וכו':
. דהלכה מי אמר רבי יוחנן הכי

כרבי יהודה דמזכיר ביו''ט 
   האחרון:

. הכי קים להו בשלשה במרחשון
   דהוה זמן גשמים כו':
. דאינו שואל הלכה כרבן גמליאל

עד שבעה במרחשון וקא ס''ד 
דבמקום שהוא שואל מזכיר עד 

   משני לקמן:ד
   . בשבעה במרחשון:כאן לשאול

. מיו''ט האחרון ור' כאן להזכיר
   יוחנן אית ליה דרבי אלעזר:

והא א''ר יוחנן במקום ששואל 
. במקום שאינו שואל אינו מזכיר

מזכיר והיכי א''ר יוחנן דהלכה 
כר' יהודה שמזכיר ביו''ט האחרון 
הא ליכא שאלה דאין אומר ברכת 

   השנים ביו''ט:
. דכשהוא הפסקה איתמרל

מפסיק לשאלה בערב הפסח פוסק 
נמי להזכרה דהכי משמע במקום 

   ששואל מזכיר:
. התחלה והא תרוייהו איתמר

   והפסקה:
. דהיינו בחול שיכול יתחיל לשאול

   לשאול:
. בערב הפסח פוסק פסק מלשאול

מלהזכיר אלמא לא סבירא ליה 
כרבי יהודה והיכי אמר הלכה 

   כמותו:
. לבני בבל שיש לנו א להוהא לן וה

תבואה ופירות בשדה כל תשרי 
אין מזכירין עד שבעה במרחשון 
ושם שואלים כדאמר רבי יוחנן 

   מתחיל להזכיר מתחיל לשאול:
. לבני ארץ ישראל והא להו

דקוצרין בניסן ואוספין בתשרי 
מזכירין בי''ט האחרון כרבי 
יהודה דאמר רב אסי הלכה 

   כמותו:
   מר בשדות:. מדבר כלובדברא

. ואם ירדו אית להו עולי רגלים
   להן גשמים קשה להן בחזירתן:

. הלכה כר' אלא כי א''ר יוחנן
יהודה דמזכיר מיו''ט האחרון כו' 
בזמן שאין בהמ''ק קיים וליכא 

   עולי רגלים מזכיר:
. כאן בזמן שבית המקדש קיים

דאיכא עולי רגלים אינו מזכיר עד 
   ז' במרחשון:

. שני ימים תרי יומיאנן דאית לן 
טובים אחרונים שמיני ספק שביעי 
ותשיעי ספק שמיני לרבי יהודה 
דאמר מיו''ט האחרון באיזה מהן 

   מזכיר:
. של שמיני ספק מתחיל במוסף

   שביעי דשמא יו''ט האחרון הוא:
. שמא שביעי חול ופוסק במנחה

הוא ואין זמן הזכרה עד מוסף של 
   מחר:

. של ופוסק נמי בערבית ושחרית
   תשיעי ספק שמיני:

   . חברי:לאבא
. לשמיני לאחר שעשיתו קודש

ספק שביעי שהזכרת בו גבורות 
גשמים כרבי יהודה מיו''ט 

   האחרון:
. בתמיה: שמפסיק תעשהו חול

   במנחה של אותו היום:
. דלאו ופוסק ערבית ושחרית

  היינו תפלה של אותו היום: 
. בשמיני רבא אמר כיון שהתחיל

  שוב אינו פוסק:ספק שביעי 
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תְוֵכן ָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ִהְתִחיל ׁשּוב ֵאינֹו ּפֹוֵסק יָון ׁשֶ    .ּכֵ
  

יּה ַד ְוַאף ַרב ֲה     ,ר ּבֵ
ֲאַמר     :ַרבֲאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלּדַ

ּפּוִרים ָנה ַעד יֹום ַהּכִ ָ ָרה ָיִמים ֵמרֹאׁש ַהׁשּ ּמֹוֶנה ֲעׂשָ ֶדֶרְך ׁשֶ ִרים ְוֶאָחד יֹום ּכְ    ,מֹוֶנה ֶעׂשְ
ִהְתִחיל ׁשּוב ֵאינֹו ּפֹוֵסק ,ּוַמְתִחיל    .ְוֵכיָון ׁשֶ

  
   :ְוִהְלְכָתא

ִהְתִחיל ׁשּוב ֵאינֹו ּפֹוֵסק יָון ׁשֶ   .ּכֵ
  
  
  

  רש"י
   . ממאי דאמר פוסק:הדר ביה

. מראש השנה עד מונה כ''א יום
שמיני ספק שביעי של חג כדרך 
שמונה מר''ה עד יוה''כ י' ימים 
שמתחיל למנות מיום ראשון של 
ר''ה ומזכיר מכאן ואילך וזהו 
שמזכיר בשמיני ספק שביעי שהוא 
כ''ב שוב אינו פוסק והא 

ת מיום א' דמתחילין אנו למנו
דהא דאנו עושין ב' ימים לאו 
משום ספק דשמא עיברו לאלול 
דהא אנן בקיאינן בקביעא דירחא 
אלא משום דמנהג אבותינו בידינו 
ל''א מונה כ''א יום כדרך שמונה 
כו' כלומר אם עיברו אלול לא 
יחשוב מיום ראשון של ר''ה כ''א 
יום שאם כן לא ימצאו בידו אלא 

שביעי יום כ' וכלים ביום טוב 
נטילת ערבה אלא מיום שמתחילין 
למנות עשרה ימים לעשות בעשירי 
יוה''כ יתחיל למנות באלו שבכך 
לא יטעה שיום הכפורים יום אחד 
לבד וידע מהיכן התחילו למנות לו 
וביום שכלין כ''א דהיינו ביום טוב 
אחרון מתחיל להזכיר וכיון 

  שהתחיל שוב אינו פוסק:
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        ה, א ה, א ה, א ה, א  .13
ָנה    ִמׁשְ

ִמים?  ׁשָ   ַעד ָמַתי ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהּגְ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַסח.  ֲעבֹור ַהּפֶ ּיַ   ַעד ׁשֶ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵצא ִניָסן, ַעד ׁשֶ    ּיֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ִראׁשֹון"ׁשֶ ם מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ּבָ ׁשֶ   .(יואל ב) "ַוּיֹוֶרד ָלֶכם ּגֶ

  
ָמָרא   ּגְ

י לְ  ַרב ַנְחָמןֲאַמר ֵליּה    :ִיְצָחקַרּבִ
ִניָסן    ?!יֹוֶרה ּבְ

ָון הּוא ַמְרֶחׁשְ    !יֹוֶרה ּבְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ִניָס  ָון ּוַמְלקֹוׁש ּבְ ַמְרֶחׁשְ   ן"!"יֹוֶרה ּבְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
י יֹוָחָנןָהִכי ֲאַמר     :ַרּבִ

ים ִמְקָרא ֶזה תּוֵאל ִנְתַקּיֵ ן ּפְ יֵמי יֹוֵאל ּבֶ    ,ּבִ
יּה  ְכִתיב ּבֵ ה" :ּדִ ָזם ָאַכל ָהַאְרּבֶ   .(יואל א) ְוגֹו' "ֶיֶתר ַהּגָ

ִמים ׁשָ ָנה ָיָצא ֲאָדר ְולֹא ָיְרדּו ּגְ   ,אֹוָתּה ׁשָ
ִניָסןָיְרָדה ָלֶהם ְרִביָעה ִראׁשוֹ  ֶאָחד ּבְ   ,ָנה ּבְ
ָרֵאל    ,ְצאּו ְוִזְרעוּ  :ָאַמר ָלֶהם ָנִביא ְלִיׂשְ

עֹוִרין: ָאְמרּו לו ִים ׂשְ ים אֹו ַקּבַ ׁש לֹו ַקב ִחּטִ ּיֵ    ?אֹו ִיְזָרֶעּנּו ְוָימּות ,ְוִיְחֶיה יֹאְכֶלּנוּ  - ִמי ׁשֶ
י ֵכן  ְצאּו ְוִזְרעוֹ : ָאַמר ָלֶהם    .ַאף ַעל ּפִ
ה ָלֶה  חֹוֵרי ְנָמִלים ם ֵנסַנֲעׂשָ ּבְ ֶ ָתִלין ּוַמה ׁשּ ּכְ ּבַ ֶ ה ָלֶהם ַמה ׁשּ ּלָ    ,ְוִנְתּגַ

י ּוְרִביִעי ִליׁשִ ִני ּוׁשְ   ,ָיְצאּו ְוָזְרעּו ׁשֵ
ִניָסן ה ּבְ ָ ֲחִמׁשּ ה ּבַ ִנּיָ    ,ְוָיְרָדה ָלֶהם ְרִביָעה ׁשְ

ִניָסן ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ׁשִ    ,ִהְקִריבּו עֹוֶמר ּבְ
בּוָאה  ר יֹוםִנְמֵצאת ּתְ ַאַחד ָעׂשָ ֵדיָלה ּבְ ים ּגְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ ׁשִ ֵדיָלה ּבְ    ,ַהּגְ

ר יֹום ל ַאַחד ָעׂשָ בּוָאה ׁשֶ ים ָקֵרב ִמּתְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ ל ׁשִ בּוָאה ׁשֶ ֵרב ִמּתְ    .ִנְמָצא עֹוֶמר ַהּקָ
  

   :ְוַעל אֹותֹו ַהּדֹור הּוא אֹוֵמר
ה ִיְקצֹרּו, " ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ   ַהּזֹוְרִעים ּבְ

ַרעָהלֹ  ְך ַהּזָ א ֶמׁשֶ   .)תהילים קכו(ְוגֹו'  "ְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֹוׂשֵ
  
ךְ " :איַמ  א ֶמׁשֶ   ?ְוגֹו' "ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֹוׂשֵ
  

יָאַמר     :ְיהּוָדה ַרּבִ
הּוא חֹוֵרׁש הֹוֵלְך ּובֹוֶכה ׁשֶ ֶלם ,ׁשֹור ּכְ    ,ּוַבֲחִזיָרתֹו אֹוֵכל ֲחִזיז ִמן ַהּתֶ

הּבֹא ָיבֹא בְּ " :ְוֶזהוּ    ."ִרּנָ
  

א ֲאלּוּמֹוָתיו" :ַמאי   ?"נֹׂשֵ
  

יָאַמר  א ַרּבִ ָנא ,ִחְסּדָ ַמְתִניָתא ּתָ    :ְוָאְמֵרי ָלּה ּבְ
יּבֹוֶלת  ,ֶזֶרת –ָקֶנה    .ְזָרַתִים –ׁשִ

  
  

  רש"י
לרב יצחק יורה א''ל רב נחמן 

. דכתיב ויורד לכם גשם בניסן הוא
   מורה ומלקוש בראשון בתמיה:

. כדתניא לקמן והא במרחשון הוא
   ובספרי הוא:
   . מפרש לקמן:יורה ומלקוש

. ודאי במרחשון הוא אמר ליה
ומקרא זה בימי יואל בן פתואל 
נתקיים שיורה ומלקוש היה 
בראשון ע''י נס שהיה רעב שבע 

כי קרא ה' לרעב וגם שנים דכתיב 
בא אל הארץ שבע שנים וכתיב 

   יתר הגזם אכל הארבה וגו':
הכי גרסינן יצא אדר ולא ירדו 

. ולא זרעו רוב אדר לא גשמים
   גרסינן:

. התחלת גשמים רביעה ראשונה
ולקמן (דף ו:) מפרש רביעה 

   שמרביע את הארץ:
. ברעב קודם או יזרענו וימות

שתגדל התבואה החדשה שלא 
   ה לו מה יאכל:יהי

. והיינו דכתיב נעשה להם נס כו'
ושלמתי לכם את השנים אשר 

   אכל הארבה וגו':
נתגלה להם תבואה שבחורי 

. שאצרו נמלים ומה שבכתלים
   העכברים:

 . וזרעו מה שבידם:יצאו וזרעו
. בניסן ושלישי ורביעי ומה שני

שמצאו אכלו ולאחר שזרעו ירדו 
 להם גשמים בה' בניסן והקריבו
עומר בט''ז בניסן מאותה תבואה 

   חדשה:
. מתשרי הגדילה בששה חדשים

   ועד ניסן:
. מחמשה בניסן עד ט''ז בי''א יום

   בו:
. הזורעים בדמעה ברנה יקצורו

   שלא היה להן מה לאכול:
. אם לבני אדם מאי הלך ילך ובכה

כבר נאמר הזורעים בדמעה ברנה 
יקצורו אלא על השור הכתוב 

   אומר:
   . לחרוש התלם:בהליכתו

. שחת מן ובחזירתו אוכל חזיז
התלם שזרעו בהליכתן שכשהוא 

   זורע מיד מתחלת ליגדל:
מאי בא יבוא ברנה נושא 

. אם מפני התבואה שיש אלומותיו
להם לאכול הרי כבר אמור ברנה 

   יקצורו:
. זהו נס גדול מה שבולת זרתים

שאין כן דרך כל תבואה שהקנה פי 
  שלשה וארבעה בשבולת:
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        בבבב- - - - ה, אה, אה, אה, א .14
י לְ  ַרב ַנְחָמןֲאַמר ֵליּה     :ִיְצָחקַרּבִ

ְכִתיב א ֶאל ָהָא " :ַמאי ּדִ י ָקָרא ה' ָלָרָעב ְוַגם ּבָ ִניםּכִ ַבע ׁשָ   ?(מלכים ב ח) "ֶרץ ׁשֶ
ְך  ַהּנָ ִנים"ּבְ ַבע ׁשָ   ?ַמאי ָאכּול "ׁשֶ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

י יֹוָחָנןָהִכי ָאַמר     :ַרּבִ
ים ּתִ ּבָ ּבַ ֶ ָנה ִראׁשֹוָנה ָאְכלּו ַמה ׁשּ    ,ׁשָ

דֹות ָ ׂשּ ּבַ ֶ ה ָאְכלּו ַמה ׁשּ ִנּיָ    ,ׁשְ
ֵהָמה ְטהֹוָרה ר ּבְ ׂשַ ית ּבְ ִליׁשִ   ,ׁשְ

ֵהָמה ְטֵמָאהְרִביִעית  ר ּבְ ׂשַ    ,ּבְ
ים ָקִצים ּוְרָמׂשִ ר ׁשְ ׂשַ ית ּבְ    ,ֲחִמיׁשִ

ית ִ ׁשּ ֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ׁשִ ר ּבְ ׂשַ    ,ּבְ
ר ְזרֹועֹוֵתיֶהם ׂשַ ִביִעית ּבְ    .ׁשְ

ֱאַמר ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ר ְזרֹועֹו יֹאֵכלוּ " :ְלַקּיֵ ׂשַ    .(מלכים ב ח) "ִאיׁש ּבְ
  
  

י לְ  ַרב ַנְחָמןַוֲאַמר ֵליּה     :ִיְצָחקַרּבִ
ְכִתיב ָך ָקדֹוׁש ְולֹא ָאבֹוא ": ַמאי ּדִ ִקְרּבְ ִעירּבְ     ?(הושע יא) "ּבְ

ּום ּדִ  ִעיר""ִמׁשּ ָך ָקדֹוׁש לֹא ָאבֹוא ּבְ    ?!ְבִקְרּבְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
יָהִכי ָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַמ  :ָאַמר ַהּקָ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ה ,ְעָלהלֹא ָאבֹוא ּבִ ל ַמּטָ ַלִים ׁשֶ ָאבֹוא ִלירּוׁשָ    .ַעד ׁשֶ
  

ַלִים ְלַמְעָלה א ְירּוׁשָ    ?ּוִמי ִאיּכָ
  

   ,ִאין
ְכִתיב יו" :ּדִ ָרה ָלּה ַיְחּדָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נּוָיה ּכְ ַלִים ַהּבְ   (תהילים קכב).  "ְירּוׁשָ

  
  

י לְ  ַרב ַנְחָמןַוֲאַמר ֵליּה     :ִיְצָחקַרּבִ
ְכִתיב   (ירמיהו י)?  ַאַחת ִיְבֲערּו ְוִיְכָסלּו, מּוַסר ֲהָבִלים ֵעץ הּוא""ּובְ  :ַמאי ּדִ

  

   :ֲאַמר ֵליּה 
י ָהִכי ֲאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ

ם ֵגיִהּנָ ִעים ּבְ ַבֶעֶרת ְרׁשָ ּמְ    .ַאַחת ִהיא ׁשֶ
  

   ?ַמאי ִהיא
  

   ;ֲעבֹוָדה ָזָרה
ִתיב ָהָכא   (ירמיהו י) "מּוַסר ֲהָבִלים ֵעץ הּוא" :ּכְ

ְעּתּוִעים :ָהָתם ּוְכִתיב ה תַּ ה ַמֲעׂשֵ   (ירמיהו י,טו).  ""ֶהֶבל ֵהּמָ
  
  

י לְ  ַרב ַנְחָמןַוֲאַמר ֵליּה     :ִיְצָחקַרּבִ
ְכִתיב י" :ַמאי ּדִ ה ַעּמִ ִים ָרעֹות ָעׂשָ תַּ י ׁשְ     –(ירמיהו ב)  "ּכִ

ֲהווּ  ין הּוא ּדַ ְרּתֵ    ?ּתַ
ִביָקא ְלהוּ  ע ׁשְ ִרין ְוַאְרּבַ    ?!ֶעׂשְ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

י יֹוָחָנןָהִכי ָאַמר    ה, ב    :ַרּבִ
ִהיא ִים^ ַאַחת ׁשֶ ּתַ ׁשְ קּוָלה ּכִ    ,ׁשְ

   ,ֲעבֹוָדה ָזָרה ?ּוַמאי ִניהוּ 
ְכִתיב י,  :ּדִ ה ַעּמִ ִים ָרעֹות ָעׂשָ תַּ י ׁשְ   "ּכִ

ִרים" ּבָ ים, ַלְחצֹוב ָלֶהם ּבֹארֹות ּבֹארֹות ִנׁשְ   , (ירמיהו ב) אֹוִתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחּיִ
הוּ  ְלחּו ְוִהְתּבֹוְננּו ְמאֹד" :ּוְכִתיב ּבְ ים ּוְראּו ְוֵקָדר ׁשִ ּיִ י ִכתִּ י ִעְברּו ִאּיֵ   ְוגֹו'  "ּכִ

לֹא יֹוִעיל" בֹודֹו ּבְ י ֵהִמיר ּכְ ה לֹא ֱאלִֹהים ְוַעּמִ   .(ירמיהו ב) ַהֵהיִמיר ּגֹוי ֱאלִֹהים? ְוֵהּמָ
  

  רש"י
. בימי יהורם בן כי קרא ה' לרעב

   אחאב נאמר:
. ספיחים ומה מה שבשדות

   שנשתייר בשדות:
   . מקצתם:אכלו בשר בניהם

. שאתה משום דבקרבך קדוש
מטיב מעשיך לא יבא הקב''ה 

   בעיר:
. והכי לא אבא בירושלים כו'

קאמר עד שיהא בקרבך קדוש 
למטה דהיינו ירושלים לא אבוא 

   בעיר שלמעלה:
ירושלים הבנויה כעיר שחוברה 

. ירושלים שלמטה תהא לה יחדיו
בנויה כעיר שחוברה לה שהיא 
כיוצא בה חבירתה ודוגמתה מכלל 
דאיכא ירושלים אחריתי והיכן 

   אם לא למעלה:
ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים 

. אי לאו גזרה שוה היה עץ הוא
משמע אטומים כעץ לקבל מוסר 

   ולשוא היו לוקין:
. עבירה שהן עושין יתבערו אחתב

   הכסילים. רשעים:
. עשרים וארבע שביקא להו

בתמיה בפרשת התשפוט (יחזקאל 
כב) כ''ד עבירות שעברו ל''א 

  שעברו על כ''ד ספרים: 
. דכותיים ששקולה כשתים

וקדריים כדמפרש שהרעו משניהן 
לא הבינו מהן דכותיים וקדרים 
אע''פ שיראתם פחותה לא רצו 

מי המירו באחר ולא עוד להמיר וע
  אלא בלא יועיל:



     14 סוגיה                ''''מסכת תענית פרק אמסכת תענית פרק אמסכת תענית פרק אמסכת תענית פרק א

 gmail.com.ilvinetdb8@1 – 0526071122דניאל ברק ווינט ועמותת וכל בנייך  –גמרא סדורה  - שמורות כל הזכויות 

31

  
  
  

ָנא    :ּתָ
ים    עֹוְבִדים ָלֵאׁש,  - ּכּוִתּיִ

ים  ִים,  -ְוֵקָדִרּיִ   עֹוְבִדין ַלּמַ
ין ֶאת ָהֵאׁש לֹא ֵהִמירּו ֱאלֵֹהיֶהם ִים ְמַכּבִ ַהּמַ ּיֹוְדִעים ׁשֶ י ׁשֶ    – ְוַאף ַעל ּפִ

לֹא יֹוִעיל" בֹודֹו ּבְ י ֵהִמיר ּכְ    ."ְוַעּמִ
  
  

י לְ  ַרב ַנְחָמןַוֲאַמר ֵליּה     :ִיְצָחקַרּבִ
ְכִתיב ר זָ  :ַמאי ּדִ ֲאׁשֶ מּוֵאל""ַוְיִהי ּכַ   (שמואל א ח)? ֵקן ׁשְ

מּוֵאל ּכּוֵלי ַהאי ר  ?!ּוִמי ִסיב ׁשְ    !ֲהָוהים יִ ּתַ ְש ים וּ יִש ִמ ֲח ְוָהא ּבַ
ֲאַמר ָמר    :ּדַ

ָנה יםיִ תַּ ְש ים וּ יִש ִמ ֲח ֵמת ּבְ " ל ׁשְ  – ׁשָ    !"מּוֵאל ָהָרָמִתיֶזהּו ִמיָתתֹו ׁשֶ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
יָהִכי ָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ

   ,ְפָצה ָעָליוִזְקָנה ָק 
ְכִתיב אּול" :ּדִ י ֶאת ׁשָ י ִהְמַלְכתִּ י ּכִ   .(שמואל א טו) "ִנַחְמתִּ

  

ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו ה ְוַאֲהרֹן !ִרּבֹונֹו ׁשֶ מֹׁשֶ ִני ּכְ ַקְלּתַ    ,ׁשְ
ְכִתיב מֹו" :ּדִ קֹוְרֵאי ׁשְ מּוֵאל ּבְ כֲֹהָניו ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּבְ    ,(תהלים צט) "מֹׁשֶ

יֶהםַמה ּמֹׁשֶ  ַחּיֵ ה ְיֵדיֶהם ּבְ ְטלּו ַמֲעׂשֵ    ,ה ְוַאֲהרֹן לֹא ּבָ
י ַחּיַ ה ָיַדי ּבְ ל ַמֲעׂשֵ ּטֵ    !ַאף ֲאִני לֹא ִיְתּבַ

  
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ    ?ֵהיִכי ַאֲעִביד :ֲאַמר ַהּקָ

אּול  מּוֵאל -ֵלימּות ׁשָ ֵביק ׁשְ    !ָלא ָקא ׁשָ
מּוֵאל זּוָטר – ֵלימּות ׁשְ ֵני ַאּבַ  ַאּדְ   !ְתֵריּה ְמַרּנְ

מּוֵאל  אּול ְולֹא ֵלימּות ׁשְ ִוד - ָלא ֵלימּות ׁשָ יָעה ַמְלכּות ּדָ ָבר ִהּגִ    ,ּכְ
ְמלֹא ֵניָמא ּה ֲאִפיּלּו ּכִ ֲחֶבְרּתָ    .ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ּבַ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ יץ ָעָליו ִזְקָנה :ָאַמר ַהּקָ    ,ַאְקּפִ
ְכִתיב ב  :ַהְיינּו ּדִ אּול יֹוׁשֵ ָרָמה""ְוׁשָ ל ּבָ ַחת ָהֵאׁשֶ ְבָעה תַּ ּגִ     – (שמואל א כב) ּבַ

ְבָעה"ְוִכי ָמה ִעְנַין     ?"ָרָמה"ֵאֶצל  "ּגִ
א לֹוַמר ָלךְ  ִנים ּוֶמֱחָצה ,ֶאּלָ י ׁשָ ּתֵ ְבָעה ׁשְ ּגִ ב ּבַ ׁשֵ ּיֵ אּול ׁשֶ ַרם ְלׁשָ מּוֵאל ָהָרָמִתי ?ִמי ּגָ ל ׁשְ תֹו ׁשֶ ִפּלָ    .ּתְ

  
ְבָרא  ֵחי ּגַ ְבָראּוִמי ִמיּדְ י ּגַ ּמֵ    ?ִמּקַ

  
   ,ִאין

ָאַמר  יּדַ ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י יֹוָנָתןָאַמר  ׁשְ    :ַרּבִ
ְכִתיב ִאְמֵרי ִפי" :ַמאי ּדִ ים ּבְ ִביִאים ֲהַרְגתִּ ּנְ י ּבַ ן ָחַצְבתִּ    ?(הושע ו) "ַעל ּכֵ

יֶהם' ַמֲעׂשֵ א  ,לֹא ֶנֱאַמר 'ּבְ ִאְמֵרי ִפי"ֶאּלָ    ,"ּבְ
ֵח  ְבָראַאְלָמא ִמיּדְ י ּגַ ּמֵ ְבָרא ִמּקַ    .י ּגַ

  

  רש"י
. במועד קטן (דף כח.) והאמר מר

זו מיתתו של שמואל הרמתי ולא 
כרת היא במסכת שמחות (פ''ג) 
מפרש מת בכך שנים זו היא מיתת 
כרת בכך וכך זו היא מיתת 

   אסכרה:
. דכתיב ימיו של שמואל נ''ב שנה

עד יגמל הנער וגו' דשיבירי''ר 
''ד חדשים נקרא תינוק בלע''ז וכ

וכתיב (שמואל א א) וישב שם עד 
עולם עולמו של לוי חמשים שנה 
שנאמר (במדבר ח) ומבן חמשים 
שנה ישוב מצבא העבודה 
(בבכורות) ירושלמי ובסדר עולם 

   תמצא כשני דפין תוספת על זה:
   . הלבין שערו:קפצה

. ורצה הקב''ה הוא להורגו נחמתי
מיד: שקלתני כמשה ואהרן 
דכתיב משה ואהרן בכהניו 
ושמואל בקוראי שמו וגו'. שוין 

   הן:
. יהושע אף הוא היה מעשה ידיהן

תלמידו של אהרן כדאמרי' 
בעירובין (דף נד:) יצא משה ושנה 

   להן אהרן פירקו:
מרנני כולי עלמא  . בחור:כי זוטר
. דאמרי מדמית זוטר אבתריה

   שמא ח''ו עבירה היתה בו:
נימין אצל וכי מה ענין גבעת ב

   . בהר אפרים:רמה
. כדמפרש שישב ב' שנים ומחצה

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

   עשרה לסוף שמונה חדשים:
. דאידחי מי מידחי גברא כו'

   שמואל מקמי דוד:
. דמשמע במעשיהם לא נאמר

   בעבור חטא:
ר שגזרתי . מפני דבאלא באמרי פי

  כגון האי מעשה דשמואל:
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        ו, או, או, או, א    ––––ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב  .15
י וְ  ַרב ַנְחָמן ְסעּוְדָתא ִיְצָחקַרּבִ    ,ֲהוּו ָיְתֵבי ּבִ

י לְ  ַרב ַנְחָמןֲאַמר ֵליּה  ָתא :ִיְצָחקַרּבִ    ,ֵליָמא ָמר ִמיּלְ
   :ֲאַמר ֵליּה 

יָהִכי ָאַמר  ְסעּוָדה :יֹוָחָנן ַרּבִ א ַיְקּדִ  ,ֵאין ְמִסיִחין ּבִ ּמָ טׁשֶ ָנה ,ים ָקֶנה ְלֵוׁשֶ    .ְוָיֹבא ִליֵדי ַסּכָ
ָסעּוד ֲאַמר ֵליּה  ַתר ּדְ    :ּבָ

יָהִכי ָאַמר     .ַיֲעקֹב ָאִבינּו לֹא ֵמת :יֹוָחָנן ַרּבִ
ְכִד  :ֲאַמר ֵליּה  יאְוִכי ּבִ ַנּיָ יא ,י ָסְפדּו ַסְפּדָ יא ,ְוָחְנטּו ַחְנַטּיָ ַרּיָ    ?ְוָקְברּו ַקּבְ
   ,ִני ּדֹוֵרׁש ִמְקָרא ֲא  :ֲאַמר ֵליּה 

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל,  :ׁשֶ ַחת ִיׂשְ י ַיֲעקֹב ְנֻאם ה', ְוַאל תֵּ יָרא ַעְבּדִ ה ַאל תִּ   "ְוַאתָּ
ְבָים"  יֲעָך ֵמָרחֹוק ְוֶאת ַזְרֲעָך ֵמֶאֶרץ ׁשִ י ִהְנִני מֹוׁשִ    – (ירמיהו ל)ּכִ

יׁש הּוא ְלַזְרעוֹ     :ַמּקִ
ים ַחּיִ ְרעֹו ּבַ ים ,ַמה ּזַ ַחּיִ    .ַאף הּוא ּבַ

  
י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ

ל ָהאֹוֵמר  ד ִנְקֵרי 'ָרָחב' 'ָרָחב'ּכָ    .ִמּיָ
  

   :ַרב ַנְחָמןֲאַמר ֵליּה 
ת ִלי    !ֲאָנא ֲאִמיָנא ְולֹא ִאיְכּפַ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

יָרּה  יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ י ָקָאִמיָנא ּבְ    .ּכִ
  

י ֲהוּו ִמיְפְטֵרי ֵמֲהָדֵדי    ,ּכִ
   .רֲאַמר ֵליּה ִליָבְרָכן ָמ 

ָבר ּדֹוֶמה ל ְלָמה ַהּדָ    :ֲאַמר ֵליּה ֶאְמׁשֹול ָלְך ָמׁשָ
ר ְוָהָיה ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא ְדּבָ ּמִ ָהָיה הֹוֵלְך ּבַ    ,ְלָאָדם ׁשֶ

יו ְחּתָ ִים עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ ירֹוָתיו ְמתּוִקין ְוִציּלֹו ָנֶאה ְוַאּמַ ּפֵ    ,ּוָמָצא ִאיָלן ׁשֶ
ָת  ירֹוָתיו ְוׁשָ ִציּלוֹ ָאַכל ִמּפֵ ב ּבְ יָמיו ְוָיׁשַ    ,ה ִמּמֵ

ׁש ֵליֵלְך ָאַמר יּקֵ ּבִ ה ֲאָבֶרְכךָ  :ּוְכׁשֶ ּמֶ    ?ִאיָלן ִאיָלן ּבַ
ירֹוֶתיָך ְמתּוִקין  הּו ּפֵ ּיְ ירֹוֶתיָך ְמתּוִקין - ִאם אֹוַמר ְלָך ׁשֶ    ,ֲהֵרי ּפֵ

ָך ָנֶאה ֵהא ִציּלְ ּיְ ָך ָנֶאה - ׁשֶ    ,ֲהֵרי ִציּלְ
ת ַהּמַ  ֵהא ַאּמַ ּתְ יָך ׁשֶ ְחּתֶ יךָ  -ִים עֹוֶבֶרת ּתַ ְחּתֶ ִים עֹוֶבֶרת ּתַ ת ַהּמַ    ,ֲהֵרי ַאּמַ

ךָ    ו, א ּנֹוְטִעין ִמּמְ ל ְנִטיעֹות ׁשֶ ּכָ א ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ מֹוְתךָ ^ ֶאּלָ    ,ִיְהיּו ּכְ
ה ֲאָבֶרְכךָ  ּמֶ ה ּבַ    ?ַאף ַאּתָ

תֹוָרה     ,ֲהֵרי ּתֹוָרה -ִאם ּבְ
ר  עֹוׁשֶ ר -ִאם ּבְ    ,ֲהֵרי עֹוׁשֶ
ָבִנים  ִנים -ִאם ּבְ    ,ֲהֵרי ּבָ

מֹוְתךָ  הּו ֶצֱאָצֵאי ֵמֶעיָך ּכְ ּיְ א ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ   .ֶאּלָ
  
  

  רש"י
. כשיוציא הקול שמא יקדים קנה

נפתח אותו כובע שעל פי הקנה 
ונכנס בו המאכל ומסתכן ולפיכך 
לא אומר לך כלום מאכל ומשתה 

   הולך דרך הושט:
. ולא גרסינן ה''ג לימא לן מר מידי

   חד לחבריה:
   . אלא חי הוא לעולם:לא מת

פדיא . וכי בחנם ספדו סבכדי
וחנטו חנטיא דכתיב ביה 
(בראשית נ) ויחנטו (אותו) ויספדו 

   (לו):
. והאי דחנטו מקרא אני דורש

   חנטיא סבורים היו שמת:
. כשהוא מקבץ את מה זרעו בחיים

ישראל מארץ שבים החיים הוא 
מקבץ שהן בשבי שהמתים אינן 

   בשבי:
. שיביאנו בגולה אף הוא בחיים

כמו כדי לגאול את בניו לעיניו 
שמצינו במצרים וירא ישראל וגו' 
ודרשינן ישראל סבא ודחנטו 
חנטיא נדמה להם שמת אבל חי 

   היה:
. כל האומר רחב רחב מיד נקרי

   נעשה בעל קרי:
   . איני חושש:לא איכפת לי

   . היינו נמי מכירה:ביודעה
. רב נחמן מרב כי הוה מיפטר

   יצחק:
. שזה צריך לאדם והיה צילו נאה

   תחתיו:עייף לנוח 
   . לרעב:ופירותיו מתוקין

  . לצמא: ואמת המים
. בתורה ולעושר יהיו כמותך

  וכבוד:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּגֹוֵתיֶהן,  - (דברים יא) 4"יֹוֶרה"" ִרּיֹות ְלָהִטיַח ּגַ ּמֹוֶרה ֶאת ַהּבְ   ׁשֶ
ירֹוֵתיֶהן,    ּוְלַהְכִניס ֶאת ּפֵ

ל ָצְרֵכ ְוַלֲעׂשוֹ    . יֶהןת ּכָ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

הֹום,  ֶקה ַעד תְּ ְרֶוה ֶאת ָהָאֶרץ ּוַמׁשְ ּמַ   ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ ָבֵרְך" ׁשֶ ה ִצְמָחּה תְּ מְֹגֶגנָּ ְרִביִבים תְּ דּוֶדָה ּבִ ה ַנֵחת ּגְ ָלֶמיָה ָרּוֵ   .(תהילים סה) "תְּ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ַזַעף.  -  "יֹוֶרה" ַנַחת, ְוֵאינֹו יֹוֵרד ּבְ ּיֹוֵרד ּבְ   ׁשֶ

ירֹותֵא  אוֹ  יר ֶאת ַהּפֵ ִ ׁשּ ּמַ א ׁשֶ ָרִעים ,ינֹו יֹוֶרה ֶאּלָ ִטיף ֶאת ַהּזְ ִטיף ֶאת ָהִאיָלנֹות ,ּוַמׁשְ    ?ּוַמׁשְ
ְלמּוד לֹוַמר    – "ַמְלקֹוׁש" :תַּ

ְלקֹוׁש ִלְבָרָכה, ַאף יֹוֶרה ִלְבָרָכה.    ַמה ּמַ
ים, ּוְמׁשַ  "ַמְלקֹוׁש "אֹו ֵאינֹו  תִּ יל ֶאת ַהּבָ ּפִ ּמַ א ׁשֶ ר ֶאת ָה ֶאּלָ ִאין ,ִאיָלנֹותּבֵ ּקָ   ? ּוַמֲעֶלה ֶאת ַהסַּ

ְלמּוד לֹוַמר    ַמה ּיֹוֶרה ִלְבָרָכה ַאף ַמְלקֹוׁש ִלְבָרָכה". - "יֹוֶרה" :תַּ
  

   ?ְויֹוֶרה ּגּוֵפיּה ְמָנָלן
  

ְכִתיב י ָנַתן ָלֶכם ֶאת ַהּמֹוֶרה :ּדִ ה' ֱאלֵֹהיֶכם כִּ ְמחּו ּבַ ילּו ְוׂשִ   ִלְצָדָקה,  "ּוְבֵני ִצּיֹון ּגִ
ִראׁשֹון" ם מֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ּבָ ׁשֶ    .(יואל ב) ַוּיֹוֵרד ָלֶכם ּגֶ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָון, ּוַמ  ַמְרֶחׁשְ ִניָסןְל "יֹוֶרה ּבְ   . קֹוׁש ּבְ

ִניָסן, ָון ּוַמְלקֹוׁש ּבְ ַמְרֶחׁשְ ה אֹוֵמר יֹוֶרה ּבְ   ַאתָּ
ֵרי ּוַמְלקֹוׁש  ִתׁשְ א יֹוֶרה ּבְ יר?  אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ִאּיָ   ּבְ

ְלמּוד לֹוַמ  ִעּתֹו ַמְלקֹוׁש" :רתַּ    ."ּבְ
  

ר ִאיִדי ָאַמר  מּוֵאלָאַמר ַרב ְנִהיָלִאי ּבַ    :ׁשְ
ָרֵאל ל ִיׂשְ יּוֵתיֶהן ׁשֶ ל ַקׁשְ ּמָ ָבר ׁשֶ    .ּדָ

  
ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא ַרּבִ    :ּתָ

יָה".  ֶ ַקׁשּ בּוָאה ּבְ א תְּ ַמּלֵ ּמְ ָבר ׁשֶ   "ּדָ
  

ַמְתִניָתא ּתָ     :ָנאּבְ
ּיֹוֵרד ַעל ַה  ָבר ׁשֶ ין"ּדָ ִ ׁשּ ִלילֹות ְוַעל ַהּקַ   . "ּמְ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִניָס  ָון ּוַמְלקֹוׁש ּבְ ַמְרֶחׁשְ   . ן"יֹוֶרה ּבְ
ְסֵליו?  חֶֹדׁש ּכִ א ּבְ ָון, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ַמְרֶחׁשְ ה אֹוֵמר יֹוֶרה ּבְ   ַאתָּ

ְלמּוד לֹוַמר: ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש  תַּ ְלקֹוׁש  - ""ּבְ ִעּתֹו, ַאף יֹוֶר  –ַמה ּמַ ִעּתוֹ  - ה ּבְ    .ּבְ
ָרָכה( ִמים ֵאינֹו ִסיָמן ּבְ ׁשָ ָצא ִניָסן ְוָיְרדּו ּגְ ּיָ יָון ׁשֶ   )".ּכֵ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ִניָסן  ָון, ּוַמְלקֹוׁש ּבְ ַמְרֶחׁשְ     –"יֹוֶרה ּבְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   .ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ִכְסֵליו"יֹוֶרה     .ּבְ
  

   ?ַמאן ֲחָכִמים
  

אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
י יֹוֵסי ִהיא    ,ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
  "ֵאיזּו ִהיא ְרִביָעה ִראׁשֹוָנה? 

ָון,  - ָרה ִכיַהּבְ  ַמְרֶחׁשְ ה ּבְ לֹׁשָ ׁשְ   ּבִ
ינֹוִנית  ְבָעה ּבֹו,  -ּבֵ ׁשִ   ּבְ
ר ּבֹו,  -ֲאִפיָלה  ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ   ּבְ

                                                
י ְמַטרְוָנַת " 4 ָך ְוִיְצָהֶרָך"-ּתִ ִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפּתָ ְדָגֶנָך ְוִתירֹׁשְ  ַאְרְצֶכם ּבְ

  רש"י
. ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה יורה

   ומלקוש (דברים יא):
. רביעה ראשונה היורדת במרחשון יורה

כדלקמן למה נקרא יורה שמורה להן 
להטיח גגותיהן בטיח של טיט שלא יטפו 

   גשמים בבית:
. שהניחו בשדות לייבשן כניס פירותיהןולה

   עד עכשיו:
. שאר דברים הצריכים לימות כל צרכיהן

   הגשמים:
. והכי משמע יורה כאדם שיורד בנחת

שמורה לתלמידיו בנחת דכתיב (קהלת ט) 
דברי חכמים בנחת נשמעים אי נמי לשון 
חץ יורה ההולך ביושר ואינו נוטה לכאן 

ואינו ולכאן לשון אחר שמתכוין לארץ 
   יורד בזעף בספרי:

. כשאתה מרוה תלמי חרישה תלמיה רוה
   של ארץ ישראל:

. בני אדם היינו פשט נחת הוא לגדודיה
המקרא ולקמיה דריש שאפי' גייסות 

   פוסקות בו:
. ה''ג או אינו אלא ששוטף את הזרעים

כלומר דעד השתא אמרינן יורה לברכה או 
 אינו אלא יורה לשון קללה כמו ירה יירה
(שמות יט) ששובר הכל או לשון חץ היורה 
והכי משמע קרא והיה אם שמוע תשמעו 
אל מצותי וגו' ואם לאו ונתתי מטר 
ארצכם יורה לרעה מלתא בעלמא הוא 

   ואורחא דברייתא למתני כי האי גוונא:
. שעודן באילן כגון משיר פירותיהן

אתרוגים או רמונים או סופי תאנים ולא 
נות דגרנות במרחשון גרסינן שוטף את הגר

   ליכא:
. שא''א לדורשו לשבר מה מלקוש לברכה

גרנות ולהשיר פירות שאינם מצויים 
באותו הפרק ואי אתה יכול לדורשו אלא 
לטובה שיורד על המלילות ועל הקשין 
וממלא את התבואה בקשיה: הדר אמר 
דלמא מלקוש קללה הוא והכי משמע שמל 
 וקשה כלומר מל את הבתים והאילנות

   שמפילן ומשברן וקשה לתבואה:
. וברכה דקרא למילוי שמעלה סקאים

   מים בורות שיחין ומערות גימגום:
. ומשמעו כדלקמן שמל שמפיל את הבתים

קשיותן של ישראל אי נמי שמל דבר 
הקשה חותך ומשבר את הבתים כלומר 
אין בו תקלת גרנות והשרת פירות לפי 

   שא''א לו:
הצלצל . מין ארבה כדמתרגם סקאי

(דברים כח) סקאה ומלקוש לשון ארבה 
   כמו והנה לקש אחר גזי המלך (עמוס ז):

   . אלמא יורה לטובה:את המורה לצדקה
ה''ג או אינו אלא יורה בתשרי ומלקוש 

   . שיש עדין מלילות וקשין:באייר
. יורה במרחשון ומלקוש בניסן ת''ל בעתו

שכך היא העת והזמן ויפה הוא כדלקמן 
ה ראשונה במרחשון הוא אית דזמן רביע

ספרים דכתוב בהו או אינו אלא בכסליו 
דזמן יורה בכסליו הוא וכרבנן דפליגי עליה 
דר''מ לקמן ת''ל בעתו יורה ומלקוש מה 
מלקוש בעתו אף יורה בעתו דמלקוש זהו 
שיורד על המלילות ועל הקשין וזהו ניסן 

   שיש בו קשין ומלילו:
שאינו . שכדבר שמל קשיותן של ישראל

יורד חוזרין ישראל בתשובה ומתענין 
   ועושין צדקות:

. ראשי שיבולות שאדם מולל בידו מלילות
   כדכתיב (דברים כג) וקטפת מלילות בידך:

   . קנה:וקשין
   . ומשלימה:שממלא תבואה בקשיה

   . איזה זמן רביעה:הי רביעה
. ראשונה ולקמן מפרש למאי בכירה

   י גשמים:הלכתא נינהו יורה יש בו ג' זמנ
. אחרונה כמו כי אפילות הנה אפילה

  (שמות ט):
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ְבֵרי  י ּדִ   . ֵמִאירַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר,  ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ְבָעה, ּוּבְ ׁשִ הּבְ לֹׁשָ ִרים ּוׁשְ   . ּוְבֶעׂשְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְבָע  ׁשִ רה ָע ּבְ ְסֵליו. ׂשָ ה, ּוְברֹאׁש חֶֹדׁש ּכִ לֹׁשָ ִרים ּוׁשְ   , ּוְבֶעׂשְ

י יֹוֵסיְוֵכן ָהָיה    אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְסֵליו".ֵאין ַהְיִחיִדים ִמְתַענִּ  יַע רֹאׁש חֶֹדׁש ּכִ ּגִ ּיַ    ין ַעד ׁשֶ

  
אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

י יֹוֵסי ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
  

ָהא ִליׁשְ  ֲאֵמיַמר א ּבְ ַרב ִחְסּדָ    :ָנאַמְתֵני ְלָהא ּדְ
ִמים.  ׁשָ ָון ׁשֹוֲאִלין ֶאת ַהּגְ ַמְרֶחׁשְ ה ּבְ לֹׁשָ ׁשְ   "ּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְבָעה בּ  ַרּבָ ׁשִ    .ֹו"אֹוֵמר: ּבְ
אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ַרּבָ    .ֲהָלָכה ּכְ
  

ַתְנָיא ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ    :ּכְ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : רֵמ אוֹ  ַרּבִ

ְבָעה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה,  ְרדּו ׁשִ ּיָ ִמים ׁשֶ ׁשָ   ּגְ
ִליׁשִ  ה ּוׁשְ ִנּיָ ֶהן ְרִביָעה ִראׁשֹוָנה ּוׁשְ ה מֹוֶנה ּבָ     –ית" ַאתָּ

ַמאן    ?ּכְ
  

י יֹוֵסי ַרּבִ    .ּכְ
  

אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
י יֹוֵסי ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
  

  רש"י
. בכירה בז' ר' יהודה אומר

במרחשון ובינונית בי''ז ואפילה 
בכ''ג וכולהו הני תלתא יורה קרי 

   להו:
. דאמרינן אין היחידים מתענין כו'

בסמוך שלישית להתענות והואיל 
וזמן שלישית בראש חדש הוא אין 

   ליחידים להתענות:
. חסידים והכי אמרינן יחידים

במתני' לקמן (דף י.) הגיע י''ז 
במרחשון ולא ירדו גשמים 
התחילו היחידים להתענות 
שמכאן ואילך זמן רביעה אפילה 
לר''מ דסתם מתני' ר''מ וה''נ אמר 
ר' יוסי דאין מתענין עד ר''ח 
כסליו דהיינו רביעה אפילה והיינו 

   כחכמים דאמרי יורה בכסליו:
. ב חסדא הלכה כר' יוסיאמר ר

ואמימר תני להא דאמר רב חסדא 
הלכה כרבן גמליאל דאינו שואל 

   עד ז' במרחשון:
. שירדו ז' ימים בזה אחר זה

גשמים עכשיו ופסקו עד יום 
שביעי וירדו ז' ימים זה אחר זה 
אתה מונה בהן ראשונה ושניה 

   ושלישית:
. דאליבא דר' יוסי הכי כר' יוסי

אשונה ושניה או הוו בין רביעה ר
שניה ושלישית דראשונה בי''ז 
ושניה בכ''ג דהיינו ז' ימים עם 
שנים ימי רביעה ומכ''ג עד ל' ז' 
ימים בלא יום רביעה אחרונה 
דלכולהו תנאי לא הוי הכי דלר''מ 
דאמר ראשונה בג' ושניה בז' ליכא 
בין זו לזו אלא ארבעה ימים בין 
שניה לשלישית יש י' ימים ולר' 

בין ראשונה לשניה י' ימים יהודה 
אבל בין שניה לשלישית יש יותר: 
נראה לרבי דהכי גרסינן אמר רב 
חסדא הלכה כר' יהודה דאמר 
בכירה בז' במרחשון ואז מתחילין 
לשאול כדלקמן (דף י.) ראשונה 
לשאול. מכאן ואילך ותן טל 

  ומטר:
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        בבבב- - - - ו, או, או, או, א .17
  

ָלָמא ְרִביָעה ִראׁשֹוָנה  ׁשְ אֹול –ּבִ    ,ִלׁשְ
ית  ִליׁשִ    ,ְלִהְתַעּנֹות –ׁשְ

ה ְלַמאי ִנּיָ    ?ׁשְ
  

י ֵזיָראֲאַמר     :ַרּבִ
   .ִלְנָדִרים

  
ְתַנן   :ּדִ

ה""ַהּנֹוֵד    ו, ב ִנּיָ ֵרד ְרִביָעה ׁשְ תֵּ ִמים ַעד ׁשֶ ׁשָ ְרדּו ּגְ ּיֵ ֶ ִמים, ִמׁשּ ׁשָ    .ר ַעד ַהּגְ
  

   :ָאַמר ַרב ְזִביד
   .ְלֵזיִתים

  
ְתַנן    :ּדִ
ְכָחה ּוְבֵפָאה יָמַת "ֵמֵא  ׁשִ ֶלֶקט ּבְ ִרין ּבְ ל ָאָדם מּותָּ מּוׁשֹות,  - י ּכָ ְלכּו ַהּנְ ּיֵ ֶ   ִמׁשּ

ֶפֶרט ּוְבעֹוְללֹות  יֵּ  -ּבְ ֶ ֶרם ְוָיבֹואּו, ִמׁשּ ּכֶ ים ּבַ   ְלכּו ֲעִנּיִ
ֵזיִתים  ה" –ּבְ ִנּיָ ֵרד ְרִביָעה ׁשְ תֵּ ֶ    .ִמׁשּ

  
   ?"ׁשֹות"ְנמוּ ַמאי 

  
י יֹוָחָנןֲאַמר     :ַרּבִ

יְגָרא ַאְזֵלי ַאּתִ    .ָסֵבי ּדְ
  

   :ֲאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
ַתר ִלּקּוֵטי    .ִלּקּוֵטי ּבָ

  
א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ

ְך  ֵדי ְלַהּלֵ ִביֵלי ָהְרׁשּותּכְ ׁשְ   .ּבִ
  

ֲאַמר ָמר    :ּדַ
ה" ִנּיָ ֵרד ְרִביָעה ׁשְ תֵּ ִביֵלי ָהְרׁשּות ַעד ׁשֶ ׁשְ ל ָאָדם ּבִ ִכין ּכָ    ."ְמַהּלְ
  

ר ִיְצָחק    :ֲאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִביִעית ירֹות ׁשְ    .ְלַבֵער ּפֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

ל ׁשְ  ֶתֶבן ּוְבַקׁש ׁשֶ ה".  - ִביִעית  "ַעד ָמַתי ֶנֱהִנין ְוׂשֹוְרִפין ּבְ ִנּיָ ֵרד ְרִביָעה ׁשְ תֵּ   ַעד ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ְכִתיב ַאְרֶצָך" :ּדִ ר ּבְ ה ֲאׁשֶ ָך ְוַלַחּיָ     –(ויקרא כה)  "ְוִלְבֶהְמתְּ

ֶדה ָ ׂשּ ה אֹוֶכֶלת ּבַ ַחּיָ ל ְזַמן ׁשֶ ִית -  ּכָ ּבַ ָך ּבַ    ,ַהֲאֵכל ִלְבֶהְמּתְ
ֶדה  ָ ה ִמן ַהׂשּ ָלה ַלַחּיָ ה -ּכָ ּלֵ ִית ּכַ ָך ִמן ַהּבַ    .ִלְבֶהְמּתְ

  
  

  רש"י
. שאם לא ירדו שלישית להתענות

ת גשמים עד זמן רביעה שלישי
אפי' פעם אחת מתענין היחידים 

  שני וחמישי ושני: 
. דאמר קונם הנודר עד הגשמים

   אם אהנה מדבר זה עד הגשמים:
. בנדרים עד שתרד רביעה שניה

הולכין אחר לשון בני אדם ואין 
קורין גשמים לראשונה עד שתרד 
שניה שמכאן ואילך מקולקלות 
הדרכים ומאוסות מפני הגשמים 

שמע תרי ל''א עד הגשמים מ
   דהיינו רביעה שניה:

   . אפילו העשירים:כל אדם
. לא תפאר אחריך (דברים פרט

   כד) לא תטול תפארתו ממנו:
. בשדה דמכאן משילכו הנמושות

ואילך נתייאשו שאר העניים לפי 
שיודעין אם נשאר לקט שכחה 

   ופאה נמושות נטלום:
   . לשון ממשש:נמושות

. משילכו עניים בכרם ויבאו
שלקטו וחזרו ובאו פעם כלומר 

שניה והשתא מסחי דעתייהו 
   עניים:

. דעד ההיא משתרד רביעה שניה
   שעתא לקטו הכל:

. הולכין בנחת דאזלי אתיגרא
ומעייני טפי מחזיק בפלך (שמואל 

   ב ג) מתרגמא אתיגרא:
. עני מוליך בנו לקוטי בתר לקוטי

אחריו שמכאן ואילך פוסקים 
   שאר עניים מללקוט:

פפא אמר לשבילי ה''ג רב 
. כלומר שיש רשות מב''ד הרשות

לעוברי דרכים לקצר שבילן לילך 
   בשדות:

. שמכאן עד שתרד רביעה שניה
ואילך גדלה התבואה וקשה לה 
דישת הרגל דאמר מר בפרק 
מרובה בתנאים שהתנה יהושע 

   מהלכין בשבילי הרשות וכו':
. ספיחים בתבן וקש של שביעית

איסור שגדלו בשביעית דיש בהן 
שביעית או תבואה שגדלה 

   בשביעית לאחר שנכנסה:
. לשון זכר כלה לחיה מן השדה

כמו (בראשית יח) עשו כלה כלומר 
   כלה האוכל:

. כמו כלה בחימה כלה לבהמתך
כלה ואינימו (תהלים נט) 
ומשירדה רביעה שניה מכאן 
ואילך אין תבן וקש בשדות 

  שהגשמים עושין אותן זבל:
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        בבבב    ו,ו,ו,ו, .18
הוּ ֲאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ

   ?"ְרִביָעה"ַמאי ְלׁשֹון 
ְרַקע רֹוֵבַע ֶאת ַהּקַ ָבר ׁשֶ   .ּדָ

   
ְדַרב ְיהּוָדה    ,ּכִ

ֲאַמר     :ַרב ְיהּוָדהּדַ
ַאְרָעא הּוא ְעָלּה ּדְ    ,ִמיְטָרא ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ֶ  :ׁשֶ ם ְוַהׁשּ ׁשֶ ר ֵיֵרד ַהּגֶ ֲאׁשֶ י ּכַ ה לֹא ָיׁשּוב, "ּכִ ּמָ ַמִים ְוׁשָ ָ   ֶלג ִמן ַהׁשּ
י ִאם ִהְרָוה ֶאת ָהָאֶרץ ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה"   (ישעיהו נה). ּכִ

  
הוּ ְוָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ְרַקע ֶטַפח -ִראׁשֹוָנה   ְרִביָעה ּקַ ֵרד ּבַ ּתֵ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ

ה  ִנּיָ י ָחִבית -ׁשְ ּה ּפִ ֵדי ָלגּוף ּבָ    .כְּ
  

אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
י ָחִבית  ֶהן ּפִ ֵדי ָלגּוף ּבָ ְרדּו ּכְ ּיָ ִמים ׁשֶ ׁשָ ּום  -ּגְ ֶהן ִמׁשּ    ."ְוָעַצר"ֵאין ּבָ

  
אְוָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ְרדּו קֹוֶדם  ּיָ ִמים ׁשֶ ׁשָ ּום  - "ְוָעַצר"ּגְ ֶהן ִמׁשּ    "ְוָעַצר".ֵאין ּבָ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבַ
א קֹוֶדם  א ר""ְוָעצַ ָלא ֲאָמָרן ֶאּלָ אּוְרּתָ    ,ּדְ

ַצְפָרא  "ְוָעַצר"ֲאָבל קֹוֶדם  ּום  -ּדְ ֶהן ִמׁשּ    ,"ְוָעַצר"ֵיׁש ּבָ
ֲאַמר  ר ִיְצָחקּדַ    :ַרב ְיהּוָדה ּבַ

אנֵּ ַה  ׁשָ הּו ְמׁשָ ַצְפָרא ֵלית ּבְ    ,י ַעְנֵני ּדְ
ְכִתיב ֶכם  :ּדִ ָך ְיהּוָדה ְוַחְסּדְ ה ּלְ ָך ֶאְפַרִים ָמה ֶאֱעׂשֶ ה ּלְ ֲעַנן ּבֶֹקר""ָמה ֶאֱעׂשֶ    .ְוגֹו' ּכַ

  
אֲאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ    :ַאּבַ

י ֵבי ִמיְטָרא" :ְוָהא ָאְמֵרי ִאיְנׁשֵ ח ּבָ ִמְפּתַ ר ַחְמָרא – ּבְ ְך ּוְגֵני, ּבַ ּקָ    "!מֹוְך ׂשַ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ֵעיָבא ָקִטיר ּבְ    ,ָהא ּדְ

ֲעָנֵני ָקִטיר ּבַ    .ָהא ּדְ
  

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
א ָטָבא ֵטֵבת ַאְרַמְלּתָ א ּדְ ּתָ    .ְלׁשַ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

יֵצי ְרּבִ ְייֵרי ּתַ ָלא ּבַ   .ּדְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
ִקיל ׁשּוְדָפָנא ָלא ׁשָ    .ּדְ

  
   ?!ֵאיִני

אְוָהֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
א וְלּתָ ֵטֵבת ְמַנּוַ א ּדְ ּתָ    !ָטָבא ְלׁשַ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ֲאָתא ִמיְטָרא ָרא ָהא ּדַ    ,ֵמִעיּקָ
ָרא ָלא ָאָתא ִמיְטָרא ֵמִעיּקָ    .ָהא ּדְ

  
אְוָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ

ְרדּו ַעל ִמְקַצת ְמִדיָנה ְוַעל ִמְקַצת ְמִדיָנה לֹא ָיְרדוּ  ּיָ ִמים ׁשֶ ׁשָ    ,ּגְ
ּום  ֶהן ִמׁשּ    ."ְוָעַצר"ֵאין ּבָ

  
   ?!ֵאיִני

ִתיב ם ֶאת הַ  :ְוָהּכְ י ִמּכֶ ִציר, "ְוַגם ָאנִֹכי ָמַנְעתִּ ים ַלּקָ ה ֳחָדׁשִ לֹׁשָ עֹוד ׁשְ ם ּבְ ׁשֶ   ּגֶ

  רש"י
   אדם שמוליד:. כוהולידה

. אם גשמים ברביעה ראשונה
באין כל כך שנימס הקרקע יפין הן 

   ואין צריך להתענות:
. ששותת מן לגוף בה פי חבית

המים עד שנעשה תיחוח כל כך 
שיכול לעשות מגופת חבית בלא 

   תוספת מים:
. אין זו קללה אין בהם משום ועצר

   של ועצר את השמים:
תיב . קודם זמן ק''ש דכקודם ועצר

ביה ועצר את השמים אע''פ שלא 
   יהיה רוב גשמים:

אבל ירדו קודם ועצר דצפרא יש 
. הואיל ולא ירדו בהן משום ועצר

   ביום ואין יפין לעולם:
. ואין שנתן לית בהו מששא

   מתברכת:
. שאין בו וחסדכם כענן בקר

   ממש:
. אם יורדין מיטרא במיפתח בבי

בבקר כשפותחין הפתחים יקפל 
כר תבואה את שקו החמר שמו

ליכנס לישן מפני שהשנה מתברכת 
ויהיה שובע בעולם ולא ישתכר 

   במכירת תבואתו אלמא יפין הן:
. אם נתקשרו שמים דקטיר בעיבא

בעננים עבים ולא קלושים אין 
   בהם משום ועצר:

. שהיא קלושה מעב דקטיר בעננא
   אין בו ממש:
. אשריה כלומר טובה טבא לשתא

לתא שאין יש לשנה דטבת ארמ
גשמים יורדין בה להרביע את 

   הארץ:
. איכא דאמרי דלא ביירי תרביצי

אותן מקומות שמרביצין בהן 
תורה אינן בורות מפני שהדרכים 
יפין הן והולכין התלמידים 
ממקום למקום ללמוד תורה ל''א 
לא ביירי תרביצי גנות שאינן 

   גדילין על רוב מים כגון כרשינין:
ן השדפון . אילא שקיל שודפנא

   נאחז ומתדבק בתבואה:
. שהדרכים מנוולים מנוולתא

   בטיט מפני הגשמים:
. שירדו הא דאתא מיטרא מעיקרא

הגשמים בזמנן במרחשון וירדו אף 
בטבת רעים הן שכבר די לעולם 

   בגשמים של מרחשון:
. טבא דלא אתא מיטרא מעיקרא

לשתא דטבת מנוולתא לשון אחר 
הא דאתא מיטרא מעיקרא טבא 

   דמנוולתא:
. דאותן של אין בהם משום ועצר

קצת מדינה שירדו להן גשמים 
   מוכרין לאחרים:

ואמר רב יהודה אמר רב שתיהן 
. אותן שירדו ואותן שלא לקללה

ירדו מפני שרוב גשמים קלקלו את 
  תבואתם:
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ֵטר" ּמָ י ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ַאַחת לֹא ַאְמִטיר, ֶחְלָקה ַאַחת תִּ     – ְוגֹו' ְוִהְמַטְרתִּ
  

   :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
יֶהן ִלְקָלָלה ּתֵ    !ׁשְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ֲאָתא טּוָבא    ,ָהא ּדַ
ֲאָתא כִּ  ֵעי ֵליּה ָהא ּדַ    .ְדִמּבָ

  
יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ

י ְיָקא ַנּמִ    ,ּדַ
ְכִתיב ֵטר" :ּדִ ּמָ ֵהא ְמקֹום ָמָטר - "תִּ    .ּתְ

ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  
  

  רש"י
. יותר הא דאיכא מיטרא טובא

   מדאי שתיהן לקללה:
. אין בהם משום כדמבעי ליה

קצת מדינה תספק לקצת ועצר ש
   מדינה:

. כלומר תמטר תהא מקום מטר
  יותר מדאי:
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        אאאא    ז,ז,ז,ז,    ––––ב ב ב ב     ו,ו,ו,ו, .19
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ִמים ׁשָ    ?ֵמֵאיָמַתי ְמָבְרִכין ַעל ַהּגְ
ה ּלָ ֵצא ָחָתן ִלְקַראת כַּ ּיֵ ֶ    .ִמׁשּ

  
   ?ַמאי ְמָבֵרךְ 

  
   :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

הֹוַרְדּתָ ָלנוּ ' ה ׁשֶ ה ְוִטּפָ ל ִטּפָ    '.מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ה' ֱאלֵֹהינּו ַעל ּכָ
  
י יֹוָחָנןוְ  ּה ָהִכי ַרּבִ ים ּבָ    :ְמַסּיֵ

יו ּלָ ֲהמֹון ּגַ ה ּכַ ם ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ּיָ יָרה ּכַ   כו'  "ִאיּלּו ִפינּו ָמֵלא ׁשִ
רּוְך רֹוב ַההֹוָדאֹות"ַאל  :ַעד    .ַיַעְזבּונּו ַרֲחֶמיָך ה' ֱאלֵֹהינּו ְולֹא ֲעָזבּונּו ּבָ

  
ל ַההֹוָדאֹות -  "רֹוב ַההֹוָדאֹות"    ?!ְולֹא ּכָ

  
   :ָרָבאֲאַמר 
   '.ֵאל ַההֹוָדאֹות' :ֵאיָמא

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ךְ    ז, א    :ִניְמִריְנהּו ְלַתְרַוְייהוּ ^ ִהְלּכָ
   '.ֹות ְורֹוב ַההֹוָדאֹותֵאל ַההֹוָדא'

  
  
  
  
  
  

  רש"י
. מאימתי מברכין על הגשמים

בפרק הרואה (ברכות נד.) אמרינן 
על הגשמים אומר הטוב והמטיב 
והתם (דף נט.) פרכינן הך ברכה 
דתקון לה רבנן ומשנינן לה הא 

   דחזא מיחזא והא דשמע משמע:
כל כך  . שירדוחתן לקראת כלה

שכשהטפה נופלת יוצאה אחרת 
ובולטת כנגדה מפי מורי ל''א 
שהשווקין מקלחין מים שוק 

   מקלח וזה מקלח כנגדו:
. כלומר רוב רוב ההודאות

ההודאות אתה קורא להקב''ה 
ולא כל ההודאות והכי משמע 
ברוך אתה ברוב ההודאות ולא 
בכל אלא כך חותם בא''י אמ''ה 
אל ההודאות דמשמע כל 

  אות:ההוד
. ברוך אתה למימרינהו לתרוייהו

ברוב ההודאות במרבית ההודאות 
האל של כל ההודאות משמע 
ומתחלה היה משמע רוב ממש ולא 
מרובות וכמו כן בישתבח אל מלך 
גדול בתשבחות אל ההודאות. מפי 
רבי: רשעי עובדי כוכבים אינן 
חיין כי תולעתם לא תמות ואשם 

  לא תכבה (ישעיה סו):
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        אאאא    ז,ז,ז,ז, .20
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ִתים ית ַהּמֵ ִחּיַ ִמים ִמּתְ ׁשָ דֹול יֹום ַהּגְ    ,ּגָ
ִעים ין ָלְרׁשָ יִקים ּבֵ ּדִ ין ַלּצַ ִמים ּבֵ ׁשָ יִקים ְוִאיּלּו ּגְ ּדִ ִתים ַלּצַ ית ַהּמֵ ִחּיַ ִאיּלּו ּתְ    .ּדְ

  
ַרב יֹוֵסף    ,ּוְפִליָגא ּדְ

ֲאַמ     :ַרב יֹוֵסףר ּדַ
ִתים ית ַהּמֵ ְתִחּיַ ִתים ְקָבעּוָה ּבִ ית ַהּמֵ ְתִחּיַ קּוָלה ּכִ ִהיא ׁשְ    .ִמּתֹוְך ׁשֶ

  
   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָנה ּבֹו ּתֹוָרה יּתְ ּנִ יֹום ׁשֶ ִמים ּכְ ׁשָ דֹול יֹום ַהּגְ    ,ּגָ
ֱא  ּנֶ ָטר ִלְקִחי" ר:ַמ ׁשֶ ּמָ    .א ּתֹוָרהְוֵאין ֶלַקח ֶאלָּ  -(דברים לב)  "ַיֲערֹף ּכַ
ֶנֱא  ֲעזֹובּו" ר:ַמ ׁשֶ י ָלֶכם ּתֹוָרִתי ַאל תַּ י ֶלַקח טֹוב ָנַתתִּ   (משלי ד) "ּכִ

  

   :ָאַמר ָרָבא
ָנה ּבֹו ּתֹוָרה יּתְ ּנִ    ,יֹוֵתר ִמּיֹום ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ָטר ִלְקִחי" :ׁשֶ ּמָ ִמי -  "ַיֲערֹף ּכַ דֹול ?ִמי ִנְתֶלה ּבְ ּגָ    .ֱהֵוי אֹוֵמר ָקָטן ִנְתֶלה ּבַ
  
  

  רש"י
. דאיהו אמר יגא דרב יוסףופל

כתחיית המתים ולא יותר שבה 
חיים בני אדם שהתבואה גדילה 

   בו:
   . השוה לקח למטר:כמטר לקחי

. כמו אף שמיו יערפו טל יערף
(דברים לג) ושחקים ירעפו טל 

  (משלי ג) שהיא מרבה הפירות
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        בבבב- - - - ז, אז, אז, אז, א .21
   :ָרֵמי ָרָבא

ִתיב ָטר ִלְקִחי" :ּכְ ּמָ    ,"ַיֲערֹף ּכַ
ל ִאְמָרִתי" :ּוְכִתיב ּטַ ל ּכַ ּזַ   !"תִּ

ְלִמיד ָחָכם ָהגּון הּוא  ל -ִאם ּתַ ּטַ    ,ּכַ
ָטר -ְוִאם ָלאו  ּמָ    .עֹוְרֵפהּו ּכַ

  
ְנָיא    :ּתַ

ָנָאה"ָהָיה  י ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּתֹוָרה ִלׁשְ  ל ָהעֹוֵסק ּבַ ים.  - ָמּה ּכָ ית לֹו ַסם ַחּיִ   ּתֹוָרתֹו ַנֲעׂשֵ

ֱאַמר ּנֶ ּה" :ׁשֶ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ   (משלי ג),  "ֵעץ ַחּיִ

ָך" ְואֹוֵמר: ּרֶ ִהי ְלׁשָ   (משלי ג),  "ִרְפאּות תְּ

ים" :אֹוֵמרוְ  י מֹוְצִאי ָמָצא ַחּיִ   (משלי ח). "ּכִ

ָמּה  לֹא ִלׁשְ ּתֹוָרה ׁשֶ ֶות, נַ  –ְוָכל ָהעֹוֵסק ּבַ ית לֹו ַסם ַהּמָ   ֲעׂשֵ
ֱאַמר ּנֶ ָטר ִלְקִחי" :ׁשֶ ּמָ    ,"ַיֲערֹף ּכַ

א ֲהִריָגה,    ְוֵאין ֲעִריָפה ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ַחל" :ׁשֶ ּנָ ם ֶאת ָהֶעְגָלה ּבַ    ."(דברים כא) "ְוָעְרפּו ׁשָ

  

י ִיְרְמָיהֲאַמר ֵליּה  י ֵזיָראְל  ַרּבִ    :ַרּבִ
   !ֵליֵתי ָמר ִליְתֵני

אי ְולֹא ָיִכיְלָנאָח  :ֲאַמר ֵליּה     . ַלׁש ִלּבַ
א ְדּתָ ַאּגַ ָתא ּדְ    ?ֵליָמא ָמר ִמיּלְ

י יֹוָחָנןָהִכי ֲאַמר  :ֲאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
ְכִתיב ֶדה" :ַמאי ּדִ ָ י ָהָאָדם ֵעץ ַהׂשּ    ?(דברים כ) "ּכִ

ֶדה הּוא    ?!ְוִכי ָאָדם ֵעץ ׂשָ
ְכִתיב ּום ּדִ א ִמׁשּ ּנּו תֹאֵכל ְוא :ֶאּלָ י ִמּמֶ   (דברים כ),  ֹותֹו לֹא ִתְכרֹת""ּכִ

" :ּוְכִתיב ִחית ְוָכָרתָּ     – (דברים כ) "אֹותֹו ַתׁשְ

   ?ָהא ֵכיַצד
ְלִמיד ָחָכם ָהגּון הּוא  ּנּו תֹאֵכל ְואֹותֹו לֹא ִתְכרֹת" –ִאם ּתַ   ,"ִמּמֶ

" –ְוִאם ַלאו  ִחית ְוָכָרתָּ    ."אֹתֹו ַתׁשְ
  

י ָחָמאֲאַמר  יֲאַמר  ַרּבִ    :ֲחִניָנא ַרּבִ
ְכִתיב ַבְרֶזל ָיַחד" :ַמאי ּדִ ְרֶזל ּבְ   ?(משלי כז) "ּבַ

ד ֶאת ֲחֵבירוֹ  ,לֹוַמר ְלךָ  ְרֶזל ֶזה ֶאָחד ְמַחּדֵ    ,ַמה ּבַ
ֲהָלָכה ִדין ֶזה ֶאת ֶזה ּבַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְמַחּדְ ֵני ּתַ    .ַאף ׁשְ

  
ר ָחָנהֲאַמר  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ

ְבֵרי ּתֹוָרה כְּ  לּו ּדִ ה ִנְמׁשְ   ,ֵאׁש ָלּמָ
ֱאַמר ּנֶ ֵאׁש ְנֻאם ה'" :ׁשֶ    ?(ירמיהו כג) "ֲהלֹא ּכֹה ְדָבִרי ּכָ

   ,ָמה ֵאׁש ֵאינֹו ּדֹוֵלק ְיִחיִדי :לֹוַמר ְלךָ 
יִחיִדי יִמין ּבִ ְבֵרי ּתֹוָרה ֵאין ִמְתַקּיְ    .ַאף ּדִ

  
ֲאַמר  ר ֲחִניָנאְוַהְיינּו ּדַ י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ

ְכִתיב ים ְונָֹאלּו""ֶחֶרב ֶאל ַהבַּ  :ַמאי ּדִ    ?(ירמיהו כ) ּדִ

ּתֹוָרה ַבד ּבַ ד ּבְ עֹוְסִקין ּבַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ל ּתַ    ,ֶחֶרב ַעל ׂשֹוְנֵאיֶהן ׁשֶ
ין ׁשִ ּפְ ּטַ ּמִ א ׁשֶ    ,ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ    ,"ְונָֹאלּו" :ׁשֶ
חֹוְטִאין א ׁשֶ    ,ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

ִתיב ָהָכא     ,"ְונֹוָאלּו"ּכְ
ר ָחָטאנּו" :ָתםּוְכִתיב ָה  ר נֹוַאְלנּו ַוֲאׁשֶ    .(במדבר יב) "ֲאׁשֶ

  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ֵרי צַֹען :ֵמָהָכא   (ישעיהו יט). ְוִהְתעּו ֶאת ִמְצַרִים"[ְוגֹו']  "נֹוֲאלּו ׂשָ

  

ר ִיְצָחקֲאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵעץ ְבֵרי ּתֹוָרה ּכְ לּו ּדִ ה ִנְמׁשְ    ,ָלּמָ

ֱאַמר ּנֶ ּה""ֵעץ ַח  :ׁשֶ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ    ?(משלי ג) ּיִ

דֹול    ,לֹוַמר ְלָך ָמה ֵעץ ָקָטן ַמְדִליק ֶאת ַהּגָ
דֹוִלים ִדים ֶאת ַהּגְ ים ְמַחּדְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְקַטּנִ    .ַאף ּתַ

  רש"י
   . דמשמע נחת:כתיב תזל כטל
   . הרגהו:ערפיהו כמטר

ר צוני ה' אלהי . משום כאשלשמה
   ולא כדי להקרות רבי:

   . למיגמר:לא יכילנא
. אלא מקיש וכי אדם עץ השדה

אדם לעץ השדה מה עץ השדה אם 
עץ מאכל הוא ממנו תאכל ואותו 
לא תכרות כך תלמידי חכמים אם 
הגון הוא ממנו תאכל למוד הימנו 
ואם לאו אותו תשחית סור 

   מעליו:
. ואיש יחד פני ברזל בברזל יחד

עהו מה ברזל זה אחד מחדד את ר
   חבירו כגון סכין על גבי חבירתה:

. עץ אחד אינה אינה דולקת יחידי
   דולקת אלא ב' או ג' ביחד:

   . בלא חבר שיחדדנו:יחידי
. שמוסיפין טפשות דכתיב נואלנו
   אשר נואלנו מתרגם: דאיטפשנא:

. דכתיב נואלו גבי שחוטאין
   חטאנו:

רי ואיבעית אימא מהכא נואלו ש
. ותועה צוען וגו' והתעו את מצרים

   היינו חוטא:
. דכתיב עץ חיים היא תורה כעץ

למחזיקים בה כשמדליק את 
האור מצית את העצים דקין 

   תחלה:
. ששואלין כל קטנים מחדדין

  שעה:
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ָאַמר  י ֲחִניָנאְוַהְיינּו ּדְ    :ַרּבִ
י ֵמַרּבֹוַתי ה ָלַמְדּתִ    ,ַהְרּבֵ

   ,ֵמַרּבֹוַתיּוֵמֲחֵביַרי יֹוֵתר 
ן ְלִמיַדי יֹוֵתר ִמּכּוּלָ    .ּוִמּתַ

  
א ּפָ ר ּפַ י ֲחִניָנא ּבַ    :ָרֵמי ַרּבִ

ִתיב   (ישעיהו כא),   "ִלְקַראת ָצֵמא ֵהָתיּו ָמִים" :ּכְ

ִים" :ּוְכִתיב ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ     –(ישעיהו נה)  "הֹוי ּכָ

ְלִמיד ָהגּון הּוא     ,ם""ִלְקַראת ָצֵמא ֵהָתיּו ָמיִ ִאם ּתַ
ִים". –ְוִאי ָלא  ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ    "הֹוי ּכָ

  
ר ָחָמא י ֲחִניָנא ּבַ    :ָרֵמי ַרּבִ

ִתיב   ,"ָיפּוצּו ַמְעְינֹוֶתיָך חּוָצה :ּכְ
ָך" :ּוְכִתיב     –(משלי ה)  "ִיְהיּו ְלָך ְלַבּדֶ

ְלִמיד ָהגּון הּוא    ,"ָיפּוצּו ַמְעְינֶֹתיָך חּוָצה" :ִאם ּתַ
ָך""ִיְה  :ְוִאם ָלאו    .יּו ְלָך ְלַבּדֶ

  
ר ִאיִד ְוָאַמר  י ֲחִניָנא ּבַ    :יַרּבִ

ְבֵרי ּתֹוָרה ְלַמִים לּו ּדִ ה ִנְמׁשְ    ,ָלּמָ
ְכִתיב ִים" :ּדִ ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ    ?"הֹוי ּכָ

בֹוהַּ ְוהֹוְלִכין ְלָמקֹום ָנמּוךְ  :לֹוַמר ְלךָ  יִחין ָמקֹום ּגָ ִים ַמּנִ    ,ַמה ּמַ
ְבֵרי תֹוָרה ֵא  ֵפָלהַאף ּדִ ְעּתֹו ׁשְ ּדַ ִמי ׁשֶ א ּבְ יִמין ֶאּלָ    .ין ִמְתַקּיְ

  
ְעָיאְוָאַמר  י אֹוׁשַ    :ַרּבִ

לּו  ִקין ַהּלָ ה ַמׁשְ לֹׁשָ ְבֵרי תֹוָרה ִלׁשְ לּו ּדִ ה ִנְמׁשְ ַמִים –ָלּמָ    ,ּוְבַיִין ּוְבָחָלב ,ּבְ
ְכִתיב ִים" :ּדִ ל ָצֵמא ְלכּו ַלּמַ    ,"הֹוי ּכָ
ְברוּ  :ּוְכִתיב לֹא ֶכֶסף ּוְבלֹא ְמִחיר ַיִין ְוָחָלב" "ְלכּו ׁשִ ְברּו ּבְ    ?ֶוֱאכֹלּו ּוְלכּו ׁשִ

ִלים :לֹוַמר ְלךָ  ּכֵ ּבַ חּות ׁשֶ ּפָ א ּבַ יִמין ֶאּלָ לּו ֵאין ִמְתַקּיְ ִקין ַהּלָ ה ַמׁשְ לֹׁשָ ְ    ,ַמה ׁשּ
ֵפָלה ְעּתֹו ׁשְ ּדַ ִמי ׁשֶ א ּבְ יִמין ֶאּלָ ְבֵרי תֹוָרה ֵאין ִמְתַקּיְ    .ַאף ּדִ

  
ֵקיָסר לְ כִּ  יּה ּדְ ַרּתֵ ן ֲחַנְנָיהְדָאְמָרה ֵליּה ּבְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ְכִלי ְמכֹוָער    ?ִאי ָחְכָמה ְמפֹוָאָרה ּבִ
ַפְחָרא :ֲאַמר ָלּה  ָמֵני ּדְ    ?ָאִביְך ָרֵמי ַחְמָרא ּבְ

ַמאי ִניְרֵמי :ָאְמָרה ֵליּה  א ּבְ    ?ֶאּלָ
ִביּתּו ְרמוּ  :ֲאַמר ָלּה  ַחׁשְ א ַאּתּון ּדְ ָמאֵני ַדֲהָבא ְוַכְסּפָ    .ּבְ

   .ְוָאְמָרה ֵליּה ַלֲאבּוהַּ  ,ָאְזָלה
א ֲהָבא ְוַכְסּפָ ָמֵני ּדַ יף - ַרְמָייא ְלַחְמָרא ּבְ    .ְוַתּקִ

   .ָאתּו ְוָאְמרּו ֵליּה 
יּה     ?ַמאן ֲאַמר ָלְך ָהִכי :ֲאַמר ָלּה ִלְבַרּתֵ

ן ֲחַנְנָיה :ָאְמָרה ֵליּה  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    .ַרּבִ
   ,ַקְריּוהוּ 

אי ָאְמַרּתְ ָלּה ָהִכי :ֲאַמר ֵליּה     ?ַאּמַ
ָאְמָרה ִלי :ֲאַמר ֵליּה  י ֵהיִכי ּדְ    .ָאְמֵרי ָלּה  ,ּכִ

ְגִמיֵרי יֵרי ּדִ ּפִ א ׁשַ   !ְוָהא ִאיּכָ
ִמיֵרי – ִאי ֲהוּו ָסנוּ    ז, ב    .ְטֵפי ֲהוּו ּגְ

  
ָבר ַאֵחר    :ּדָ

לּו ֵאין נִ  ִקין ַהּלָ ה ַמׁשְ לֹׁשָ ְ ַעתַמה ׁשּ ח ַהּדַ ֶהיּסַ א ּבְ    ,ְפָסִלין ֶאּלָ
ַעת ח ַהּדַ ֶהיּסַ א ּבְ ִחין ֶאּלָ ּכְ ּתַ ְבֵרי ּתֹוָרה ֵאין ִמׁשְ    .ַאף ּדִ

  רש"י
   . משמע להוליך לו מים:התיו

   . ילך הוא עצמו:וכתיב לכו למים
. שרוצה אם תלמיד (חכם) הגון

ממך מצוה לרב לילך אצלו  ללמוד
   במקומו:
   . ילך הוא אצל הרב:ואם לאו

. אם הגון יפוצו מעינותיך חוצה
   הוא אמור לו סתרי תורה:

. ואין ואם לאו יהיו לך לבדך
   לזרים אתך:

. מים יין שלשה משקים הללו
וחלב זו התורה שאינו נותן בה 

   כלום ויודעה ולומדה:
   . במאני דפחרא:בפחות שבכלים

. בדרך שחוק אמר אני דפחראבמ
ומרמז מה את אומרת לי והלא 
אביך נותן יין בכלים מכוערין של 

   חרס:
. אם לא בשל ואלא במאי נירמיה

   חרס הא כולי עבדי הכי:
   . החמיץ:ותקיף

. אי חכמה כי היכי דאמרה לי
מפוארה בכלי מכוער הכי אמרי 
לה דיין משתמר בכלי מכוער אף 

משאילו  התורה מתקיימת בי יותר
  הייתי נאה: 
. אותם נאים שהם אי הוו סנו

   חכמים:
. שאי אפשר לנאה טפי הוו גמירי

   להשפיל דעתו ובא לידי שכחה:
. שאם לא ישמרם בהיסח הדעת

יפה יהו נשפכין או נופל לתוכן דבר 
מאוס ונפסלים מלשתות בדבר קל 
יותר משמן ודבש שמתוך שהן 
עבים צפה הפסולת למעלה ואפשר 

טל העליון וזורקו לחוץ אדם נו
והתחתון בר ונקי מה שאין כן 
במשקה צלול שאינו עב קליי''ר 

   בלע''ז:
. אם אינו מחזירם בהיסח הדעת

תמיד: שנאמר הרעיפו שמים 
ממעל ושחקים יזלו צדק תפתח 
ארץ ויפרו ישע וצדקה תצמיח יחד 
אני ה' בראתיו בראתים לא נאמר. 
דמשמע אשחקים יזלו קאי אלא 

בראתיו לטל ומטר שמע אני ה' 
מינה שמשתבח ומתפאר הקב''ה 

  במטר השמים:
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        בבבב    ח,ח,ח,ח,    ––––ב ב ב ב     ז,ז,ז,ז, .22
י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ י ָחָמא ּבְ    :ַרּבִ

ַמִים ָוָאֶרץ ְבְראּו ׁשָ ּנִ יֹום ׁשֶ ִמים ּכְ ׁשָ דֹול יֹום ַהּגְ    ,ּגָ
ֱאַמר ּנֶ לּו ֶצֶדק, "ַהְרִעיפּו ׁשָ  :ׁשֶ ָחִקים ִיּזְ ַעל ּוׁשְ   ַמִים ִמּמַ

ָראִתיו" ע ּוְצָדָקה ַתְצִמיַח ַיַחד ֲאִני ה' ּבְ ח ֶאֶרץ ְוִיְפרּו ֶיׁשַ ְפתַּ     –(ישעיהו מה)  תִּ

ָראִתים' א  ,ָלא ֶנֱאַמר 'ּבְ ָראִתיו"ֶאּלָ   ."ּבְ
  

ְעָיאֲאַמר     :ַרב אֹוׁשַ
ֲאִפי ִמים ׁשֶ ׁשָ דֹול יֹום ַהּגְ ָרה ְוָרָבה ּבוֹ ְיׁש  וּ לּ ּגָ    ,ּוָעה ּפָ

ֱאַמר ּנֶ ע" :ׁשֶ ח ֶאֶרץ ְוִיְפרּו ֶיׁשַ ְפתַּ    ."תִּ
  

ר ֲחִניַלאיָאַמר  ְנחּום ּבַ י ּתַ    :ַרּבִ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ן ִנְמֲחלּו ֲעֹונֹוֵתיֶהן ׁשֶ א ִאם ּכֵ ִמים יֹוְרִדים ֶאּלָ ׁשָ    ,ֵאין ַהּגְ

ֱאַמר ּנֶ ִבות :ׁשֶ ְבתָּ ׁשְ   ַיֲעקֹב,  "ָרִציָת ה' ַאְרֶצָך ׁשַ
אָתם ֶסָלה" יָת ָכל ַחּטָ ּסִ ָך ּכִ את ָעֹון ַעּמֶ   (תהילים פה)  . ָנׂשָ

  
יֲהַבת לְ  ְזִעיִריֲאַמר ֵליּה     :ָרִביָנאִמּדִ

   ,ַאּתּון ֵמָהָכא ַמְתִניּתּו ָלּה 
את" :ֲאַנן ֵמָהָכא ַמְתִניָנן ָלּה  ַמִים ְוָסַלְחתָּ ְלַחּטַ ָ ַמע ַהׁשּ ׁשְ ה תִּ    .ְוגֹו' "ְוַאתָּ

  
יאֲאַמר  י ִחּיָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ ְנחּום ּבְ י ּתַ ַפר ַעּכוֹ  ַרּבִ    :ִאיׁש ּכְ

ִמים ֶנֱעָצִרין ֶא  ׁשָ ָלָיהא לָּ ֵאין ַהּגְ ָרֵאל ּכְ ל ִיׂשְ יבּו ׂשֹוְנֵאיֶהן ׁשֶ ן ִנְתַחּיְ    ,ִאם ּכֵ
ֱאַמר ּנֶ אֹול ָחָטאּו" :ׁשֶ ֶלג ׁשְ ם חֹום ִיְגְזלּו ֵמיֵמי ׁשֶ ה ּגַ   .(איוב כד) "ִצּיָ

  

יֲהַבת לְ  ְזִעיִריֲאַמר ֵליּה     :ָרִביָנאִמּדִ
   ,ַאּתּון ֵמָהָכא ַמְתִניּתּו ָלּה 

ם ְמֵהָרה" :ֲאַנן ֵמָהָכא ַמְתִניָנן ָלּה  ַמִים ַוֲאַבְדתֶּ ָ    .(דברים יא) "ְוָעַצר ֶאת ַהׁשּ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
רוּ  יּטּול ּתְ ִביל ּבִ ׁשְ א ּבִ ִמים ֶנֱעָצִרין ֶאּלָ ׁשָ רֹותֵאין ַהּגְ    ,מֹות ּוַמְעׂשְ

ֱאַמר ּנֶ ֶלג" :ׁשֶ ם חֹום ִיְגְזלּו ֵמיֵמי ׁשֶ ה ּגַ     .(דברים יא) "ִצּיָ

  
ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ

  
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

יֶתם,  ה ְולֹא ֲעׂשִ ימֹות ַהַחּמָ יִתי ֶאְתֶכם ּבִ ּוִ ּצִ ָבִרים ׁשֶ ִביל ּדְ ׁשְ   "ּבִ
ֶלג ם ֵמיֵמי ׁשֶ ְזלּו ִמּכֶ ִמים ִיּגָ ׁשָ ימֹות ַהּגְ    ".ּבִ

  
יָאַמר  זִּ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ֵרי ְלׁשֹון ָהַרע ִביל ְמַסּפְ ׁשְ א ּבִ ִמים ֶנֱעָצִרין ֶאּלָ ׁשָ    ,ֵאין ַהּגְ
ֱאַמר ּנֶ ם ּוָפִנים ִנְזָעִמים ְלׁשֹון ָסֶתר" :ׁשֶ ׁשֶ חֹוֵלל ּגֶ    ."רּוַח ָצפֹון תְּ

  
אָאַמר     :ָנאַרב ַהְמנוּ ָאַמר  ַרב ַסּלָ

י ָפִנים ִביל ַעּזֵ ׁשְ א ּבִ ִמים ֶנֱעָצִרין ֶאּלָ ׁשָ    ,ֵאין ַהּגְ
ֱאַמר ּנֶ ה זֹוָנה ָהָיה ָלְך" :ׁשֶ ָ ְנעּו ְרִבִבים ּוַמְלקֹוׁש לֹא ָהָיה ּוֵמַצח ִאׁשּ ּמָ    .ְוגֹו' "ַוּיִ

  
אְוָאַמר     :ַרב ַהְמנּוָנאָאַמר  ַרב ַסּלָ

ִנים ס ׁש לֹו ַעּזּות ּפָ ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ ֲעֵביָרהּכָ ל ּבַ    ,ֹוף ִנְכׁשָ
ֱאַמר ּנֶ ה זֹוָנה ָהָיה ָלְך" :ׁשֶ ָ    .(ירמיהו ג) "ּוֵמַצח ִאׁשּ

  

   :ֲאַמרַרב ַנְחָמן 
ֲעֵביָרה ל ּבַ ְכׁשַ ּנִ ָידּוַע ׁשֶ    ,ּבְ

ֱאַמר ּנֶ    '.ִיְהֶיה ָלךְ 'ְולֹא ֶנֱאַמר  "ָהָיה ָלְך", :ׁשֶ
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ
ׁש  ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ ע ּכָ ר ִלְקרֹותֹו ָרׁשָ ִנים מּוּתָ    ,לֹו ַעּזּות ּפָ

ֱאַמר ּנֶ ָפָניו" :ׁשֶ ע ּבְ     .(משלי כא) "ֵהֵעז ִאיׁש ָרׁשָ

  
ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ

  רש"י
. מליצי זכות ישועה פרה ורבה בו

נכנסין לפניו ביום הגשמים שנזכר 
לישועה מתוך שעת רצון הוא 
לישנא דקרא ויפרו ישע ואימתי 

   בזמן שהשחקים יזלו צדק:
   . במים:רצית ה' ארצך
   . מיד:נשאת עון עמך

זעירי מדיהבת ה''ג א''ל מר 
. זעירי סתם היה מן לרבינא כו'

הראשונים ורבינא סוף הוראה לא 
   ראו זה את זה:

. ואומר ואתה תשמע השמים וגו'
ונתת מטר על ארצם בתפלה 

   דשלמה:
. ציה גם חום יגזלו מימי שלג

כשציה גם חום גוזלין מימות 
השלג שאינן יורדין מטר כמשפטם 

   בידוע ששאול חטאו:
. וסמיך ליה טרולא יהיה מ

   ואבדתם:
. דריש לשון צווי דברים ציה

שצויתי אתכם בימות החמה 
תרומות ומעשרות גזלו מימי שלג 

   את המטר:
רוח צפון תחולל גשם ופנים 

. תחולל תבטל נזעמים לשון שקר
כמו לא יחל דברו (במדבר ל) 
כדאמרי' ביבמות (דף עב.) דרוח 
צפון ברור הוא ומביא אורה 

מים נעצרין ופנים לעולם מה שגש
נזעמין שמראה הקב''ה שאינו 
מביא מטר לעולם מפני לשון שקר 
רכילות ופשט המקרא כשם שרוח 
צפון תחולל גשם כך פנים נזעמים 

   מפני לשון שקר:
. משום דמאנת וימנעו רביבים

   הכלם שהיה בך עזות:
   . משמע כבר נכשל:היה

. שיש בו עזות פנים אמור העז איש
ואין בו משום לו רשע בפניו 

מלקות כדאמרי' במסכת קדושין 
(דף כח.) ומשום דבר זה בלבד 

   מותר לקרותו רשע:
. אע''ג דכתיב מותר לשנאותו

  ואהבת לרעך כמוך:
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נאֹותוֹ  ר ִלׂשְ    ,מּוּתָ
  

ֱאַמר ּנֶ א" :ׁשֶ ָניו ְיׁשּוּנֶ ֵנא ,"ְועֹז ּפָ ָ א ִיׂשּ א ֶאּלָ ְקֵרי ְיׁשּוּנֶ    .ַאל ּתִ
  

   :ַרב ְקִטיָנא ָאַמר
יּטּול ּתֹוָרה ִביל ּבִ ׁשְ א ּבִ ִמים ֶנֱעָצִרין ֶאּלָ ׁשָ    ,ֵאין ַהּגְ

ֱאַמר  ּנֶ ָקֶרה"ׁשֶ ְך ַהּמְ ִים ִיּמַ ֲעַצְלתַּ     – (קוהלת י) "ּבַ

ּתֹוָרה לֹא ָעְסקּו ּבַ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ ָהָיה ּבְ ִביל ַעְצלּות ׁשֶ ׁשְ רוּ  ,ּבִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה ׂשֹוְנאֹו ׁשֶ    ,ְך הּוא ָמךְ ַנֲעׂשֶ
א ָעִני    ,ְוֵאין ָמְך ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ָך"  :ׁשֶ     ,(ויקרא כז)"ְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרּכֶ

רּוְך הּוא "ְמָקֶרה"ְוֵאין  דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ    ,ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ִים ֲעִלּיֹוָתיו :ׁשֶ     .(תהילים קד) ""ַהְמָקֶרה ַבּמַ

  
   :ֲאַמר ַרב יֹוֵסף

ה לֹא  :ֵמָהָכא ַטֲהֵרם" "ְוַעתָּ ָחִקים ְורּוַח ָעְבָרה ַותְּ ְ ׁשּ ִהיר הּוא ּבַ     ,(איוב לז)ָראּו אֹור ּבָ

א ּתֹוָרה "אֹור"ְוֵאין     ,ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור" :ׁשֶ    .(משלי ו) "ּכִ

  

ָחִקים" ְ ׁשּ ִהיר הּוא ּבַ    "ּבָ
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ָעה  ׁשָ הֹוִרין ְלהֹוִריד ַטל ּוָמָטרׁשֶ "ֲאִפיּלּו ּבְ הֹוִרין ּבְ ה ּבְ     – "ָרִקיַע ַנֲעׂשֶ
ַטֲהֵרם"   ."רּוַח ָעְבָרה ַותְּ

  
יָאַמר  י ַאּמִ    :ַרּבִ

ֵזל ֲעֹון ּגָ א ּבַ ִמים ֶנֱעָצִרין ֶאּלָ ׁשָ    ,ֵאין ַהּגְ
ֱאַמר ּנֶ ה אֹור" :ׁשֶ ּסָ ִים ּכִ ּפַ     – "ַעל ּכַ

ה אֹור ּסָ ִים ּכִ ּפַ ֲעֹון ּכַ א ָחָמסוְ  ,ּבַ ִים ֶאּלָ ּפַ    ,ֵאין ּכַ
ֱאַמר ּנֶ יֶהם :ׁשֶ ַכּפֵ ר ּבְ    ,(יונה ג) ""ּוִמן ֶהָחָמס ֲאׁשֶ

א ָמָטר    ,ְוֵאין אֹור ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ    .(איוב לז)"ָיִפיץ ֲעַנן אֹורֹו"  :ׁשֶ

  
יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ

  
ה ְתִפּלָ ה ּבִ    ,ַיְרּבֶ

ֱאַמר ּנֶ יַע" :ׁשֶ    .(איוב לו) "ַוְיַצו ָעֶליָה ְבַמְפּגִ

ה ִפּלָ א ּתְ ִגיָעה ֶאּלָ    ,ְוֵאין ּפְ
ֱאַמר ּנֶ ה :ׁשֶ ַעד ָהָעם ַהּזֶ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ה ַאל תִּ י"[ְוגֹו']  ְוַאתָּ ע ּבִ ְפּגַ    .(ירמיהו ז) ְוַאל תִּ

  

י ַאִמיַוָאַמר     :ַרּבִ
ְכִתיב  ְרֶזל ְוהּוא לֹא ָפִנים ִקְלַקל"ַמאי ּדִ    ?(קוהלת י) "ִאם ֵקָהה ַהּבַ

הֹוִריד ַטל ּוָמָטרִאם ָר  ְרֶזל ִמּלְ ּבַ יָהה ּכַ ּקֵ    ,ִאיָת ָרִקיַע ׁשֶ
ֵהן ְמקּוְלָקִלין ה ַהּדֹור ׁשֶ ִביל ַמֲעׂשֵ ׁשְ    ,ּבִ

ֱא  ּנֶ    "ְוהּוא לֹא ָפִנים ִקְלַקל". ר:ַמ ׁשֶ
ָנָתן ּקָ    ?ַמה ּתַ

ַרֲחִמים רּו ּבְ ּבְ    ,ִיְתּגַ
ֱאַמר:  ּנֶ ר"ׁשֶ    ,(קוהלת י) "ַוֲחָיִלים ְיַגּבֵ

יר ָחְכָמהְויִ " ָרא - (קוהלת י) "ְתרֹון ַהְכׁשֵ יֶהן ֵמִעיּקָ רּו ַמֲעׂשֵ ן ִאם הּוְכׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ    .ּכָ
  

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
ְלִמיד   ח, א ַבְרֶזל^ ִאם ָרִאיָת ּתַ ה ָעָליו ּכְ ּמּודֹו ָקׁשֶ ּלִ    ,ׁשֶ

ֵאיָנּה ְסדּוָרה ָעָליו ָנתֹו ׁשֶ ִביל ִמׁשְ ׁשְ    ,ּבִ
ֱאַמר ּנֶ    .(קוהלת י) א לֹא ָפִנים ִקְלַקל""ְוהוּ  :ׁשֶ

  
יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ

  
יָבה יׁשִ ה ּבִ    ,ַיְרּבֶ

ֱאַמר ּנֶ ר"  :ׁשֶ    ,(קוהלת י)"ַוֲחָיִלים ְיַגּבֵ

יר ָחְכָמה" ָנתֹו ְסדּוָרה לוֹ  - "ְוִיְתרֹון ַהְכׁשֵ ן ִאם ִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ָרא ּכָ    .ֵמִעיּקָ

  
י ָהא ּדְ  ִעין ִזְמִניןֲהָוה ְמַסּדֵ  ֵריׁש ָלִקיׁש ּכִ    ,ר ַמְתִניִתין ַאְרּבָ

  רש"י
. ועז כתיב חסר ו' ועז פניו ישונא

   מי שהוא עז פנים ישנא בשו''א:
. כמי שאין בו כח להוריד טל ימך

   ומטר:
לא ראו . מפני שועתה לא ראו אור

   אור של תורה:
. כמו אפילו כשהשמים בהורין

בהרת מנומר בעבים ורוצה 
להוריד גשמים רוח עברה 
ותטהרם מפזרת העבים: המלאך 
אף ברי שמו יפיץ ענן אורו גשם 

   שלו:
   . הקדוש ברוך הוא:ויצו

   . על הגשם שתרד:עליה
. כשיתפלל עליה כמו ואל במפגיע

   תפגע בי:
את שיניו . כמו הקהה קהה הברזל

   ושיני בנים תקהינה (ירמיהו לא):
. שקלקלו והוא לא פנים קלקל

   הדור:
. קודם וכ''ש אם הוכשרו מעשיהן

לכן והכי משמע ויתרון הכשיר 
ויתרון שהכשיר לחכמה אם 
הכשירו מעשיהן מתחילה שיבואו 
הגשמים יותר מבחיילים יגבר 
שהן מגבירין חיילים ועומדין 

  בתפלה בזמן שקלקלו: 
. שקשה מודו קשה עליו כברזלשל

לו מרוב קושיות בשביל משנתו 
שאינה סדורה לו ואינו זוכר מה 
כתיב בה ולפיכך אינו יודע לפרק 
אי נמי שגורסה בטעות פוטר על 
החיוב ומחייב על הפטור ומקשי 
עלה מדוכתא אחריתי והכי משמע 
קרא והוא לא שאינו יודע שמועתו 
מפני שפנים קלקל שקלקל במשנה 

   יא קודם לגמרא:שה
. שיסדירו בני ירבה בישיבה

הישיבה משנתם שנאמר וחיילים 
   בין תלמידים שהן חיילות חיילות:

. כשסידר משנתו ויתרון הכשיר
   מתחילה:

. כנגד מ' יום שניתנה התורה
שתתקיים בידו והדר עייל קמיה 

  דר' יוחנן למיגמר גמרא:
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ִעי ֶנֶגד ַאְרּבָ ָנה ּתֹוָרה םּכְ יּתְ ּנִ    ,יֹום ׁשֶ
  

יּה ּדְ  י יֹוָחָנןְוָעֵייל ְלַקּמֵ    .ַרּבִ
  

ר ַאֲהָבה א ּבַ ע ִזְמִנין ַרב ַאּדָ ִרין ְוַאְרּבַ ר ַמְתִניִתין ֶעׂשְ    ,ְמַסּדֵ
ֶנֶגד ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים    ,ּכְ

ָרָבאְוָעיֵ  יּה ּדְ    .יל ְלַקּמֵ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ַבְרֶזל ה ָעָליו ּכְ ּמּודֹו ָקׁשֶ ּלִ ְלִמיד ׁשֶ    ,ִאם ָרִאיָת ּתַ

יר לֹו ָפִנים ֵאינֹו ַמְסּבִ ִביל ַרּבֹו ׁשֶ ׁשְ    ,ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ִנים ִקְלַקל" :ׁשֶ    ."ְוהּוא לֹא ּפָ

  
יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ

  
ה ָעָליו ֵרִעים    ,ַיְרּבֶ

ֱאַמ  ּנֶ ר",  :רׁשֶ   "ַוֲחָיִלים ְיַגּבֵ
יר ָחְכָמה" ָרא – "ְוִיְתרֹון ַהְכׁשֵ ְפֵני ַרּבֹו ֵמִעיּקָ יו ּבִ רּו ַמֲעׂשָ ן ִאם הּוְכׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ    .ּכָ

  
י ַאִמיְוָאַמר     :ַרּבִ

ְכִתיב  ׁשֹון"ַמאי ּדִ לֹא ָלַחׁש ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַעל ַהּלָ ָחׁש ּבְ ֹוְך ַהּנָ    ?"ִאם ִיׁשּ
הֹוִריד ַטל ּוָמָטר ִאם ָרִאיָת  ת ִמּלְ ְנחֹׁשֶ ִכין ּכִ ּתְ ַ ַמִים ִמׁשּ ָ ַהׁשּ    ,ּדֹור ׁשֶ

ּדֹור ֵאין ּבַ י ְלִחיׁשֹות ׁשֶ ִביל לֹוֲחׁשֵ ׁשְ    .ּבִ
  

ָנָתן ּקָ    ?ַמאי ּתַ
  

ּיֹוֵדַע ִלְלחֹוׁש     ,ֵיְלכּו ֵאֶצל ִמי ׁשֶ
ְכִתיב יד ָעָליו ֵרעֹו".  :ּדִ   "ַיּגִ

  
   – ׁשֹון""ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַעל ַהלָּ 

ר לֹו ִלְלחֹוׁש ְוֵאינֹו לֹוֵחׁש  ֶאְפׁשָ    ,ּוִמי ׁשֶ
   ?ַמה ֲהָנָאה ֵיׁש לוֹ 

יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ְוִאם ָלַחׁש ְולֹא ַנֲעָנה ַמאי ּתַ
ה ְתִפלָּ ה ָעָליו ּבִ ּדֹור ְוַיְרּבֶ ּבַ    ,ֵיֵלְך ֵאֶצל ָחִסיד ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ יַע" :ׁשֶ    ,"ַוְיַצו ָעֶליָה ְבַמְפּגִ
גִ  הְוֵאין ּפְ ִפּלָ א ּתְ    ,יָעה ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ה,  :ׁשֶ ַעד ָהָעם ַהּזֶ ל ּבְ ּלֵ ְתּפַ ה ַאל תִּ   "ְוַאתָּ
י" ע ּבִ ְפּגַ ה ְוַאל תִּ ה ּוְתִפּלָ א ַבֲעָדם ִרנָּ ָ ׂשּ    .ְוַאל תִּ

  
ָידוֹ  ְעּתֹו ָעָליו ,ְוִאם ָלַחׁש ְוָעְלָתה ּבְ    ,ּוֵמִגיס ּדַ

   ,ֵמִביא ַאף ָלעֹוָלם
ֱאַמר ּנֶ    .ַאף ַעל עֹוֶלה" "ִמְקֶנה :ׁשֶ

  
   :ֲאַמר ָרָבא

ְלִמיד ֵני ּתַ ֲהָלָכה יםִמ ָחכָ  יׁשְ ִעיר ַאַחת ְוֵאין נֹוִחין ֶזה ָלֶזה ּבַ ִבין ּבְ ּיֹוׁשְ    ,ׁשֶ
ַאף ּוַמֲעִלין אֹותוֹ  ִאין ּבָ    ,ִמְתַקּנְ

ֱאַמר ּנֶ   ."ִמְקֶנה ַאף ַעל עֹוֶלה" :ׁשֶ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ְכִתיב ׁשֹון""ִאם ִיׁשּ  :ַמאי ּדִ לֹא ָלַחׁש ְוֵאין ִיְתרֹון ְלַבַעל ַהּלָ ָחׁש ּבְ   ?ֹוְך ַהּנָ

ָחׁש ְואֹוְמִרים לוֹ  ל ַהַחּיֹות ֵאֶצל ַהּנָ צֹות ּוָבאֹות ּכָ    :ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִמְתַקּבְ
ה ָמה ֲהָנָאה ֵיׁש ְלךָ  ,ְזֵאב טֹוֵרף ְואֹוֵכל ,ֲאִרי ּדֹוֵרס ְואֹוֵכל    ?ַאּתָ

ׁשֹון""ְוֵאין יִ  :ֲאַמר ָלֶהם    .ְתרֹון ְלַבַעל ַהּלָ
  

יָאַמר  י ַאּמִ    :ַרּבִ
ַכּפוֹ  ים ַנְפׁשֹו ּבְ ן ֵמׂשִ א ִאם כֵּ ַמַעת ֶאּלָ ל ָאָדם ִנׁשְ תֹו ׁשֶ ִפּלָ    ,ֵאין ּתְ

ֱאַמר ּנֶ ִים" :ׁשֶ ּפָ א ְלָבֵבנּו ֶאל ּכַ ָ    ."ִנׂשּ
  

מּוֵאל ֲאמֹוָרא ֲעֵליּה ְוָדַרׁש  ?!ֵאיִני    :ְוָהא אֹוִקים ׁשְ

  רש"י
   . שהן כ''ד ספרים:כנגד תנ''ך

. שהראה לו פנים קלשפנים קל
   רעות:

. לפייס הימנו ירבה עליו רעים
   שיסבור לו פנים:

. מאדימין משתכין עליו כנחושת
פנים כעין רודיליי''א כדאמרי' 
בבבא מציעא (דף כו.) דשתיך טפי 
שהעלה חלודה שנעצרין (מלהוליד) 

   טל ומטר:
. בשביל שאין לוחשי לחישות

   מתפללים תפלה בלחש:
יתפלל עליו חבירו  .יגיד עליו רעו

   וגבי גשמים כתיב באיוב:
. כלומר ואין יתרון לבעל הלשון

מה הנאה יש לבעל הלשון שיודע 
   ללחוש ואינו לוחש:
. מקנה אף מי מקנה אף על עולה

   שמגיס דעתו ועולה:
. והכי משמע ואין נוחין זה לזה כו'

בשביל שצריך להגיד זה לזה 
ולהיות נוחין בהלכה ואינן עושין 

נה מתקנאים מתגרים באף מק
ומעלים אותו ומביאים אותו 
עליהן. ויש גורסין ונוחין זה לזה 
בהלכה מתקנאים באף וכו' 
משיגיד עליו רעו שנוחין זה לזה 
מתקנאים באף ומעלים אותו 

   מעליהם:
. מיד ואינו ארי דורס ואוכל

   מתירא:
. שמוליך לחוריו טורף ואוכל

ואוכל שם שמפחד מן הבריות 
   יש להם הנאה: ולכולן

. שאתה נושך ולך מה הנאה יש לך
בני אדם והורגן והוא אומר מה 
יתרון לבעל הלשון שמספר לשון 
הרע אע''פ שאין לו הנאה ולפיכך 
מביאו הקב''ה בדין אצל נחש כדי 
שיתבייש מפני שהשיא אדם 
הראשון ומתביישין עמו מספרי 

   לשון הרע:
  . עם הקב''ה:ולבם לא נכון עמו
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בּו לֹו, "ַוְיַפּת  ִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם ְיַכּזְ   ּוהּו ּבְ
ְבִריתֹו" ם לֹא ָנכֹון ִעּמֹו, ְולֹא ֶנֶאְמנּו ּבִ    ְוִלּבָ

י ֵכן ר ָעֹון" :ְוַאף ַעל ּפִ    !ְוגֹו' "ְוהּוא ַרחּום ְיַכּפֵ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ָיִחיד אן ּבְ    ,ּכָ
ּבּור ּצִ אן ּבְ    .ּכָ

  
י ַאִמיָאַמר     :ַרּבִ

ִמי ׁשָ ֲעֵלי ֲאָמָנהֵאין ּגְ ִביל ּבַ ׁשְ א ּבִ    ,ם יֹוְרִדין ֶאלָּ
ֱאַמר ּנֶ ָקף" :ׁשֶ ַמִים ִנׁשְ ָ ְצַמח ְוֶצֶדק ִמׁשּ    ."ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ תִּ

  
י ַאִמיְוָאַמר     :ַרּבִ

ֲעֵלי ֲאָמָנה דֹוִלים ּבַ ה ּגְ ּמָ    ,ּבֹא ּוְרֵאה ּכַ
ִין    ?ִמּנַ

ה ּובֹור    – ֵמחּוְלּדָ
ה חּוְלּדָ ֲאִמין ּבְ ה ,ּובֹור ּוַמה ַהּמַ ה ְוַכּמָ ּמָ רּוְך הּוא ַעל ַאַחת ּכַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֲאִמין ּבְ ְך ַהּמַ    .ּכָ

  
י יֹוָחָנןֲאַמר     :ַרּבִ

ַמְעָלה ין ִמּלְ יִקין ָעָליו ַהּדִ ה ַמְצּדִ ַמּטָ יק ֶאת ַעְצמֹו ִמלְּ ְצּדִ ל ַהּמַ    ,ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ַמִים ִנׁשְ  :ׁשֶ ָ ְצָמח ְוֶצֶדק ִמׁשּ    .ָקף""ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ תִּ

  
ר ָאִבין יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרב הּוָנאֲאַמר  ַרּבִ

   ."ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך" :ֵמָהָכא
  

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
רּוָך,  :ֵמָהָכא ְדָרֶכיָך ִיְזּכְ ה ֶצֶדק ּבִ ׂש ְועֹוׂשֶ ַגְעתָּ ֶאת ׂשָ   "ּפָ

ַע" ׁשֵ ֶהם עֹוָלם ְוִנּוָ ֱחָטא ּבָ ה ָקַצְפתָּ ַוּנֶ    .ֵהן ַאתָּ
  
ן ֵלִויַמר ָא  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ִאין ָעָליו ּבָ ִיּסּוִרין ׁשֶ ֵמַח ּבְ ָ ל ַהׂשּ    ,ֵמִביא ְיׁשּוָעה ָלעֹוָלם ,ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ַע" :ׁשֶ ׁשֵ ֶהם עֹוָלם ְוִנּוָ    ."ּבָ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ְכִתיב ַמִים" :ַמאי ּדִ ָ    ?"ְוָעַצר ֶאת ַהׁשּ
ַמִים ֶנֱעָצִר  ָ ַהׁשּ ָעה ׁשֶ ׁשָ הֹוִריד ָמָטרּבְ    ,ין ִמּלְ

ֶלת ְוֵאיָנּה יֹוֶלֶדת ַחּבֶ ּמְ ה ׁשֶ ָ    .ּדֹוֶמה ְלִאׁשּ
  

ָאַמר  ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ְוַהְיינּו ּדְ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ    :ּבַ
ה ָ ִאׁשּ ִמים ְוֶנֶאְמָרה ֲעִציָרה ּבְ ְגׁשָ   ;ֶנֶאְמָרה ֲעִציָרה ּבִ

ה   ח, ב ָ ִאׁשּ ֱאַמר ,ֶנֶאְמָרה ֲעִציָרה ּבְ ּנֶ ל ֶרֶחם""כִּ  :ׁשֶ ַעד כָּ    ,(בראשית כ) י ָעצֹר ָעַצר ה' ּבְ
ִמים ְגׁשָ ְכִתיב ,ְוֶנֶאְמָרה ֲעִציָרה ּבִ ַמִים" :ּדִ ָ   .(דברים יא) ."ְוָעַצר ֶאת ַהׁשּ

ִמים ְגׁשָ ה ְוֶנֱאַמר ֵליָדה ּבִ ָ ִאׁשּ    ;ֶנֱאַמר ֵליָדה ּבְ
ה ָ ִאׁשּ ְכִתיב ,ֶנֱאַמר ֵליָדה ּבְ ן" :ּדִ ֵלד ּבֵ ַהר ַותֵּ    ,(בראשית ל) "ַותַּ

ִמים ְגׁשָ ְכִתיב ,ְוֶנֱאַמר ֵליָדה ּבִ   (ישעיהו נה).  "ְוהֹוִליָדּה ְוִהְצִמיָחּה" :ּדִ

ִמים ְגׁשָ ִקיָדה ּבִ ה ְוֶנֱאַמר ּפְ ָ ִאׁשּ ִקיָדה ּבְ    ;ֶנֱאַמר ּפְ
ה ָ ִאׁשּ ִקיָדה ּבְ ְכִתיב ,ֶנֱאַמר ּפְ ָרה"  :ּדִ ַקד ֶאת ׂשָ     ,(בראשית כא)"ַוה' ּפָ

ִמיםְוֶנֱאַמר ּפְ  ְגׁשָ ְכִתיב ,ִקיָדה ּבִ ה,  :ּדִ ֶרּנָ ְעׁשְ ת תַּ ׁשְֹקֶקָה, ַרּבַ ַקְדתָּ ָהָאֶרץ ַותְּ   "ּפָ
ֶלג ֱאלִֹהים ָמֵלא ָמִים"    .(תהילים סה)ּפֶ

  
ֶלג ֱאלִֹהים ָמֵלא ָמִים"ַמאי     ?"ּפֶ

  
ָנא   :ּתָ

ִמים יֹוְצִאין" ה ְגׁשָ ּנָ ּמֶ ּמִ ָרִקיַע ׁשֶ ה ֵיׁש ּבָ ִמין קּוּבָ    ."ּכְ
  

ר ַנְחָמִניר ָאַמ  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַרּבִ
ְכִתיב ֶבט ִאם ְלַאְרצֹו ִאם ְלֶחֶסד ַיְמִציֵאהּו" :ַמאי ּדִ   ?(איוב לז) "ִאם ְלׁשֵ

ֶבט" ָהִרים ּוִבְגָבעֹות - "ִאם ְלׁשֵ    ,ּבְ
דֹות ּוִבְכָרִמים -  ְלַאְרצֹו" "ִאם ְלֶחֶסד ַיְמִציֵאהוּ  ׂשָ    .ּבְ

ֶבט"    .ְלִאיָלנֹות – "ִאם ְלׁשֵ

  רש"י
. כתוב בסמוך והוא רחום ואעפ''כ

יכפר עון ושומע תפלתם והיכי 
אמרת שאין תפלתם נשמעת 
אא''כ משים נפשו בכפו כלומר 

   שנפשו מכוונת בכפו:
. תפלתם נשמעת ואע''פ בצבור

שאין לב כולם שלם כדכתיב 
   ויפתוהו בפיהם בדברים ל' רבים:

   . אינו אלא א''כ לבו מכוון:ביחיד
. שיש צמחבזמן שאמת מארץ ת

אמונה במשא ומתן אז צדק 
משמים נשקף דהיינו גשמים שהן 

   צדקה:
. שהמיתו שני בני מחולדה ובור

אדם מצוי הוא באגדה מעשה 
בבחור אחד שנתן אמונתו לריבה 
אחת שישאנה אמרה מי מעיד 
והיה שם בור אחד וחולדה אמר 
הבחור בור וחולדה עדים בדבר 
לימים עבר על אמונתו ונשא 

הוליד שני בנים אחד נפל אחרת ו
לבור ומת וא' נשכתו חולדה ומת 
אמרה לו אשתו מה מעשה הוא זה 
שבנינו מתים במיתה משונה ואמר 

   לה כך וכך היה המעשה:
. המאמין בהקדוש ברוך הוא

שמשימו עד בינו לבין חבירו על 
   אחת כמה וכמה:

. שמכשיר ומקשט המצדיק עצמו
   מעשיו:

מו . מדקדקין עמצדיקין עליו
אפילו כחוט השערה יותר משאילו 
   מקלקל מעשיו כדי למרק עונותיו:

. אז שנאמר אמת מארץ תצמח
צדק משמים נשקף צדקה אין 

   כתיב כאן אלא צדק דמשמע דין:
. על מי שהוא וכיראתך עברתך

ירא אותך אתה מחזיק עברתך 
כדי למרק עונותיו ופשט המקרא 
מי יודע עוז אפך מי יודע עוז וכח 

אותו לנוס מפניך ביום  למצוא
אפך וכיראתך עברתך כשם שאתה 
יראוי ומפוחד כך יש להתיירא 

   ולהתפחד מעברתך:
. במי פגעת את שש ועושה צדק

ששמח ועושה צדק שהן העושים 
כך בדרכיך יזכירוך אתה פוגע בו 
אם חוטא כלום כמו ויפגע בו וימת 
קרא הכי הוא פגעת את שש ועושה 

כיך צדק והן העושין כך בדר
יזכירוך באותם דרכים שאתה 
מייסרן ביסורין יזכירוך לטובה 
ואומרים הן אתה קצפת בשביל 
שחטאנו בהם עולם ונושע בשבילם 

   נושע לעולם הבא:
. כמו חבלי יולדה אף שחובלת

השמים עושין כן וקשה לעולם ועל 
  חטא הוא: 

. כלומר נאמרה עצירה באשה כו'
   על כולן מבקשים רחמים:

   ה:. בריכפלג
   . אהל מלא מים:כמין קובה
. אם גזר הקב''ה רוב אם לשבט

גשמים לרעה אז יורדים בכח 
כשבט שמכה בכח וחזרו בתשובה 
הקב''ה מורידן על הרים וגבעות 

   מקום שאין שם איש:
. שיורדין בנחת אבל אם לחסד

  ימציאהו לארצו לארץ ישראל:
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   .ִלְזָרִעים – ִאם ְלַאְרצֹו""
יִחין ּוְמָערֹות - "ִאם ְלֶחֶסד ַיְמִצֵאהּו"    .ּבֹורֹות ׁשִ
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        בבבב    ח,ח,ח,ח, .23
יֵמי  ר ַנְחָמִניּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ְפָנא ּומֹוָתָנא ַרּבִ    ,ֲהָוה ּכַ

   ?ָאְמֵרי ֵהיִכי ַנֲעֵביד
י  ְרּתֵ ֵעי ַרֲחֵמי ַאּתַ ר - ִניּבָ    .ָלא ֶאְפׁשָ

ֵעי ַר  א ִליּבָ    .ְוַכְפָנא ִניְסּבֹול ,ֲחֵמי ַאּמֹוָתָנאֶאּלָ
ר ַנְחָמִניֲאַמר ְלהּו  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַרּבִ

ְפָנא ֵעי ַרֲחֵמי ַאּכַ ִכי ָיִהיב ַרְחָמָנא ׂשֹוְבָעא  ,ִניּבָ ָיִהיב - ּדְ י הּוא ּדְ    ,ְלַחּיֵ
ְכִתיב יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון" :ּדִ ּבִ    .(תהילים קמה) "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ

  

י ְרּתֵ יָנן ַאּתַ לֹא ְמַצּלִ    ?ּוְמָנָלן ּדְ
  

ְכִתיב ה ֵמֱאלֵֹהינּו ַעל זֹאת" :ּדִ ַבְקׁשָ צּוָמה ַוּנְ    ,(עזרא ח) "ַוּנָ

י א ַאֲחִריּתִ ִאיּכָ ָלל ּדְ    .ִמּכְ
  

ֵמיּה ּדְ  ְ ַמֲעָרָבא ָאְמֵרי ִמׁשּ יּבְ י ַחּגַ    :ַרּבִ
ָנא""ְוַרֲחִמין ְלִמְבֵעא ִמן ֳקָדם ֱאָלּה ׁשְ  :ֵמָהָכא א ַעל ָרָזא ּדְ   (דניאל ב),  ַמּיָ

א ַאֲחִריִתי ִאיּכָ ָלל ּדְ    .ִמּכְ
  

יֵמי  י ֵזיָראּבִ זּור  ַרּבִ ַתֲעִניָתאא, ָד ָמ ְש ּגַ ָלא ְלֵמיַתב ּבְ    .ְוָגזּור ּדְ
י ֵזיָראֲאַמר ְלהּו  ָוון :ַרּבִ ֵליּה ִעיּלָ ֵזָרה  ,ְנַקּבְ ִטיל ַהּגְ    .ִליְתֵביּה  –ּוְלִכי ּבָ

   ?יּה ְמָנא ָלְך ָהאָאְמֵרי לֵ 
ְכִתיב :ֲאַמר ְלהו אל,  :ּדִ יָרא ָדִנּיֵ   "ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַאל תִּ

ָך ְלָהִבין ּוְלִהְתַעּנֹות ִלְפֵני ֱאלֶֹהיָך,  ר ָנַתתָּ ֶאת ִלּבְ י ִמן ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ   ּכִ
ְמעּו ְדָבֶריָך"    .ִנׁשְ

  
  

  רש"י
. לא בעינן רחמי אהדדי אתרתי

   כדלקמן:
. דליתיב שובעא חמי אכפנאנבעי ר

   ומותנא ליבטל ממילא:
דכי יהיב רחמנא שובעא לחיי הוא 

. לחיים ולא למתים דאינו דיהיב
מביא שובעא כדי להמית בני אדם 

   אלא כדי שיחיו:
. שובע נותן משביע לכל חי רצון

   לבני אדם חיים:
. על חדא משמע בעזרא על זאת

   כתיב:
   . בדניאל כתיב:על רזא דנא

. דלא בעו ליתבו בתעניתא דלא
   דליתי ברכה לעולם בשבילן:

. יומי תעניתא ניקבל עילוון
דמשום קבלה מהני לן כתעניתא 

   וכי בטיל גזרה עבדין להו:
. כלומר דמהני ומנלן דעבדינן הכי

   אי עבדינן הכי:
אשר נתת לבך להתענות לפני 

. אלמא אלהיך נשמעו דבריך
  משקיבל עליו נשמעו דבריו:
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        בבבב    ח,ח,ח,ח, .24
י ִיְצָחקֲאַמר     :ַרּבִ

נִ  הוּ ֲאִפיּלּו ׁשָ ֵני ֵאִלּיָ ׁשְ תֹות ,ים ּכִ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ ִמים ּבְ ׁשָ א ִסיַמן ְקָלָלה – ְוָיְרדּו ּגְ    .ֵאיָנן ֶאּלָ
  

ָאַמר  יָלאַהְיינּו ּדְ ר ׁשִ ה ּבַ    :ַרּבָ
ִדיָנא יֹוָמא ּדְ ִמיְטָרא ּכְ ה יֹוָמא ּדְ    .ָקׁשֶ

  
   :ֲאֵמיַמרֲאַמר 

ָצִריְך ִלְבֶר  ֵעיַנן ַרֲחֵמ ָת ייָ ִאי ָלא ּדְ ִליָנן ֵליּה א ּבָ    .י ּוְמַבּטְ
  

י ִיְצָחקַוֲאַמר     :ַרּבִ
ים ת ְצָדָקה ַלֲעִנּיִ ּבָ ׁשַ ֶמׁש ּבְ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ א" :ׁשֶ ֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרּפֵ ִמי ׁשֶ   .(מלאכי ג) "ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ
  

י ִיְצָחקְוָאַמר     :ַרּבִ
רּוָטה ׁשֶ  ֲאִפיּלּו ּפְ ִמים ׁשֶ ׁשָ דֹול יֹום ַהּגְ ֶרֶכת ּבוֹ ּגָ ִכיס ִמְתּבָ    ,ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ה ָיֶדָך" :ׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ִעּתֹו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכָ    ."ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ּבְ
  

י ִיְצָחקְוָאַמר     :ַרּבִ
מּוי ִמן ָהַעִין ָדָבר ַהּסָ א ּבְ ָרָכה ְמצּוָיה ֶאּלָ    ,ֵאין ַהּבְ

ֱאַמר ּנֶ ֲאָס  :ׁשֶ ָרָכה ּבַ ָך ֶאת ַהּבְ   .(דברים כח) ֶמיָך""ְיַצו ה' ִאתְּ
  

ָנא  ֵבי ּתָ ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ֵאין ָהַעִין ׁשֹוֶלֶטת ּבוֹ " ָדָבר ׁשֶ א ּבְ ָרָכה ְמצּוָיה ֶאּלָ    ,ֵאין ַהּבְ

ֱאַמר ּנֶ ֲאָסֶמיָך"  :ׁשֶ ָרָכה ּבַ ָך ֶאת ַהּבְ   ."(דברים כח)"ְיַצו ה' ִאתְּ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְרנֹו אוֹ  ְכָנס ָלמֹוד ֶאת ּגָ   ֵמר: "ַהּנִ

ה ָיֵדינּו'.  ַמֲעׂשֵ ָרָכה ּבְ ַלח ּבְ ׁשְ תִּ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ   'ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
  : אֹוֵמר ִהְתִחיל ָלמֹוד

ָרָכ  ֹוֵלַח ּבְ רּוְך ַהׁשּ ּכְ 'ּבָ ה'. ה ּבַ   ִרי ַהּזֶ
יֵרְך  ְך  ּבֵ ְוא,  - ָמַדד ְוַאַחר ּכָ ת ׁשָ ִפּלַ   ֲהֵרי זּו תְּ

ָרָכה  ֵאין ַהּבְ נּוי, ְלִפי ׁשֶ ָדָבר ַהּמָ דּוד, ְולֹא ּבְ ָדָבר ַהּמָ קּול, ְולֹא ּבְ ָ ָדָבר ַהׁשּ   ְמצּוָיה, לֹא ּבְ
מּוי ִמן ָהַעִין". ָדָבר ַהסָּ א ּבְ   ֶאּלָ

  
  
  
  
  

  רש"י
. בימי אחאב שהיה כשני אליהו

העולם צריך לגשמים דכתיב 
(מלכים א יז) אם יהיה השנים 

   האלה טל ומטר כי אם לפי דברי:
. שבני אדם צריכים סימן קללה

   לחזר בשוק לקנות סעודת שבת:
. שאין בני אדם קשי יומי דמיטרא

   יכולין לעשות צרכיהן:
. שני וחמישי כיומא דדינא

לדון עם שמתקבצין בני אדם 
חבריהן כתקנת עזרא שיש הומות 
וקולות ואוושות ביום הגשמים 
כיום הדין ובערב שבת כל שכן 
דקשי מיטרא: והיינו דאמר ר' 
שילא: ומבטלינהו לירידת גשמים 
שטורחין בני אדם ואינן יכולין 

   לצאת ולבא:
. שמתעדנין בה ונוח צדקה לעניים

להן יום ברור ומתחממין בה ביום 
   הצינה:

   . שומרי שבת:ראי שמיי
. אפי' מעשה ידים פרוטה שבכיס

   שאינן צריכים לגשמים מתברכין:
. (שיפוע) ברוך השולח ברכה

ומזכיר בה מלכות ואזכרה ככל 
   הברכות כולן:

. ושוב אין הרי זו תפילת שוא
   ברכה נכנסת בה:

. שאינו יודע בדבר הסמוי מן העין
  הסכום:
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        אאאא    ט,ט,ט,ט,    ––––ב ב ב ב     ח,ח,ח,ח, .25
ָייסֹות' 'ִקיּבּוץ' ר' 'ְצָדָקה' 'ּגְ ְרָנס' 'ַמֲעׂשֵ   ִסיָמן: 'ּפַ

  
י יֹוָחָנןֲאַמר     :ַרּבִ

ׁשָ  דֹול יֹום ַהּגְ ֻלּיֹותּגָ יֹום ִקּבּוץ ּגָ    ,ִמים ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ֶגב" :ׁשֶ ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ   .(תהילים קכו) "ׁשּוָבה ה' ֶאת ׁשְ

א ָמָטר "ֲאִפיִקים"ְוֵאין     ,ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ָראּו ֲאִפיֵקי ָים" :ׁשֶ    .(שמואל ב כב) "ַוּיֵ

  
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
ִמים  ׁשָ דֹול יֹום ַהּגְ ָייסֹות ּפֹוְסקֹות ּבוֹ ּגָ ֲאִפיּלּו ּגְ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ דּוֶדיָה"  :ׁשֶ ה ַנֵחת ּגְ ָלֶמיָה ַרּוֵ   .(תהילים סה)"תְּ
  
  

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
ים ְוֵאין נֹוְתִנין ַרּבִ ִביל ּפֹוְסֵקי ְצָדָקה ּבָ ׁשְ א ּבִ ִמים ֶנֱעָצִרין ֶאּלָ ׁשָ    ,ֵאין ַהּגְ

ֱאַמר ּנֶ יִאים וְ  :ׁשֶ ם ָאִין "ְנׂשִ ֶקר"  - רּוַח ְוֶגׁשֶ ת ׁשָ ַמתַּ ל ּבְ    .(משלי כה)ִאיׁש ִמְתַהּלֵ
  
  

י יֹוָחָנןַוָאַמר     :ַרּבִ
ְכִתיב   ט, א ר" : ַמאי ּדִ ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ    ?(דברים יד)^"ַעׂשּ

ר ֵ ְתַעׁשּ ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ֵ    .ַעׂשּ
  

ֵחיּה  ּכְ י יֹוָחָנןַאׁשְ    ,ֵריׁש ָלִקיׁש ִלינּוָקא ּדְ  ַרּבִ
סּוֵקיךְ  :ר ֵליּה ָאַמ     ?ֵאיָמא ִלי ּפְ

ר" :ֲאַמר ֵליּה  ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ   . "ַעׂשּ
ר"ּוַמאי  :ֲאַמר ֵליּה  ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ   ? "ַעׂשּ
ר :ֲאַמר ֵליּה  ֵ ְתַעׁשּ ּתִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ר ּבִ ֵ    .ַעׂשּ
   ?ְמָנא ָלךְ  :ֲאַמר ֵליּה 
י :ֲאַמר ֵליּה     .ִזיל ַנּסֵ
ֵרי ְלַנּסּוֵייּה  :ֲאַמר ֵליּה  רּוְך הּואּוִמי ׁשָ דֹוׁש ּבָ    ?לַהּקָ

ִתיב   !(דברים ו) "לֹא ְתַנּסּו ֶאת ה'" :ְוָהּכְ
ְעָיאָהִכי ָאַמר  :ֲאַמר ֵליּה  י הֹוׁשַ    ,חּוץ ִמזּוֹ  :ַרּבִ

ֱאַמר ּנֶ ית ָהאֹוָצר,  :ׁשֶ ר ֶאל ּבֵ ֲעׂשֵ ל ַהּמַ   "ָהִביאּו ֶאת ּכָ
זֹאת ָאַמר ה'  ֵביִתי, ּוְבָחנּוִני ָנא ּבָ ַמִים, ִויִהי ֶטֶרף ּבְ ָ ח ָלֶכם ֵאת ֲארּוּבֹות ַהׁשּ   ְצָבאֹות, ִאם לֹא ֶאְפתַּ

י"  ִלי ּדַ ָרָכה ַעד ּבְ    .(מלאכי ג)ַוֲהִריקֹוִתי ָלֶכם ּבְ
י" :ַמאי ִלי ּדַ    ?"ַעד ּבְ

ר ָחָמאָאַמר     :ַרבָאַמר  ְרִמי ּבַ
י ְפתֹוֵתיֶכם ִמּלֹוַמר ּדַ ְבלּו ׂשִ ּיִ    .ַעד ׁשֶ

סּוָקאִאי ֲהָות ָמֵט   :ֲאַמר ֵליּה     ,י ָהָתם ְלַהאי ּפְ
ךְ  ְעָיא ַרּבָ    .ָלא ֲהֵוית ְצִריְכָנא ָלְך ּוְלהֹוׁשַ

  
   ,ְותוּ 

ֵחיּה  ּכְ י יֹוָחָנןַאׁשְ ָיֵתיב ְוָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ִלינּוֵקיּה ּדְ  ַרּבִ    :ּדְ
ְרּכֹו ְוַעל ה' ִיְזַעף ִלּבֹו" ף ּדַ ַסּלֵ ֶלת ָאָדם תְּ    ,"ִאּוֶ

י יֹוָחָנןָיֵתיב  ּה וְ  ַרּבִ    ,ָקא ְמַתּמַ
אֹוַרְייָתא :ֲאַמר ָלא ְרִמיֵזי ּבְ ְכתּוֵבי ּדְ ְכִתיֵבי ּבִ א ִמיִדי ּדִ    ?ִמי ִאיּכָ

   ?ַאּטּו ָהא ִמי ָלא ְרִמיֵזי :ֲאַמר ֵליּה 
ִתיב ֶחְרּדּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו,  :ְוָהּכְ ם ַוּיֶ ֵצא ִלּבָ   "ַוּיֵ

ה ֱאלִֹהים ָלנּו"    !(בראשית מב) ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת ָעׂשָ

יּה  ל ֵעיֵניּה ְוָחָזא ּבֵ    ,ּדַ
יּה  יּה  -ָאְתָיא ִאיּמֵ יְקּתֵ    ,ַאּפִ

יּה  :ָאְמָרה ֵליּה  ּמֵ א ִמּקַ ְדָעַבד ַלֲאבּוךְ  ,ּתָ ָלא ִליֲעַבד ָלְך ּכִ    .ּדְ
  
  
יָאַמר וְ     :יֹוָחָנן ַרּבִ

ִביל ָיִחיד - ָמָטר  ׁשְ    ,ּבִ
ְרָנָסה  ים -ּפַ ִביל ַרּבִ ׁשְ    .ּבִ

  

  רש"י
   . כאפיקי נחלים:כאפיקים

. יבשה והנה חרבו מתרגמינן בנגב
   נגיבו:

. מוצאי ים אלמא אפיק אפיקי ים
לשון מים ואפיקים בנגב נמי לשון 

   גשמים:
. חיילות כשאתה מרווה גייסות

תלמי הארץ בגשם מיד גדודים 
   נוחין כדלקמן:

. לשם ולפנים פוסקי צדקה ברבים
ואורחא דמילתא נקט שאין אדם 

עצמו עשוי לפסוק צדקה בינו לבין 
   ואינו נותן:

. באין לעולם כאילו נשיאים ורוח
גשמים יורדין ואינן יורדין בשביל 
האיש המתהלל במתת שקר דכשם 
שהוא עושה לפנים ומחניף את 
העניים אף שמים מחניפין את 
הארץ שמראין נשיאים ורוח וגשם 
אין אי נמי אין קאי אשלשתם 

  דמכל אלו נעצרין: 
ו של . בן אחותלינוקא דריש לקיש

ר' יוחנן ולאחר מיתתו של ריש 
   לקיש כדמוכח לקמן:

. ינוקא לר' יוחנן מאי עשר אמר
   תעשר:

   . והכתיב לא תנסו:א''ל ינוקא
. כלומר שייגעו דולוראנ''ט שיבלו

   בלע''ז:
. להאי קרא אי הוה מטינא להתם

דהביאו את כל המעשר הוה ידעית 
   ליה ממילא:

. דאמרית לי לר' הושעיא רבך
   ה:משמי

אולת אדם תסלף דרכו ועל ה' 
. כשאדם חוטא מסלף יזעף לבו

דרכו שבאין עליו פגעים ועל השם 
יזעף לבו שכועס ואומר מפני מה 

   אירע לי פגע זה:
. משה באורייתא ולא רמזה

שהחומש הוא יסוד נביאים 
וכתובים ובכולן יש סמך למצוא 

. רבי יוחנן דלי עיניה מן התורה:
ת עיניו שהיו עפעפיו מכסין א

ומגביהין במזלגי דכספא בבבא 
קמא בפ' אחרון (דף קיז.) שהיה 

   רוצה לראותו מפני שהוא חריף:
. דלא ליעביד לך כדעבד לאבוך

שלא יתן עיניו בך כמו שנתן 
באביך והמיתו בבבא מציעא (דף 

   פד.):
. שאם א''צ מטר מטר בשביל יחיד

אלא לאדם אחד כגון שזרע אחר 
ו שדר בעיר זמן זריעת בני אדם א

שכולה נכרים וצריך למטר בא 
בזכותו ופרנסה שפע טובה ומחיה 
לכל העולם אינו בא לעולם בזכות 
אחד אלא בשביל רבים שאם רבים 
צריכין שובע שתשלח ברכה 
בתבואה הקב''ה עושה אם זכו 
אבל יחיד הצריך שיתברכו 
תבואותיו אין הקב''ה משנה 
בעבורו דין השנה אלא כפי 

''פ שמוריד בשביל ברכותיה ואע
יחיד מטר זה להשביח תבואותיו 
שלא יהו גרועות משל אחרים אבל 

  לעשות שדהו כשדה שובע לא:



  25 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                
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ִבי ׁשְ   , ל ָיִחידָמָטר ּבִ

ְכִתיב ח ה' ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך" :ּדִ    .(דברים כח) "ִיְפתַּ
  

ים ִביל ַרּבִ ׁשְ ְרָנָסה ּבִ    ,ּפַ
ְכִתיב     .(שמות טז)"ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם"  :ּדִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

י ְיהּוָדה" ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְרנָ  ה ּפַ לֹׁשָ ה, ְוַאֲהרֹן ּוִמְרָים. ׁשְ ָרֵאל, ֵאּלּו ֵהן: מֹׁשֶ   ִסים טֹוִבים ָעְמדּו ְלִיׂשְ

ֵאר ְוָענָ  נּו ַעל ָיָדם, ְוֵאּלּו ֵהן: ּבְ נֹות טֹובֹות ִניתְּ לֹׁש ַמתָּ   ן". ן ּוָמ ְוׁשָ
ְזכּות ִמְרָים ֵאר ּבִ    ,ּבְ

ְזכּות ַאֲהרֹן    ,ַעּמּוד ָעָנן ּבִ
ה ְזכּות מֹׁשֶ    .ָמן ּבִ

ֵארֵמָתה ִמ  ק ַהּבְ ּלֵ ֱאַמר ,ְרָים ִנְסתַּ ּנֶ ם ִמְרָים" :ׁשֶ ָמת ׁשָ   ,(במדבר כ) "ַותָּ

ְתֵריּה     ,(במדבר כ) "ְולֹא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה" :ּוְכִתיב ּבַ
ֵניֶהן ְזכּות ׁשְ    .ְוָחְזָרה ּבִ

קּו ַעְנֵני ָכבֹוד ּלְ    ,ֵמת ַאֲהרֹן ִנְסתַּ

ֱאַמר ּנֶ ַנֲעִני ֶמלֶ  :ׁשֶ ַמע ַהּכְ ׁשְ      – (במדבר כא)ְך ֲעָרד" "ַוּיִ
ַמע מּוָעה ׁשָ ְ    ?ַמה ׁשּ

קּו ַעְנֵני ָכבֹוד ּלְ ת ַאֲהרֹן ְוִנְסתַּ מֵּ ַמע ׁשֶ    ,ׁשָ
ָרֵאל ִיׂשְ ֵחם ּבְ ָנה לֹו ְרׁשּות ְלִהּלָ    .ּוְכָסבּור ִניתְּ

ְכִתיב י ָגַוע ַאֲהרֹן"  :ְוַהְיינּו ּדִ ל ָהֵעָדה ּכִ ְראּו ּכָ      – (במדבר כ)"ַוּיִ
הוּ ַר ָאַמר  י ַאּבָ    :ּבִ

ְקֵרי  ְראּו"ַאל ּתִ א  "ַוּיִ יָראוּ 'ֶאּלָ    ',ַוּיֵ
ְדָדִריׁש ֵריׁש ָלִקיׁש     ,ּכִ

ָא     :ֵריׁש ָלִקיׁש ר ַמ ּדְ
י' ע ְלׁשֹונֹות 'ּכִ ַאְרּבַ ׁש ּבְ ּמֵ    :ְמׁשַ

   ,ִאי
ְלָמא    ,ּדִ

א    ,ֶאּלָ
ָהא    .ּדְ

ה ְזכּות מֹׁשֶ ֵניֶהם ּבִ    .ָחְזרּו ׁשְ
ק ּלְ ה ִנְסתַּ ןֵמת ֹמׁשֶ    ,ּו ּכּוּלָ

ֱאַמר ּנֶ ֶיַרח ֶאָחד" :ׁשֶ ת ָהרֹוִעים ּבְ לֹׁשֶ   ,(זכריה יא) "ָוַאְכִחיד ֶאת ׁשְ
ֶיַרח ֶאָחד ֵמתוּ  ִניָסן ?ְוִכי ּבְ ָאב ,ַוֲהלֹא ִמְרָים ֵמָתה ּבְ ֲאָדר ,ְוַאֲהרֹן ּבְ ה ּבַ    !ּוֹמׁשֶ

לּו  טְּ ְתּבַ ּנִ ד ׁשֶ א ְמַלמֵּ נִּ  ׁש לֹ ׁשָ ֶאּלָ נֹות טֹובֹות ׁשֶ ֶיַרח ֶאָחדַמתָּ ן ּבְ קּו ּכּוּלָ ּלְ נּו ַעל ָיָדן ְוִנְסתַּ      ".תְּ
ִביל ָיִחיד ׁשְ ְרָנָסה ּבִ ָחן ּפַ ּכְ    !ַאְלָמא ַאׁשְ

  
ה אִני מֹׁשֶ    ,ׁשַ

ֵעי ים הּוא ּבָ ְלַרּבִ יָון ּדִ ֵמי - ּכֵ ים ּדָ ַרּבִ    .ּכְ
  
  

ר ָמנֹוַח  ר ִאיֵדיוְ  ַרב הּוָנא ּבַ מּוֵאל ּבַ יא ִמ וְ  ַרב ׁשְ ְנָיאַרב ִחּיָ וְסּתַ    ,ּוַ
יּה ּדְ  ִכיֵחי ַקּמֵ    .ָרָבאֲהוּו ׁשְ

יּה ּדְ  י ָנח ַנְפׁשֵ יּה ּדְ  ָרָבאּכִ אָאתּו ְלַקּמֵ ּפָ    ;ַרב ּפַ
ָרא ְלהוּ  ּבְ א ְוָלא ֲהָוה ִמְסּתַ ַמְעּתָ ֲהָוה ֲאַמר ְלהּו ׁשְ ל ֵאיַמת ּדַ ֵזי ַאֲהָדֵדי ,ּכָ   . ֲהוּו ְמַרּמְ

יּה  ְעּתֵ   .ָחַלׁש ּדַ
ֶחְלֵמיּה ַאְקרוּ    ט, ב ת ָהרֹוִעים" :ֵיּה ּבְ לֹׁשֶ   (זכריה יא).  "ָוַאְכִחיד ֶאת ׁשְ

יּה  י ֲהוּו ִמיְפְטֵרי ִמיּנֵ ָלָמא :ֲאַמר ְלהוּ , ְלָמָחר ּכִ ׁשְ ָנן ּבִ   .ֵליְזלּו ַרּבָ
  

י ר ַאׁשִ יִמי ּבַ יּה ּדְ  ַרב ׁשִ ִכיַח ַקּמֵ אֲהָוה ׁשְ ּפָ    ,ַרב ּפַ
י ֵליּה טּוָבא    .ֲהָוה ַמְקׁשֵ

יּה  ,ַחד יֹוָמא ָנַפל ַעל ַאּפֵ ֲאַמר ,ַחְזֵייּה ּדְ ְמֵעיּה ּדַ יִמי' :ׁשַ ׁשִ יּסּוָפא ּדְ    ',ַרְחָמָנא ִליְצָלן ִמּכִ
י ֵליּה  ִתיקּוָתא ְותּו ָלא ַאְקׁשֵ יל ֲעֵליּה ׁשְ    .ַקּבִ

  
  

ִביל ָיִחיד ׁשְ    ,ְוַאף ֵריׁש ָלִקיׁש ָסַבר ָמָטר ּבִ
ָאַמר     :ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ

ִין ְלָמ  ִביל ָיִחידִמּנַ ׁשְ    ?ָטר ּבִ

  רש"י
   . של אחד משמע:מטר ארצך

   . לשון רבים:ממטיר לכם
. סלע וזבין ממנו בארה של מרים

מים והיה מתגלגל והולך עם 
ישראל והוא הסלע שבו הכה משה 

יו שלא היה רוצה להזיל מימ
   בשבילו לפי שמתה מרים:

. ענני רקיע ונסתלקו ענני כבוד
וענני עשן ושאר עננים אינן של 

   כבוד:
. שכן כתיב חזרה בזכות שניהן

ודברתם שניכם אל הסלע ונתן 
   מימיו:

כי משמש ארבע לשונות אי דלמא 
. כל מקום שצריך אלא דהא

לדרוש כי בין לענין דרשה בין 
 למשמעות המקרא תוכל לשנותו
באחד מהני ארבע לשונות דלשון 
כי משמע בכולם וכן וכד וברם 
וארי בכלל הני ד' הן והאי דכי גוע 
אהרן משתמש בלשון דהא 
ושמעינן מינה טעמא דקרא דמה 
טעם נתראו דהא מית שהרי מת 
אהרן וריש לקיש לא אתי למימר 
דלא מתרגמין שום כי בעולם אלא 
מהני לשונות אלא אפי' מתרגם 

דרשינן משמעותיה דלמא ארי 
כמשמעות דהא ומאן דמתרגם 
וחזיאו כל כנישתא דהא מית 
טועה הוא דאם כן ואתחזיאו 
מיבעי ליה ויראו כל העדה במשקל 
ויראו ראשי הבדים וירפו המים 

   ויעלו מעל משכן קרח:
. חזרו שניהם בזכות משה

מדכתיב ואכחיד את שלשת 
הרועים פשיטא לן דבדידהו 

סים משתעי שלא מצינו פרנ
   לישראל שלשה כאחד אלא הם:

. שנאמר (במדבר כ) מתה בניסן
ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר 
צין בחדש הראשון וישב העם 
בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם 

   (בפרה) אדומה:
   . באחד לחדש:אהרן מת

   . מאותו מקום:מווסתניא
. מראין ומביטין זה אחוו להדדי

לזה דלא סלקא להו שמעתא 
  כרבא: 
. היו מקרין אותו מקרא אקרויה

זה בחלום ואכחיד את שלשת 
הרועים בירח אחד שרוצין לעונשן 

   בשמים משום דמכספי ליה:
. רב שימי שתיקותא קבל עליו

   מלהקשות עוד:
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ְכִתיב ֵעת ַמְלקֹוׁש,  :ּדִ ֲאלּו ֵמה' ָמָטר ּבְ   "ׁשַ
ֶדה" ָ ׂשּ ב ּבַ ן ָלֶהם ְלִאיׁש ֵעׂשֶ ם ִיתֵּ ׁשֶ ה ֲחִזיִזים ּוְמַטר ּגֶ    .(זכריה י) ה' עֹוׂשֶ

   ?ָיכֹול ַלּכֹל
ְלמּוד לֹוַמר    ."ְלִאיׁש" :ּתַ

  
   :ְוַתְנָיא

דֹוָתיו? ָיכֹול ְלָכל  –"ְלִאיׁש" "ִאי    ׂשְ
ְלמּוד לֹוַמר ֶדה" תַּ   ."ׂשָ

ֶדה"ִאי  ֶדה?  – "ׂשָ ָ   ָיכֹול ְלָכל ַהׂשּ
ְלמּוד לֹוַמר ב" תַּ    "."ֵעׂשֶ

  
י ָהא ּדְ  ר ְקִטיָנאּכִ אל ּבַ ִנּיֵ ָתא ַרב ּדָ יּנְ    ,ֲהָוה ֵליּה ַהִהיא ּגִ

ל יֹוָמא ֲהָוה ָאֵזיל ְוָסִייר ָלּה     ,ּכָ
ֲעָיא :ֲאַמר ָרא ּבָ אַמ  ָהא ִמיׁשְ א ,ּיָ ֲעָיא ַמּיָ ָרא ָלא ּבָ    ,ְוָהא ִמיׁשְ

ֵקי א ַוֲאָתא ִמיְטָרא ְוָקַמׁשְ ֵעי ֵליּה ַמּיָ ִמיּבָ ל ֵהיָכא ּדְ    .ּכָ
  

ה ֲחִזיִזים"?ַמאי     "ה' עֹׂשֶ
  

יָאַמר  י ֲחִניָנאיֹוֵסי  ַרּבִ ַרּבִ    :ּבְ
ה לוֹ  רּוְך הּוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ יק ַהּקָ יק ְוַצּדִ ל ַצּדִ ּכָ ד ׁשֶ ְפֵני ַעְצמוֹ  ְמַלּמֵ    .ֲחִזיז ּבִ

  
   ?"ֲחִזיִזים"ַמאי 

  
   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

   .ּפֹוְרחֹות
  

י יֹוָחָנןֲאַמר     :ַרּבִ
   .ּפֹוְרחֹות – ִסיָמן ְלָמָטר

  
   '?ּפֹוְרחֹות'ַמאי 

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

א א ּתּוֵתי ֵעיָבא ְסִמיְכּתָ    .ֵעיָבא ְקִליׁשָ
  

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
י ִמיְטָרא  ְנִהיָלא ּמֵ    ,ָאֵתי ִמיְטָרא -ִמּקַ

ַתר ִמיְטָרא  ֵסיק ִמיְטָרא - ּבָ    .ּפָ
  

י ִמיְטָרא  ּמֵ   ְמהֹוְלָתא  :ְוִסיָמָניךְ  ,ָאֵתי ִמיְטָרא -ִמּקַ
ָבַתר ִמיְטָרא  ֵסיק ִמיְטָרא -ּדְ י :ְוִסיָמָניךְ  ,ּפָ ִעיּזֵ   .ַחְרָיא ּדְ

  
ַלע ְלָבֶבל עּוָלא    ,ִאיּקְ

   ,ָחָזא ּפֹוְרחֹות
א ָאֵתי ִמיְטָרא :ֲאַמר ְלהוּ  ּתָ ַהׁשְ ּנּו ָמאֵני ּדְ    .ּפַ

   ,ְלסֹוף ָלא ָאֵתי ִמיְטָרא
ֵרי ִמיְטַרְייהוּ  :ֲאַמר ּקְ ְבָלֵאי ָהִכי ְמׁשַ ֵרי ּבַ ּקְ ְמׁשַ י ֵהיִכי ּדִ    .ּכִ

  
ַלע ְלָבֶבל עּוָלא    ,ִאיּקְ

זּוָזא ַתְמֵרי ּבְ א ּדְ    ,ָחֵזי ְמלֹא ַצּנָ
זּוָזאְמלֹא ַצנָּ ' :ֲאַמר א ּבְ דּוְבׁשָ אֹוַרְייָתא ,א ּדְ    '?!ּוַבְבָלֵאי ָלא ַעְסֵקי ּבְ

ֵליְלָיא ִצֲערּוהוּ     ,ּבְ
אֹוַרְייָתא' :ֲאַמר זּוָזא ּוַבְבָלֵאי ַעְסֵקי ּבְ יָנא ּבְ ַסכִּ א ּדְ    '.ְמלֹא ַצּנָ

  רש"י
  

. כלומר יכול אין נותן יכול לכל
   מטר אא''כ הכל צריכין לו:

   . אפילו בשביל אחד:ת''ל לאיש
. כלומר שדותיו אי לאיש יכול לכל

אינו יורד עד שהוא צריך לכל 
   שדותיו:

. אפי' אינו צריך אלא ת''ל שדה
   בשדה אחד:

אי בשדה יכול עד שיצטרך לכל 
. אפילו אינו השדה ת''ל עשב

צריך אלא לעשב אחד (עשב) 
   בשביל ירק אחד יורד עליו מטר:

   . מעיין:וסייר
   . ערוגה:מישרא

. לכל צדיק הבא עושה לו חזיז
עולם הזה להריק לו גשמים על ב

שדותיו ברישא בעי מאי חזיזים 
לשון רבים והדר בעי ומאי נינהו 

   חזיזים מאי נינהו דקרי חזיזי:
ה''ג עיבא קלישתא דתותי עיבא 

. דתותי עיבא כלפי סמיכתא
   הארץ:
. כמו קיטמא נהילא (חולין נהילא

דף נא:) שהיא דקה גשמים דקים 
ין כקמחא נהילא שהיא דקה הבא

   תחילה למטר ואח''כ בא מטר:
. גשמים יורדין לרוב אתי מיטרא

ואין פוסקין מהר אבל בא מטר 
תחילה ומתחילין דקין לבא 

   פוסקין מיד:
. שמתחילה יוצא קמח מהולתא

   דק ולבסוף סובין גסין:
. ריעי של עזים חריא דעיזי

בתחילה יוצאה גסה ולבסוף דקה 
   ופוסק:
   . דבש עושין מהן:דתמרי

. כלומר יכולין בבלאי לא עסקיו
הן לעסוק תמיד שיש להן מזונות 

   בזול ובלא טורח:
. בשלשול דאמרו (גיטין מצערים

   דף ע.) תמרי משחנן ומשלשלן:
. שמתוך מלא צנא דסכיני בזוזא

שלוקחין אותו בזול אוכלין מהן 
  הרבה ומצערים אותן:
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        אאאא    י,י,י,י,    ––––ב ב ב ב     ט,ט,ט,ט, .26
ְנָיא    :ּתַ

י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִממֵּ    יֵמי אֹוְקָיינֹוס הּוא ׁשֹוֶתה, ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ֵני ָהֲאָדָמה" :ׁשֶ ל ּפְ ָקה ֶאת ּכָ   (בראשית ב). "ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ְוִהׁשְ

ַע ָאַמר לֹו  י ְיהֹוׁשֻ   ! ּוִחין ֵהןי אֹוְקָיינֹוס ְמלא ֵמיֵמ : ַוֲהלֹ ַרּבִ
ָעִבים.  ִקין ּבֶ תְּ   ָאַמר לֹו: ִממַּ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   ר: אֹוֵמ  ַרּבִ
ִים ָהֶעְליֹוִנים הּוא ׁשֹוֶתה,  ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִממַּ   ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ִים" :ׁשֶ ה ּמָ תֶּ ׁשְ ַמִים תִּ ָ    .(דברים יא) "ִלְמַטר ַהׁשּ

ים: א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ    ?"ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ" ֶאּלָ
ִרים ְועֹוִלים ָלָרִקיַע ּופֹוְתִח  ּבְ ָהֲעָנִנים ִמְתּגַ ד ׁשֶ ִלין ֵמי ָמָטר, ְמַלּמֵ נֹוד ּוְמַקּבְ יֶהן ּכְ   ין ּפִ

ֱאַמר: ּנֶ   (איוב לו),  "ָיזֹּקּו ָמָטר ְלֵאדֹו" ׁשֶ

ְכָבָרה,  בֹות ֵהן ּכִ   ּוְמנּוּקָ
רֹות ַמִים ַע  ְ י ַקְרַקעּוָבאֹות ּוְמַחׁשּ ּבֵ   , ל ּגַ

ֱא  ּנֶ ָחִקים" :ַמרׁשֶ ַרת ַמִים ָעֵבי ׁשְ    ,(שמואל ב כב) "ַחׁשְ

ין ִט  ְמלֹא ֵניָמא, ְוֵאין ּבֵ א ּכִ ה ֶאּלָ ה ְלִטיּפָ   יּפָ
ַמִים ָוָאֶרץ,  ְבְראּו ּבֹו ׁשָ ּנִ יֹום ׁשֶ ִמים ּכְ ׁשָ דֹול יֹום ַהּגְ ּגָ ְדָך ׁשֶ   ְלַלּמֶ

ֱאַמר ּנֶ ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר" :ׁשֶ   (איוב ט).   "עֹוׂשֶ

ֵני ֶאֶרץ" :ְכִתיבוּ    (איוב ה).  "ַהּנֹוֵתן ָמָטר ַעל ּפְ

ןּוְכִתיב ְלַה  ַמְעתָּ ֱאלֵֹהי עֹוָלם ה' ...  :ּלָ   "ֲהלֹא ָיַדְעתָּ ִאם לֹא ׁשָ
  (ישעיהו מ).  ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתֹו"

  

ְכִתיב ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדִ ֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו" :ּכְ   (תהילים קד), "ַמׁשְ
י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ

רּוְך הּוא - "ֵמֲעִלּיֹוָתיו" דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ    ,ׁשֶ
ַמאן    ?ּכְ

  
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    .ּכְ

  
י ֱאִליֶעֶזר    ?ְוַרּבִ

  
ָסְלִקי ְלָהָתם  יָון ּדְ ֶקה ֵמֲעִלּיֹוָתיו"ּכֵ    .ָקֵרי ְלהוּ  "ַמׁשְ
יָמא ָהִכי ִאי ָלא ּתֵ ַמִים" ,ּדְ ָ ַחת ָלּה (דברים כח)  "ָאָבק ְוָעָפר ִמן ַהׁשּ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ

ַמְדֵלי ְלָהָתם יָון ּדְ א ּכֵ ַמִים" – ֶאּלָ ָ    ,ָקֵרי ֵליּה  "ִמן ַהׁשּ
ָסְלִקי ְלָהָתם יָון ּדְ    .ָקֵרי ֵליּה  "ֵמֲעִלּיֹוָתיו" – ָהָכא ַנִמי ּכֵ

  
ָאַמר  ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדַ י ֲחִניָנאּכְ    :ַרּבִ

הֹומֹות" אֹוָצרֹות תְּ ם נֹוֵתן ּבְ ד ֵמי ַהּיָ נֵּ     –(תהילים לג)  "ּכֵֹנס כַּ

ַרם ָלאֹוָצרֹות ׁשֶ  רִמי ּגָ אּו ּבָ ְתַמּלְ הֹומֹות – ּיִ   ,ּתְ
ַמאן ּכְ

5 ?  
  

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    .ּכְ
  

ַע  י ְיהֹוׁשֻ    ?ְוַרּבִ
  

ל עֹוָלם^ ַההּוא   י, א יתֹו ׁשֶ ְבִרּיָ   .ּבִ
  

                                                
 ע"פ הגהת הב"ח. 5

  רש"י
. כלומר ממים ממימי אוקיינוס

ל מעלה של מטה ולא ממים ש
שנאמר ואד יעלה מן הארץ ששתה 

   בארץ ועלה:
. ואין תבואה גדילה מלוחין הן

   מהן:
. רקיעין מוציאין יזקו מטר לאדו

. כמו יצוקו צק יזקו מים לעבים:
   לעם ויאכלו (מלכים ב ד):
. העבים חשרת מים עבי שחקים

מחשרין כלומר משירין המים 
   לארץ:
. אקרא דלקמן קאי ואומר ללמדך

   הרים לא גרסינן הכא: מכין
. דאמר ממים כרבי יהושע

   העליונים:
דואמר רבי יוחנן מעליותיו של 

. כלומר ממים העליונים מעלה
ורבי יוחנן מים העליונים אתא 
לאשמועינן דאי לאו רבי יוחנן הוי 
אמינא דהכי קאמר מעליות 
שהקדוש ברוך הוא עומד בהם 
הוא משקה אותן למטה ולעולם 

   ס:המים מאוקיינו
. אמר לעולם מעליותיו ור' אליעזר

   של הקב''ה כרבי יוחנן וכו':
. מים של מטה כדכתיב תהומות

  תהומות יכסיומו (שמות טו): 
. כתיב שהיה כל בברייתו של עולם

העולם שטוף במים והקב''ה כונסן 
במקום אחד כמכניס מים בנאד 
שנתנם באוצרות דכתיב נותן 
באוצרות תהומות שם חול גבולו 

  אוצר לים:ו
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        אאאא    י,י,י,י, .27
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה, ְוָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִנְבָרא ְלַבּסֹוף, ֶרץ יִ ֶא " ִחיּלָ ָרֵאל ִנְבֵראת תְּ   ׂשְ
ֱאַמר ּנֶ ה ֶאֶרץ ְוחּוצֹות". :ׁשֶ    "ַעד לֹא ָעׂשָ

ִליַח,  ַעְצמֹו, ְוָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ע"י ׁשָ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֶקה אֹוָתּה ַהּקָ ָרֵאל ַמׁשְ   ֶאֶרץ ִיׂשְ
ֱאַמר ּנֶ ֵני חּוצֹות" :ׁשֶ ֵני ָאֶרץ ְוׁשֵֹלַח ַמִים ַעל ּפְ    ."ַהּנֹוֵתן ָמָטר ַעל ּפְ

ָרֵאל ׁשֹוָתה ֵמ  ְמִצית, ֶאֶרץ ִיׂשְ ִמים, ְוָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִמתַּ ׁשָ   י ּגְ
ֱאַמר ּנֶ ֵני ָאֶרץ" :ׁשֶ    .ְוגֹו' "ַהּנֹוֵתן ָמָטר ַעל ּפְ

ה, ְוָכל ָהעֹוָלם  ִחיּלָ ָרֵאל ׁשֹוָתה תְּ   , ּכּוּלֹו ְלַבּסֹוףֶאֶרץ ִיׂשְ
ֱאַמר ּנֶ ֵני ָאֶרץ" :ׁשֶ     – ְוגֹו' "ַהּנֹוֵתן ָמָטר ַעל ּפְ

ל ְלָאָדם ִביָנה  ָמׁשָ ל ֶאת ַהּגְ ַגּבֵ ּמְ סֹוֶלת".  –ׁשֶ יַח ֶאת ַהּפְ   נֹוֵטל ֶאת ָהאֹוֶכל ּוַמּנִ
  
  

  רש"י
. מה שנשאר משיורי תמצית

   בעבים אחר שתיית':
   . א''י:על פני ארץ

. שם יורדין בתחילה שותה
  הגשמים תחילה כך שמעתי:
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        אאאא    י,י,י,י, .28
   :ָאַמר ָמר

ָעִבים"  ִקין ֵהן ּבֶ תְּ   "ִמּמַ
   ?ְמָנֵליּה 

  
ָאַמר  ר יֹוֵסףּדַ י ִיְצָחק ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ִתיב ָחִקים" :ּכְ ַכת ַמִים ָעֵבי ׁשְ    ח), (תהילים י"ֶחׁשְ
ָחִקים" :ּוְכִתיב ַרת ַמִים ָעֵבי ׁשְ    –(שמואל ב כב)  "ַחׁשְ

קֹול כַּ  ֵדי ַאֵרי"ׁשְ יּה , ׁש "ף ּוׁשְ ַרת'ְוָקֵרי ּבֵ    '.ַחְכׁשָ
  

הוּ  ִריׁש ּבְ י ְקָרֵאי ַמאי ּדָ ַהּנֵ ַע ּבְ י ְיהֹוׁשֻ    ?ְוַרּבִ
  

ִכי ָאָתא  י ָהא ּדְ יִמיָסַבר ָלּה ּכִ    :ֲאַמר ַרב ּדִ
ַמ     .ַסְגָיין מֹוִהי – ָחׁשּוְך ֲעָנֵני ,ְזִעיִרין מֹוִהי – ָנהֹור ַעְנֵני :ֲעָרָבאָאְמֵרי ּבְ

  
ַתְנָיא ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ    :ּכְ

לּוִים, וּ  ַמֲאָמר ֵהם תְּ ִמ ֵפירֹוֵתיֶה "ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ּבְ ׁשָ   , יםן ֵמי ּגְ
ֱאַמר ּנֶ ע ָהָאֶרץ" ׁשֶ ּבַ ׂשְ יָך תִּ ִרי ַמֲעׂשֶ     – "ִמּפְ

ַמ     ?אןּכְ
  

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    .ּכְ
  

י ֱאִליֶעֶזר   ?ְוַרּבִ
  

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה ָיָדיו ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ְכִתיב, ַההּוא ּבְ    .הּוא ּדִ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ן ֵעֶדן הּוא ׁשֹוֶתה ְמִצית ּגַ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִמּתַ    ,ּכָ

ֱאַמר ּנֶ    .ְוגֹו' ֵעֶדן""ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמ  :ׁשֶ
  

ָנא    :ּתָ
ְרַקב" ית ּכּור ׁשֹוֶתה תַּ ְמִצית ּבֵ    ."ִמתַּ

  
  

  רש"י
. שני חשרת מים וחשכת מים

מקראות הן חד בתהלים וחד 
   בשמואל בוידבר דוד:

. כלומר ה''ג שקול כף ושדי אריש
קח כף שבמלת חשכת וצרפו עם 

חשרת וקרי ביה חכשרת  מלת
   שממתקין ומכשירין בעבים:

. והיינו חשוך ענני סגיאין מימוהי
   דכתיב חשכת מים:

. כשהענן קליש זעירן נהור ענני
מימוהי ומכלל חשוך סגיאין אתה 
למד אבל נהור זעירין וחשרת לשון 
השרה כמו אין שורין דיו (שבת דף 
יז:) כו' כדדריש ליה רבי יהושע 

כת מיבעי ליה להכי לעיל אבל חש
   ולהכי:

. אינן נחות על במאמר הן תלוין
שום דבר אלא מכונסות ועומדות 
כמין בריכה ותלויות במאמרו של 

   הקב''ה:
. משום ופירותיהן מי גשמים

לישנא דקרא נקט הכי משום 
דכתיב מפרי מעשיך תשבע הארץ 
ופירותיהם כלומר מזיעת המים 
שאין נחסרין כלום כדכתיב 

ה) פלג אלהים מלא מים (תהלים ס
כל שעה והקרן קיימת ופירותיהן 
מי גשמים וכן מפורש בבראשית 

   רבה:
. סימן לדבר שגן ונהר יוצא מעדן

עדן שותה מן הגשמים תחילה 
דכתיב ונהר יוצא מעדן להשקות 

   את הגן וגו':
. כלי תנא מתמצית בית כור

שמשקין במימיו בית כור יכולין 
יעת להשקות בתמציתו שיעור זר

תרקב שהוא אחד מששים בבית 
כור והכי נמי עולם אחד מששים 
בגן עדן ודי לו בתמצית העננים 
המשקין את הגן גן לפני כל העולם 

  כולו כעדן לגן:
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        י, אי, אי, אי, א .29
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ע ֵמאֹות"ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ְרָסה ַעל  ַהְוָיא ַאְרּבַ עּפַ ְרָסהֵמא ַאְרּבַ   , ֹות ּפַ
כּוׁש,  ים ּבְ ִ ׁשּ ִ   ְוהּוא ֶאָחד ִמׁשּ

עֹוָלם,  ים ּבָ ִ ׁשּ ִ   ְוכּוׁש ֶאָחד ִמׁשּ
ן,  ּגַ ים ּבַ ִ ׁשּ ִ   ְועֹוָלם ֶאָחד ִמׁשּ

ים ְלֵעֶדן,  ִ ׁשּ ִ   ְוַגן ֶאָחד ִמׁשּ
ים ְלֵגיִהּנֹם,  ִ ׁשּ ִ   ְוֵעֶדן ֶאָחד ִמׁשּ

ִכיּסּוי ְקֵדָרה  ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּכְ םִנְמָצא ּכָ   . ְלֵגיִהּנָ
יעּור,  ם ֵאין ָלּה ׁשִ יִהּנָ   ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ּגֵ

יעּור".ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ֵעֶדן ֵאי    ן ָלּה ׁשִ
  

ְעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
ְכִתיב ת אֹוָצרֹות"" :ַמאי ּדִ ים ַרּבַ    ?(ירמיהו נא) ׁשֹוַכְנתְּ ַעל ַמִים ַרּבִ

ר הּו אֹוְצרֹוֶתיָה ְמֵליאֹות ּבַ ּיְ ַרם ְלָבֶבל ׁשֶ    ?ִמי ּגָ
ים ֹוֶכֶנת ַעל ַמִים ַרּבִ ׁשּ ֵני ׁשֶ    .ָהֵוי אֹוֵמר ִמּפְ

  
   :ַרבֲאַמר 

ֶבלֲע  לֹא ִמיְטָרא ,ִתיָרה ּבָ ַחְצָדא ּבְ    .ּדְ
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבַ
ִני ,ְנִקיִטיָנן   .טֹוְבָעִני ְולֹא יּוְבׁשָ

  
  
  
  

  רש"י
. נמצא כל העולם ככיסוי קדרה

   הקטן כנגד הקדרה:
. רבת שוכנת על מים רבים

   אוצרות בא קצך אמת בצעך:
   . שקנו עושר:שרבו אוצרותיה

. שמשקין שדותיהן מים רבים
דבבל עמוקים מכל הארצות 

   וגשמים מטפטפין ויורדין שם:
. עשירה היא בבל עתירה בבל

שקוצרין בה תבואה בלא מטר 
   שאינן צריכים לגשמים:

. דהכי חצדא בבל בלא נקיטינן
   מיטרא:
. היא מקום מצולה דטובעני

   ורקק:
  . שאינה יבשה: ולא יובשני



  30 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

  

 gmail.com.ilvinetdb8@1 – 0526071122דניאל ברק ווינט ועמותת וכל בנייך  –גמרא סדורה  - שמורות כל הזכויות 

 

56  

        אאאא    י,י,י,י, .30
ָנה   ִמׁשְ

ָון ׁשֹוֲאִלין ֶא  ַמְרֶחׁשְ ה ּבְ לֹׁשָ ׁשְ ִמ ּבְ ׁשָ   . יםת ַהּגְ
ְמִליֵאל ן ּגַ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ְבָעה ּבֹו,  ׁשִ רּבְ ה ָעׂשָ ָ   , ר ֶהָחגַח יֹום ַא  ֲחִמׁשּ

ָרת. ָרֵאל ִלְנַהר ּפְ ִיׂשְ ּבְ יַע ַאֲחרֹון ׁשֶ ּגִ ּיַ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  

ָמָרא   ּגְ

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ַרּבָ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
ְנָיא    :ּתַ

  : ראֹוֵמ  ֲחַנְנָיה"
קּוָפה" תְּ ים ּבַ ִ ׁשּ    .ּוַבּגֹוָלה ַעד ׁשִ

  
יאֲאַמר  ר ִחּיָ מוּ ֲאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ    :ֵאלׁשְ

ֲחַנְנָיה    .ֲהָלָכה ּכַ
  

   ?!ֵאיִני
מּוֵאל ְ יּה ִמׁשּ עּו ִמיּנֵ    :ְוָהא ּבָ

ִריָנן ְוֵתן ַטל ּוָמָטר    ?ֵמֵאיַמת ַמְדּכְ
   :ֲאַמר ְלהוּ 

א ּבָ יֵלי ִציֵבי ְלֵבי ָטבּות ִריׁשְ י ְמַעּיְ    !ִמּכִ
  

יְלָמא יעּוָרא הּוא ,ּדִ    .ִאיִדי ְוִאיִדי ַחד ׁשִ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ים ִ ׁשּ ְלַאַחר ׁשִ ים אֹו ּכִ ִ ׁשּ ִלְפֵני ׁשִ ים ּכְ ִ ׁשּ    ?יֹום ׁשִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

   :ֲאַמר ַרב
ים ִ ׁשּ ְלַאַחר ׁשִ ים ּכִ ִ ׁשּ    ,יֹום ׁשִ

מּוֵאלוּ     :ֲאַמר ׁשְ
ים ִ ׁשּ ִלְפֵני ׁשִ ים ּכְ ִ ׂשּ    .יֹום ׁשִ

  
ר ִיְצָחקָאַמר  י ַנְחָמן ּבַ    :ַרּבִ

עּו ַמ  :ְוִסיָמָנךְ  אי ּבָ אִעיּלַ עּו ַמּיָ ֵאי ָלא ּבָ ּתָ א ּתַ    .ּיָ
  

   :אּפָ ַרב ּפָ ֲאַמר 
ים – ִהְלְכָתא ִ ׁשּ ְלַאַחר ׁשִ ים ּכִ ִ ׁשּ   .יֹום ׁשִ

  
  

  רש"י
   מתני'

לשה במרחשון שואלין את בש
וכו' רבן גמליאל אומר  הגשמים

בשבעה בו בט''ו יום אחר החג. 
כלומר בשבעה במרחשון הוא ט''ו 

  אחר החג:
. כלומר קודם כדי שיגיע האחרון

ביאת מים לנהר פרת שהוא רחוק 
   יותר:

  
  גמ' 

. ובגולה אין שואלין ובגולה ששים
עד ששים בתקופה לפי שהוא 

צריכים מטר כל מקום נמוך ואין 
   כך:

מכי מעיילי ציבי לבי טבות 
. משעה שמכניסין עצים רישבא

לאוצר לצורך ימות הגשמים שכן 
היו נוהגין לפי שהיו יודעין שזמן 
גשמים הוא משם ואילך ולא היו 

   יכולין לחטוב עצים ביער:
. צייד עופות כמו אין רישבא

פורשין רשבים ליונים (ב''ק דף 
   עט:) טבות שם אדם:

   . ולא מדכרינן:כלפני ס'
   . ומדכרינן:כלאחר ס'

. העומדים בהרים עילאי בעו מים
צריכין יותר מים מפני שהגשמים 

   מתגלגלים ויורדין למטה:
. שמתכנסין כל תתאי לא בעו מים

מימי ההרים לבקעה ה''נ רב שהיה 
מארץ ישראל כדאמרינן בעלמא 
(גיטין דף ו.) מכי אתא רב לבבל 

והה מכל הארצות וארץ ישראל גב
משום הכי אמר כלאחר ששים 
ובבבל בגולה מתוך שאינן צריכין 
לגשמים אין שואלין עד ס' 
לתקופת תשרי וכן אנו נוהגים 

  שכל מנהגינו אחר בני בבל:
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        בבבב- - - - י, אי, אי, אי, א .31
ָנה   ִמׁשְ

ָון וְ  ַמְרֶחׁשְ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ יַע ׁשִ ִמים לֹא ָיְרדוּ ִהּגִ ׁשָ   : ּגְ
ֲעִנּיֹות  לֹׁש תַּ ין ׁשָ     –ִהְתִחילּו ַהְיִחיִדים ִמְתַעּנִ

ֲחׁשֵ אוֹ  ֶ   , יָכהְכִלין ְוׁשֹוִתין ִמׁשּ
ה.  טָּ ִמיׁש ַהּמִ ל ּוְבַתׁשְ ְנּדָ ְמָלאָכה, ּוִבְרִחיָצה, ּוְבִסיָכה, ּוִבְנִעיַלת ַהסַּ ִרין ּבִ   ּומּותָּ

  
יַע  ְסֵליוִהּגִ ִמים:  רֹאׁש חֹוֶדׁש ּכִ ׁשָ   ְולֹא ָיְרדּו ּגְ

בּ  ֲעִנּיֹות ַעל ַהּצִ לֹׁש תַּ ין ּגֹוְזִרין ׁשָ ית ּדִ     –ּור ּבֵ
יָכה,  ֲחׁשֵ ֶ   אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ִמׁשּ

ה.  טָּ ִמיׁש ַהּמִ ל ּוְבַתׁשְ ְנּדָ ְמָלאָכה, ּוִבְרִחיָצה, ּוְבִסיָכה, ּוִבְנִעיַלת ַהסַּ ִרין ּבִ   ּומּותָּ
  

ָמָרא    ּגְ
   "ְיִחיִדים"?ַמאן 

  
   :ַרב הּוָנאָאַמר 
ָנן    .ַרּבָ

  
   :ַרב הּוָנאְוָאַמר 

ין ֲעִנּיֹות ְיִחיִדים ִמְתַעּנִ לֹׁש ּתַ ִני :ׁשָ ִני ,ׁשֵ י ְוׁשֵ    .ַוֲחִמיׁשִ
  

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקַמׁשְ
ֵניָנא    :ּתְ

ּלֹא ְל  י ׁשֶ ֲחִמיׁשִ ה ּבַ ִחיּלָ תְּ ּבּור ּבַ ֲעִנית ַעל ַהּצִ ָעִרים ַהְפִקיַע ֶאת"ֵאין ּגֹוְזִרין תַּ ְ   , ַהׁשּ
ִני ַוֲחִמיׁשִ  ֲעִנּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ׁשֵ לֹׁש תַּ א ׁשָ ִניֶאּלָ    !"י ְוׁשֵ

  
ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ

י ִצּבּור    .ֲאָבל ָיִחיד ָלא ,ָהֵני ִמיּלֵ
ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ִהְתִחילּו ַהְיִחיִדים ְלִהְתַעּנֹות,  ׁשֶ   "ּכְ
ִני ִמְתַע  ין ׁשֵ ִניּנִ י ְוׁשֵ   , ַוֲחִמיׁשִ

ים, ּוְבָיִמי   י, ב י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ֲעִנית"ּוַמְפִסיִקין: ּבְ ת תַּ ְמִגיּלַ תּוִבין ּבִ    .ם טֹוִבים ַהּכְ
  

  רש"י
  מתני' 

. אוכלין הגיע שבעה עשר וכו'
ושותין משחשיכה שאין אוכלין 
מבעוד יום כיום הכפורים ותשעה 

   באב:
  

  גמ' 
. האי דקאמר שני קמ''ל מאי

   וחמישי ושני:
. בפירקין דלקמן (דף טו:) תנינא

אין גוזרין תענית כו' שלא להפקיע 
את השערים שאם היו מתחילין 
להתענות בחמישי היו קונין 
למוצאי התענית שתי סעודות 
גדולות אחד לתענית ואחד לשבת 
וכסבור המוכר שרעב בא לעולם 

   ואתי לאפקועי שערים:
. מבטל שיעור מדה אפקועי

   הראשונה וממעטה:
. שלש תעניות אבל יחידים לא

שהיחידין עושין קודם לצבור אינן 
זקוקין להתחיל בשני דליכא 
אפקיעת שערים משום יחידים 
לחודייהו והללו ג' תעניות 
דיחידים אינן בכלל י''ג תעניות 
דצבור תדע דקא חשיב במתני' 

   שלש ושלש ושבע:
. שאם יםומפסיקין בראשי חדש

 חל ר''ח בשני ובחמישי לאחר
שהתחילו להתענות פוסקין 

וכן בימים טובים , תעניתם
  הכתובים במגילת תענית:
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        י, בי, בי, בי, ב .32
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְלִמיד' ֲאִני, ֵאיִני ָראּוי ִלְהיֹות ָיִחיד,    "ַאל יֹאַמר ָאָדם 'תַּ
ְלִמיֵדי ֲח  ל תַּ א ּכָ   . ָכִמים ְיִחיִדיםֶאּלָ

ְלִמיד?    ֵאי ֶזהּו ָיִחיד ְוֵאיֶזהּו תַּ
ָראּוי ְלַמ  - ָיִחיד  ל ׁשֶ ּבּור,ּכָ ְרָנס ַעל ַהּצִ   ּנֹותֹו ּפַ

ְלִמיד  ֹוֲאִלין - תַּ ׁשּ ל ׁשֶ ִלּמּודֹו ְואֹוֵמר ּכָ ַבר ֲהָלָכה ּבְ ה ,אֹותֹו ּדְ ַכּלָ ֶכת ּדְ ַמסֶּ    ."ַוֲאִפיּלּו ּבְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ל ָהרֹוֶצה ַל א "לֹ  ה,  ֲעׂשֹות ַעְצמוֹ ּכָ ְלִמיד' עֹוׂשֶ ה, 'תַּ   'ָיִחיד' עֹוׂשֶ

ְבֵרי    . י ֵמִאירַרּבִ ּדִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה, ְוָזכּור ַלּטֹוב    ,עֹוׂשֶ
א ַצַער הּוא לוֹ  ַבח הּוא לֹו ֶאּלָ ֵאין ׁשֶ    ".ְלִפי ׁשֶ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ל ָהרֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ַע  ה'ָיִחיד' עוֹ  ְצמוֹ "לֹא ּכָ ה, ׂשֶ ְלִמיד' עֹוׂשֶ   , 'תַּ
ְבֵרי  ן ֶאְלָעָזרּדִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   . ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ָב  ה ּדְ ּמֶ ַבח, ִרים ֲאמּוִריםּבַ ל ׁשֶ ָדָבר ׁשֶ   : ּבְ

ל ַצַער  ָדָבר ׁשֶ ה, ְוָזכּור ַלּטֹוב,  –ֲאָבל ּבְ   עֹוׂשֶ
ַבח  ֵאין ׁשֶ א ַצ ׁשֶ    ".ַער הּוא לוֹ הּוא לֹו ֶאּלָ

  
  

  רש"י
. ואיני חשוב כל כך תלמיד אני

כיחידים כלומר איני ראוי 
   להתחיל תענית עם היחידים:

. לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד
   לענין תענית:

ן . דנראה מגסי הרוח ותנעושה
(אבות פרק ג משנה י) כל שרוח 

   הבריות נוחה הימנו כו':
הכי גרסינן התלמידים עושין 

. כדאמרינן לעיל שכל עצמן
התלמידים ראויין לכך ואין בהם 

   משום גסות הרוח:
. ואפילו רבי יוסי אומר כל אדם

שאינו תלמיד עושה עצמו יחיד 
להתענות וזכור לטוב דצער הוא לו 

נא גרסינן ולא גסות לישנא אחרי
לא כל הרוצה לעשות עצמו יחיד 
עושה תלמיד עושה כלומר ולא כל 
הרוצה נמי לעשות עצמו תלמיד 
להתנהג עצמו במדת תלמיד 
בחלוקו ובמטתו ולהתנאות בסודר 
של תלמידי חכמים ושאר דברים 
עושה דכל הרוצה ליטול לו את 
השם לא יטול ורבי יוסי ארישא 
ומסתבר כי האי לישנא מדקא 

ר רבן שמעון בן גמליאל דבר מהד
של שבח אינו עושה מכלל דאיירי 

  בשבח:



     33 סוגיה                ''''מסכת תענית פרק אמסכת תענית פרק אמסכת תענית פרק אמסכת תענית פרק א

 gmail.com.ilvinetdb8@1 – 0526071122דניאל ברק ווינט ועמותת וכל בנייך  –גמרא סדורה  - שמורות כל הזכויות 

59

        יא, איא, איא, איא, א    ––––י, ב י, ב י, ב י, ב  .33
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָהָיה ִמְת  א "ִמי ׁשֶ ָרה ְוָעְבָרה, ַעל ַהחֹוֶלה ְוִנְתַרּפֵ ה ַעל ַהּצָ     –ַעּנֶ
ִליםֲהֵרי ֶזה ִמְתַענֶּ    . ה ּוַמׁשְ

ין  ְתַעּנִ ּמִ ין ְלָמקֹום ׁשֶ ֵאין ִמְתַעּנִ קֹום ׁשֶ ה ִעּמָ ֲהֵרי זֶ  -ַההֹוֵלְך ִמּמָ   , ֶהןה ִמְתַעּנֶ
ין  ֵאין ִמְתַעּנִ ין ְלָמקֹום ׁשֶ ְתַעּנִ ּמִ קֹום ׁשֶ ִלים. ֲהֵר  - ִממָּ ה ּוַמׁשְ   י ֶזה ִמְתַעּנֶ

ָתה  ַכח ְוָאַכל ְוׁשָ ְפֵני - ׁשָ ּבּור ַאל ִיְתָרֶאה ּבִ   , ַהּצִ
ַעְצמֹו,    ְוַאל ַיְנִהיג ִעיּדּוִנין ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ ְתָראּו" ׁשֶ ה תִּ   (בראשית מב),  "ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלָבָניו ָלּמָ

ְראּו ַעְצְמ  ֵבִעין, ָאַמר ָלֶהם ַיֲעקֹב ְלָבָניו: ַאל תַּ ם ׂשְ ַאתֶּ ׁשֶ   ֶכם ּכְ
ָמֵעאל,  ְפֵני ִיׁשְ ו, ְולֹא ּבִ ְפֵני ֵעׂשָ   לֹא ּבִ

ֶכםּכְ  אּו ּבָ ּלֹא ִיְתַקּנְ    ."ֵדי ׁשֶ
  

ֶרְך" ּדָ זּו ּבַ ְרּגְ     –(בראשית מה)  "ַאל תִּ

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
   :ָאַמר ָלֶהם יֹוֵסף ְלֶאָחיו

ְדַבר ֲהָלָכה ׁשֶ  קּו ּבִ ְתַעּסְ ֶרךְ ַאל ּתִ זּו ֲעֵליֶכם ַהּדֶ ְרּגְ א ּתִ    .ּמָ
  

   ?!ֵאיִני
ֶרְכָיהְוָהֲאַמר  ר ּבֶ י ֶאְלַעאי ּבַ    :ַרּבִ

ֶרךְ  ּדֶ ִכים ּבַ ַהּלְ ּמְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ ֵני ּתַ    ,ׁשְ
ְבֵרי ּתֹוָרה  יֵניֶהן ּדִ ֵרף -ְוֵאין ּבֵ ָ    ,ְראּוִיין ִליׂשּ

ֱאַמר ּנֶ ה הֹוְלִכים ָהלֹוךְ  :ׁשֶ ר,  "ַוְיִהי ֵהּמָ   ְוַדּבֵ
ֵניֶהם" ין ׁשְ ְרדּו ּבֵ ּפָ ה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסּוֵסי ֵאׁש ַוּיִ   (מלכים ב,ב),  ְוִהּנֵ

ֵרף ָ יּבּור ְראּוִיין ִליׂשּ א ּדִ יּבּור ָהא ֵליּכָ א ּדִ ִאיּכָ    !ַטְעָמא ּדְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
   ,ָהא ְלִמיְגַרס

   .ָהא ְלִעּיּוֵני
  

ַמְתִניָתא ָנא ּבְ    :ּתָ
ְפִסיעוּ  ה,  "ַאל תַּ סָּ ִסיָעה ּגַ   ּפְ

ה ָלִעיר".    ְוַהְכִניסּו ַחּמָ
  

ה" סָּ ִסיָעה ּגַ ְפִסיעּו ּפְ    – "ַאל תַּ
ָאַמר ָמר    :ּדְ

א" ה נֹוֶטֶלת ֶאָחד ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות ִמּמְ סָּ ִסיָעה ּגַ ל ָאָדםּפְ    ."ֹור ֵעיָניו ׁשֶ
  

ה ָלִעיר"    ,"ְוַהְכִניסּו ַחּמָ
ְדַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב    ,ּכִ

ָאַמ     :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהר ּדְ
ִכי טֹוב  ֵנס ּבְ ִכי טֹוב ְוִיּכָ   ְלעֹוָלם ֵיֵצא ָאָדם ּבְ

ֱאַמר ּנֶ חּו" :ׁשֶ ּלְ ים ׁשֻ   .(בראשית מד) "ַהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ
  

יאָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  י ִחּיָ    :ַרּבִ
ֵני ְרָעבֹון ְ ֶרְך ַאל יֹאַכל יֹוֵתר ִמׁשּ ּדֶ ְך ּבַ    .ַהְמַהּלֵ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ימוּ  ְרּגִ ּום ַמְעָייָנא :ָהָכא ּתַ    .ִמׁשּ

  
ַמֲעָרָבא ָאְמֵרי    :ּבְ

ּום ְמזֹוֵני    .ִמׁשּ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ   :ִאיּכָ
א   יא, א ַאְרּבָ ָיֵתיב ּבְ    .ּדְ

  
  

  רש"י
. הוא הדין אם על החולה ונתרפא

   מת החולה בעי לקיומי נדרו:
. מתענה ומשלים על הצרה ועברה

ואם לאו נראה כמתנה עם קונו 
אם תעבור (אתענה) ואם לאו (לא) 

   אתענה:
למקום שאין מתענין הרי זה 

ל התעניות . כמתענה ומשלים
שקבלו עליהן בני עירו דנותנין 

   עליו חומרי המקום שיצא משם:
   . דיעבד:אכל ושתה

. שנראה כחתן אל יתראה בפניהן
   בין אבלים ויתקנאו בו:

. שלא ואל ינהיג עדונים בעצמו
יאמר הואיל ואכלתי כל שהוא 

   אוכל הרבה:
. שיש לכם חטים אל תראו עצמכם

ר הרבה ולא הלכו אלא בשביל דב
זה שלא להתראות בפני בני עשו 

   שהיו צעורים ורעבים:
   . תתעו:תרגזו עליכם הדרך

. דכתיב והנה סוסי לישרף באש
אש וכתיב בההוא עניינא הלוך 
ודבר ואהכי כתביה לאשמועינן 
דאי לאו שהיו הולכין בעומקה של 

   הלכה לא [היו ניצולין]:
. מבעי ליה באורחא הא למגרס

לעיוני  אבל במלתא דמבעי ליה
   לא:

. מאי אל תרגזו במתניתא תנא
בדרך אל תזיקו עצמכם בפסיעה 

   גסה:
. כשאתם לנין והכניסו חמה לעיר

ושוכבין בדרך בעיירות הכניסו 
   לעיר בעוד שהחמה זורחת:

. שימתין עד יצא אדם בכי טוב
שיאור כמו וירא אלהים את האור 

   כי טוב (בראשית א):
. בערב בעוד ויכנס בכי טוב

חמה זורחת שאין ליסטין שה
מצויין אי נמי שלא יפול בבורות 
ובקעים שבעיר שלא יעלילו עליו 

   עלילות מרגל אתה או גנב:
הבוקר אור והאנשים שולחו המה 

. מיכן שיצאו בכי טוב וחמוריהם
והוא הדין ליכנס בכי טוב יש 
ספרים דלא כתיב בהו האי קרא 
אלא מילתא דרב יהודה סברא 

   רא:הוא ולא בעי' ק
לא יאכל יותר ממה שאוכל בשני 

. דאמר לקמן (דף יא.) רעבון
שצריך להרעיב עצמו בשני רעבון: 
(הכא זה בבלי הוא וכי משתעי 
בבבל קאמר הכא וכל הא לן והא 

   להו בבבל קאמר):
. שלא יתחלחלו משום מעיינא

מעיו של אדם ברוב אכילתו מפני 
טורח הדרך יש אומרים יהיו מעיו 

ין זה לזה כעין של אדם שופכ
   מעיין:

  . שמא אין לו לאח''כ: משום מזוני
. שהולך בספינה דיתיב בארבא

משום מזוני איכא משום מעיינא 
  ליכא:

  רש"י
. מקום מלון מאוונא לאוונא

התגרים מכפר לכפר דמשתכחי 
מזוני וליכא למיחש למזוני 
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   :ִאי ַנִמי
ָקָאֵזיל ֵמַאְווָנא ְלַאְווָנא    .ּדְ

  
א ּפָ ְרָסה  ַרב ּפַ ל ּפַ אּכָ    ,ּוַפְרָסה ָאֵכיל ֲחָדא ִריְפּתָ

ּום ַמְעָייָנא :ָקָסַבר    .ִמׁשּ
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        יא, איא, איא, איא, א .34
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ה יָתה ְמׁשּוּנָ ל ִמּמִ ֵני ְרָעבֹון ִניּצָ ׁשְ ְרִעיב ַעְצמֹו ּבִ ל ַהּמַ    ,ּכָ
ֱאַמר ּנֶ ֶות" :ׁשֶ ְדָך ִמּמָ ָרָעב ּפָ     – (איוב ה) "ּבְ

ֵעי לֵ  'ֵמָרָעב'    !יּה ִמיּבָ
א ָהִכי ָקָאַמר    :ֶאּלָ

ֵני ְרָעבֹון ׁשְ ְרִעיב ַעְצמֹו ּבִ ּמַ ַכר ׁשֶ ׂשְ ה ,ּבִ יָתה ְמׁשּוּנָ    .ִניּצֹול ִמּמִ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ֵני ְרָעבֹון ׁשְ תֹו ּבִ ׁש ִמּטָ ּמֵ    ,ָאסּור ְלָאָדם ְלׁשַ

ֱאַמר ּנֶ בֹוא ׁשְ  :ׁשֶ ֶטֶרם תָּ ֵני ָבִנים ּבְ ד ׁשְ    .(בראשית מא) ַנת ָהָרָעב""ּוְליֹוֵסף ֻיּלָ
  

ָנא    :ּתָ
ֵני ְרָעבֹון".  ׁשְ ין ִמּטֹוֵתיֶהן ּבִ ׁשִ ּמְ ִנים ְמׁשַ   "ֲחסּוֵכי ּבָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַצַער,  רּוִיין ּבְ ָרֵאל ׁשְ ׂשְ ּיִ ְזַמן ׁשֶ   "ּבִ
ין לֹו ָלָאָדם - ן ֵפיַרׁש ֶאָחד ֵמֶה וּ  ַלּוִ ּמְ ֵרת ׁשֶ ָ ֵני ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ִאין ׁשְ יִחין לֹו ְיֵדיֶהן ַעל רֹאׁשֹו,  ּבָ   ּוַמּנִ

ּבּור ַאל ִיְרֶאה ּבְ  יַרׁש ִמן ַהּצִ ּפֵ לֹוִני ֶזה ׁשֶ    ".ֶנָחַמת ִצּבּורְואֹוְמִרים: ּפְ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
ּבּור  ַהּצִ ְזַמן ׁשֶ ַצַער"ּבִ רּוי ּבְ   , ׁשָ

לֹום  ה ְוׁשָ תֶּ י, ַאל יֹאַמר ָאָדם ֵאֵלְך ְלֵביִתי ְואֹוַכל ְוֶאׁשְ   ָעַלִיְך ַנְפׁשִ
תּוב אֹוֵמר ה ֵכן ָעָליו ַהּכָ    :ְוִאם עֹוׂשֶ

תֹות ָיִין,  ר ְוׁשָ ׂשָ חֹט צֹאן ָאכֹל ּבָ ָקר ְוׁשָ ְמָחה ָהרֹג ּבָ ׂשֹון ְוׂשִ ה ׂשָ   "ְוִהּנֵ
י ָמָחר ָנמּות" תֹו ּכִ   (ישעיהו כב).  ָאכֹול ְוׁשָ

ְתֵריּה: ִתיב ּבַ    ַמה ּכְ
מּותּון""ְוִנְגָלה ְבָאְזָני ה' ְצָבא ה ָלֶכם ַעד תְּ ר ֶהָעֹון ַהּזֶ    .ֹות, ִאם ְיֻכּפַ

ינֹוִנים,  ת ּבֵ אן ִמּדַ   ַעד ּכָ
ִע  ת ְרׁשָ ִמּדַ ִתיבֲאָבל ּבְ    :ים ַמה ּכְ

ָכר ְוָהָיה ָכֶזה יֹום ָמָחר" ָאה ׁשֵ   (ישעיהו נו).  "ֵאָתיּו ֶאְקָחה ַיִין ְוִנְסּבְ

ְתֵריּה: ִתיב ּבַ יק ָאַבד ְוֵא  ַמה ּכְ ּדִ ם ַעל ֵלב, "ַהּצַ   ין ִאיׁש ׂשָ
יק" ּדִ ֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהּצַ י ִמּפְ    .ּכִ

ּבּור,  א ְיַצֵער ָאָדם ִעם ַהּצִ   ֶאּלָ
בּ  יֵער ַעְצמֹו ִעם ַהּצִ ּצִ ינּו ׁשֶ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ   , ּורׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ י :ׁשֶ ימּו ַתְחתָּ ׂשִ ְקחּו ֶאֶבן ַוּיָ ֵבִדים ַוּיִ ה ּכְ ב ָעֶליָה""ִויֵדי מֹׁשֶ ׁשֶ    .(שמות יז) ו ַוּיֵ

ב ָעֶליָה?  ֶסת ַאַחת ֵליׁשֵ ר ַאַחת אֹו ּכֶ ה ּכַ   ְוִכי לֹא ָהָיה לֹו ְלמֹׁשֶ
א ה ֶאּלָ ְך ָאַמר מֹׁשֶ ַצַע ּכָ רּוִיין ּבְ ָרֵאל ׁשְ ַצַערר ַאף ֲאִני ֶאְהיֶ : הֹוִאיל ְוִיׂשְ ֶהם ּבְ   , ה ִעּמָ

ּבּור זוֹ  ֶנָחַמת ִצּבּור. ְוָכל ַהְמַצֵער ַעְצמֹו ִעם ַהּצִ   ֶכה ְורֹוֶאה ּבְ
י?  א יֹאַמר ָאָדם ִמי ֵמִעיד ּבִ ּמָ   ְוׁשֶ

ל ָאָדם ְוקֹורֹות ּבֵ  ל ָאָדם ְמִעיִדים ּבוֹ ַאְבֵני ֵביתֹו ׁשֶ   , יתֹו ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ה"  :ׁשֶ ְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנּנָ יר תִּ י ֶאֶבן ִמּקִ     ."(חבקוק ב)"ּכִ

  
ֵבי  יָלאּדְ י ׁשִ    :ֵריָאְמ  ַרּבִ

ין לֹו ָלָאָדם ֵהן ְמִעיִדין ָעָליו ֵרת ַהְמַלּוִ ָ ֵני ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ    ,ׁשְ
ֱאַמר ּנֶ ְך"  :ׁשֶ ה ּלָ י ַמְלָאָכיו ְיַצּוֶ   .(תהילים צא)"ּכִ

  
י ִחיְדָקא    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ָאָדם ִהיא ְמִעיָדה ָעָליו ָמתֹו ׁשֶ    ,ִנׁשְ
ֱאַמר ּנֶ מֹור ּפִ  :ׁשֶ ֹוֶכֶבת ֵחיֶקָך ׁשְ   .(מיכה ז)ְתֵחי ִפיָך" "ִמׁשּ

  
ל ָאָדם ְמִעיִדים ּבוֹ  :ְוֵיׁש אֹוְמִרים    ,ֵאָבָריו ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ם ֵעַדי ְנֻאם ה'" :ׁשֶ    .(ישעיהו מג)"ַאתֶּ
  

   (דברים לב): "ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול" 
א -  "ֵאל ֱאמּוָנה" ִעים ָלעֹוָלם ַהּבָ ְפָרִעין ִמן ָהְרׁשָ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ יןֲאִפיּלּו  ,ּכְ עֹוׂשִ ה ׁשֶ    ,ַעל ֲעֵביָרה ַקּלָ

ין עֹוׂשִ ה ׁשֶ ה ַעל ֲעֵביָרה ַקּלָ עֹוָלם ַהּזֶ יִקים ּבָ ּדִ ְך ִנְפָרִעין ִמן ַהּצַ    .ּכָ
ָכר - "ְוֵאין ָעֶול" ִמין ׂשָ ּלְ ׁשַ ּמְ ם ׁשֶ ׁשֵ ין ּכְ עֹוׂשִ ה ׁשֶ א ֲאִפיּלּו ַעל ִמְצָוה ַקּלָ יִקים ָלעֹוָלם ַהּבָ ּדִ    ,ַלּצַ

ּלְ  ְך ְמׁשַ יןּכָ עֹוׂשִ ה ׁשֶ ה ֲאִפיּלּו ַעל ִמְצָוה ַקּלָ עֹוָלם ַהּזֶ ִעים ּבָ ָכר ָלְרׁשָ    .ִמין ׂשָ
  

  רש"י
. מת בחרב וברעב מיתה משונה

וכל מיתה שאינה בידי מלאך 
   ת כדרך כל אדם על מטתו:המו

. כשישראל בשכר שמצער עצמו
   בצער:

. אסור לשמש מטתו בשני רעבון
   דצריך אדם לנהוג צער בעצמו:

. חסירי בנים דגרסינן חסוכי בנים
במנחות (דף כט.) לגבי מנורה ומי 
חסיכי כולי האי שלא קיימו פריה 

   ורביה:
. שני מלאכי שרת מלוין לו לאדם

משמאלו דכתי' אחד מימינו ואחד 
   (תהלים צא) כי מלאכיו יצוה לך:

. הרוג בקר הנה ששון ושמחה
ושחוט צאן אכול בשר ושתות יין 
כי מחר נמות ונגלה באזני ה' 
צבאות אם יכופר העון הזה לכם 

   עד תמותון:
. שיראין מן זו מידת בינונים

המיתה כדכתיב בהו כי מחר 
נמות: אתיו אקחה יין ונסבאה 

יום מחר גדול יותר שכר והיה כזה 
   מאד:

. הצדיק אבד ואין איש שם על לב
מפני מה הוא מת מפני הרעה 
נאסף הצדיק מפני שלא יצטער 
הוא ברעה ואחר שהיא גזרה 
מלפניו כי מפני הרעה נאסף 
הצדיק ל''א מפני רעות של אלו 
הוא נאסף שאין הקב''ה רוצה 

   שיבקש עליהם רחמים:
. חצי לבינה ורגילין לתתה כפיס

בין שתי נדבכי העצים: הכי גרסינן 
אבריו של אדם הן מעידין בו 
שנאמר ואתם עדי לשון רבים נאם 

   ה':
מאי דכתיב אל אמונה ואין עול 

. כך משלם כשם שמשלם כו'
לרשעים בעולם הזה כדי לטורדן 
מן העולם הבא וכדכתיב (דברים 
ז) ומשלם לשונאיו אל פניו 

. שאין עושה ואין עול להאבידו:
   בלא דין אמת וצדק: דין

. מצדיק הדין על צדיק וישר
הצדיקים לפרוע מהם ועושה 
טובה וישרות עם הרשעים לפרוע 
כל זכותם בעולם הזה כדי 

  לטורדן:

  רש"י
. כותב מעשה ביד כל אדם יחתום

   כל אדם ומחתים יד על כל מעשיו:
. שהוא מצדיק למען תצדק בדברך
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ר הּוא" יק ְוָיׁשָ ל ָאָדם ְלֵבית עֹוָלמ -  "ַצּדִ ִטיָרתֹו ׁשֶ ַעת ּפְ ׁשְ ּבִ ד ׁשֶ    ,וֹ ְמַלּמֵ
  

יו ִנְפָרִטין ל ַמֲעׂשָ ּכָ
   :ְלָפָניו ְואֹוְמִרים לוֹ  6

ָמ  יָת ּבְ ְך ְוָכְך ָעׂשִ לֹוִניּכָ יֹום ּפְ לֹוִני ּבְ    ,קֹום ּפְ
   ,ֵהן :ְוהּוא אֹוֵמר

   .ְוחֹוֵתם !ֲחתֹום :ְואֹוְמִרים לוֹ 
ֱאַמר ּנֶ ל ָאָדם ַיְחּתֹום"  :ׁשֶ ַיד ּכָ     .(איוב לז)"ּבְ

מ א ׁשֶ יןְולֹא עֹוד ֶאּלָ יק ָעָליו ֶאת ַהּדִ ְנּתּוִני'ְואֹוֵמר ָלֶהם  ,ְצּדִ    ',ָיֶפה ּדַ
נֶּ  ֶ ים ַמה ׁשּ ָדְבֶרָך"  :ֱאַמרְלַקּיֵ ק ּבְ ְצּדַ     .(תהילים נא)"ְלַמַען תִּ

  
  

                                                
  מסורת הש"ס על פי השאילתות. 6
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        יא, איא, איא, איא, א .35
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

ַתֲעִנית ִנְקָרא חֹוֵטא ב ּבְ ל ַהּיֹוׁשֵ    .ּכָ
  

א ּנָ י ַהאי ּתַ    ,ָסַבר ּכִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י " יַרּבִ ַרּבִ ר ּבְ ּפָ יֶאְלָעָזר ַהּקַ ַרּבִ ר ּבְ ּפָ יֶאְלָעָזר ַהּקַ ַרּבִ ר ּבְ ּפָ יֶאְלָעָזר ַהּקַ ַרּבִ ר ּבְ ּפָ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַהּקַ
ְלמּוד לֹוַמר ר ָעָליו ֵמ  :ַמה תַּ ֶפׁש" "ְוִכּפֵ ר ָחָטא ַעל ַהּנָ     ?(במדבר ו)ֲאׁשֶ

ֵאיֶזה ֶנֶפׁש ָחָטא ֶזה?    ְוִכי ּבְ
ּצִ  א ׁשֶ ִיןֶאּלָ   . יֵער ַעְצמֹו ִמן ַהּיַ

ּלֹא ִציֵער ַע  ה ׁשֶ ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר: ּוַמה ּזֶ א ִמן ַוֲהלֹא ּדְ ִין ִנְקָרא חֹוֵטאְצמֹו ֶאּלָ   , ַהּיַ
ָבר ְוָד  ל ּדָ ה. ַהְמַצֵער ַעְצמֹו ִמּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ   ָבר ַעל ַאַחת ּכַ

י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֱאַמר ּנֶ ַער רֹאׁשֹו"  :ִנְקָרא ָקדֹוׁש, ׁשֶ ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ     –(במדבר ו) "ָקדֹוׁש ִיְהֶיה ּגַ

ּלֹא ִציֵער ה ׁשֶ א ִמ  ּוַמה ּזֶ ָבר ֶאָחד ִנְקָרא ָקדֹוׁש ַעְצמֹו ֶאּלָ   , ּדָ
ָב  ל ּדָ ה".ַהְמַצֵער ַעְצמֹו ִמּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ    ר ַעל ַאַחת ּכַ

  
מּוֵאל ֵרי  ,ְוִלׁשְ     !"ָקדֹוׁש"ָהא ִאיּקְ

  
ַרע ָקֵאי יּדּול ּפֶ    .ַההּוא ַאּגִ

  
י ֶאְלָעָזר    !"חֹוֵטא"ָהא ִנְקָרא  ,ּוְלַרּבִ

  
יּה  ָסִאיב ַנְפׁשֵ    .ַההּוא ּדְ

  
י ֶאְלָעָזר ָהִכי    ?!ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ

י ֶאְלָעָזרְוָהָאַמר     :ַרּבִ
תֹוְך ֵמָעיו^ְלעֹוָלם ָימֹוד ָאָדם ַעְצמוֹ    א, בי רּוי ּבְ ִאיּלּו ָקדֹוׁש ׁשָ    ,ּכְ

ֱאַמר ּנֶ ִעיר"  :ׁשֶ ָך ָקדֹוׁש ְולֹא ָאבֹוא ּבָ ִקְרּבְ     !(הושע יא)"ּבְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
יּה  ָמֵצי ְלַצעּוֵרי ַנְפׁשֵ    ,ָהא ּדְ

יּה  ָלא ָמֵצי ְלַצעּוֵרי ַנְפׁשֵ    .ָהא ּדְ
  

   :ֲאַמר יׁש ֵריׁש ָלִק 
   ,ִנְקָרא ָחִסיד

ֱאַמר ּנֶ ֵארֹו" :ׁשֶ    .ְוגֹו' "ּגֹוֵמל ַנְפׁשֹו ִאיׁש ָחֶסד ְועֹוֵכר ׁשְ
  

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ַתֲעִניָתא ָיֵתיב ּבְ י ַרב ּדְ ר ּבֵ ירּוֵתיּה  - ַהאי ּבַ א ְלׁשֵ ְלּבָ    !ֵליכֹול ּכַ

  
אָאַמר  ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ    :ַרּבִ

ֲעִנית ִצ  ָבֶבלֵאין ּתַ ְלַבד ,יּבּור ּבְ ָאב ּבִ ָעה ּבְ ׁשְ א ּתִ    .ֶאּלָ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ    :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ
ַתֲעִנית ב ּבְ אי ֵליׁשֵ ַ ְלִמיד ָחָכם ַרׁשּ    ,ֵאין ּתַ

ַמִים ְמֶלאֶכת ׁשָ ַמֵעט ּבִ ּמְ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ
  
  
  

  רש"י
ואל קדוש יהיה אגדל פרע לשמ
. ששערו אסור בהנאה אבל קאי

הוא עצמו לא נקרא קדוש ולר' 
אלעזר חוטא דסאיב כתרגומו 
מאשר חטא על הנפש פשט 

   המקרא על שנטמא במת:
. מי הרג וכי באיזה נפש חטא זה

שנקרא חוטא שאין מצוה לצער 
עצמו כדאמרינן צדיקי (מי) אכלי 
האי עלמא (והאיך) מי סני להו 

   במס' הוריות (פ''ג דף י:):
. רישיה דקרא קא נקרא קדוש

דריש בשביל שמתוך כך מתמרקין 
  עונותיו שמתענה. 

כאילו קדוש שרוי בתוך מעיו. 
כאילו כל מעיו קדוש ואסור 
להכחישן דהכי משמע בקרבך 
קדוש כלומר דאסור להתענות 
בקרבך קדוש רישיה דקרא קדריש 
בשביל שקדוש שרוי בצער לא 

בעיר של מעלה עד שאבנה אבוא 
ירושלים של מטה ורמיזא בעלמא 

   הוא:
. שיכול הא דמצי מצער נפשיה

לסבול התענית משבחו הקב''ה 
אבל מי שאינו יכול להתענות 

   נקרא חוטא:
. המתענה דכתיב גומל נקרא חסיד

נפשו איש חסד מפריש עצמו 
ממאכל ומשתה כמו ביום הגמל 
את יצחק (בראשית כא) שברי''ר 

''ז מפי מורי אי נמי גומל לשון בלע
  תגמול שמשלים נפשו לקונו:

. המתענה ומכחיש ועוכר שארו 
   בשרו נקרא אכזר:

. חלש שממעט במלאכת שמים
  הוא ואינו יכול ללמוד:

. סעודתו כלבא ליכול שירותיה
סעודתו ולכך המתענה אינו מועיל 
לו אלא כמי שמתענה מפני שאין 

   לו מה יאכל:
. לענין בבבל אין תענית צבור

איסורי חומרי תענית אמר ר' 
ירמיה למילתיה שהיו נוהגין בו 
כעין אבילות שהיו אוכלין מבעוד 
יום ואסורין בנעילת הסנדל אלא 

  תשעה באב בלבד:
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        יב, איב, איב, איב, א    ––––יא, ב יא, ב יא, ב יא, ב  .36
ֲחׁשֵ  ֶ    .כו' יָכה""אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ִמׁשּ

  
י ְזִעיָראָאַמר     :ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ

ֲעִנית ל ָעָליו ּתַ יּבֵ ּקִ    ,ָיִחיד ׁשֶ
ְיָלה ל ַהּלַ ָתה ּכָ    ,ֲאִפיּלּו ָאַכל ְוׁשָ

ֲעִנית ת ּתַ ִפילַּ ל ּתְ ּלֵ    .ְלָמָחר הּוא ִמְתּפַ
ַתֲעִניתוֹ  ֲעִנית – ָלן ּבְ ל ּתַ ל ׁשֶ ּלֵ    .ֵאינֹו ִמְתּפַ

  
   :ףַרב יֹוֵס ֲאַמר 

   ?ַמאי ָקָסַבר ַרב הּוָנא
עֹות :ְסִביָרא ֵליּה  ין ְלׁשָ    ?ֵאין ִמְתַעּנִ

ְלָמא עֹות :אֹו ּדִ ין ְלׁשָ ֲעִנית ,ִמְתַעּנִ ת ּתַ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ עֹות ֵאינֹו ִמְתּפַ ה ְלׁשָ ְתַעּנֶ    ?ְוַהּמִ
  

ֵייָאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
   :ְלעֹוָלם ָקָסַבר ַרב הּוָנא

עֹות ין ְלׁשָ    ,ִמְתַעּנִ
ֲעִנית ת ּתַ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ עֹות ִמְתּפַ ה ְלׁשָ ְתַעּנֶ    ,ְוַהּמִ

אִני ָהָכא ָרא :ְוׁשַ יל ֲעֵליּה ֵמִעיּקָ ָלא ַקּבִ ֵליְלָיא ּדְ עֹות ּדְ א ׁשָ ִאיּכָ    .ּדְ
  

ַלע ְלִגיְנַזק ָמר עּוְקָבא    ,ִאיּקְ
יּה  עּו ִמיּנֵ עֹות :ּבָ ין ְלׁשָ עֹות אֹו ֵאין ִמְתַעּנִ ין ְלׁשָ    ?ִמְתַעּנִ

ָיֵדיּה     .ָלא ֲהָוה ּבְ
ִרין ל ָנְכִרים ֲאסּוִרין אֹו מּוּתָ ין ׁשֶ    ?ַקְנַקּנִ

ָיֵדיּה     .ָלא ֲהָוה ּבְ
ּלּוִאים ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ ל ׁשִ ה ּכָ ׁש מֹׁשֶ יּמֵ ה ׁשִ ּמֶ    ?ּבַ

ָיֵדיּה     .ָלא ֲהָוה ּבְ
א י ִמְדָרׁשָ ִאיל ּבֵ    :ָאְמרּו ֵליּה  ,ָאַזל ְוׁשָ

ין  :ִהְלְכָתא ֲעִניתִמְתַעּנִ ְפַלת ּתַ ִלין ּתִ ּלְ עֹות ּוִמְתּפַ    .ְלׁשָ
ִרין :ְוִהְלְכָתא ר חֶֹדׁש מּוּתָ ֵנים ָעׂשָ ל ָנְכִרים ְלַאַחר ׁשְ ין ׁשֶ    .ַקְנַקּנִ

ּלּוִאים ל ז' ְיֵמי ַהּמִ ה ּכָ ׁש מֹׁשֶ יּמֵ ה ׁשִ ּמֶ ָחלּוק ָלָבן -  ּבַ    .ּבְ
  

ֲהָנא    :ַמְתֵני ַרב ּכָ
ֵאין לֹו ִא  ָחלּוק ָלָבן ׁשֶ    .יְמָראּבְ

  
אָאַמר    :ַרב ִחְסּדָ

ָאְמַרּתְ    יב, א עֹות" :ָהא ּדְ ין ְלׁשָ לּום ַעד ָהֶעֶרב –" ִמְתַעּנִ ּלֹא ָטַעם ּכְ    .ְוהּוא ׁשֶ
  

ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבַ
ָייָתא ִהיא ֲעִנית ְמַעּלְ    !ָהא ּתַ

  
לּוֵכי ַלְך ִאיּמְ ִאיּמְ   .ָלא ְצִריָכא ּדְ

  
אְוָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ל ּתַ  ה ּכָ ְקָעה ָעָליו ַחּמָ ּלֹא ׁשָ ֲעִנית -ֲעִנית ׁשֶ ֵמיּה ּתַ    .ָלאו ׁשְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ין ְולֹא ַמׁשְ  ָמר ִמְתַעּנִ י ִמׁשְ    !"ִליִמין"ַאְנׁשֵ
  

ָעְלָמא הּוא יּה ּבְ    .ָהָתם ְלַצעּוֵרי ַנְפׁשֵ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ָצדֹוקָאַמר "ּדְ  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ   :ַרּבִ

ֵני ְנָיִמין ֲאִני ִמּבְ ן ּבִ ל ְסָנָאב ּבֶ    ,ָבָניו ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ ָאב ִלְהיֹות ּבְ ָעה ּבְ ׁשְ    ,ּוַפַעם ַאַחת ָחל תִּ

ינּו ּבוֹ  ת ְוִהְתַעּנֵ ּבָ ַ    ,ּוְדִחינּוהּו ְלַאַחר ַהׁשּ
ַלְמנּוהוּ  נֵ  ,ְולֹא ִהׁשְ נּו הּואי ׁשֶ ִמּפְ ּלָ   ."יֹום טֹוב ׁשֶ

  

  רש"י
. מאתמול הרי אני יושב בתענית למחר יחיד שקיבל עליו תענית

אפילו אכל ושתה כל הלילה עד עמוד השחר למחר מתפלל תפלת 
   תענית עננו:
. באותו תענית שקיבל עליו שלא אכל במוצאי תעניתו לן בתעניתו

   ולן כל אותו הלילה לשם תענית עד הבקר:
. אינו יכול להתפלל עננו קודם למחר אין מתפלל תפלת תענית

שיאכל כדי לצאת ידי חובת תענית של לילה אע''פ שהוא יום אחד 
יום אחד ולקמן מפרש כדכתיב (בראשית א) ויהי ערב ויהי בוקר 

ואזיל מאי קסבר רב הונא מאי טעמא אין מתפלל למחר עננו: והכי 
גרסינן מאי קסבר רב הונא מיסבר קסבר אין מתענין לשעות או 
דלמא קסבר מתענין לשעות והמתענה לשעות אינו מתפלל תפלת 
תענית אמר אביי לעולם קסבר מתענין לשעות (ומתפלל) תפלת 

אי קסבר רב הונא אין מתענין לשעות כלומר תענית כו'. פירוש מ
האי דקאמר למחר אין מתפלל תפלת תענית לכך אינו מתפלל 
דקבלת תענית זה אינו קבלה ואינו תענית כלל ואם רוצה לאכול 
ולסעוד בתוך התענית הרשות בידו דאין מקבלין תענית לשעות כגון 

תו זה שלא קיבל תענית של לילה זה מאתמול כדקתני לן בתעני
דמשמע מאליו כשהחשיך ובא לסעוד עמד ולא אכל כלומר שהיה 
בדעתו לאכול עד שעבר מקצת הלילה שעה אחת או שתי שעות 
ואחר כך נמלך ולן בתעניתו או דלמא האי דקאמר רב הונא למחר 
אין מתפלל תפלת תענית לאו משום דאין מתענין לשעות דשם 

התחיל בתענית אינו תענית עליו ואם רוצה לחזור בו ולטעום אחר ש
יכול אלא להכי אינו מתפלל תפלת תענית דסבר אין תענית של 

   שעות חשוב וחמור כל כך שיהא צריך להתפלל עליו עננו:
. בעלמא דמתענין לשעות והמתענה לשעות מתפלל לעולם קסבר

תפלת תענית והכא מאי טעמא אין מתפלל תפלת תענית דשאני הכא 
לן בתעניתו דלא קיבלה עילויה שלא היכא דהתענה אתמול ובלילה 

קיבל עליו תענית זה בפני עצמו מאתמול כדרך שאר מתענין לשעות 
   ואינו חשוב להתפלל עליו עננו:

. גרסינן דאילו ר' עקיבא לא היה מסתפק מר עוקבא איקלע לגינזק
לו הנך בעיי ועוד דבלשון ברייתא הוה משתעי ביה מעשה ברבי 

   עקיבא כו' ולא בגמרא:
   . שמכניסין בהן יין לקיום אסור להשתמש בהן:נקנים של חרסק

. דאילו באהרן כתיב בגדי כהונה דכתיב (שמות במה שימש משה
כט) והלבשתם שבשעה שהיה משה עובד אהרן היה לבוש בגדי 
כהונה ועבודה דמשה גזירת הכתוב הוא ובגדי כהונה לא מצינו בו 

ל חול שיוצא בהן ומסתמא אין הדבר כשר שהיה עובד בבגדיו ש
   לשוק:

. הולך טעם יין נסך ומותרים בלא עירוי מים לאחר שנים עשר חדש
   אבל תוך י''ב חדש צריך עירוי שלשה ימים מעת לעת:

   . של פשתן עשוי לשם כך:בחלוק לבן
   . כי האי לישנא:רב כהנא מתני

. שפה מתרגמינן אימרא (שם כח) כלומר בחלוק לבן שאין בו אימרא
ה מחוט אחד כל החלוק ולא כבגדים שלנו שבתי הידים תחוב הי

מדובקין בבגד הגוף בתפירה כדי שלא יחשדוהו שמא באותה שפה 
הוציא מעות הקודש משום שנאמר (במדבר לב) והייתם נקיים מה' 

  ומישראל: 
הא דאמרת מתענין לשעות והוא שלא טעם כלום כל אותו היום 

גון שהתחיל להתענות עד כלומר לא אמרו במתענה שאכל בו ביום כ
חצי היום ואח''כ אכל דאין זה עינוי ואם אכל קודם חצות אין בכך 
כלום דאינו תענית של כלום אלא כשהשלים כל היום אע''פ שלא 
קיבלו עליו מאתמול ופריך אי דקבל עליו להתענות עד חצי יום 
והדר מתענה כל היום האי תעניתא מעלי' הוא ופשיטא דתענית 

ואפילו תפלת תענית נמי מתפלל עליו ולא איצטריך גמור הוא 
לאוקומי הלכה בהכי דזהו תענית גמור והאי מקשה סבר דהאי 
הלכה מתענין לשעות כמשמעו דיכול להתענות עד חצי היום מתענה 

   קרינא ביה:
. כלומר לא היה בדעתו כלל להתענות לא צריכנא דממליך אימלוכי

היום וכי מטא חצי יום אלא אתא ליה טרדא ולא אכל עד חצי 
  שלא  ממליך אמר הואיל והתעניתי עד חצי היום אתענה כל היום:

   . שלא התענה עד אותה שעה:שקעה עליו חמה
. כהנים ולוים העובדין מתענין כדלקמן בפרק סדר אנשי משמר

   תעניות:
. לפי שהן עסוקין בעבודה ואין יכולים להשלים אלמא ולא משלימין

   מתענה קרי ליה: אע''ג דאינו משלים
. עם הצבור אבל אינו תענית לא להתפלל תפלת עננו לצעורי נפשייהו

   ולא לקובעו עליו חובה כלל וכל שעה שהוא רוצה לאכול אוכל:
   . משבט בנימין:מבני (סנאב) בן בנימין
. כדלקמן בשלשה פרקים (דף כו.) זמן עצי שיום טוב שלנו היה

פרעוש בן יהודה בעשרה בו בני  כהנים והעם כו' עד בחמשה באב בני
(סנאב) בן בנימין שעל ידי מעשה קבעו להן חכמים להתנדב עצים 
ולהביא למערכה וכשמגיע זמנו מביאין אותן ומדליקין אותן על גבי 
המזבח אע''פ שהיו שם שאר עצים הרבה משא''כ בשאר מתנדבי 
 עצים דאין מבערין אותן בזמן שיש עצים אחרים במסכת מנחות (דף
קו:) אמרינן המתנדב עצים לא יפחות משני גזירין ועצים טעונין 

  קמיצה טעונים הגשה כו':
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ָעלְ  יּה ּבְ    .ָמא הּואָהָתם ַנִמי ְלַצעּוֵרי ַנְפׁשֵ
  
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֲאַמר  י יֹוָחָנןּדַ   :ַרּבִ

ָאבֹוא ְלֵביִתי' ַתֲעִנית ַעד ׁשֶ    '.ֱאֵהא ּבְ
  

יָאה י ְנׂשִ יּה ִמּבֵ ּמּוֵטיּה ַנְפׁשֵ ָעַבד ,ָהָתם ְלׁשַ   .הּוא ּדְ
  
  

  רש"י
. פעמים שהיה דאמר רבי יוחנן

אומר אהא בתענית עד שאבוא 
לביתי ואי מטי לביתיה בשתים או 
בג' שעות ביום הוה אכיל וקרי 

   ליה מתענה:
. לשמוטיה נפשיה מבי נשיאה

דייהו דלא ליטרחוהו למיכל בה
שהיה מבקש הימנו שיאכל עמו 
היה אומר כן שלא יטריחנו לאכול 
עמו ומיהו לא הוי תענית שאם 
היה רוצה היה אוכל מיד ואין 

  בנדרו כלום:
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        יב, איב, איב, איב, א .37
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

ֵמ  עֹוד יֹום ָלאו ׁשְ ל ָעָליו ִמּבְ ּלֹא ִקיּבֵ ֲעִנית ׁשֶ ל ּתַ ֲעִניתּכָ    .יּה ּתַ
  

   ?ַמאי ְוִאי ָיֵתיב
  

יָלאֲאַמר  ר ׁשִ ה ּבַ   :ַרּבָ
ַמְלָיא ִזיָקא ֵמי ְלַמּפּוָחא ּדְ    .ּדָ

  
יל ֵליּה    ?ֵאיַמת ְמַקּבֵ

  
  :ָאַמר ַרב

ִמְנָחה    .ּבְ
  
מּוֵאלוּ    :ָאַמר ׁשְ

ְנָחה ת ַהּמִ ְתִפּלַ   .ּבִ
  

  :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָרא ּבְ מּוֵאל ִמְסּתַ ׁשְ ָווֵתיּה ּדִ    ,ּכְ

ֲעִנית ת ּתַ ְמִגיּלַ ְכִתיב ּבִ    :ּדִ
ָנא ֵייַסר" ְדַמת ּדְ ֵייֵתי ֲעלֹוִהי ִמּקַ ל ִאיִניׁש ּדְ   ."ָלֶהן ּכָ

ְצלוֹ  -ַמאי ָלאו    ?!ֵייַסר ַעְצמֹו ּבִ
  

   !לֹא
   .ֵיָאֵסר ַעְצמוֹ 

  
ָהא  ִליֵגי ּבְ יאּפְ י ִחּיָ יוְ  ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ    :ַרּבִ

   ,"ֵייַסר": ַחד ֲאַמר
  ."ֵיָאֵסר" :ַחד ֲאַמרוְ 
  

ֲאַמר  ְדָאְמִריַנן –" ֵיּיַסר"ַמאן ּדַ   .ּכִ
   

ֲאַמר     ?ַמאי ִהיא – "ֵיָאֵסר"ְלַמאן ּדַ
  

ֲעִנית ת ּתַ ְמִגיּלַ ַתְנָיא ּבִ    :ּדְ
ְדַמת ד" ֵייִתי ֲעלֹוִהי ִמּקַ ל ִאיִניׁש ּדְ   .ֵיָאֵסר – ָנאּכָ

יַצד    ?ּכֵ
ִני ַוֲחִמי ל ָעָליו ׁשֵ יּבֵ ּקִ ּה ָיִחיד ׁשֶ ָנה ּכּוּלָ ָ ל ַהׁשּ ל ּכָ ִני ׁשֶ י ְוׁשֵ    ,ׁשִ

ֲעִנית ת תַּ ְמִגיּלַ תּוִבין ּבִ ם ָיִמים טֹוִבים ַהּכְ    ,ְוֵאיְרעּו ּבָ
ֵזָרֵתנוּ  - ְדרֹו קֹוֶדם ִלְגֵזָרֵתנּו נִ ִאם  יל ִנְדרֹו ֶאת ּגְ    ,ְיַבטֵּ

ֵזָרֵתנּו קֹוֶדֶמת ְלִנְדרוֹ ְוִאם  ֵזָרֵתנּו ֶאת נִ  -  ּגְ ל ּגְ ַבטֵּ   ."ְדרוֹ תְּ
  

  רש"י
. מי סליק לתענית ואי יתיב מאי

   אי לא:
. הוא המפוח שנופחין בו למפוחא

הנפחין את האור המתמלא ברוח 
אף זה נתמלא רוח שלא אכל 

   בחנם:
. בזמן המנחה ואפילו במנחה

   בשוק אומר הריני מחר בתענית:
. בסופה תוספת בתפלת המנחה

ריצוי ותחנונים עד שאומר הריני 
מחר בתענית ודוקא נקט מנחה 
משום דסמוך לתחלת יום תעניתו 
לאפוקי תפלת יוצר ודיקא נמי 
מדפסיק שמואל ופליג אדרב 
דאמר בזמן המנחה שיעורא 

   יתירא:
. לסוף גילת תעניתכדכתיב במ

ימים טובים הכתובים במגילת 
תענית כתיב בה מקדמת דנא ייסר 
לעיל מינה תני אילין יומיא די לא 
להתענאה בהון להן כל איניש 
דייתי עלוה תענית מן קדמת דנא 
לפני אלו ימים טובים כגון שקיבל 
עליו עשרה תעניות או עשרים 

   ונכנסו אלו הימים בהם:
ואי לא קבליה . בתפלה ייסר בצלו

עליה בתפלת המנחה לא דחי להנך 
ימים טובים אלמא דעיקר תענית 
בעי לקבולי בתפלת המנחה עילויה 
ואי לא קבליה עילויה בתפלת 

   המנחה לא עשה כלום:
. לשון ואסרה אסר (במדבר ייסר

   ל):
. צלותא איכא דאמרי לשון בצלו

נדר שקבל עליו להתענות כמו 
ית יד) הרימותי ידי אל ה' (בראש

דמתרגמינן ארימית ידי בצלו ואין 
רבי מודה האי דקתני דכתיב 
משום דמגילת תענית היתה 

   נכתבת לבד לזכרון נסים:
. דלא הוי תני ייסר וחד אמר יאסר

בצלו דמשמע דוקא כדאמרינן אי 
מקבל בתפלת המנחה אין ואי לא 
לא אלא יאסר דמשמע יהא אסור 
לאכול אי אתי עליה תעניות מן 

דנא בין בתפלה בין שלא  קדמת
   בתפלה:

. מאי קסבר ומשני מאי היא
כדתניא יחיד שקבל עליו תענית 
שני וחמישי של כל השנה כולה 
כלומר כדמפרש בהדיא אם נדרו 
קודם לגזרתנו כו' ולא שנא בין 

   בתפלה בין שלא בתפלה:
. קודם שגזרו חכמים קודם גזרתנו

ימים טובים הללו אבל משגזרו 
ל תעניותיו קודם אע''פ שהתחי

  הזמנים הללו לא דחו:
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        בבבב- - - - יב, איב, איב, איב, א .38
ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

  "ַעד ָמַתי אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה?
ְבֵרי  ַחר, ּדִ ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ יַעד ׁשֶ   .ֶרּבִ

ְמעֹון ר ׁשִ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ   אֹוֵמר: ַרּבִ
ֶב    ".רַעד ְקרֹות ַהּגֶ

  
ֵייָאַמר     :ַאּבַ

ַמר ְסעּוָדתוֹ  ּלֹא ּגָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
ַמר   .ֵאינֹו אֹוֵכל – ְסעּוָדתוֹ  ֲאָבל ּגָ

  
   :ָרָבאֵאיִתיֵביּה 

ַמר ְוָעַמד ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל"    !"ּגָ
  

ק ּלֹא ִסיּלֵ ׁשֶ   .ָהָתם ּכְ
   

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ן ּלֹא ָיׁשֵ ׁשֶ א ּכְ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ן   .ֵאינֹו אֹוֵכל – ֲאָבל ָיׁשֵ
  

יֵאיִתיֵביּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ן ְוָע     !ַמד ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל""ָיׁשֵ

  
ִמְתַנְמֵנם    .ָהָתם ּבְ

  
ֵמי    '?ִמְתַנְמֵנם'ֵהיִכי ּדָ

  
יָאַמר    :ַרב ַאׁשִ

יר ,ִנים ְולֹא ִנים    יב, ב  יר ְולֹא ּתִ    ,ּתִ
ָקרּו ֵליּה ְוָעִני ר ,ְולֹא ָיַדע ַאֲהדּוֵרי ְסָבָרא ,ּדְ ֵרי ֵליּה ִמְדּכַ    .ְוִכי ַמְדּכְ

  
  
  

  רש"י
. בלילה עד מתי אוכל ושותה

כשמתענה למחר בכל תעניות 
שהוא אוכל משתחשך ואפילו 

   בתענית יחיד קא מיירי:
. אפילו פעם עד קרות הגבר

ראשונה קאמר מדקאמר גבי יוצא 
יחידי בלילה בסדר יומא (דף כא.) 

   עד שישלש:
דברי . אבל גמר שלא גמר סעודתו

   הכל אינו אוכל:
. אע''פ שבירך ועמד אכל ועמד

משולחנו חוזר ואוכל ואין בכך 
   כלום:

. את הטבלא דלאו שלא סילק
עקירה היא ולא אסח דעתיה 
   מאכילה וכסעודה אריכתא דמיא:

. והלכה איכא דאמרי אמר רבא כו'
כאיכא דאמרי אוכל ושותה עד 
שיישן קבע ועד שיעלה עמוד 

   השחר כרבי:
. הפסקה היא ושוב אינו ישן אבל

   אוכל:
. לאו ישן ממש אלא מתנמנם התם

  שומיליי''ר בלע''ז: 
. ער כדמתרגמינן (בראשית תיר

   מא) ויקץ ואיתער:
. אם צריך ממנו אהדורי סברא

דבר שצריך הרהור אינו יודע לומר 
   בעוד שמתנמנם:

. כזה שמעת וכי מדכרו ליה מדכר
  מדכר:
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        בבבב    יב,יב,יב,יב, .39
   :ַרבֲאַמר  ֲהָנאַרב כָּ ֲאַמר 

ֲעִנית ל ָעָליו ּתַ יּבֵ ּקִ ל ,ָיִחיד ׁשֶ ְנּדָ ְנִעיַלת ַהּסַ     – ָאסּור ּבִ
ל ָעָליו ֲעִנית ִצּבּור ִקיּבֵ א ּתַ ּמָ יָנן ׁשֶ    .ַחְייׁשִ

  
   ?ֵהיִכי ִליֲעַבד

  
יָלאֲאַמר  ר ַרב ׁשִ ה ּבַ    :ַרּבָ

ַתֲעִנית ָיִחיד' :ֵליָמא ָהִכי    '.ְלָמָחר ֱאֵהא ְלָפֶניָך ּבְ
  

ָנןָאְמרּו ֵליּה  תלְ  ַרּבָ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
יֵמי ְמָסַנְייהּו ְוָאתּו ְלֵבי ַתֲעִניָתא ְמַסּיְ ָנן ּדִ   !ָהא ָקא ָחֵזיַנן ַרּבָ

  
ד ְלָמא ֵמיַכל ַנִמי ָאכּול :ְוָאַמר ְלהוּ  ,ִאיְקּפַ    ?!ּדִ

  
ֵיי א ָרָבאוְ  ַאּבַ ְנּתָ יֵמי ַאּפַ י ְמַסּיְ יֵלי ּכִ    .ְמַעּיְ

  
ָמאָלא ִליִמיָנא ָמר זּוְטָראוּ  ָמֵריָמר ָמאָלא ְוִדׂשְ יִמיָנא ִלׂשְ ֵפי ּדִ    .ְמַחּלְ

  
י ֵבי ַרב ַאׁשִ ָנן ּדְ י אֹוְרַחְייהוּ  ַרּבָ    ,ַנְפֵקי ּכִ

מּוֵאל ֲאַמר ׁשְ י ָהא ּדַ    :ָסְבֵרי ּכִ
ְלַבד" ָאב ּבִ ָעה ּבְ ׁשְ א ּתִ ָבֶבל ֶאּלָ ֲעִנית ִצּבּור ּבְ    ".ֵאין ּתַ
  
  

  רש"י
. סתם ניתיחיד שקבל עליו תע

ואינו יודע איזה תענית קבל עליו 
   אם של יחיד אם של צבור:

. שמא תענית ואסור בנעילת כו'
צבור כשלש ראשונות או כז' 

   אחרונות קיבל עליו:
. בתענית קאתו רבנן לתעניתא כו'

צבור וסברי לה כשמואל דאמר 
אין תענית צבור בבבל בפרק 
מקום שנהגו (פסחים דף נד:) 

   הסנדל ובכל הני: דאסור בנעילת
איקפד רב ששת דלמא מיכל נמי 

. ופורשים מדרכי צבור ולית אכלי
ליה דשמואל ואנן האידנא נהגינן 

   כשמואל:
   . אישקריפי''ט:אפנתא
  . ביומא דתעניתא:מחלפי
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        יב, ביב, ביב, ביב, ב .40
   :ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

ֲעִניתֹו ּופֹוֵרַע    .לֶֹוה ָאָדם ּתַ
  

יּה ּדִ  י ֲאַמִריַתּה ַקּמֵ מּוֵאלּכִ    :ֲאַמר ִלי ׁשְ
ם לֵּ ָלא ְמׁשַ י ּדְ ָלא ַסּגִ יּה ּדְ ל ַעּלֵ יל ֲעֵליּה  ?!ְוִכי ֶנֶדר ִקּבֵ יּה ַקּבִ    !ְלַצעּוֵרי ַנְפׁשֵ

יּה  -ִאי ָמֵצי     ,ְמַצֵער ַנְפׁשֵ
יּה  - ִאי ָלא ָמֵצי    .ָלא ְמַצֵער ַנְפׁשֵ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ

  
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֲעִניתֹו ּופֹוֵרַע     .לֶֹוה ָאָדם ּתַ
  

יּה ּדִ  י ֲאַמִריַתּה ַקּמֵ מּוֵאלּכִ    :ֲאַמר ִלי ,ׁשְ
יָטא ׁשִ א ֶנֶדר !ּפְ    – ָלא ְיֵהא ֶאּלָ

ּלּוֵמי ּוֵמיזַ  ֵעי ְלׁשַ    ?ל ְלָמָחר ּוְליֹוָמא ַאֲחִריָנאֶנֶדר ִמי ָלא ָמֵצי ּבָ
  

ַרב ִאיִדי ֵריּה ּדְ ַע ּבְ ַלע ְל  ַרב ְיהֹוׁשֻ    ,ֵבי ַרב ַאִסיִאיּקְ
א יְלּתָ    ,ָעְבדּו ֵליּה ֶעְגָלא ּתִ

   ,ִליְטעֹום ָמר ִמיֵדי :ָאְמרּו ֵליּה 
ַתֲעִניָתא ָיִתיְבָנא :ֲאַמר ֵליּה     ,ּבְ

   !ְולֹוִזיף ָמר ְוִליְפַרע   :ָאְמרּו ֵליּה 
ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ֲעִניתֹו ּופֹוֵרַע  :ָלא ָסַבר ָמר ְלָהא ּדְ    ?!לֶֹוה ָאָדם ּתַ

ֲעִנית ֲחלֹום הּוא :ֲאַמר ְלהוּ     ,ּתַ
ר ְמַחְסָיאְוָאַמר  ה ּבַ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ַרּבָ    :ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ֵאׁש ִלְנעֹוֶרת ֲעִנית ַלֲחלֹום ּכְ    ,ָיָפה ּתַ
אַר ְוָאַמר  ּיֹום :ב ִחְסּדָ    ,ּובֹו ּבַ
ת :ַרב יֹוֵסףְוָאַמר  ּבָ ׁשַ    .ַוֲאִפיּלּו ּבְ

  
יּה  ַקְנּתֵ    ?ַמאי ּתַ

  
ֲעִניָתא ְלַתֲעִניָתא   .ֵליִתיב ּתַ

  

  רש"י
. אי מצי מצער לצעורי בעלמא

נפשיה ואי לא לא יהא אלא 
   (ליומא) אחרינא:

כדי . יכול להתענות ואפילו בשבת
  שיתבטל צער גופו:
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70  

        אאאא    יג,יג,יג,יג,    ––––ב ב ב ב     יב,יב,יב,יב, .41
ָנה   ִמׁשְ

  ָעְברּו ֵאּלּו ְולֹא ַנֲענּו, 
ֲעִניּ  לֹׁש תַּ ין ּגֹוְזִרין ׁשָ ית ּדִ ּבּורּבֵ   : ֹות ֲאֵחרֹות ַעל ַהּצִ

עֹוד יֹום,    אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ִמּבְ
ה,  טָּ ִמיׁש ַהּמִ ל ּוְבַתׁשְ ְנּדָ ְמָלאָכה, ּוִבְרִחיָצה, ּוְבִסיָכה, ּוִבְנִעיַלת ַהסַּ   ַוֲאסּוִרין ּבִ

ְרֲחָצאֹות.    ְונֹוֲעִלין ֶאת ַהּמֶ
  

  , ּלּו ְולֹא ַנֲענוּ ָעְברּו ֵא 
ין ּגֹוְזִרין ית ּדִ ַבע ּבֵ ֵרהׁשֶ  ,ֲעֵליֶהן עֹוד ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ ְ ּבּור ֵהן ׁשּ ֲעִנּיֹות ַעל ַהּצִ   : תַּ

ֵאּלּו ַמְתִריִעין ְונֹוֲעִלין ֶאת ַהֲחנּוּיֹות. ּבְ   ַהֵרי ֵאּלּו ְיֵתרֹות ַעל ָהִראׁשֹונֹות, ׁשֶ
יָכה, ּוַבֲח  ין ִעם ֲחׁשֵ ִני ַמטִּ ֵ ׁשּ ִרין ִמ ּבַ י מּותָּ תִמיׁשִ ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ   . ּפְ

  
  , לֹא ַנֲענוּ ֵאּלּו וְ ָעְברּו 

ּוִאין,  ֵאירּוִסין ּוְבִניׂשּ ִבְנָין ּוִבְנִטיָעה, ּבְ ן, ּבְ א ּוַמתָּ ָ ַמׂשּ   ְמַמֲעִטין ּבְ
ין ָאָדם ַלֲחֵבירֹו,  לֹום ּבֵ ִאיַלת ׁשָ   ּוִבׁשְ

קֹום.  זּוִפין ַלּמָ ְבֵני ָאָדם ַהּנְ   ּכִ
ֵצא ִניָסןַהְיִחיִדים חֹוְזִרי ּיֵ ין ַעד ׁשֶ   . ן ּוִמְתַעּנִ

ִמים  ָצאיָ  ׁשָ   ִסיַמן ְקָלָלה,  - ִניָסן ְוָיְרדּו ּגְ
ֱאַמר:  ּנֶ ים ַהּיֹוםׁשֶ   ".(שמואל א יב)ְוגֹו'  ֲהלֹא ְקִציר ִחּטִ

  
ָמָרא   ּגְ

ֲענּוג הּו ּתַ הּו ִאית ּבְ ָלָמא ּכּוּלְ ׁשְ ה ,ְרִחיָצה – ּבִ ּטָ ִמיׁש ַהּמִ    .ְוִסיָכה ְוַתׁשְ
   !ַצַער הּוא – ֲאָבל ְמָלאָכה

  
אַרב ִח ָאַמר  אָאַמר  ְסּדָ ר ַאּבָ    :ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

ֲעֶצֶרת"  :ָאַמר ְקָרא ׁשּו צֹום ִקְראּו ֲעָצָרה ִאְספּו ְזֵקִנים ּכַ      –(יואל א) "ַקּדְ
ית ְמָלאָכה "ֲעֶצֶרת"ָמה  ּיַ ֲעׂשִ ית ְמָלאָכה ,ָאסּור ּבַ ּיַ ֲעׂשִ ֲעִנית ָאסּור ּבַ    .ַאף ּתַ

  
א 'ֲעֶצֶרת'ִאי ָמה  אַאף  ,ֵמאּוְרּתָ ֲעִנית ַנִמי ֵמאּוְרּתָ    !ּתַ

  
י ֵזיָראֲאַמר     :ַרּבִ

יּה ּדְ  א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ אְלִדיִדי ִמיּפַ ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ    :ַרּבִ
ֲאִסיַפת ְזֵקִנים – "ִאְספּו ְזֵקִנים" :ֲאַמר ְקָרא    :ּדּוְמָיא ּדַ

ּיֹום ּיֹום ,ָמה ֲאִסיַפת ְזֵקִנים ּבַ    .ַאף צֹום ַנִמי ּבַ
  

יֲהָראְוֵאיָמ     ?א ִמּטִ
  

ַרב ִאיִדיֲאַמר  ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ    :ַרב ׁשֵ
יע ֵליּה לְ     ,ַרב הּוָנאְמַסּיַ

ָאַמר יּנּוְפָיא :ּדְ ְפָרא ּכִ    .ִמּצַ
  

   ?ֵהיִכי ָעְבֵדי
  

ֵייֲאַמר     :ַאּבַ
ָמָתא י ּדְ ִמילֵּ יִניָנן ּבְ יֹוָמא ְמַעּיְ א ּדְ ְלּגָ ְפָרא ַעד ּפַ    ,ִמּצַ

אן ָוֵאיָלְך ִר  אִמּכָ ִסְפָרא ְוַאְפַטְרּתָ יֹוָמא ַקִריָנן ּבְ    ,יְבָעא ּדְ
ֵעיַנן ַרֲחֵמי אן ְוֵאיָלְך ּבָ    ,ִמּכָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵסֶפר ּתֹוַרת ה' ֱאלֵֹהיֶהם ְרִביִעית ַהּיֹום, ׁשֶ ְקְראּו ּבְ ם ַוּיִ קּומּו ַעל ָעְמּדָ   "ַוּיָ
ֲחִוים ַלה' ֱאלֵֹהיֶהם" תַּ ים ּוִמׁשְ   .ּוְרִביִעית ִמְתַוּדִ

  
   !ֵאיּפּוְך ֲאָנא   א יג,

  
ךְ  ְעּתָ    ,ָלא ָסְלָקא ּדַ

ְכִתיב ָרֵאל ַעל ַמַעל ַהּגֹוָלה :ּדִ ִדְבֵרי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ    (עזרא ט),   ְוגֹו' "ְוֵאַלי ֵיָאְספּו ּכֹל ָחֵרד ּבְ
י ֶאל ה'"ּוְכִתיב  ה ַכּפַ ֲעִניִתי ָוֶאְפְרׂשָ י ִמתַּ   (עזרא ט).  "ּוְבִמְנַחת ָהֶעֶרב ַקְמתִּ

  רש"י
קדשו צום קראו עצרה אספו 

. כל יושבי הארץ בית ה' זקנים
   אלהיכם וזעקו אל ה':

   . שבועות ושמיני עצרת:מה עצרת
. איסור מלאכתו אי מה עצרת

   מאורתא:
. דומיא דאסיפת זקנים ביום

דבלילה כל אחד בביתו ואינן 
   נאספין:

. הא מסייע ליה לרב הונא
   דאסיפת זקנים ביום: דפשיטא לך

. ביום דאמר מצפרא כינופיא
תענית צבור מתקבצין ובאין לבית 

   הכנסת מן הבקר:
. דרישה מעיינין במילי דמתא

וחקירה לבדוק במעשיהם בעסקי 
בני העיר אם גזל וחמס ביניהן 

   ומפייסין אותן:
. מאי עבדי בכינופיא היכי עבדי

   דמצפרא ובכוליה יומא דתעניתא:
. מחצות ואילך ומאריבעא די

   עושין ב' חלקים:
. דהיינו ריבעא דיומא קרו בפלגא

ויחל משה ומפטירין דרשו את ה' 
  בהמצאו: 

. דפלגא דיומא קמא איפוך אנא
הוו קרו ומפטרי ובעו רחמי 

   ובאידך פלגא מעייני:
. ואני יושב משומם על מעל הגולה

עד מנחת הערב ובמנחת הערב 
קמתי מתעניתי ובקרעי בגדי 

מעילי ואכרעה על ברכי ואפרשה ו
   כפי אל ה' אלהי:

. אלמא ובמנחת הערב קמתי
באידך פלגא בעו רחמי עד פניא 
מכלל דפלגא קמא מעייני במילי 

בנחמיה בן חכליה כתיב  דמתא:
לי היו  בעזרא ואלי יאספו.

מתאספין ובאין טובים שבהן 
להגיד לפני על מעל וחטא הגולה 

  להפרישם:
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        בבבב- - - - אאאא    ג,ג,ג,ג,יייי .42
אָאַמר  ּפָ ר ּפַ אָאַמר  ַרְפָרם ּבַ    :ַרב ִחְסּדָ

ּום ֵאֶבל הּוא ִמׁשּ ל ׁשֶ ָאב ְוָאֵבל  ,ּכָ ָעה ּבְ ׁשְ גֹון ּתִ צֹוֵנן - ּכְ ין ּבְ ין ּבֵ ַחּמִ ין ּבְ   ,ָאסּור ּבֵ
ֲענּוג ּום ּתַ הּוא ִמׁשּ ל ׁשֶ ֲעִנית ִצּבּור ,ּכָ גֹון ּתַ ין ָאסּור - ּכְ ַחּמִ צֹוֵנן מּוּתָ  ,ּבְ   .רּבְ

  
ר ָאִביןֲאַמר    :ַרב ִאיֵדי ּבַ

ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתְ
ְרֲחָצאֹות"   ."ְונֹוֲעִלין ֶאת ַהּמֶ

  
ֵייֲאַמר ֵליּה     :ַאּבַ

צֹוֵנן ָאסּור ָהרֹות' ,ְוִאי ּבְ ֵעי ֵליּה ְלִמיְתֵני 'סֹוְכִרין ֶאת ַהּנְ   ?!ִמּבָ
  

ַרב ִאיִדיֲאַמר  ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ    :ַרב ׁשֵ
א ָה  ָיא ֵליּה ַאּבָ    :ִכי ַקׁשְ

ַנן ִדי ּתְ ְרִחיָצה", :ִמּכְ    "ָאסּור ּבִ
ְרֲחָצאֹות" ה ִלילָ  -  "נֹוֲעִלין ֶאת ַהּמֶ    ?ּמָ

ּה  ַמע ִמיּנַ א ָלאו ׁשְ ר :ֶאּלָ צֹוֵנן מּוּתָ ין ָאסּור ּבְ ַחּמִ    .ּבְ
  

יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ
ין  ן ּבֵ ַדְרּכָ יֵבי ְטִבילֹות טֹוְבִלין ּכְ ל ַחּיְ ָאבּבְ "ּכָ ָעה ּבְ ׁשְ ין  תִּ ּפּוִרים"ּבְ ּבֵ   .יֹום ַהּכִ

ַמאי    ?ּבְ
ין  ַחּמִ א -ִאיֵליָמא ּבְ ין ִמי ִאיּכָ ַחּמִ אּוִבין ִניְנהוּ  ?!ְטִביָלה ּבְ    !ׁשְ
צֹוֵנן א ָלאו ּבְ יֵבי ְטִבילֹות ִאין - ֶאּלָ    .ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ָלא ,ְוַחּיְ

  
ר ְקִטיָנאֲאַמר     :ַרב ָחָנא ּבַ
י ְטֶבְרָיאלֹא ִנְצ  א ְלַחּמֵ    .ְרָכה ֶאּלָ

  
   :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי
י ֲחִניָנא"ָאַמר    ְסַגן ַהּכֲֹהִנים:  ַרּבִ

ָנה"  ׁשָ ַעם ַאַחת ּבְ ד ָעָליו ְטִביָלה ּפַ ית ֱאלֵֹהינּו ְלַאּבֵ ַדי הּוא ּבֵ     –ּכְ
ר צֹוֵנן מּוּתָ צֹוֵנן ,ְוִאי ַאְמָרת ּבְ    !ִיְרַחץ ּבְ

  
ּפָ ֲאַמר     :אַרב ּפַ

ִכיַח צֹוֵנן ָלא ׁשְ ַאְתָרא ּדְ    .ּבְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ר.  ְיָלה מּותָּ ּלַ ּיֹום, ֲאָבל ּבַ א ּבַ ְמָלאָכה', לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ָאְמרּו 'ָאסּור ּבִ ׁשֶ   "ּכְ

נְ  ְנִעיַלת ַהסַּ ָאְמרּו 'ָאסּור ּבִ לּוְכׁשֶ ִעיר', לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ּדָ ר. א ּבָ ֶרְך מּותָּ ּדֶ   , ֲאָבל ּבַ
יַצד? ָה    א ּכֵ

ֶרְך    . חֹוֵלץ – ס ָלִעירנֹוֵעל, ִנְכנָ  - יֹוֵצא ַלּדֶ
ר.  ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו מּותָּ ל ּגּופֹו, ֲאָבל ּפָ א ּכָ ְרִחיָצה', לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ָאְמרּו 'ָאסּור ּבִ   ּוְכׁשֶ

ה מ ה ּוְב ְוֵכן ַאתָּ ְמנּוּדֶ    ".ָאֵבלֹוֵצא ּבִ
הוּ  -ַמאי ָלאו     ,ַאּכּוּלְ

   ?אי ָעְסִקיַנןּוְבַמ 
ין  ַחּמִ רוּ  -ִאיֵליָמא ּבְ ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו ִמי ׁשָ    ?!ּפָ

תְוָהֲאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ין ַחּמִ עֹו ּבְ יט ֶאְצּבָ    !ָאֵבל ָאסּור ְלהֹוׁשִ

צֹוֵנן א ָלאו ּבְ   .ֶאּלָ
  

   !לֹא
ין ַחּמִ    ,ְלעֹוָלם ּבְ

ָיא ָלְך  ְמנּוּדֶ ּוְדָקא ַקׁשְ ה מֹוֵצא ּבִ     – ה ּוְבָאֵבל""ְוֵכן ַאתָּ
ָאָרא ָקֵאי ְ    .ַאׁשּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

א ַהּכֵֹהןָאַמר "ּדְ  י ַאּבָ ּום  ַרּבִ י יֹוֵסי ַהּכֵֹהןִמׁשּ    :ַרּבִ
ל  ָניו ׁשֶ ה ּוֵמתּו ּבָ י ֲחִניָנאַמֲעׂשֶ ן ַרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ    ,ַרּבִ
ְבָעה ל ׁשִ צֹוֵנן ּכָ   !"ְוָרַחץ ּבְ

  
  

  רש"י
ישתורדי''ן בלע''ז על מעלם . אמשומם

שמתוודין עד מנחת הערב מחצות ואילך 
שהצל נוטה כדאמרינן במסכת יומא (דף 

   כח:) צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי:
. לא שמתענה עד המנחה קמתי מתעניתי

ואח''כ אוכל אלא כלומר מצער נפשיה 
ובקרעי ואם שאני קורע בגדי ומעילי הייתי 

   מתפלל כדי שאתרצה:
. כל תענית שאסרו ל שהוא משום אבלכ

חכמים רחיצה משום אבל כגון ט' באב 
שהוא משום אבילות חורבן וכל שכן אבל 
ממש שמתו לפניו דאית ליה צערא טובא 

   אסור בין בחמין וכו':
. שמצטערין ואוסרין עצמן משום תענוג

בתענוג: ה''ג אמר רב אידי בר אבין אף אנן 
אות וא''ל נמי תנינא ונועלין את המרחצ

אביי ואי בצונן אסור סוכרין את הנהרות 
מיבעי ליה למיתני בתמיה אף אנן נמי 
תנינא במתנית' דקתני גבי תענית צבור 
ונועלין את המרחצאות דהיינו חמין אבל 
צונן מותר א''ל אביי כלומר ואי הוה סבירא 
ליה לתנא דידן דבצונן אסור היכי הוה בעי 

יכי מצי למיתני סוכרין את הנהרות ה
. רב אידי הכי קא קשיא אבא למיסכרינהו:

ליה במתניתין דקאמר שמע מינה דלא אסר 
אלא חמין מכדי קתני מתני' אסורין 
ברחיצה וסתם רחיצה בין חמין בין צונן 
למה לי תו למיהדר ומיתנא ונועלין אלא 

   למימרא דוקא חמין וכו':
. לרב חסדא דאמר כל לימא מסייע ליה
   אסור אפילו בצונן:שהוא משום אבל 

. נדה ויולדת טובלים כל חייבי טבילות
   כדרכן:

. חמי האור הא טבילה בחמין מי איכא
   שאובין נינהו:

. וחייבי טבילות אין משום אלא לאו בצונן
דטבילה בזמנה מצוה שממהר לטהר עצמו: 

   ה''ג כולי עלמא לא בחמין ולא בצונן:
. והלכך חייבי לא נצרכה אלא לחמי טבריא

   טבילות אין כולי עלמא לא אבל בצונן שרו:
   . ראוי הוא בית אלהינו כו':כדי

. כדמוקמת לה דבצונן שרי מאי ואם איתא
קא מהדר ליה רבי חנינא לתנא קמא 
מאיבוד טבילה נהי דלא טבלי בחמין משום 
כבוד בית אלהינו הא מצו טבלי בצונן אלא 

   לאו בצונן נמי אסירי והיינו דאמר לאבד:
. לעולם בחמי טבריא והיינו רב פפאאמר 

דקאמרי' חייבי טבילות אין כולי עלמא לא 
ובצונן כ''ע שרי ומאי לאבד דקאמר ר' 

   חנינא כגון באתרא דלא שכיח צונן:
. גבי תענית צבור כשאמרו אסור [במלאכה]

לא אמרו אלא ביום אבל בלילה מותר 
מהכא משמע דבלילי תשעה באב מותר 

אלא ביום אבל אין במלאכה ואין ביטול 
   מפרסמין הדבר:

   . חוץ לעיר:יצא לדרך
. הכי גרסינן וכן אתה מוצא במנודה ואבל

במאי אילימא בחמין מי שרי והאמר רב 
ששת אבל אסור להושיט אצבעו בחמין 
אלא לאו בצונן מאי לאו אכולהו כו' הא 
דקתני וכן אתה מוצא במנודה ואבל אכל 

נה הני קאי ואפילו ארחיצה ושמע מי
דבתענית צבור אסור לרחוץ כל גופו ואפילו 

   בצונן ותיובתא לרפרם בר פפא:
. אנעילה וסיכה לעולם הך לא אשארא קאי

רחיצה בחמין היא אבל בצונן שרי לרחוץ 
כל גופו והשתא דאמרת במנודה ואבל לאו 
ארחיצה קיימי ליכא לאקשויי כדפרכת 

   לעיל אילימא בחמין מי שרי:
. גרסינן אלמא בעהורחץ בצונן בתוך ש

  בצונן שרי:

  רש"י
. בזה אחר זה שתכפוהו אבליו

כדקתני שמתו בניו שניהם ולפיכך 
   התירו לו כדאשכחן גבי שיער:
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ָכפּוהּו ֲאָבָלי ּתְ ׁשֶ   ,ו ֲהָוהָהָתם ּכְ
ַתְנָיא   :ּדְ

ָכפּוהּו ֲאָבָליו ֶזה ַאַחר ֶזה:    "תְּ
ָערוֹ ִהְכ  יד ׂשְ ַתַער – ּבִ    ,ֵמיֵקל ּבְ

ַמִים סּותֹו ּבְ ס ּכְ   ".ּוְמַכּבֵ
  

אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ַתַער" ַרִים -  "ּבְ ִמְסּפָ    ,ֲאָבל לֹא ּבְ
ַמִים" חֹול - "ּבְ ֶנֶתר ְולֹא ּבְ    .ְולֹא ּבְ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ְבָעהָאֵב  ל ׁשִ צֹוֵנן ּכָ ר ִלְרחֹוץ ּבְ    ,ל מּוּתָ

ָרא ְוַחְמָרא ׂשְ ֲהָוה ַאּבְ    .ִמיֵדי ּדַ
  

  :ֵמיִתיֵבי
יֵמי ֵאֶבל ָאִביָה"   יג, ב ול ֶאת ַעְצָמּה ּבִ ָאה ְלַנּוֵ ָ     – "ֵאין ַהּבֹוֶגֶרת ַרׁשּ

ָאה ָ    .ָהא ַנֲעָרה ַרׁשּ
ְרִחיָצה -ַמאי ָלאו     ,ּבִ

   ?ּוְבַמאי
ין ִאיֵליָמא ּבְ  ָאה -ַחּמִ ָ    ?!ֵאין ַהּבֹוֶגֶרת ַרׁשּ

אְוָהָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ין ַחּמִ עֹו ּבְ יט ֶאְצּבָ    !ָאֵבל ָאסּור ְלהֹוׁשִ

א ָלאו  צֹוֵנן -ֶאּלָ    !ּבְ
  

   ,ָלא
יחּול ּוִפיְרּכּוס    .ַאּכִ

  
יע ֵליּה     ,ֵליָמא ְמַסּיַ

א ַהּכֵֹהןָאַמר "ּדְ  י ַאּבָ ּום  ַרּבִ י יֹוֵסי ַה ִמׁשּ    :ּכֵֹהןַרּבִ
ל  ָניו ׁשֶ ה ּוֵמתּו ּבָ י ֲחִניָנאַמֲעׂשֶ ן ַרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ    ,ַרּבִ
ְבָעה ל ׁשִ צֹוֵנן ּכָ   ."ְוָרַחץ ּבְ

  
   :ָאְמֵרי

ָכפּוהּו ֲאָבָליו ֶזה ַאַחר ֶזה ּתְ ׁשֶ    ,ָהָתם ּבְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָכפּוהוּ    : הֲאָבָליו ֶזה ַאַחר זֶ  "תְּ
ָערֹו  יד ׂשְ ַתַע  –ִהְכּבִ   ר, ֵמיֵקל ּבְ

ַמִים"  סּותֹו ּבְ ס ּכְ   ּוְמַכּבֵ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ַתַער" ַרִים -  "ּבְ ִמְסּפָ    ,ֲאָבל לֹא ּבְ
ַמִים" ָאָהל - "ּבְ חֹול ְולֹא ּבְ ֶנֶתר ְולֹא ּבְ    .ְולֹא ּבְ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
   :ָרָבאֲאַמר 

ְבָעה ל ׁשִ צֹוֵנן ּכָ    .ָאֵבל ָאסּור ּבְ
  

ר  ׂשָ ָנא ִמּבָ    ?ְוַיִיןַמאי ׁשְ
  

ָעֵביד יּה הּוא ּדְ ְחּדֵ    .ָהָתם ְלַפּכּוֵחי ּפַ
  

יע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיַ
ָאה ְלנַ  ָ ול ַעְצָמּה "ֵאין ַהּבֹוֶגֶרת ַרׁשּ    ,"ּוֵ

ָאה ָ    ,ָהא ַנֲעָרה ַרׁשּ
ַמאי    ?ּבְ

ין  ַחּמִ ָאה -ִאיֵליָמא ּבְ ָ    ?!ֵאין ַהּבֹוֶגֶרת ַרׁשּ
אְוָהֲאַמר  יןֲאָבל ָאסוּ  :ַרב ִחְסּדָ ַחּמִ עֹו ּבְ יט ֶאְצּבָ    !ר ְלהֹוׁשִ

א ָלאו  צֹוֵנן –ֶאּלָ    .ּבְ
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   !ָלא

יחּול ּוִפיְרּכּוס    .ַאּכִ
  

אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ְבָעה :זֹאת אֹוֶמֶרת ל ׁשִ ִתְכּבֶֹסת ּכָ    .ָאֵבל ָאסּור ּבְ

  
   :ְוִהְלְכָתא

צוֹ  ין ּבְ ין ּבֵ ַחּמִ ין ּבְ ל ּגּופֹו ּבֵ ְבָעהָאֵבל ָאסּור ִלְרחֹוץ ּכָ ל ׁשִ    ,ֵנן ּכָ
ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו ין :ֲאָבל ּפָ ַחּמִ צֹוֵנן ,ָאסּור – ּבְ ר – ּבְ    ,מּוּתָ

הּוא ָאסּור – ֲאָבל ָלסּוךְ  ל ׁשֶ    ,ֲאִפיּלּו ּכָ
ר ר ֶאת ַהּזּוֲהָמא מּוּתָ    .ְוִאם ְלַעּבֵ

  
  

  רש"י
. ולא קא מיירי אכיחול ואפירכוס

ברחיצה כלל פירכוס בשיער כבוס 
   בבגדים רחיצה בגוף:

. מדמוקמינן לה זאת אומרת
הדין בכיחול ופירכוס הוא 

  לתכבוסת:
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        בבבב    יג,יג,יג,יג, .43
ִריָנן ַתֲעִניָתא ֵהיִכי ַמְדּכְ    ?ְצלֹוָתא ּדְ

  
ֵריּה  ֵריּה ְוָדַרׁש  ַרב ִיְצָחקְל  ַרב ְיהּוָדהַאְדּבְ    :ּבְ

ֲעִנית ל ָעָליו ּתַ יּבֵ ּקִ ֲעִנית -  ָיִחיד ׁשֶ ל ּתַ ל ׁשֶ ּלֵ    .ִמְתּפַ
   ?ְוֵהיָכן אֹוְמָרּה 

ין ּגֹוֵאל ְלרֹוֵפא    .ּבֵ
  

   :ַרב ִיְצָחקַמְתִקיף ָלּה 
ָרָכה ְלַעְצמוֹ     ?!ְוִכי ָיִחיד קֹוֵבַע ּבְ

  
א ֲאַמר     :קַרב ִיְצָח ֶאּלָ

ה ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ    .ּבְ
  

תְוֵכן ָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ה ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ    .ּבְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ין ָיִחיד ְלִצּבּור,    "ֵאין ּבֵ
ה  ּזֶ א ׁשֶ ֵרהֶאּלָ מֹוֶנה ֶעׂשְ ל ׁשְ ּלֵ ע ֶע ִמְתּפַ ׁשַ ל תְּ ּלֵ ֵרה, ְוֶזה ִמְתּפַ    !"ׂשְ

   ?"ִצּבּור"ּוַמאי  "ָיִחיד"ַמאי 
ׁש ָיִח  :ִאיֵליָמא ִליַח ִצּבּור – ְוִצּבּור ,יד ַמּמָ    ,ׁשְ

ֵרה ע ֶעׂשְ ׁשַ ע ֲהווּ  ?!ָהֵני ּתְ ִרין ְוַאְרּבַ    !ֶעׂשְ
א ָלאו ָהִכי ָקָאַמר    :ֶאּלָ

ֲעִנית ָיִחיד' ל ָעָליו ּתַ ִקּבֵ ין ָיִחיד ּדְ    ,ֵאין ּבֵ
ֲעִנית ִצּבּור ל ָעָליו ּתַ ּבֵ ּקִ    ,ְלָיִחיד ׁשֶ

ל ׁשְ  ּלֵ ה ִמְתּפַ ּזֶ א ׁשֶ ֵרהֶאּלָ ע ֶעׂשְ ׁשַ ל ּתְ ּלֵ ֵרה ְוֶזה ִמְתּפַ     –' מֹוֶנה ֶעׂשְ
ָרָכה ְלַעְצמוֹ  ּה ָיִחיד קֹוֵבַע ּבְ ַמע ִמיּנַ    !ׁשְ

  
   !ָלא

ִליַח ִצּבּור    ,ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ׁשְ
י ע ְמַצּלֵ ִרין ְוַאְרּבַ ִליַח ִצּבּור ֶעׂשְ ָיא ָלְך ׁשְ      – ּוְדָקא ַקׁשְ

ֲעִנּיֹות ִר  לֹׁש ּתַ ׁשָ עּבְ ִרים ְוַאְרּבַ א ֶעׂשְ ֵליּכָ   .אׁשֹונֹות ּדְ
  

   ?!ְוָלא
ין"ְוָהא  ֵני "ֵאין ּבֵ    :ָקּתָ

לֹׁש ֶאְמָצִעּיֹות" לֹׁש ִראׁשֹונֹות ְלׁשָ ין ׁשָ    ,ֵאין ּבֵ
ית ְמָלאָכה ּיַ ֲעׂשִ ית ְמָלאָכה ּוְבֵאּלּו ֲאסּוִרין ּבַ ּיַ ֲעׂשִ ִרין ּבַ ֵאּלּו מּותָּ ּבְ א ׁשֶ     –" ֶאּלָ

ִר  ִויןָהא ְלֶעׂשְ ע ֶזה ְוֶזה ׁשָ    !ים ְוַאְרּבַ
  

יר ּיֵ ָנא ְוׁשַ   .ּתָ
  

יר ּיֵ ַהאי ׁשַ יר ּדְ ּיֵ    ?ַמאי ׁשַ
  

   ,ְותוּ 
ין"ְוָהא  ֵני "ֵאין ּבֵ    !ָקּתָ

  
א ִאיּסּוֵרי ָקא ַמְייֵרי ,ֶאּלָ ָנא ּבְ    ,ּתָ

ְתִפּלֹות ָלא ַמְייֵרי    .ּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
יָתא ַנִמי ָלא ְמ  ֶאְמָצִעּיָ עּבְ ִרים ְוַאְרּבַ י ֶעׂשְ    .ַצּלֵ

  
   ?!ְוָלא

ְנָיא    :ְוָהּתַ
לֹׁש "ֵאין  ין ׁשָ ַבע ַאֲחרֹונֹות,  ּבֵ ִנּיֹות ְלׁשֶ   ׁשְ

ֵאּלּו ַמְתִריִעין ְונֹוֲעִלין ֶאת ַהֲחנּוּיֹות" ּבְ א ׁשֶ     – ֶאּלָ
ִוין ְבֵריֶהן ֶזה ְוֶזה ׁשָ   !ָהא ְלָכל ּדִ

  רש"י
   . עננו:תפלת תענית

. ברכה בפני בין גואל לרופא
   עצמה:

. חשוב כל כך שיהו וכי יחיד
מתקנין לו ברכה בפ''ע להוסיף 

   בתפלתו:
. שכוללה בתוך בשומע תפלה

הברכה וחותם בשומע תפלה 
דאותה ברכה וחתימתה משמע בין 

   אתענית בין אכל מילי:
 תענית: . גביאין בין יחיד לצבור

. יחיד מתפלל ביום תעניתו שזה
שמונה עשרה וכולל תפלת תענית 

   בשומע תפלה:
. דקבע ליה בין גואל תשע עשרה

לרופא סתם תפלה קרי שמונה 
עשרה דברכת ולמלשינים ביבנה 
תקנוה כדאמרינן בברכות (דף 

   כח:):
. בפירקין דלקמן (דף כ''ד הויין

טו.) דכ''ד ברכות הוו ביומא 
   הכא קתני י''ט ותו לא:דתעניתא ו

. יחיד שקיבל עליו תענית וצבור
צבור אלמא יחיד קובע ברכה 

   לעצמו כשקיבל תענית צבור:
. בג' תעניות ראשונות בקמייתא

דליכא כ''ד כדאמרינן בפרק סדר 
   תעניות כיצד בגמ' (שם):

דאלו מותרין בעשיית מלאכה 
. ראשונות דלא חמירי כולי וכו'

זה וזה שוין  האי הא לכ''ד ברכות
וקס''ד דאיתנהו לכ''ד באמצעיות 
מדקמתריץ קמייתא דליכא כ''ד 
מכלל דבאמצעיתא איתנהו ולא 
היא דליתנהו אלא באחרונות 
כדקתני התם ומשום דהא מילתא 
קמייתא מש''ה פריך ליה מכ''ד 

   דליתנהו באמצעיות:
. תנא מילי דאיתנהו תנא ושייר

בין אמצעיות לראשונות ושייר אין 
ן לאו דוקא הוא כדמוכח לקמן בי

גבי אידך: ה''ג מאי שייר דהאי 
שייר אלא באיסורי קא מיירי 
בתפלות לא קא מיירי ומאן דגריס 
שייר תיבה מוציאין את התיבה 
כו' שיבוש הוא דאינה אלא 
באחרונות כדבסמוך ומיפשט 
פשיטא ליה דאינה אלא 

   באחרונות:
. דלא מאי שייר דהאי שייר

ני כל מילי אורחא דתנא למת
ולשיורי חדא אלא לעולם כ''ד 
בקמייתא ליתנהו ולהכי לא חשיב 
   להו באין בין דבתפלה לא קמיירי:

. אלא באמצעיות נמי ליכא כ''ד
   באחרונות כדאמרינן התם:

. האחרונות מתריעים שבאלו
ונועלין כדתנן נמי במתני' הא 
לכ''ד זה וזה שוין דבתרוייהו 

  איתנהו: 
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יָמא ָנא 'ָהָכא ַנִמי  :ְוִכי ּתֵ ירּתָ ּיֵ    ',ְוׁשִ
ין"ְוָהא  ֵני "ֵאין ּבֵ   !ָקּתָ

  
ָרא  ין"ְוִתְסּבְ ְוָקא "ֵאין ּבֵ   ?! ּדַ

יָבה   יד, א יר ּתֵ ּיֵ   !ְוָהא ׁשַ
   

יָבה  ּום ּתֵ ּיּוָרא הּוא -ִאי ִמׁשּ    ,ָלאו ׁשִ
ֵני ִציְנָעא ָקּתָ י ּדְ    ,ִמיּלֵ

ֵני ְבַפְרֶהְסָיא ָלא ָקּתָ י ּדִ    .ִמילֵּ
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
יָקאַמְת     ,ִניִתין ַנִמי ּדֵ

ֵני ָקּתָ   "ָמה ֵאּלּו ְיֵתירֹות ַעל ָהִראׁשֹונֹות?  :ּדְ
ֵאּלּו ַמְתִריִעין ְונֹוֲעִלין ֶאת ַהֲחנּוּיֹות,  ּבְ א ׁשֶ   ֶאּלָ

ְבֵריֶהן ֶזה ְוזֶ  ָכל ּדִ ִויןֲאָבל ּבְ    "ה ׁשָ
יָמא ָהָכא ַנִמי  יר'ְוִכי ּתֵ ּיֵ ָנא ְוׁשַ    ',ּתָ

ֵניָק  "ָמה ֵאּלּו"ְוָהא    !ּתָ
  

ָרא  ְווָקא הּוא "ָמה ֵאּלּו"ְוִתְסּבְ    ?ּדַ
יָבה יר ָלּה ּתֵ ּיֵ    !ְוָהא ׁשַ

  
יָבה  ּום ּתֵ ּיּוָרא הּוא -ִאי ִמׁשּ    ,ָלאו ׁשִ

ְרָקא ִאיָדְך ּפִ יב ָלּה ּבְ ָקא ָחׁשִ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

ֲאֵתית ְלָהִכי א ּדַ ּתָ    ,ַהׁשְ
ָעה' ִרים ְוַאְרּבָ ּיוּ  - ' ֶעׂשְ    ,ָרא הּואַנִמי ָלאו ׁשִ

יְרָקא ִאיָדְך ּפִ ֵני ָלּה ּבְ ָקּתָ    .ּדְ
  

   ?ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה 
  

ר ַסְסְרַטאיֲאַמר  מּוֵאל ּבַ יְוֵכן ֲאַמר  ַרב ׁשְ ר ַאׁשִ יא ּבַ    :ַרבֲאַמר  ַרב ִחּיָ
ין ּגֹוֵאל ְלרֹוֵפא    .ּבֵ

  
יוְ  ֵמיּה ּדְ  ַרב ַאׁשִ ְ י ִיׁשְ ֲאַמר ִמׁשּ ַרּבִ ֵריּה ּדְ אי ּבְ י ַיּנַ    :ָמֵעאלַרּבִ

ה ִפיּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ    .ּבְ
  

   :ְוִהְלְכָתא
ה ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ   .ּבְ

  
  
  

  רש"י
. דבאחרונות תיבהוהא שייר 

איתא והכא ליתא כדקתני לקמן 
(דף טו.) סדר תעניות כיצד 
מוציאין את התיבה כו' ומותבינן 
בגמרא בהדיא מתיבה דליתא 
אלא באחרונות ומשני כי קתני נמי 

   מתניתין בקמייתא:
. מתריעין בבית מילי דצינעא

   הכנסת וכ''ד נמי בבית הכנסת:
   . תיבה ברחובה של עיר:בפרהסיא
. דלכ''ד זה וזה שוין דיקא נמי

דקתני מתניתין מה אלו יתירות 
על הראשונות כו' ואלו כ''ד לא קא 

   חשיב גבי אחרונות:
. דמשמע והא מה אלו קתני

   דווקא:
. דמי דהא קתני לה באידך פירקין

ששנה מתניתין דהכא תנא נמי 
דהתם והאי דלא תנא בהאי סמיך 
אהתם דקתני באחרונות מוציאין 

   מה שאין כן באמצעיות: התיבה
. דמשום השתא דאתית להכי

דקתני לה באידך פירקין דאמרת 
דלא הוי שיור כ''ד נמי דאמרת 
דשוין נינהו איכא למימר דלא הוי 
שוין דהא אפי' שיורא נמי לא הוי 
דבהדיא קתני לה באידך פירקין 
דבאחרונות איתנהו באמצעיות לא 
ואיכא לתרוצי כתירוצא קמא 

   יכא כ''ד:בקמייתא דל
  . היכן אומרה יחיד:מאי הוי עלה
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        יד, איד, איד, איד, א .44
ֵני ֲחָדא    :ּתָ

רֹות ּוֵמיִניקֹות     –"עּוּבָ
ַאֲחרֹונֹות",  ִראׁשֹונֹות, ְוֵאין ִמְתַעּנֹות ּבָ   ִמְתַעּנֹות ּבָ

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ִראׁשֹונֹות", , ְוֵאין ִמְתַעּנוֹ ַאֲחרֹונֹות"ִמְתַעּנֹות ּבָ    ת ּבָ

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ִראׁש  ַאֲחרֹונֹות""ֵאין ִמְתַעּנֹות לֹא ּבָ   !ֹונֹות, ְולֹא ּבָ

  
יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ

יָדךְ  יָתא ּבִ הוּ  ,ְנקֹוט ֶאְמָצִעּיָ ְרצּון ּכּולְּ ִמיּתָ   .ּדְ
  
  

  רש"י
. כלומר תריץ נקוט מציעיתא בידך

דבשלש אמצעיות היו מתענין 
ומתרצת לכולהו הנך מתנייתא הא 
דקתני בראשונות ולא באחרונות 
הנך ראשונות לאו ראשונות ממש 
נינהו אלא אמצעיות דאינהו הוו 
ראשונות לאחרונות אבל בשבע 

ענו דכיון דשבע אחרונות לא מית
נינהו לא מצו עוברות ומיניקות 
למיקם בהו והא דקתני באחרונות 
ולא בראשונות הנך אחרונות 
אמצעיות נינהו והראשונות 
ראשונות ממש ואין מתענין בהן 
דלא תקיף רוגזא כולי האי וצחות 
לשון הוא לתנא למיקרי 
לאמצעיות ראשונות לאחרונ' 

  ואחרונו' לראשונות:
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        יד, איד, איד, איד, א .45
   ?ּו ְיֵתירֹות ַעל ָהִראׁשֹונֹותלּ "ָמה ֵא 

ֵאּלּו ַמ  ּבְ א ׁשֶ    ."ְתִריִעין ְונֹוֲעִלין ֶאת ַהֲחנּוּיֹותֶאּלָ
  

ַמאי     ?"ַמְתִריִעין"ּבְ
  

   :ֲאַמר ַרב ְיהּוָדה
ׁשֹוָפרֹות    .ּבְ

  
יַלתוְ  ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ַרב ׁשְ ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבְ ְ    :ֲאַמר ַרבִמׁשּ

ֲעֵננוּ     .ּבַ
  

ְעּתָ  ֲעֵננוּ  ןָקא ָסְלָקא ּדַ ֲאַמר ּבַ ׁשֹוָפרֹותָלא ֲא  ,ַמאן ּדַ    ,ַמר ּבְ
ׁשֹוָפרֹות ֲאַמר ּבְ ֲעֵננוּ  ,ּוַמאן ּדַ     – ָלא ֲאַמר ּבַ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ֵרה ַהְתָרעֹות,  מֹוֶנה ֶעׂשְ ֶהן ׁשְ ּבָ ּבּור ׁשֶ ֲעִנּיֹות ַעל ַהּצִ ַבע תַּ ֶ   "ֵאין ּפֹוֲחִתין ִמׁשּ

   ,"ָבר ְיִריחוֹ ְוִסיָמן ַלּדָ 
   ,ִויִריחֹו ׁשֹוָפרֹות ֲהָוה

ֲעֵננוּ ּוְתיּוְב  ֲאַמר ּבַ א ְלַמאן ּדַ    !ּתָ
  

א    ,ֶאּלָ
ָקֵרי ָלּה  ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ׁשֹוָפרֹות ּדְ    ',ַהְתָרָעה'ּבְ

ֲעֵננוּ  ִליֵגי ּבַ י ּפְ    ;ּכִ
   ,ָקֵרי ָלּה ַהְתָרָעה :ָמר ָסַבר

   .ָלא ָקֵרי ָלּה ַהְתָרָעה :ּוָמר ָסַבר
ֲעֵננוּ  ֲאַמר ּבַ ל ׁשֶ  ,ְלַמאן ּדַ ׁשֹוָפרֹותּכָ ן ּבְ    ,ּכֵ

ׁשֹוָפרֹות ֲאַמר ּבְ ֲעֵננּו ָלא ,ּוְלַמאן ּדַ   ?ֲאָבל ּבַ
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ׁשֹות,  ְתַרּגְ ל ִמיֵני ּפּוְרָענּוּיֹות ַהּמִ ָאר ּכָ   "ּוׁשְ

גֹון ִחיּכּוְך, ָחָגב, ְזבּוב, ְוִציְרָעה, וְ  יןּכְ יּלּוַח ַיּתּוׁשִ ים , ְוׁשִ ים ְוַעְקַרּבִ   , ְנָחׁשִ
א צֹוֲעִקיןלֹא     ."ָהיּו ַמְתִריִעין ֶאּלָ
ה – 'ְצָעָקה'ִמּדִ  ּפֶ ׁשֹוָפרֹות - 'ַהְתָרָעה' ,ּבַ    !ּבְ

  
ֵאי ִהיא ּנָ   ,ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ת:  ּבָ ׁשַ   "ַעל ֵאּלּו ַמְתִריִעין ּבְ

ִייס, אֹו נָ  יפּוָה ּגַ ִהּקִ ם, ְוַעל ְסִפיָנה ַהְמטָהרַעל ִעיר ׁשֶ ּיָ   . ֹוֶרֶפת ּבַ
י יֹוֵסי   ָאַמר:  ַרּבִ

   ."ְזָרה ֲאָבל לֹא ִלְצָעָקהְלֶע 
  

ַמאי    ?ּבְ
ׁשֹוָפרֹות  ֵרי -ִאיֵליָמא ּבְ ת ִמי ׁשָ ּבָ ׁשַ    ?!ׁשֹוָפרֹות ּבְ

א ֲעֵננוּ  -ָלאו  ,ֶאּלָ    ,ּבַ
   .ְוָקֵרי ָלּה ַהְתָרָעה

ּה  ַמע ִמיּנַ   .ׁשְ
  
  
  

  רש"י
. היו עושין ההתרעות ולשון ותבשופר

התרעה כמו תרועה וסתם תרועה פשוטה 
לפניה ולאחריה במסכת ראש השנה (דף 
לד.) ואהכי מתריעין בשופרות כדכתיב 
(במדבר י) ותקעתם בחצוצרות וגו' 
תוקעין בשופרות כדי שיכניעו לבם לקול 
השופר ויהיו נרתעים מחטאתם ואשש 

היו  ברכות שהיו מוסיפין ביום התענית
תוקעין על כל ברכה יבבא אחת שהן י''ח 

   התרעות:
. מתריעין עננו בקול רם רב יהודה אמר

היו צועקים עננו אבינו עננו עננו אלהי 
אברהם עננו עננו אלהי יצחק עננו עננו 
אלהי יעקב עננו הכל כפי שאומרים בסוף 
הסליחות אבל עננו דתפלת תענית אומר 

ימנא אפי' בראשונות ואפי' יחיד אוק
דאומרה בשומע תפלה ותפלה קרי ליה 
התרעה דאי בשופרות מריעין מיבעי ליה 
ומאן דמפרש עננו של תפלת תענית 
משתבש דהא קתני בסמוך שהן י''ח 
התרעות וקא פריך מן וסימן לדבר יריחו 
ואם איתא ליפריך בהדיא י''ח תפלות של 
שמונה עשרה ברכות מי איכא בשבת 

   תעניות:
   . באחרונות:' תעניותאין פוחתין מז

. שהן מוסיפין ו' שמונה עשרה התרעות
ברכות מי''ח עד כ''ד ולכל אחת שלש 

   תרועות:
. שלא תטעה אם התרעה הזו וסימן לדבר

   תרועה או תפלה:
. דכתיב בה שופרות לישנא אחרינא יריחו

סימן לדבר כלומר לכך מתריעין כדי 
שיענו כדרך שנענו ביריחו על ידי שופרות 

יב (יהושע ו) ויתקעו בשופרות וגו' דכת
   וכתיב (שם) ותפול החומה תחתיה:
. דהא אלא בשופרות כולי עלמא וכו'

מתריעין דקתני הכא במתניתין דעבדינן 
   בתעניות בשופרות:

. כי פליגי במתריעין כי פליגי בעננו
דאמרינן בעלמא על שאר פורענויות מ''ס 
עננו נמי התרעה והאי דקתני בעלמא 

ין בעננו ומאן דאמר בשופרות אבל מתריע
   בעננו לא:

   . ארבה כתרגומו:חגב
   . עוקצת את האדם:צירעה
   . נכנסין בעיניו ובחוטמו:יתושין
   . כמו נתחכך בכותל:חיכוך

. אלמא דצעקת פה הא צעקה בפה היא
   לא קרי ליה התרעה:

. האי תנא דשאר מיני פורעניות תנאי היא
אידך סבר צעקת פה לאו שמה התרעה ו

   סבר כו':
   . וצרין עליה:גייס
. המתפשט ויוצא לחוץ לשטוף את נהר

   השדה ואת הבתים:
. כמו ביצים טרופות (חולין דף המטורפת

סד.) שהולכת ונדה ועתידה להיטבע 
   במים:
   . צועקין לבני אדם שיבואו לעזרם:לעזרה

. תפלה שאין אנו בטוחין כל ולא לצעקה
הן בשבת כך שתועיל תפלתנו לצעוק עלי

אלמא צעקת פה קרי התרעה מפי מורי 
ל''א לעזרה דקאמר תנא קמא מתריעין 
דמשמע בקול רם ואמר ליה רבי יוסי 
לעזרה שיהו מתפללין כל אחד בביתו 

  לעזרה בעלמא: 
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        בבבב- - - - יד, איד, איד, איד, א .46
ֵני ּדְ  ׁשְ יָאהּבִ י ְיהּוָדה ְנׂשִ   ,ֲהָוה ַצֲעָרא ַרּבִ

ֲעִנּיֹות ְולֹא ִאיֲעֵני   ביד,  ֵרה ּתַ ַלת ֶעׂשְ ַזר ּתְ    .ּגָ
   ,ָסַבר ְלִמיְגַזר ְטֵפי

י ַאִמיֲאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
אי ּבּור יֹוֵתר ִמּדַ   !ֲהֵרי ָאְמרּו ֵאין ַמְטִריִחין ֶאת ַהּצִ

  
אֲאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ ֵריּה ּדְ א ּבְ י ַאּבָ    :ַרּבִ

ָעַבד י ַאִמי ּדְ ָעַבדלְ  ,ַרּבִ    .ַגְרֵמיּה הּוא ּדְ
א ָהִכי ֲאַמר  אֶאּלָ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ִמים א ִלְגׁשָ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
ָאר ִמיֵני ּפּוְרָענּוּיֹות  ַמִים -ֲאָבל ִלׁשְ ָ ָענּו ִמן ַהׁשּ ּיֵ ין ְוהֹוְלִכין ַעד ׁשֶ    .ִמְתַעּנִ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

לֹׁש, ּוְכ "ּכְ  ָאְמרּו ׁשָ ַבעׁשֶ ָאְמרּו ׁשֶ ִמים ,ׁשֶ א ִלְגׁשָ   . לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ
ָאר ִמיֵני ּפּוְרָענּוּיֹות  ָענּו" - ֲאָבל ִלׁשְ ּיֵ ין ְוהֹוְלִכין ַעד ׁשֶ   .ִמְתַעּנִ

  
י ַאִמי ַרּבִ יּוְבֵתיּה ּדְ יֱהֵוי ּתְ    ?ֵליָמא ּתֶ

  
י ַאִמי    ,ֲאַמר ָלְך ַרּבִ

ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ
   :ַתְנָיאּדְ 

ּבּור"ֵאין ּגֹוְזִרין  ֲעִנּיֹות ַעל ַהּצִ ֵרה תַּ לֹׁש ֶעׂשְ ְ   , יֹוֵתר ִמׁשּ
אי,  ּבּור יֹוֵתר ִמּדַ ֵאין ַמְטִריִחין ֶאת ַהּצִ   ְלִפי ׁשֶ

ְבֵרי  יּדִ   . ֶרּבִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָצא זְ  ּיָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ם הּוא ֶזה, ֶאּלָ ֵ ל ְרִביָעה".לֹא ִמן ַהׁשּ ּה ׁשֶ    ַמּנָ
  
  

  רש"י
. כדאמרינן גזר תליסר תעניתא

במתניתין (דף טו:) שלש ראשונות 
ושלש אמצעיות ושבע אחרונות 

עביד להו ולא ולשאר פורעניות 
   לגשמים:

. לעצמו דרש שלא אמר לגרמיה
אלא לפי שהוא לא היה רוצה 

   להתענות:
. דאין גוזרים יותר משלש לא שנו
   עשרה:

. להתענות שלש ראשונות כשאמרו
   ושלש אמצעיות ושבע אחרונות:

. שאין זה לא מן השם הוא זה
טעם שאין מניחין בשביל טורח 
אלא שכבר יצא זמנה של רביעה 
של יורה שהרי מרחשון עבר על 
כולן לסוף התעניות שמקצתן היו 
בכסליו כדקתני מתניתין ואיכא 
למשמע מדרבי שמעון דבשאר 
מיני פורעניות דכל שעתא הוי 
זימנייהו למיבטלי אפילו טפי 
גזרינן ורבי דאמר אין מטריחין 
סתמא אכולהו קאמר ואנא 

  דאמרי כרבי:
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב .47
  

ֵני ִניְנֶוה ְל  ְלחּו ֵליּה ּבְ יׁשָ   :ֶרּבִ
גֹון ֲאַנן ֵעיַנן ִמיְטָרא, ּכְ ּמּוז ּבָ ְתקּוַפת ּתַ ֲאִפיּלּו ּבִ    ,ּדַ

   ?ֵהיִכי ַנֲעֵביד
ִמיָנן יִחיִדים ּדָ ִמיָנן ,ּכִ ים ּדָ ַרּבִ    ?אֹו ּכְ

  
ִמיָנן יִחיִדים ּדָ הּוְבׁשֹוֵמַע ּתְ  -  ּכִ    ,ִפּלָ

ִמיָנן  ים ּדָ ַרּבִ ִנים -אֹו ּכְ ָ ת ַהׁשּ    .ּוְבִבְרּכַ
  

ַלח ְלהוּ     :ׁשָ
ִמיּתוּ  יִחיִדים ּדָ ה ,ּכִ ִפּלָ    .ּוְבׁשֹוֵמַע ּתְ

  
   :ֵמיִתיֵבי
י ְיהּוָדה"ָאַמר    : ַרּבִ

ִת  ִנים ּכְ ָ ַהׁשּ ְזַמן ׁשֶ רֵאיָמַתי ּבִ ָרֵאל ׁשְ   , ּוִין ַעל ַאְדָמָתןיְקָנן ְוִיׂשְ
ַמן"ֲאָבל ּבַ  קֹומֹות, ַהּכֹל ְלִפי ַהּזְ ִנים, ַהּכֹל ְלִפי ַהּמְ ָ ה, ַהּכֹל ְלִפי ַהׁשּ ַמן ַהּזֶ    !ּזְ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

י ַרּבִ    ?!ַמְתִניָתא ָרֵמית ֲעֵליּה ּדְ
ָנא הּוא ּוָפֵליג י ּתָ    !ַרּבִ

  
   ?ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה 

  
   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן

ִנים ָ ת ַהׁשּ ִבְרּכַ    .ּבְ
  

ׁשֶ     :ָאַמר תַרב ׁשֵ
ה ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ    .ּבְ

  
   :ְוִהְלְכָתא

ה ִפּלָ ׁשֹוֵמַע ּתְ   .ּבְ
  

  רש"י
ת . אמרינן לשאילובשומע תפלה

מטר כיחיד השואל צרכיו בשומע 
תפלה דהא דאמרינן שאלה 
בברכת השנים אפי' ביחיד משום 
דזמן צבור הוא אבל במילתא 
אחריתי דהוי ליחיד ולא לצבור 
כהכא דבתקופת תמוז לאו זמן 
שאילת צבור הוא בשומע תפלה 
הוא דמדכר ליה ולא בברכת 
השנים כדאמרינן במסכת ע''ז (דף 

א.) אם היה לו ח.) ובברכות (דף ל
חולה בתוך ביתו מזכיר עליו 
בברכת החולים ולבסוף מוקמינן 
   והלכתא בשומע תפלה כך שמעתי:

   . הוא סדר תעניות:אימתי
. שהיא בזמן שהשנים כתיקנן

קציר בניסן וזריעה במרחשון ואין 
   סדר השנים משתנה:

. שמנהג וישראל שרוין על אדמתן
   ארץ ישראל בכך:

ם צריכה . אהכל לפי השנים
אותה שנה למטר כגון שנה שחונה 

   שצריכה לגשמים הרבה:
. כגון נינוה דאפי' לפי המקומות

בתקופת תמוז בעו מטרא. לא 
גרסינן לפי הזמן שלא ירדו עדיין 

  גשמים:
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב .48
ת" ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ל ַהּיֹום ִמּפְ י ּכָ יָכה ּוַבֲחִמיׁשִ ין ִעם ֲחׁשֵ ִני ַמטִּ ֵ ׁשּ   ."ּבַ

  
ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

ֵני יָכה ּוַבֲחִמיׁשִ " :ֵהיִכי ָקּתָ ין ִעם ֲחׁשֵ ִני ַמטִּ ֵ ׁשּ תּבַ ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ל ַהּיֹום ִמּפְ    ,"י ּכָ
יְלָמא י" :אֹו ּדִ ין ּוַבֲחִמיׁשִ ִני ַמטִּ ֵ ׁשּ ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ ּפֹוְתִחין  ּבַ    ?"ּכָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ין ַעד ָהָעֶרב,  ִני ַמטִּ ֵ ׁשּ   "ּבַ

ל ַהּיֹוםּוַבֲחִמיׁשִ  בוֹ ּכּוּלוֹ  י ּפֹוְתִחין ּכָ ֵני ּכְ ת. , ִמּפְ ּבָ ַ   ד ַהׁשּ
ָתִחים  ֵני ּפְ   . ֵעל ֶאָחדּפֹוֵתַח ֶאָחד ְונוֹ  -ָהיּו לֹו ׁשְ

ְתחֹו  ֶנֶגד ּפִ א ּכְ ׁש" - ָהָיה לֹו ִאְצַטּבָ ַדְרּכֹו ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ   .ּפֹוֵתַח ּכְ
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. ולא נועלין בשני מטין עם חשיכה

ולא פותחין הואיל ולאו לכבוד 
שבת הוה ובחמישי מותרין לפתוח 

   לגמרי:
. שלא יראו בני אדם ויצטערו ןמטי

אלא לעת ערב פותחין מקצתן כדי 
   שיהא להם מה לאכול בלילה:

. פותחין כל היום והכי או דילמא
משמע מתניתין בשני מטין ובה' 
היה פתוח כדרכו כל היום לגמרי 

   מפני כבוד השבת:
. כסא דהשתא אין החנות איצטבא

פתוחה לרשות הרבים ואם הוא 
   כל כך:פתוח אינו נראה 

  . אפי' בשני:פותח כדרכו
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        יד, ביד, ביד, ביד, ב .49
א ּוַמתָּ "ָעְברּו ֵאּלּו ְולֹא ַנֲענּו ְמַמ  ָ ַמׂשּ   ".הן ּוְבִבְנָין ּוִבְנִטיָע ֲעִטין ּבְ

  
ָנא    :ּתָ

ִבְנָין  ְמָחה,  - "ּבְ ל ׂשִ ְנָין ׁשֶ   ּבִ
ְמָחהְנִט  -ְנִטיָעה  ל ׂשִ    .יָעה ׁשֶ

ית ֲחֻתּנֹות ִלְבנֹו.  ְמָחה? ֶזה ַהּבֹוֶנה ּבֵ ל ׂשִ ְנָין ׁשֶ   ֵאי ֶזהּו ּבִ
ְמָחה? ֶזה ַה  ל ׂשִ ַווְרָנִקי ֵאי זּו ִהיא ְנִטיָעה ׁשֶ ל ְמָלִכיםּנֹוֵטַע ַאּבְ   ."ׁשֶ

  
  
  
  

  רש"י
ה''ג תנא בנין בנין של שמחה 

. בנין נטיעה נטיעה של שמחה
דקתני מתניתין לא בנין הצריך לו 
אלא בנין הצריך לשמחה דבדבר 

   שמחה ממעטינן:
   . לעשות חופתו:בית חתנות

. שכך היו אבוורנקי של מלכים
נוהגין כשנולד בן למלך היו נוטעין 

ו ויום שממליכין אותו אילן לשמ
עושין לו כסא ממנו לישנא 
אחרינא אילן גדול המיסך על 
הארץ לטייל המלך תחתיו ודומה 
לו בעירובין (דף כה:) ההוא 
אבוורנקא דהוה ליה לריש גלותא 

   בבוסתניה:
. דרך מלכים נוטעין של מלכים

אותו לצל הוא נוטעו כמו כן לצל 
  היא והיא נטיעה של שמחה:
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        בבבביד, יד, יד, יד,  .50
לֹום" ֵאיַלת ׁשָ    ."ּוִבׁשְ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֵאיַל  –"ֲחֵבִרים  יֵניֶהןֵאין ׁשְ לֹום ּבֵ   , ת ׁשָ
ֹוֲאִלין  ׁשּ י ָהָאֶרץ ׁשֶ ָפה ָרָפה, ּוְבכֹוֶבד רֹאׁש,  –ַעּמֵ ׂשָ   ַמֲחִזיִרין ָלֶהם ּבְ

ִפין ְויוֹ  ֲאֵבִלים ְוִכְמ ְוֵהן ִמְתַעטְּ ִבין ּכַ יןׁשְ   , נּוּדִ
ְבֵני ָאָד  קֹום, ּכִ זּוִפין ַלּמָ   ם ַהּנְ

ַמִים" ָ ַרֲחמּו ֲעֵליֶהם ִמן ַהׁשּ ּיְ    .ַעד ׁשֶ
  
  

  רש"י
. תלמיד חכם בשלום ששאל

מחזיר לו משום איבה ובשפה 
   רפה:

. אבל ומנודה חייבין בעטיפה
דכתיב ועל שפם יעטה במועד קטן 

   .)(דף טו
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        טו, אטו, אטו, אטו, א    ––––יד, ב יד, ב יד, ב יד, ב  .51
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ָניו אי ִליּפֹול ַעל ּפָ ַ    ,ֵאין ָאָדם ָחׁשּוב ַרׁשּ
ן נּון ַע ּבֶ יהֹוׁשֻ ן ַנֲעֶנה ּכִ א ִאם ּכֵ    .ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ֶניָך""ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ְיהֹוׁשֻ  :ׁשֶ ה נֹוֵפל ַעל ּפָ ה ֶזה ַאתָּ   (יהושוע ז).  ַע, קּום ָלְך! ָלּמָ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
ק אי ַלְחּגֹור ׂשַ ַ ן ַאְחָאב ,ֵאין ָאָדם ָחׁשּוב ַרׁשּ יהֹוָרם ּבֶ ן ַנֲעֶנה ּכִ א ִאם ּכֵ    ,ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ה וַ  :ׁשֶ ָ ְבֵרי ָהִאׁשּ ֶלְך ֶאת ּדִ מֹוַע ַהּמֶ ָגָדיו, "ַוְיִהי ִכׁשְ ְקַרע ֶאת ּבְ   ּיִ
רוֹ  ׂשָ ק ַעל ּבְ ַ ה ַהׂשּ ְרא ָהָעם ְוִהּנֵ   (מלכים ב, ו).ְוגֹו'  ְוהּוא עֹוֵבר ַעל ַהחֹוָמה ַוּיַ

  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
ְקִריָעה ְנִפיָלה ,לֹא ַהּכֹל ּבִ    ,ְולֹא ַהּכֹל ּבִ

ה ְוַאֲהרֹון  ְנִפיָלה –מֹׁשֶ    ,ּבִ
ַע ְוָכֵלב     ;ְקִריָעהּבִ  –ְיהֹוׁשֻ

  
ְנִפיָלה ה ְוַאֲהרֹן ּבִ     – מֹׁשֶ

ְכִתיב ֵניֶהם" :ּדִ ה ְוַאֲהרֹן ַעל ּפְ ּפֹול מֹׁשֶ    .(במדבר יד) "ַוּיִ

ְקִריָעה ַע ְוָכֵלב ּבִ     – ְיהֹוׁשֻ
ְכִתיב ְגֵדיֶהם" :ּדִ ה ָקְרעּו ּבִ ן ְיֻפּנֶ ן נּון ְוָכֵלב ּבֶ ַע ּבִ   (במדבר יד).  "ִויהֹוׁשֻ

  

י ֵזיָראַר ַמְתִקיף ָלּה  יָמא  ,ּבִ ר ַנְחָמִניְוִאיּתֵ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַרּבִ
ַע  ִתיב ְיהֹוׁשֻ ְדָקָאְמַרּתְ  –ִאי ֲהָוה ּכְ    ,ּכִ

ְכִתיב  א ּדִ ּתָ ַע"ַהׁשְ   !ָהא ְוָהא ָעֵביד -  "ִויהֹוׁשֻ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
ֲחָוָיה ּתַ ִהׁשְ ִקיָמה ְולֹא ַהּכֹל ּבְ    ,לֹא ַהּכֹל ּבְ

ִקיָמה –ְמָלִכים     ,ּבְ
ִרים  ֲחָוָיה –ְוׂשָ ּתַ ִהׁשְ    ;ּבְ

  
ִקיָמה ְמָלִכים"     –" ּבְ

ְכִתיב ָרֵאל ְקדֹוׁשֹו,  :ּדִ   "ּכֹה ָאַמר ה' ּגֹוֵאל ִיׂשְ
ִלים.    א טו,   ִלְבזֹה ֶנֶפׁש, ִלְמָתֵעב ּגֹוי, ְלֶעֶבד מֹוׁשְ

  (ישעיהו מט), ְמָלִכים ִיְראּו ָוָקמּו"
  
ִרים" ֲחוָ  ְוׂשָ ּתַ ִהׁשְ     – "ָיהּבְ

ְכִתיב ֲחוּו" :ּדִ תַּ ִרים ְוִיׁשְ   (ישעיהו מט).  "ׂשָ
  

י ֵזיָראַמְתִקיף ָלּה  יָמא  ,ַרּבִ ר ַנְחָמִניְוִאיּתֵ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ַרּבִ
ִתיב  ֲחווּ 'ִאי ֲהָוה ּכְ ּתַ ִרים ִיׁשְ ְדָקָאְמַרּתְ  - 'ְוׂשָ    ,ּכִ

ְכִתיב א ּדִ ּתָ ֲחוּו" :ַהׁשְ תַּ ִרים ְוִיׁשְ    !ְוָהא ָעבּודָהא  – "ׂשָ
  

ר ִיְצָחקֲאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְמָחה :ַאף ֲאִני אֹוֵמר    ;לֹא ַהּכֹל ְלאֹוָרה ְולֹא ַהּכֹל ְלׂשִ

יִקים    ,ְלאֹוָרה – ַצּדִ
ִרים  ְמָחה –ִויׁשָ    ;ְלׂשִ

  
יִקים   –ְלאֹוָרה  ַצּדִ
ְכִתיב יק" :ּדִ ּדִ   ."אֹור ָזרּוַע ַלּצַ

ִרים ְמָחה ְוִליׁשָ    – ׂשִ
ְכִת  ְמָחה" :יבּדִ ֵרי ֵלב ׂשִ   ."ּוְלִיׁשְ

  

  רש"י
. לבזות עצמו רשאי ליפול על פניו

בפני הצבור שאם לא יענה 
יחרפוהו כך שמעתי אלא אם כן 
יודעין בו שהוא חשוב כיהושע 

ה שאמר לו הקב''ה קום לך למה ז
   אתה נופל על פניך:

. שיודעין הן אלא אם כן נענה
שנענה כיהורם יהורם רשע היה 
אלא שהתענה על רעב שהיה בימיו 
ונענה דכתיב (מלכים ב ז) ויהי 
סאה סולת בשקל וסאתים 

   שעורים בשקל:
. נענין (בתפלה) ולא הכל לא הכל

נענין בקריעה דיהושע וכלב שלא 
היו חשובין כמשה ואהרן לא זכו 
ליענות אלא בקריעה ומקרא 

   בעלמא קא דריש:
. כתיב בתריה ויהושע בן נון

דההוא דויפל וי''ו מוסיף על ענין 
  ראשון:

לבזה נפש למתעב גוי לעבד 
. לישראל הבזוים מושלים

   ומתועבים ועבדים מושלין בהן:
. לקראת ישראל ולא הכל בקימה

לעתיד לבא מלכים יראו וקמו 
כל שרים וישתחוו: ה''ג לא ה

לאורה ולא הכל לשמחה דכתיב 
אור זרוע לצדיק ולישרי לב 
שמחה. ישרים לשמחה דישרים 

  עדיפי מצדיקים:
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    ''''בבבבפרק פרק פרק פרק     תעניתתעניתתעניתתעניתמסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב- - - - טו, אטו, אטו, אטו, א .52
ָנה    ִמׁשְ

יַצד?  ֲעִנּיֹות ּכֵ   ֵסֶדר תַּ
ל ִעיר, יָבה ִלְרחֹוָבּה ׁשֶ   מֹוִציִאין ֶאת ַהתֵּ

   – נֹוְתִנין ֵאֶפר ִמְקֶלהוְ 
יָבה י ַהתֵּ ּבֵ   ,ַעל ּגַ
יא ׂשִ    ,ּוְברֹאׁש ַהּנָ

ין ית ּדִ    ,ּוְברֹאׁש ַאב ּבֵ
רֹאׁשוֹ ְוָכ     .ל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵתן ּבְ

ין: ּבּוׁשִ ְבֵרי ּכִ ֶהן אֹוֵמר ִלְפֵניֶהן ּדִ ּבָ ֵקן ׁשֶ   ַהּזָ
ְרא ֱאלִֹה  י ִניְנֶוה: 'ַוּיַ ַאְנׁשֵ ֲעִניָתםַאֵחינּו! לֹא ֶנֱאַמר ּבְ ם ְוֶאת תַּ ּקָ   ', ים ֶאת ׂשַ

א:  ְר ֶאּלָ בּו ִמּדַ י ׁשָ יֶהם ּכִ ְרא ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֵ ם ָהָרָעה""ַוּיַ   (יונה ב),   כָּ
ָלה הּוא אֹוֵמר:  ּבָ ְגֵדיֶכם"ּוַבּקַ   .(יואל ב,יג), "ְוִקְרעּו ְלַבְבֶכם ְוַאל ּבִ

  
ה,  ְתִפּלָ   ָעְמדּו ּבִ

יָבה:   ָזֵקן,   מֹוִריִדין ִלְפֵני ַהתֵּ
   ,ְוָרִגיל

ִנים    ,ְוֵיׁש לֹו ּבָ
   ,ּוֵביתֹו ֵריָקם

ֵה  ּיְ ֵדי ׁשֶ ִפ ּכְ תְּ ֵלם ּבַ הא ִלּבֹו ׁשָ   . ּלָ
ָרכֹות: ע ּבְ ִרים ְוַאְרּבַ   ְואֹוֵמר ִלְפֵניֶהן ֶעׂשְ

ׁש.  ָכל יֹום, ּומֹוִסיף ֲעֵליֶהן עֹוד ׁשֵ ּבְ ֵרה ׁשֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ   ׁשְ
  

  ְוֵאּלּו ֵהן: 
  ִזְכרֹונֹות, 

  ְוׁשֹוָפרֹות, 
ֲעֵנִני" י ָקָראִתי ַוּיַ ָרָתה לִּ ּצָ   ,(תהילים קכ) "ֶאל ה' ּבַ

א ֵעיַני ֶאל ֶהָה  ָ    ,(תהילים קכא)" ְוגֹו' ִרים"ֶאׂשּ
ים ְקָראִתיָך ה'" ֲעַמּקִ    ,(תהילים קל) "ִמּמַ
ה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹוף" ִפּלָ    .(תהילים קב) "תְּ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  , ת ְוׁשֹוָפרֹותלֹא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר ִזְכרֹונוֹ 

יֶהןֶאּלָ  ְחתֵּ י ִיְהֶיה ָבָאֶרץ, ּדֶ : א אֹוֵמר תַּ י ִיְהֶיה""ָרָעב ּכִ   (מלכים א ח,לז),  ֶבר ּכִ
רֹות" ּצָ ְבֵרי ַהּבַ ר ָהָיה ְדַבר ה' ֶאל ִיְרְמָיהּו ַעל ּדִ    ,(ירמיהו יד) "ֲאׁשֶ

  ְואֹוֵמר חֹוְתֵמיֶהן. 
  

  ַעל ָהִראׁשֹוָנה הּוא אֹוֵמר: 
ָענָ  ה הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם'ִמי ׁשֶ ַהר ַהּמֹוִרּיָ   , ה ֶאת ַאְבָרָהם ּבְ

ַמע ּבְ  ה, ְוִיׁשְ   קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ
ָרֵאל'.  ה ה' ּגֹוֵאל ִיׂשְ רּוְך ַאתָּ   ּבָ

  
ה הּוא אֹוֵמר:  ִנּיָ ְ   ַעל ַהׁשּ

ָעָנה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם,    'ִמי ׁשֶ
ַמע קוֹ  הְוִיׁשְ   , ל ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ

ה  רּוְך ַאתָּ ּכָ ּבָ ׁשְ   '. חֹותה' זֹוֵכר ַהּנִ
  

ית הּוא אֹוֵמר:  ִליׁשִ ְ   ַעל ַהׁשּ
ל הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם,  ְלּגָ ּגִ ַע ּבַ ָעָנה ֶאת ְיהֹוׁשֻ   'ִמי ׁשֶ

ה,  קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ ַמע ּבְ   ְוִיׁשְ
רּוָע  ה ה' ׁשֹוֵמַע תְּ רּוְך ַאתָּ   '. הּבָ

  
  : ְרִביִעית הּוא אֹוֵמרַעל ָה 

ָע  מּוֵאל ּבַ 'ִמי ׁשֶ ה הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכםָנה ֶאת ׁשְ ְצּפָ   , ּמִ
ה,  קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ ַמע ּבְ   ְוִיׁשְ

ה ה' ׁשֹוֵמַע ְצָעָקה'.  רּוְך ַאתָּ   ּבָ
  

  רש"י
. מתני' סדר תעניות כיצד כו': אפר מקלה

אפר ממש ולא עפר אפר סתם הוא עפר 
דכשם שאפר קרוי עפר דכתיב (במדבר יט) 
מעפר שרפת החטאת כך עפר קרוי אפר 

ר מקלה אפר סתם והיינו דקתני אפ
שריפה אי הוה תני אפר סתם הוה משמע 
עפר ואפר מקלה גנאי יותר מעפר סתם 

   ובגמרא מפרש מאי טעמא נותנין אותו:
. לשון עצירה כמו מכבש בלע''ז כבושין

פריש''א שכובשין את הלבבות להחזירם 
   למוטב ואלו הן דברי כבושין אחינו כו':

. שהנביא מצוה לישראל (עמדו ובקבלה
לה) והקשה תוספות מאן דהו מאי בתפ

שנא בהאי קרא דכתיב ביונה וירא 
האלהים את מעשיהם וגו' ולא קרי ליה 
דברי קבלה ובהאי קרא דוקרעו לבבכם 
קרי ליה קבלה ופריק איהו כל מקום 
שהנביא מצוה ומודיע ומזהיר את ישראל 
קרי ליה קבלה ובכל דוכתא דלא איתפקד 

כמספר  נביא כי האי וירא האלהים שהוא
והולך דיליף מיניה אגב אורחיה מילתא 

   לא קרינן ליה קבלה:
. בגלוי וכי הך דאמרינן ברחובה של עיר

במסכת מגילה (דף כה:) בני העיר שמכרו 
רחובה של עיר והתם מפרש בהדיא אמר 
ר' זירא הואיל והעם מתפללים בו 

   בתעניות ובמעמדות:
. רגיל להתפלל ותפלתו שגורה בפיו ורגיל

יטעה שכל חזן שטועה סימן רע  ולא
   לשולחיו:

. משמע דהוא עני ואין לו וביתו ריקם
מחיה בביתו ובגמרא מפרש טעמא 
אחרינא וגופו נקי מעבירות שלא חטא ולא 

   יצא עליו שום שם רע בשום עבירה כו':
. כל הפסוקים שאומרים זכרונות ושופרות

   בראש השנה:
   :. כולן הן מזמוריםאל ה' בצרתה לי כו'

. על כל פרשה ופרשה אחר ואומר חותמיהן
זכרונות חתימת זכרונות ואחר שופרות 
חתימת שופרות וכן אחר כולם מעין 

   הפרשה כדמפרש ואזיל:
. בפעם ראשונה הוא אומר על הראשונה

מי שענה לאברהם כו' בגואל ישראל היה 
מתחיל להאריך והולך ואומר לכולן שש 

   ברכות:
ראשונה של שש  . זו היא ברכהעל השניה

ברכות כדאמרינן בגמרא והיאך דגואל 
ישראל זו היא ברכה עצמה של שמונה 
עשרה ואינה מאותן שש אלא שבה היה 
מתחיל להוסיף ולהאריך על הזכרונות 
הוא אומר זוכר הנשכחות ועל השופרות 
שומע תרועה והיא שניה למנינה ועל אל ה' 
בצרתה לי והיא שלישית למנין שש שומע 

   שלישית וכן כולן:צעקה 
. לפיכך ומי שענה את אבותינו על ים סוף

אומרה בזכרונות לפי שהיו ישראל 
נשכחים במצרים כמה שנים ונתייאשו מן 
הגאולה וזכרם המקום וגאלם דכתיב 

   (שמות ו) ואזכור את בריתי:
ובשופרות היה אומר מי שענה את יהושע 

. לפי שנענה בשופרות ביריחו וזהו בגלגל
  היו ישראל בגלגל:בעוד ש
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ית הּוא אֹוֵמר:    ַעל ַהֲחִמיׁשִ
ְר  ַהר ַהּכַ הּו ּבְ ָעָנה ֶאת ֵאִלּיָ   , ֶמל הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם'ִמי ׁשֶ

ַמע ּבְ  הקֹול ַצֲעַקְתֶכ ְוִיׁשְ   , ם ַהּיֹום ַהּזֶ
ה'.  ִפּלָ ה ה' ׁשֹוֵמַע תְּ רּוְך ַאתָּ   ּבָ

  
ית הּוא אֹוֵמר:  ִ ׁשּ ִ   ַעל ַהׁשּ

ָגה הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם,  ִעי ַהּדָ ָעָנה ֶאת יֹוָנה ִמּמְ   'ִמי ׁשֶ
קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהזֶּ  ַמע ּבְ   , הְוִיׁשְ

ֵעת ָצ  ה ה' ָהעֹוֶנה ּבְ רּוְך ַאתָּ   '. ָרהּבָ
  

ִביִעית הּוא אֹוֵמר: ַעל ַה  ְ   ׁשּ
ַלִים הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם,  ירּוׁשָ נֹו ּבִ לֹמֹה ּבְ ִוד ְוֶאת ׁשְ ָעָנה ֶאת ּדָ   'ִמי ׁשֶ

ה,  קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ ַמע ּבְ   ְוִיׁשְ
ה ה' ַהְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ' רּוְך ַאתָּ   .ּבָ

  
יֵמי    טו, ב ה ^ּבִ י ֲחָלְפָתאַמֲעׂשֶ י וְ  ַרּבִ ַרְדיֹוןַרּבִ ן תְּ   , ֲחַנְנָיא ּבֶ

ּה,  ָרָכה ּכּוּלָ יָבה ְוָגַמר ֶאת ַהּבְ ָעַבר ֶאָחד ִלְפֵני ַהתֵּ   ׁשֶ
  ְולֹא ָענּו ַאֲחָריו ָאֵמן. 

  
ְקעּו ַהּכֲֹהִנים! ְוָתְקעּו.    תִּ

ַהר  ָעָנה ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבְ ה הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכםַהּמ 'ִמי ׁשֶ   , ֹוִרּיָ
קְויִ  ַמע ּבְ הׁשְ   '. ֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ

ֵני ַאֲהרֹן! ָהִריעּו.    ָהִריעּו ּבְ
ָעָנה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם,    'ִמי ׁשֶ

ה'. קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ ַמע ּבְ   ְוִיׁשְ
ָבר ֵא  א ּדָ ּבָ   , ָכִמיםֶצל ֲח ּוְכׁשֶ

ןָאְמרּו: לֹא ָהִיינּו נ   , ֹוֲהִגין ּכֵ
ִית.  ַער ִמְזָרח ּוְבַהר ַהּבַ ׁשַ א ּבְ   ֶאּלָ

  
ֲעִנּיֹות ָהִראׁשֹונֹות:  לֹׁש תַּ   ׁשָ

ָמר  י ִמׁשְ ִליִמין,  - ַאְנׁשֵ ין ְולֹא ַמׁשְ   ִמְתַעּנִ
ית ָאב  י ּבֵ ָלל.  -ְוַאְנׁשֵ ין ּכְ   לֹא ָהיּו ִמְתַעּנִ

נִ  לֹׁש ׁשְ   : ּיֹותׁשָ
ָמר  י ִמׁשְ י - ַאְנׁשֵ ִליִמ ִמְתַעּנִ   , יןן ּוַמׁשְ

ית ָאב  י ּבֵ ִליִמין.  -ְוַאְנׁשֵ ין ְולֹא ַמׁשְ   ִמְתַעּנִ
ַבע ַאֲחרֹונֹות:    ׁשֶ

ִליִמין,  - ֵאּלּו ְוֵאּלּו  ין ּוַמׁשְ   ִמְתַעּנִ
ְבֵרי  ַע ּדִ י ְיהֹוׁשֻ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ֲעִנּיֹות ָה  לֹׁש תַּ   : נֹותִראׁשוֹ ׁשָ

ין ֵאּלּו ְוֵאּלּו לֹא ָהיוּ  ָלל ִמְתַעּנִ   .ּכְ
ִנּיֹות:  לֹׁש ׁשְ   ׁשָ
ָמר  י ִמׁשְ ִליִמין,  - ַאְנׁשֵ ין ְולֹא ַמׁשְ   ִמְתַעּנִ

ית ָאב  י ּבֵ ָלל.  -ְוַאְנׁשֵ ין ּכְ   לֹא ָהיּו ִמְתַעּנִ
ַבע ַאֲחרֹונֹות:    ׁשֶ

ָמר  י ִמׁשְ ִליִמין,  - ַאְנׁשֵ ין ּוַמׁשְ   ִמְתַעּנִ
ית ָאב ְוַא  י ּבֵ ִלי -ְנׁשֵ ין ְולֹא ַמׁשְ   ִמין. ִמְתַעּנִ

  
ָמר  י ִמׁשְ ִמים,  - ַאְנׁשֵ ּיָ ילֹות, ֲאָבל לֹא ּבַ ּלֵ ּתֹות ַיִין ּבַ ִרין ִלׁשְ   מּותָּ

ית ָאב  י ּבֵ ְיָלה.  -ְוַאְנׁשֵ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ   לֹא ּבַ
  

י ַמֲעָמד  ָמר ְוַאְנׁשֵ י ִמׁשְ ַס  - ַאְנׁשֵ ר וּ ֲאסּוִרין ִמּלְ סּפֵ ַכּבֵ   , ִמּלְ
י מּותָּ  תִרין ִמּפְ ּוַבֲחִמיׁשִ ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ   . ֵני ּכְ

  
ֲעִנית:  ת תַּ ְמִגיּלַ תּוב ּבִ ל ַהּכָ   ּכָ

ד',  לֹא ְלִמְסּפֵ   'ּדְ
ר.  - ָאסּור, ְלַאֲחָריו  –ְלָפָניו    מּותָּ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  רש"י
. כנגד אשא עיני אל ההרים ואליהו בהר הכרמל

וכן כולן לפי ענין המזמורים אליהו נענה בהר 
הכרמל מעין אשא עיני אל ההרים ושמואל 

   במצפה דכתיבי קראי ומעין אל ה' בצרתה לי:
. מעין ממעמקים קראתיך ה' ועונה ממעי הדגה

לי  בעת צרה שכן כתיב ביונה קראתי מצרה
(יונה ב) ובשמואל כתיב ויזעק אל ה' (שמואל א 

   ו) ובאליהו כתיב (מלכים א יח) ענני זו תפלה:
. מפרש בגמרא מאי שביעית מי ועל השביעית

שענה דוד ויהי רעה בימי דוד שלש שנים שנה 
   אחר שנה (שמואל ב כא):

. כשהכניס הארון לבית קדש הקדשים ושלמה
' (מלכים א ח) אי נמי רעב כי יהיה בארץ וגו

ולפיכך חותם מרחם על הארץ שהן התפללו על 
ארץ ישראל ותפלה לעני כי יעטוף על דוחק 

   גשמים נופל וכתיב ביה (שם) בהעצר שמים:
. אביו של רבי יוסי בימי רבי חלפתא בצפורי

דאמרינן בסנהדרין (דף לב:) אחר רבי יוסי 
  בצפורי [אחר רבי חנניא בן תרדיון] בסיכני:

   . כל אותה ברכה עצמה:כל הברכהוגומר 
. ה''ג ולא ענו אחריו אמן תקעו בני אהרן תקעו

חזן הכנסת אומר להן על כל ברכה וברכה והוא 
   השמש ולא שליח צבור:

   . שלא לענות אמן:לא היינו נוהגין
. כלומר בזמן אלא בשער מזרח ובהר הבית

שבית המקדש קיים כשמתפללין בהר הבית 
מזרח לפי שלא היו עונין נכנסין בדרך שער ה

אמן במקדש כדאמרינן בגמרא (דף טז:) ואין 
לומר לא היו נוהגין כן לתקוע אלא במקדש 
דודאי תוקעין בגבולים כדמוכח בכולה הך 

   מסכת ומסכת ראש השנה (דף כו: כז.):
   . של אותה שבת:אנשי משמר

. שעדיין אינן חמורין כל כך ולא משלימין
שמא תכבד העבודה על ובגמרא (דף יז.) מפרש 

אנשי בית אב שהיו עובדין אותו היום ובאים 
הן לסייעם ואם היו מתענים לא היה להם כח 

   לעמוד בעבודה:
. המשמרה מתחלקת לשבעה בתי אנשי בית אב

   אבות כנגד שבעת ימי השבוע בית אב ליום:
. אחד כהנים ולוים וישראלים אנשי [מעמד]

רבן אחיהם הקבועים ועומדין ומתפללין על ק
שיקבל לרצון ועומדים לשם בשעת עבודה 
דהיאך קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על 

   גביו וכולהו מפרש בפרק אחרון (דף כו.):
. לאו גבי תענית איתמר מותרין לשתות יין

   אלא אגב דמיירי בבני משמר מייתי לה:
. אין לחוש שמא תכבד העבודה שהרי בלילות

בנות ולא כבדה ראו מבערב שפסקו הקר
העבודה שיביאו רוב קרבנות ולא יספיקו בני 
בית אב של אותו היום וצריכין אלו לסייען 

   והרי אינן ראויין לעבודה משום שכרות:
. לפי אנשי בית אב אסורין בין ביום ובין בלילה

שהיו מעלין כל הלילה אברים ופדרים שפקעו 
מעל המזבח א''נ לא גמרו ביום גומרים בלילה 

ל אנשי משמר אינן צריכין לסייע בלילה אב
להפך במזלג דבית אב יכול להספיק לבד היפוך 

   המערכה:
. משנכנסו למשמרתם כל אסורים לספר ולכבס

אותה שבת אלא מסתפרין קודם לכן וטעמא 
   מפרש בגמרא:

. של משמרתן מותרים דרך רוב בני ובחמישי
אדם להסתפר בחמישי ולא בערב שבת מפני 

   הטורח:
. דאית ל הכתוב במגילת תענית דלא למיספדכ

יומיא דלא להתענאה ומקצתהון דחמירי טפי 
דלא למיספד ואותן שהן חמורים ואסורים 
בהספד לפניו אסור בהספד דילמא אתי 

   למיעבד ביו''ט גופיה:
. דכיון שעבר יום לא חיישינן ולאחריו מותר

ואותן שאינן חמורין ליאסר בהספד אלא דלא 
  ן לפניו כו':להתענאה בי
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  ָאסּור.  –ְלָפָניו ּוְלַאֲחָריו 
  

ָלא ְלִהְתַענָּ    ', ָאה'ּדְ
ר,  –ָניו ּוְלַאֲחָריו ְלָפ    מּותָּ

י י   אֹוֵמר:  ֹוֵסיַרּבִ
ר.  –ָאסּור, ְלַאֲחָריו  –ְלָפָניו    מּותָּ

  
י,  ֲחִמיׁשִ ה ּבַ ִחּלָ תְּ ּבּור ּבַ ֲעִנית ַעל ַהּצִ   ֵאין ּגֹוְזִרין תַּ

ָעִרים,  ְ ּלֹא ְלַהְפִקיַע ַהׁשּ   ׁשֶ
ֲעִנּיֹות ָהִראׁשֹונֹות  לֹׁש תַּ א ׁשָ ִניִני ַוֲחִמ ׁשֵ  - ֶאּלָ י ְוׁשֵ   , יׁשִ

לֹׁש ׁשְ  י.  -  ִנּיֹותְוׁשָ ִני ַוֲחִמיׁשִ י ׁשֵ   ֲחִמיׁשִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִנּיֹות ְולֹא ַאֲחרֹונֹות.  ְך לֹא ׁשְ י, ּכָ ֲחִמיׁשִ ֵאין ָהִראׁשֹונֹות ּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ
  

ים, ּבַ  י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ּבּור ּבְ ֲעִנית ַעל ַהּצִ ה וּ ֵאין ּגֹוְזִרין תַּ   , ְבפּוִריםֲחנּוּכָ
  , ְפִסיִקיןין ַמ ְוִאם ִהְתִחילּו ֵא 

ְבֵרי  ְמִליֵאלּדִ ן ּגַ   . ַרּבָ
י ֵמִאירָאַמר    : ַרּבִ

ְמִליֵאל ֵאין ַמְפִסיִקין,  ן ּגַ ָאַמר ַרּבָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ִליִמין.  ֵאין ַמׁשְ   מֹוֶדה ָהָיה ׁשֶ

ֶעֶר  ָחל ִלְהיֹות ּבְ ָאב ׁשֶ ָעה ּבְ ׁשְ תְוֵכן תִּ ּבָ   .ב ׁשַ
  

ָמָרא   ּגְ

יַצד  ֲעִנּיֹות ּכֵ יָבה""ֵסֶדר תַּ    .כו' מֹוִציִאין ֶאת ַהתֵּ
  

ְייָתא ַקּמַ    ?ַוֲאִפיּלּו ּבְ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ִנּיֹות  ֲעִנּיֹות ִראׁשֹונֹות ּוׁשְ לֹׁש תַּ     –"ׁשָ
ל ִלין ּכָ ּלְ ְתּפַ ּמִ ֶדֶרְך ׁשֶ ִלין ּכְ ּלְ ֶנֶסת ּוִמְתּפַ ָנה ּכּוּלָ  ִנְכָנִסים ְלֵבית ַהּכְ ָ   , ּה ַהׁשּ

ַבע ַאֲחרֹונוֹ      – תּוְבׁשֶ
ל ִעיר,  יָבה ִלְרחֹוָבּה ׁשֶ   מֹוִציִאין ֶאת ַהתֵּ

ין,  ית ּדִ יא ּוְברֹאׁש ַאב ּבֵ ׂשִ יָבה, ּוְברֹאׁש ַהּנָ י ַהתֵּ ּבֵ   ְונֹוְתִנין ֵאֶפר ַעל ּגַ
רֹאׁשֹו.    ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד נֹוֵטל ְונֹוֵתן ּבְ

י ָנָתן   : ראֹוֵמ  ַרּבִ
   !"ן ְמִביִאיןֵאֶפר ִמְקֶלה ֵה 

  
אַרב ּפַ ֲאַמר     :ּפָ

ַנן ַנִמי ַמְתִניִתין י ּתְ ַנן ,ּכִ ַבע ַאֲחרֹונֹות ּתְ ֶ   .ַאׁשּ
  
  

  רש"י
. שלא להפקיע את השערים

כשרואין בעלי חניות שקונין 
למוצאי יום חמישי שתי סעודות 
גדולות אחת לליל חמישי ואחת 
לשבת סבורים שבא רעב לעולם 
ומייקרים ומפקיעים השער אבל 
משהתחילו להתענות יודעין שאינו 

   אלא מפני התענית:
   . דאיקרי מועד:בראשי חדשים

. שקיבלו תענית חילוואם הת
מקודם לכן ונכנס בהן ראש חדש 
אין מפסיקין דאף על גב דאקרי 
מועד לא כתיב ביה יום משתה 

   ושמחה:
. להתענות כל היום שאין משלימין

אלא אוכלין סמוך לערב מגילת 
תענית נכתבה בימי חכמים אע''פ 
שלא היו כותבין הלכות והיינו 
דקתני כל הכתוב במגילת תענית 

   היה מקרא: כאילו
  

  גמ' 
. מוציאין את אפילו בקמייתא

   התיבה בתמיה:
. סדר כי קתני נמי מתניתין

תעניות כיצד. בסדר תעניות 
אחרונות קא מיירי: ה''ג בגמרא 
ונותנין אפר על גבי התיבה ולא 
גרסינן אפר מקלה אפר שריפה 
עדיף משום אפרו של יצחק 

  כדלקמן:
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        בבבב    טו,טו,טו,טו, .53
יא" ׂשִ   "ּוְברֹאׁש ַהּנָ

ֵני    :ְוָהַדר ּתָ
ל ֶאָח  רֹאׁשֹו""ּכָ    .ד ְוֶאָחד נֹוֵתן ּבְ

  
ְנָיא ?ֵאיִני    :ְוָהּתַ

י"   : ראֹוֵמ  ֶרּבִ
ְגדוּ  דֹול.  - ָלה ּבִ   ַמְתִחיִלין ִמן ַהּגָ

ָטן;  - ה ּוִבְקָלָל    ַמְתִחיִלין ִמן ַהּקָ
דֹול  ְגדּוָלה ַמְתִחיִלין ִמן ַהּגָ     –ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ה ֶאל ַאֲהרֹן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר" :ׁשֶ   (ויקרא י). "ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ

ָטן"      –"ּוִבְקָלָלה ַמְתִחיִלין ִמן ַהּקָ
ל ָנָחׁש  ה ִנְתַקּלֵ ִחּלָ תְּ ָלה ַחוָּ  ,ּבַ ְך ִנְתַקּלְ ל ָאָדם ,הְוַאַחר ּכָ ְך  ִנְתַקּלֵ    !ְוַאַחר ּכָ

  
יבּוָתא ְלִדיְדהוּ     ,ָהא ֲחׁשִ

ָאְמֵרי ְלהוּ  י ָעְלָמא :ּדְ ֵעי ֲעָלן ַרֲחֵמי ַאּכּוּלֵ יִביתּו ְלִמיּבָ   .ַאּתּון ֲחׁשִ
  
  

  רש"י
. מצוה בעלמא שלא בגדולה

ענות וידבר משה אל אהרן לפור
   ואל אלעזר וגו':

. דיהבינן בראשייהו דנשיא הא נמי
ואב ב''ד ברישא חשיבותא הוא 
דאמרי להו אתון חשיביתו טפי 

  כו':
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        אאאא    טז,טז,טז,טז,    ––––ב ב ב ב     טו,טו,טו,טו, .54
ל ֶאָחד ְוֶא  רֹאׁש ָחד "ְוּכָ   7ֹ"ונֹוֵתן ּבְ

  
ין ית ּדִ יא ְוַאב ּבֵ ְק  ,ָנׂשִ ְייהוּ ַנִמי ִנׁשְ ָראׁשַ    ,לּו ִאיְנהּו ְוִניְנחּו ּבְ

ח ְלהוּ  ִקיל ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ּוַמּנַ ׁשָ ָנא ּדְ    ?ַמאי ׁשְ
  

ִמן ִקְסִריֲאַמר  א ּדְ י ַאּבָ    :ַרּבִ
יׁש ֵמַעְצמוֹ    טז, א ּיֵ יׁש ֵמֲאֵחִרים^ ֵאינֹו ּדֹוֶמה ִמְתּבַ ּיֵ    .ְלִמְתּבַ

  
ח ְלהוּ     ?ְוֵהיָכא ַמּנַ

  
י יִ ָאַמר     :ְצָחקַרּבִ

ין ִפיּלִ ְמקֹום ּתְ    ,ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ַחת ֵאֶפר" :ׁשֶ ֵאר תַּ   .(ישעיהו סא)"ָלׂשּום ַלֲאֵביֵלי ִצּיֹון ָלֵתת ָלֶהם ּפְ

  
  

                                                
 ע"פ גירסה בכתב"י, ראשונים ועוד. 7

  רש"י
. דקתני דשקיל איניש אחרינא כו'

ונותנין ע''ג התיבה כו' ועל ראש 
הנשיא כו' דמשמע על ידי אחר 
וגבי שאר כל אדם לא תני נותנין 

  א כל אחד ואחד (נוטל) כו': אל
. דאיכא עגמת למתבייש מאחרים

נפש טפי ומשום חשיבותם הם 
מתביישים מאחרים אבל שאר בני 
אדם דלא חשיבי לא מתביישי 
בנתינת אחרים וסגי להו בנתינת 

   עצמן:
. ש''מ במקום פאר תחת אפר

תפילין דכתיב בהו (יחזקאל כד) 
פארך חבוש עליך ואמרינן (ברכות 

.) אלו תפילין ומתרגמינן נמי דף יא
טוטפתך הויין עלך והיכא מניחין 
תפילין במקום שמוחו של תינוק 

  רופף:
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        אאאא    טז,טז,טז,טז, .55
יָבה' ',ְרחֹוב' ים' ְו ',ּתֵ ּקִ ה'וּ  ',ְקבּוָרה' ',ֵאֶפר' ',ֵאֶפר' ',ׂשַ   .ִסיָמן 'מֹוִרּיָ

  
ה יֹוְצִאין ָלְרחֹוב    ?ָלּמָ

  
י ִחיָּ  אַרּבִ ר ַאּבָ    :ָאַמר יא ּבַ
ִצְנָעא ְולֹא ַנֲעֵנינוּ  :לֹוַמר ַפְרֶהְסָיא ,ָזַעְקנּו ּבְ ה ַעְצֵמנּו ּבְ    .ְנַבּזֶ

  
   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 

ִלינוּ  ֶרת ָעֵלינוּ  ,ּגָ לּוֵתינּו ְמַכּפֶ    .ּגָ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
א ְלֵב  ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ָגֵלי ִמּבֵ אּדְ ּתָ ִניׁשְ    .י ּכְ

  
  

ה  ל ִעיר"ְוָלּמָ יָבה ִלְרחֹוָבּה ׁשֶ    ?"מֹוִציִאין ֶאת ַהתֵּ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ֲעוֹוֵנינוּ  :לֹוַמר ה ּבַ ּזָ ִלי ָצנּוַע ָהָיה ָלנּו ְוִנְתּבַ    .ּכְ

  
  

ים ּקִ ׂשַ ין ּבְ ּסִ ה ִמְתּכַ    ?ְוָלּמָ
  

אֲאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ְבֵהָמה :לֹוַמר    .ֲהֵרי ָאנּו ֲחׁשּוִבין ּכִ

  
  

ה  יָבה"ְוָלּמָ י תֵּ ּבֵ    ?"נֹוְתִנין ֵאֶפר ִמְקֶלה ַעל ּגַ
  

יָאַמר  זִּ ן ּפַ י ְיהּוָדה ּבֶ    :ַרּבִ
לֹוַמר ָצָרה" :ּכְ   (תהילים צא).  "ִעּמֹו ָאנִֹכי ּבְ

  

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר"   (ישעיהו סג).  "ּבְ
  

י ֵזיָראֲאַמר     :ַרּבִ
יָבה י ּתֵ ּבֵ ָיֲהֵבי ֵאֶפר ִמְקֶלה ַעל ּגַ ָנן ּדְ י ֲהָוה ֲחֵזיָנא ְלהּו ְלַרּבָ    ,ֵמֵריׁש ּכִ

יּה ּגּוָפִאי ְעֵזַע ִלי ּכּוּלֵ    .ִמְזּדַ
  
  

ל ֶאָחד ְוֶאָחד רֹאׁש ּכָ ה נֹוְתִנין ֵאֶפר ּבְ    ?ְוָלּמָ
  

ּה  ִליֵגי ּבָ ר ָחָמאּפְ י ֵלִוי ּבַ י ֲחִניָנאוְ  ַרּבִ    :ַרּבִ
ֵאֶפר :ַחד ֲאַמר    .ֲהֵרי ָאנּו ֲחׁשּוִבין ְלָפֶניָך ּכְ

ל ִיְצָחק :ְוַחד ֲאַמר ְזּכֹור ָלנּו ֶאְפרֹו ׁשֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ   .ּכְ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    .ָעָפר ְסָתם :ִאיּכָ
  
  

ָברֹות ה יֹוְצִאין ְלֵבית ַהּקְ    ?ָלּמָ
  

ּה  ִליֵגי ּבָ יּפְ ר ָחָמא ַרּבִ י ֲחִניָנאוְ  ֵלִוי ּבַ   :ַרּבִ
ֵמִתים :ַחד ֲאַמר    .ֲהֵרי ָאנּו ֲחׁשּוִבין ְלָפֶניָך ּכְ

ׁשּו ָעֵלינּו ֵמִתים ַרֲחִמים :ְוַחד ֲאַמר ַבּקְ ּיְ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
  

יַנְייהוּ    ?ַמאי ּבֵ

  רש"י
   . בבית הכנסת:בצינעא

   . שיצאנו מכניסתנו:גלינו
   . תהא מכפרת עלינו:גלותינו

דגלו מבי כנישתא לבי כנישתא 
. גלות איכא פרהסיא אחריתא

   ליכא:
   . וידוי:נתבזה בעוונינו

. חוגרות שקין למה מתכסין][ו
תנינן בירושלמי שהיו חוגרות 
שקין ויוצאין לבית הקברות 
ותוקעין בקרנות ובעי ליה מיבעיא 
שקין למה ובית הקברות למה 

   ותקיעת שופר למה:
. דמשער בהמה נינהו כבהמה

   מנוצה של עזים:
. שאינו אפר מקלה עפר סתם

זכירת אפרו של יצחק ליכא סתם 
איכא בינייהו  לא גרסינן אלא

  עפר:
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יַנְייהּו ִקְבֵרי ּגֹוִים א ּבֵ   .ִאיּכָ

  
ה"ַמאי     ?"ַהר ַהּמֹוִרּיָ

  
ִליֵגי ּבָ  ר ָחָמאּה ּפְ י ֵלִוי ּבַ י ֲחִניָנאוְ  ַרּבִ    :ַרּבִ

ָרֵאל :ַחד ֲאַמר ּנּו הֹוָרָאה ְלִיׂשְ ָצא ִמּמֶ ּיָ    .ַהר ׁשֶ
ּנּו מֹוָרא ְלאּוּמֹות ָהעֹוָלם :ְוַחד ֲאַמר ָצא ִמּמֶ ּיָ   .ַהר ׁשֶ

  
  

  רש"י
. במקום שאין קברי קברי עכו''ם

ישראל לבקש רחמים אפי' על 
   עצמן ליכא כל שכן עלינו:
. איידי מאי הר המוריה וכו'

דאיירי בפלוגתא דרבי לוי ור''ח 
תנא נמי הא פלוגתא מאי הר 
מוריה דאברהם קרא למקום 
העקידה הר יראה וכתיב (בראשית 

   כב) אל ארץ המוריה:
. תורה חד אמר הר שיצא הוראה

לישראל כי מציון תצא תורה 
(ישעיה ב) יורו משפטיך ליעקב 
(דברים לג) ולשכת הגזית שבה 
עמדו הנביאים המוכיחים 

   לישראל:
. ששומעין מורא לעובדי כוכבים

גדולות ישראל וירושלים 
ומתפחדים עליהם שמעתי לישנא 
אחרינא הר המוריה הר סיני 

בים במתן תורה מורא לעובדי כוכ
דכתיב (תהלים עו) ארץ יראה 

  ושקטה:
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        טז, אטז, אטז, אטז, א .56
ֶהן אֹוֵמר ִלְפנֵ  ּבָ ֵקן ׁשֶ ְבֵרי ּכִ "ַהּזָ יןיֶהן ּדִ    ."ּבּוׁשִ

  
נּו ַר  ָנןּתָ    :ּבָ

  אֹוֵמר ָזֵקן,  - "ִאם ֵיׁש ָזֵקן 
  אֹוֵמר ָחָכם,  - ְוִאם ָלאו 
ל צּוָרה". - ְוִאם ָלאו    אֹוֵמר ָאָדם ׁשֶ

  
ָלאו ָחָכם הּוא "ָזֵקן"ַאּטּו  ב ּדְ ָקָאְמֵרי ַאף ַעל ּגַ    ?ּדְ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבַ

   :ָהִכי ָקָאַמר
   ,ָחָכם אֹוֵמר ָזֵקן ְוהּוא -ִאם ֵיׁש ָזֵקן ְוהּוא ָחָכם 

   ,אֹוֵמר ָחָכם -ְוִאם ָלאו 
ל צּוָרה -ְוִאם ָלאו     .אֹוֵמר ָאָדם ׁשֶ

  
ק ְוַתֲעִנית ּגֹוְרִמים,    "ַאֵחינּו, לֹא ׂשַ

ים טֹוִבים ּגֹוְרִמים,  ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ א תְּ   ֶאּלָ
ּלֹ  י ִניְנֶוה ׁשֶ ַאְנׁשֵ ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ ֶהםׁשֶ   : א ֶנֱאַמר ּבָ

ְרא ָהֱאלִֹהים'וַ  ֲעִניָתם ּיַ ם ְוֶאת תַּ ּקָ   ' ֶאת ׂשַ
א: ם ָהָרָעה" ֶאּלָ ְרּכָ בּו ִמּדַ י ׁשָ יֶהם ּכִ ְרא ָהֱאלִֹהים ֶאת ַמֲעׂשֵ   "(יונה ג). "ַוּיַ

  
ֵהָמה" ים ָהָאָדם ְוַהּבְ ּקִ ּסּו ׂשַ ְתּכַ   (יונה ג).  "ַוּיִ

   ?ַמאי ֲהוּו ָעְבֵדי
  

ֵהמֹות ְלחּוד וָלדֹות ְלחּוד ,ָאְסָרא ַהּבְ    ,ְוֶאת ַהּוְ
ל עֹוָלם :ָאְמרּו ְלָפָניו ה ְמַרֵחם ָעֵלינוּ  !ִרּבֹונֹו ׁשֶ    !ֵאין ָאנּו ְמַרֲחִמים ַעל ֵאּלוּ  ,ִאם ֵאין ַאּתָ

  
ָחְזָקה"   (יונה ג).  "ְוִיְקְראּו ֶאל ֱאלִֹהים ּבְ

   ?ַמאי ָאמּור
  

ל עֹוָלם :ָאְמרּו ְלָפָניו    !ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵאינֹו ָעלּוב יק וְ  ,ָעלּוב ְוׁשֶ ע ַצּדִ ֵני ִמי -ָרׁשָ    ?ִמי ִנְדֶחה ִמּפְ

  
יֶהם" ַכּפֵ ר ּבְ ְרּכֹו ָהָרָעה ּוִמן ֶהָחָמס ֲאׁשֶ   (יונה ג).  "ְוָיׁשּובּו ִאיׁש ִמּדַ

יֶהם"ַמאי  ַכּפֵ ר ּבְ    ?"ּוִמן ֶהָחָמס ֲאׁשֶ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ִביָרה ַזל ָמִריׁש ּוְבָנאֹו ּבְ    ,ֲאִפיּלּו ּגָ

יָר  ל ַהּבִ ּה ְמַקְעֵקַע ּכָ    .ּוַמֲחִזיר ָמִריׁש ִלְבָעָליו ,ה ּכּוּלָ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ    :ַרב ַאּדָ
ָידֹו ֲעֵביָרה ׁש ּבְ ּיֵ ּה  ,ָאָדם ׁשֶ ה ְוֵאינֹו חֹוֵזר ּבָ    ,ּוִמְתַוּדֶ

   ?ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה
ָידוֹ  ֶרץ ּבְ ּתֹוֵפס ׁשֶ ֲאִפי ,ְלָאָדם ׁשֶ עֹוָלם וּ לּ ׁשֶ ּבָ ָכל ֵמימֹות ׁשֶ    .א ָעְלָתה לֹו ְטִביָלהלֹ  ,טֹוֵבל ּבְ

דוֹ  ד ָעְלָתה לֹו ְטִביָלה – ְזָרקֹו ִמּיָ ִעים ְסָאה ִמּיָ ַאְרּבָ ַבל ּבְ ּטָ יָון ׁשֶ    ,כֵּ
ֱאַמר ּנֶ   (משלי כח),  "ּומֹוֶדה ְועֹוֵזב ְיֻרָחם" :ׁשֶ

ָמִים" :ְואֹוֵמר ָ ׁשּ ִים ֶאל ֵאל ּבַ ּפָ א ְלָבֵבינּו ֶאל ּכַ ָ   (איכה ג). "ִנׂשּ
  
  

  רש"י
. אלא עם הארץ אע''ג דלאו חכם

   בתמיהה הא ודאי חכם עדיף:
. אומר זקן אם יש זקן והוא חכם

   והוא חכם:
. בעל קומה אדם של צורה

שישמעו ויקבלו דבריו להמריך 
   את הלב:

. אנשי נינוה דכתיב מאי אמור
   ין:בחזקה דמשמע בכח וניצוח ד

. הוי אומר צדיק מי נדחה מפני מי
   מפני רשע:

. כלומר אם אין אתה מרחם כו'
כשם שאתה אומר לרחם על אלו 
דכתיב (תהלים קמה) ורחמיו על 

   כל מעשיו כן תרחם עלינו:
   . קורה:מריש
   . מגדל:בירה

   . גזל:שיש בידו עבירה
. לשלם את הגזל ואינו חוזר בו

   למה הוא דומה וכו':
. עם הכפים נו אל כפיםנשא לבב

צריך לישא הלב לשמים כלומר 
  שיחזור מקלקולו:
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יָבה ָזֵקן"" ה מֹוִריִדין ִלְפֵני ַהתֵּ ְתִפּלָ    .כו' ָעְמדּו ּבִ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ם ָזֵקן ְוָחָכם,  ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ ה, ַאף ַעל ּפִ ְתִפּלָ   "ָעְמדּו ּבִ

א ָאָדם ָהָרִגיל.  יָבה ֶאּלָ   ֵאין מֹוִריִדין ִלְפֵני ַהתֵּ
  ?) ִגיל(ֵאיֶזהּו ָר 

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  , ְוֵאין לוֹ  לְמטּוּפָ 

ֶדה,  ָ ׂשּ   ְוֵיׁש לֹו ְיִגיָעה ּבַ
  ּוֵביתֹו ֵריָקם, 
  ּוִפְרקֹו ָנֶאה, 
ֶרְך,  ַפל ּבֶ   ּוׁשְ

ה ָלָעם,    ּוְמרּוּצֶ
  ְוֵיׁש לֹו ְנִעיָמה, 

  ְוקֹולֹו ָעֵרב, 
תוּ  ִביִאים ּוַבּכְ ּתֹוָרה ּוַבּנְ ְדָרׁש ּוָבִקי ִלְקרֹות ּבַ ּמִ נֹות ּבַ ֲהָלכוֹ ִבים ְוִלׁשְ דֹותּבַ   , ת ּוָבַאּגָ

ן" ָרכֹות ּכּוּלָ ָכל ַהּבְ   .ּוָבִקי ּבְ
  

יּה  ָנןְוָיֲהבּו ּבֵ ר ַאִמיֵעיַנְייהּו ּבְ  ַרּבָ י ִיְצָחק ּבַ   .ַרּבִ
  

ל ְוֵאין לֹו"ַהְיינּו    ב טז, יתֹו ֵריָקם"ַהְיינּו  "ְמטּוּפָ   !"ּבֵ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
יתֹו ֵריָקם"ֶזהּו ׁשֶ     .ִמן ָהֲעֵביָרה "ּבֵ

  
  "ּוִפְרקֹו ָנֶאה" 

ֵייֲאַמר     :ַאּבַ
ַיְלדּותוֹ  ם ַרע ּבְ ּלֹא ָיָצא ָעָליו ׁשֵ    .ֶזה ׁשֶ

  
ֵנאִתיָה " ן ׂשְ קֹוָלּה ַעל ּכֵ ַער ָנְתָנה ָעַלי ּבְ ַאְרֵיה ַבּיָ י ַנֲחָלִתי ּכְ   ."ָהְיָתה ּלִ

קֹוָלּה "ַמאי     ?"ָנְתָנה ָעַלי ּבְ
  

הֲאַמר  ר טֹוִבּיָ    ,ַרבֲאַמר  ָמר זּוְטָרא ּבַ
י ָחָמאֲאַמר  :ְוָאְמֵרי ָלּה  י ֶאְלָעָזרֲאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

יָבה ֵאינֹו ָהגּון ַהּיֹוֵרד ִלְפֵני ַהּתֵ ִליַח ִצּבּור ׁשֶ   .ֶזה ׁשְ
  
  

  רש"י
. יש לו טפלים ואין מטופל ואין לו

לו במה להתפרנס שלבו דואג עליו 
[והוא צריך לקרות מקירות לבו 

   עליהן]:
. שמתכוין יותר ויש לו יגיעה

   בתפלת הגשמים:
   . מפרש לקמן:ופרקו נאה
   . עניו:ושפל ברך

. נוח לבריות לעם ומרוצה
   ומסכימין לתפלתו:

   . בסומי קלא שמושך הלב:נעימה
. שיהו הפסוקים ורגיל לקרות כו'

  של תפלה סדורין בפיו: 
היינו מטופל ואין לו היינו ביתו 

   . היינו כמו (איזהו):ריקן
. שאין ביתו ריקם מן העבירה

   חמס וגזל בביתו:
. אפילו כשעמד על ופרקו נאה

   בלי שם רע: בחרותו היה נאה
זה המעמיד חזן שאינו הגון לפני 

. רשע שהקב''ה שונא אותו התיבה
יותר מכולן והוא נותן בקולו 

  לפניו:
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ְרכֹות  ע ּבִ ִרים ְוַאְרּבַ     –"ְואֹוֵמר ִלְפֵניֶהם ֶעׂשְ

ֵרה  מֹוֶנה ֶעׂשְ ָכל יֹוםׁשְ ּבְ   , ׁשֶ
ׁש יֶהן עוֹ ּומֹוִסיף ֲעֵל    "ד ׁשֵ

  
ׁש"ָהֵני  ַבע ַהְווָיין – "ׁשֵ    !ׁשֶ

ִדְתַנן    :ּכְ
רּוְך ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ" ִביִעית הּוא אֹוֵמר: ּבָ ְ   !"ַעל ַהׁשּ

  
ר ִיְצָחקֲאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ִביִעית ה ?ַמאי ׁשְ ִביִעית ַלֲארּוּכָ    .ׁשְ
ְנָיא ְדּתַ    :ּכִ

ָרֵאל ַמֲאִריךְ "ּבְ    , גֹוֵאל ִיׂשְ
ה, ָמּה הּוא אֹוֵמרְבחֹוָת וּ  ַהר ַהּמֹוִרּיָ ָעָנה ֶאת ַאְבָרָהם ּבְ   : 'ִמי ׁשֶ

ה,  קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ ַמע ּבְ   הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיׁשְ
ָרֵאל'.  רּוְך ּגֹוֵאל ִיׂשְ   ּבָ

  ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו: 'ָאֵמן'. 
נֶ  ן ַהּכְ נֵ ֶסת אֹוֵמר ָלֶהםְוַחּזַ ְקעּו ּבְ ְקעּו'! ֲהרֹןי ַא : 'תִּ   , תִּ

ָעָנה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף,    ְוחֹוֵזר ְואֹוֵמר: 'ִמי ׁשֶ
ה,  קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ ַמע ּבְ   הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיׁשְ

חֹות'.  ּכָ ׁשְ רּוְך זֹוֵכר ַהּנִ   ּבָ
  ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו: 'ָאֵמן'. 

ֶנֶסת אֹוֵמר ָלֶהם: ' ן ַהּכְ ֵני ַאֲהרֹןָהִר ְוַחּזַ   , ָהִריעּו'! יעּו ּבְ
ְקעּו', ּוְבַאַחת אֹוֵמר 'ָהִריעּו'.  ַאַחת אֹוֵמר 'תִּ ָרָכה ּוְבָרָכה, ּבְ ָכל ּבְ   ְוֵכן ּבְ

ְגבּוִלין,  ָבִרים ֲאמּוִרים: ּבִ ה ּדְ ּמֶ   ּבַ
ׁש ֵאינֹו ֵכן,  ְקּדָ ּמִ   ֲאָבל ּבַ

ֵאין ׁש  ְלִפי ׁשֶ ְקּדָ ּמִ   . עֹוִנין ָאֵמן ּבַ
ׁש ּוִמנַּ  ְקּדָ ּמִ ֵאין עֹוִנין ָאֵמן ּבַ   ? ִין ׁשֶ

ֱאַמר: ּנֶ ְרכּו ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם ִמן ָהעֹוָלם ַעד ָהעֹוָלם" ׁשֶ    ,קּומּו ּבָ
ה ָרָכה ּוְתִהּלָ ל ּבְ בֹוֶדָך ּוְמרֹוַמם ַעל ּכָ ם ּכְ   (נחמיה ט).  "ִויָבְרכּו ׁשֵ

ָר  ל ּבְ א תְּ ָיכֹול ַעל ּכָ ֵהא ֶאּלָ ן לֹא תְּ ה ַאַחתִה כֹות ּכּוּלָ   ? ּלָ
ְלמּוד לֹוַמר: ה" תַּ ָרָכה ּוְתִהּלָ ל ּבְ   (נחמיה ט).  "ּוְמרֹוָמם ַעל ּכָ

ה ִהּלָ ן לֹו תְּ ָרָכה תֵּ ל ּבְ    .ַעל ּכָ
ׁש ַמהּו אֹוֵמר?  ְקּדָ ּמִ א ּבַ   ְוֶאּלָ

ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם וְ  רּוְך ה' ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהי ִיׂשְ   , ַעד ָהעֹוָלם'ּבָ
ָר  רּוְך ּגֹוֵאל ִיׂשְ   '. ֵאלּבָ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'.  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו: 'ּבָ
ָקעּו'!  ֵני ַאֲהרֹון תְּ ְקעּו ַהּכֲֹהִנים ּבְ ֶנֶסת אֹוֵמר ָלֶהם: 'תִּ ן ַהּכְ   ְוַחּזַ

ָעָנה ֶאת ַאְבָרָהם ּבְ  הְוחֹוֵזר ְואֹוֵמר: 'ִמי ׁשֶ   , ַהר ַהּמֹוִרּיָ
הם הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכ  קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ ַמע ּבְ   , ְוִיׁשְ

חֹות'.  ּכָ ׁשְ ָרֵאל זֹוֵכר ַהּנִ רּוְך ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ   ּבָ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד',  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ְוֵהם עֹוִנים ַאֲחָריו: 'ּבָ

ֵני ַאֲהרֹן ָה  ֶנֶסת אֹוֵמר ָלֶהם: 'ָהִריעּו ַהּכֲֹהִנים ּבְ ן ַהּכְ   '! ְוכּו' עוּ ִריְוַחּזַ
ָרָכה ּוְבָרָכה,  ָכל ּבְ   ְוֵכן ּבְ
ְקעּו',  ַאַחת אֹוֵמר 'תִּ   ּבְ

  ּוְבַאַחת אֹוֵמר 'ָהִריעּו', 
ן.  ּגֹוֵמר ֶאת ּכּוּלָ   ַעד ׁשֶ

אְוָכְך ִהְנִהיג  י ֲחַלְפתָּ ִצּפֹוִרי, וְ  ַרּבִ ַרדּבְ ן תְּ י ֲחַנְנָיה ּבֶ ִסיְכִני,   ְיֹון ְיֹון ְיֹון ְיֹוןַרּבִ   ּבְ
ָבר א ּדָ ּבָ   , ָאְמרּו: ֲחָכִמיםי ִלְפנֵ  ּוְכׁשֶ

ִית" ֲעֵרי ִמְזָרח ּוְבַהר ַהּבַ ׁשַ א ּבְ ן ֶאּלָ    .לֹא ָהיּו נֹוֲהִגין ּכֵ
  

ָאְמֵרי    :ְוִאית ּדְ
ְנָיא ְדּתַ    :ּכִ

ְרכֹות  ע ּבִ ִרים ְוַאְרּבַ     –"אֹוֵמר ִלְפֵניֶהן ֶעׂשְ
ָכ  ּבְ ֵרה ׁשֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ   , ל יֹוםׁשְ

ׁש    . ּומֹוִסיף ֲעֵליֶהן עֹוד ׁשֵ
ׁש ֵהיָכן אֹוְמָרןְואוֹ    ? ָתן ׁשֵ

ין 'ּגֹוֵאל' ְל'רֹוֵפא חֹוֵלי'.    ּבֵ
ה,  ְגאּוּלָ   ּוַמֲאִריְך ּבִ

  

  רש"י
. שביעית לאותה שביעית לארוכה

ברכה שהתחיל להאריך בה ואותה 
אינה מן התוספת אלא מי''ח 
הברכות היא כדתניא בגואל 

   ישראל הוא מאריך:
הזקן  . אותוהוא אומר לפניהן

הרגיל ומאריך בגאולה כדקתני 
   מתני':
. דהן עונין אחריו אמן בד''א

   בגבולין:
. אומר אותו הזקן אבל במקדש

לאחר הפרשיות מי שענה את 
אברהם הוא יענה אתכם וישמע 
קול צעקתכם ביום הזה בא''י 
אלהי ישראל מן העולם ועד 
העולם ברוך גואל ישראל והן 

כל עונים אחריו בשכמל''ו וכן ב
   ברכות שבמקדש:

. לפי שאין עונין אמן במקדש
   כדיליף לקמן מקרא:

. מניין שאין עונין אמן במקדש
דכתיב בתפלת עזרא בבית שני 
קומו וברכו את ה' אלהיכם והיינו 

   ברוך ה' אלהי ישראל כו':
. היינו שעונין ויברכו שם כבודך

אחריו בשכמל''ו כך הוא הפסוק 
כל  ויברכו שם כבודך ומרומם על

ברכה ותהלה: ה''ג יכול על כל 
הברכות כולן תהלה אחת ת''ל על 
כל ברכה על כל ברכה תן לו 

   תהלה:
. לא אותו זקן ניהו חזן הכנסת

וחוזר חזן הכנסת ואומר להן מי 
   שענה כו' אע''פ שאמרו אותו זקן:

. תחלה הוא אומר להן כשמריעין
הריעו בני אהרן וכשתוקעין תחלה 

ו בני אהרן הוא אומר להן תקע
   כו':

. כל מנהג זה רבי וכך הנהיג
   חלפתא בצפורי:

. שיהו עונין לא היו נוהגין כך
אחריו ברוך שם כבוד מלכותו 
לעולם ועד אלא עונין אמן 

   בגבולין:
. כלומר ואית דאמרי כדתני' כו'

   ואיכא דמתני הכי:
  . מנהג זה אמקדש קאי: וכן הנהיג
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ָרָכה ּוְבָרָכה.  ל ּבְ   ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו: 'ָאֵמן' ַעל ּכָ
  

ְגבּוִלין,    ְוַכְך ָהיּו נֹוֲהִגין ּבִ
ׁש  ְקּדָ ּמִ רּוְך ה' ֱאלֹ ָהיּו אֹוְמִרים ֲאָבל ּבַ ָרֵאל: 'ּבָ   , ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ֵהי ִיׂשְ

ָרֵאל',  רּוְך ּגֹוֵאל ִיׂשְ   ּבָ
  ְולֹא ָהיּו עֹוִנין ַאֲחָריו 'ָאֵמן', 

ׁש.  ְקּדָ ּמִ ֵאין עֹוִנין ָאֵמן ּבַ ה? ְלִפי ׁשֶ ְך ָלּמָ   ְוָכל ּכָ
ְק  ּמִ ֵאין עֹוִנין ָאֵמן ּבַ ִין ׁשֶ ׁש ּוִמּנַ   ? ּדָ

ֱאַמר: ּנֶ ְרכוּ " ׁשֶ    ,ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם קּומּו ּבָ
ה ָרָכה ּוְתִהּלָ ל ּבְ בֹוֶדָך ּוְמרֹוַמם ַעל ּכָ ם ּכְ    ."ִויָבְרכּו ׁשֵ

ה" ִהּלָ ן לֹו תְּ ָרָכה ּוְבָרָכה תֵּ ל ּבְ    .ַעל ּכָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
  "ַעל ָהִראׁשֹונֹות הּוא אֹוֵמר: 

ָרֵאל ִמ  רּוְך ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ   , ָהעֹוָלם ן ָהעֹוָלם ְוַעד'ּבָ
ָרֵאל'.  רּוְך ּגֹוֵאל ִיׂשְ   ּבָ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'.  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   ְוֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו: 'ּבָ
ָקעּו!',  ְקעּו ּכֲֹהִנים, תְּ ֶנֶסת אֹוֵמר: 'תִּ ן ַהּכְ   ְוַחּזַ

ַהר ַהּמוֹ  ְוחֹוֵזר ְואֹוֵמר: 'ִמי ָעָנה ֶאת ַאְבָרָהם ּבְ   , הִריָּ ׁשֶ
ההּוא ַיֲענֶ  קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום ַהּזֶ ַמע ּבְ   , 'ה ֶאְתֶכם ְוִיׁשְ

  (ְוֵהן ּתֹוְקִעין ּוְמִריִעין ְותֹוְקִעין). 
ה הּוא אֹוֵמר:  ִנּיָ ְ   ְוַעל ַהׁשּ

ָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם,  רּוְך ה' ֱאלֵֹהי ִיׂשְ   'ּבָ
חֹות'.  ּכָ ׁשְ רּוְך זֹוֵכר ַהּנִ   ּבָ

בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד'ֵהן עֹוִנין ַאֲחָריו: וְ  ם ּכְ רּוְך ׁשֵ   '. ּבָ
ֵני ַאֲהרֹן, ָהִריעּו'!  ֶנֶסת אֹוֵמר: 'ָהִריעּו ּבְ ן ַהּכְ   ְוַחּזַ

ָעָנה ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ַעל ַים סּוף,    ְואֹוֵמר: 'ִמי ׁשֶ
קֹול ַצֲעַקְתֶכם ַהּיֹום הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְויִ  ַמע ּבְ   ', הַהזֶּ ׁשְ

  ְוֵהם ְמִריִעין ְותֹוְקִעין ּוְמִריִעין, 
ָרָכה ּוְבָרָכה,  ָכל ּבְ   ְוֵכן ּבְ

ְקעּו', ּוְבַאַחת אֹוֵמר: 'ָהִריעּו',  ַאַחת אֹוֵמר: 'תִּ   ּבְ
ן.  ָרכֹות ּכּוּלָ ְגמֹור ֶאת ַהּבְ ּיִ   ַעד ׁשֶ

י ֲחָלְפתְוַכְך ִהְנִהיג  ִציּפֹוִרי, וְ   ָא ָא ָא ָאַרּבִ י ֲחַנְנָיהּבְ ַרְדיֹון ַרּבִ ן תְּ ִסיְכִני,  ּבֶ   ּבְ
ָבר ֵאֶצל  א ּדָ ּבָ   , ֲחָכִמיםּוְכׁשֶ

ִית ֲעֵרי ִמְזָרח ּוְבַהר ַהּבַ ׁשַ א ּבְ ן ֶאּלָ    .ָאְמרּו: לֹא ָהיּו נֹוֲהִגין ּכֵ
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        יז, איז, איז, איז, א    ––––טז, ב טז, ב טז, ב טז, ב  .59
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  כו':  "רֹונֹותלֹא ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר ִזְכ 
  

אָאַמר  י ַאּדָ ִמן ָיפוֹ  ַרּבִ    :ּדְ
י ְיהּוָדה ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

ֵאין אֹוְמִרים ִזְכרֹונֹות ְוׁשֹוָפרֹות   א יז, ַעת ִמְלָחָמה^ ְלִפי ׁשֶ ָנה ּוְביֹוְבלֹות ּוִבׁשְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ א ּבְ    .ֶאּלָ
  
  

  רש"י
. כדאמרינן אלא בראש השנה

בר''ה (דף טז.) אמרו לפני מלכיות 
   וזכרונות וכו':

. ביום הכפורים של יובל וביובל
כדתנן התם (דף כו:) שוה היובל 

   לר''ה לתקיעה ולברכות כו':
. דכתיב (במדבר י) ובשעת מלחמה

וכי תבאו מלחמה בארצכם על 
הצר הצורר אתכם וגו' ולא ידעינן 
מנא איתפריש דאומר ברכות 

זכרונות ושופרות ופסוקי מלכיות 
  בשעת מלחמה:
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        יז, איז, איז, איז, א .60
ָעָנה    .כו' "ֶאת ַאְבָרָהם"ַעל ָהִראׁשֹוָנה הּוא אֹוֵמר ִמי ׁשֶ

  
ָנא    :ּתָ

  : יִפיןׁש ַמֲחִל "יֵ 
הּו,  –ְצָעָקה  הְלֵאִלּיָ מּוֵאל – ּוְתִפּלָ    ."ִלׁשְ

  
מּוֵאל י ׁשְ ּבֵ ָלָמא ּגַ ׁשְ יּה ְצָעָקה ,ּבִ ה ּוְכִתיב ּבֵ ִפּלָ יּה ּתְ ִתיב ּבֵ    ,ּכְ

ִתיב ה ּכְ ִפּלָ הּו ּתְ י ֵאִלּיָ ּבֵ א ּגַ ִתיב ,ֶאּלָ    !ְצָעָקה לֹא ּכְ
  

  .ְלׁשֹון ְצָעָקה ִהיא - (מלכים א יח)  "ֲעֵנִני ה' ֲעֵנִני"
  
  
  
  

  רש"י
. על מי שענה את צעקה לאליהו

אליהו חותם שומע צעקה 
ובשמואל שומע תפלה דכתיב ביה 
תפלה (שמואל א ז) קבצו את כל 
   ישראל המצפתה ואתפלל בעדכם:

. דכתיב (שם טו) ויתר צעקה
לשמואל ויזעק אל ה' כל הלילה 
ואיכא למימר במצפה הוה ההיא 

פרשת קבצו כל צעקה דבתר 
ישראל המצפתה כתיב בפרשת 
נחמתי כי המלכתי את שאול וגו' 

   כך שמעתי:
. במעשה דהר הכרמל גבי אליהו

כתיב תפלה דכתיב ענני ה' ענני 
דמשמע לשון בקשה ותפלה ולא 
לשון צעקה ומשני ענני ה' ענני 

  לשון צעקה הוא כך שמעתי:
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        יז, איז, איז, איז, א .61
 ִ ׁשּ ִ ָעָנה ֶאת יֹוָנה' :ית הּוא אֹוֵמר"ַעל ַהׁשּ   כו'  "'ִמי ׁשֶ

ִוד'" ָעָנה ֶאת ּדָ ִביִעית הּוא אֹוֵמר: 'ִמי ׁשֶ ְ   כו' "ַעל ַהׁשּ
  

ִדי לֹמֹה ֲהָוה ,ִמּכְ ִוד ּוׁשְ ַתר ּדָ    ,יֹוָנה ּבָ
א ֵריׁשָ ים ֵליּה ּבְ    ?ַמאי ַטְעָמא ַמְקּדִ

  
ם ִמ  ָבֵעי ְלִמיְחּתַ ּום ּדְ    '.ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ'ׁשּ
  

ָנא    :ּתָ
ּום    ָאְמרּו:  סּוְמכּוס"ִמׁשּ

יל ָהָרִמים" ּפִ רּוְך ַמׁשְ    .ּבָ
  
  

  רש"י
יונה בתר דוד ושלמה דהוה בימי 

דר עולם דבעי אמציהו בס
. בסוף כל ברכות ברוך למחתם

מרחם על הארץ ולהכי בעי באותה 
חתימה דוד ושלמה שהן התפללו 
על ארץ ישראל כך שמעתי אי נמי 
משום דאינהו תקון בית המקדש 

   דהוא עיקר הארץ כך שמעתי:
. היו אומרים ברוך משפיל הרמים

במקום ברוך מרחם שהכניעם 
  במטר ששבו בתשובה:
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        יז, איז, איז, איז, א .62
ִליִמין" ין ְולֹא ַמׁשְ ָמר ִמְתַעּנִ י ִמׁשְ ֲעִנּיֹות ָהִראׁשֹונֹות ַאְנׁשֵ לֹׁש תַּ   כו':  "ׁשָ

  
ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

ֵני ָמ  ּלֵ "ִמּפְ ּתֹות ַיִין ּבַ ִרין ִלׁשְ ָמר מּותָּ י ִמׁשְ ִמיםה ָאְמרּו ַאְנׁשֵ ּיָ   ? ילֹות ֲאָבל לֹא ּבַ
יעּו ָלֶהם.  ית ָאב, ְוָיבֹואּו ִויַסּיְ י ּבֵ ד ָהֲעבֹוָדה ַעל ַאְנׁשֵ ְכּבַ א תִּ ּמָ   ׁשֶ

יּ  ית ָאב לֹא ּבַ י ּבֵ ֵני ָמה ָאְמרּו ַאְנׁשֵ ְיָלהִמּפְ ּלַ   ?ֹום ְולֹא ּבַ
נֵ  ֵהן ֲע ִמּפְ ֲעבֹוָדהי ׁשֶ ִמיד ּבַ   . סּוִקין תָּ

אן ָאְמרּו:    ִמּכָ
ּלוֹ  ,ל ּכֵֹהןּכָ  ית ָאב ׁשֶ ֶמֶרת ּבֵ ַמְרּתֹו ּוִמׁשְ יר ִמׁשְ ּכִ ּמַ ם ,ׁשֶ י ֲאבֹוָתיו ְקבּוִעין ׁשָ תֵּ ּבָ     – ְויֹוֵדַע ׁשֶ

ל אֹותֹו ַהּיֹום.  ּתֹות ַיִין ּכָ   ָאסּור ִלׁשְ
ַמְרּתֹו ְוֵאי יר ִמׁשְ ַמּכִ י ֲאבוֹ ּבְ תֵּ ּבָ ּלֹו, ְויֹוֵדַע ׁשֶ ית ָאב ׁשֶ ֶמֶרת ּבֵ יר ִמׁשְ םן ַמּכִ     – ָתיו ְקבּוִעין ׁשָ

ת.  ּבָ ל אֹוָתּה ׁשַ ּתֹות ַיִין ּכָ   ָאסּור ִלׁשְ
י ֲאבֹוָת  תֵּ ּבָ ּלֹו, ְויֹוֵדַע ׁשֶ ית ָאב ׁשֶ ֶמֶרת ּבֵ ַמְרּתֹו ּוִמׁשְ יר ִמׁשְ םֵאינֹו ַמּכִ     – יו ְקבּוִעין ׁשָ

ּתֹות ָאסּור ִל  ָנהׁשְ ָ ל ַהׁשּ   . ַיִין ּכָ
י   אֹוֵמר:  ֶרּבִ

ּתֹות ַיִין ְלעֹוָלםאֹוֵמר ֲאִני, ָאסּור ִל    , ׁשְ
ָנתֹו ַקְלָקָלתֹו" ּקָ תַּ ה ׁשֶ   .ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ

   
יֲאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

תּו ָהִאיְדָנא ּכֲֹהֵני ַחְמָרא ַמאן ׁשָ    ?ּכְ
י ֶרּבִ    .ּכְ

  
  
  

  רש"י
. מדקתני הכא דאפילו אן אמרומכ

אנשי משמר שלא היו עובדין 
באותו היום כלל אפילו הכי 

   אסורין לשתות יין:
   . בזמן הזה:כהן

. היודע מאיזו המכיר משמרתו
משמרת הוא מיהויריב או מידעיה 
או אחת מכ''ד משמרות שיודע 
שמות אבותיו ואבות אבותיו עד 
יהויריב ויודע איזה יום ואיזה 

   ו עובדים:שבת הי
. שיודע ודאי שבית אב שלו קבועין

עובד במקדש לפי שהרבה היו 
מבתי אבות הכהנים שלא הוקבעו 
שוב אמר לי רבי קבועין שלא 
נתחלל בית אב שלו להיות מגואל 
מן הכהונה ויודע שראוי בית אב 

   שלו לעבוד:
. אסור לשתות יין כל אותו היום

ותו לא שמא יבנה בית המקדש 
דה ויהיה זה צריך ותכבד העבו

   לעבוד:
. שיודע איזה שבת מכיר משמרתו

   בשנה עובדין:
. דעכשיו ואינו יודע מאיזה בית אב

אינו מכיר באיזה יום בשבת 
עובדין ויודע שבתי אבותיו קבועין 
אסור כל אותה שבת מספיקא 
בכולהו גרסינן ויודע שבתי אבותיו 
קבועין הן דאם אינו יודע שבתי 

עבוד מותר הוא אבותיו קבועין ל
לשתות יין כל השנה ולא חיישינן 
שמא יבנה ושמא בית אב שלו 

   יעבדו היום:
. רבי אומר אומר אני כהן אסור כו'

כלומר אי חיישינן לשמא יבנה 
יהא אסור לעולם אפי' המכיר 
משמרתו ומשמרת בית אבותיו 
דחיישינן שמא ישתנה סדר 
משמרות ושמא יעבדו כולם 

ת ונמצא זה לחנוכת הבית בבת אח
צריך לעבוד אבל מה אעשה 
שתקנתו קלקלתו דהוי כמה שנים 
שלא חזרה בירה וקלקלה זו 
תקנתו לשתות יין בהדיא ולשמא 

  יבנה לא חיישינן:
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ָמר וְ  י ִמׁשְ י ַמ "ַאְנׁשֵ סַאְנׁשֵ ר ּוְלַכּבֵ   , ֲעָמד ֲאסּוִרים ְלַסּפֵ

ִרין ִמ  י מּותָּ תּוַבֲחִמיׁשִ ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ    ."ּפְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
וִלין ֵהן ְמֻנּוָ ׁשֶ ם ּכְ ַמְרּתָ ְנסּו ְלִמׁשְ ּלֹא ִיכָּ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

  
נּו ַרּבָ    :ָנןּתָ
ָכל יֹום,  -  "ֶמֶלךְ  ר ּבְ ּפֵ   ִמְסתַּ

דֹול  ת ְלֶעֶרב - ּכֵֹהן ּגָ ּבָ ת ֵמֶעֶרב ׁשַ ּבָ   , ׁשַ
ים יֹום" - ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט  לֹׁשִ    .ַאַחת ִלׁשְ

  
ָכל יֹום" ר ּבְ ּפֵ     – "ֶמֶלְך ִמְסתַּ

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

אֲאַמר  ר ַזְבּדָ א ּבַ י ַאּבָ    :ַרּבִ
ָיְפי" :ֲאַמר ְקָרא ֱחֶזיָנה ֵעיֶניךָ ֶמֶלְך ּבְ   (ישעיהו לג).  "ֹו תֶּ

  
  

ּבָ  ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ דֹול ֵמֶעֶרב ׁשַ     – "ת"ּכֵֹהן ּגָ
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ר ִיְצָחקֲאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ

ׁשֹות ָמרֹות ִמְתַחּדְ    .הֹוִאיל ּוִמׁשְ
  
  

ים יֹום"  לֹׁשִ     –"ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ַאַחת ִלׁשְ
   ?ְמָנָלן

  
ַר ָאְתָיא  ַרע""ּפֶ ִזיר ע" "ּפֶ    :ִמּנָ

ִתיב ָהָכא חּו" :ּכְ ּלֵ חּו ּוֶפַרע לֹא ְיׁשַ ם לֹא ְיַגּלֵ   (יחזקאל מד),  "ְורֹאׁשָ

ַער רֹאׁשֹו" :ּוְכִתיב ָהָתם ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ    –(במדבר ו)  "ָקדֹוׁש ִיְהֶיה ּגַ

ים לֹׁשִ אן ׁשְ ים ַאף ּכָ לֹׁשִ ן ׁשְ ַהּלָ    .ַמה ּלְ
  

   ?ןְוָנִזיר ּגּוֵפיּה ְמָנָל 
  

ָנהֲאַמר     :ַרב ַמּתָ
ים יֹום לֹׁשִ    .ְסָתם ְנִזירּות ׁשְ

  
   ?ְמָנָלן

  
ָלִתין ָהֵוי "ִיְהֶיה" :ֲאַמר ְקָרא א ּתְ ִגיַמְטִרּיָ    .ּבְ

  
אֲאַמר ֵליּה  ּפָ ילְ  ַרב ּפַ ּיֵ    :ַאּבַ

ָלל :ְוִדיְלָמא ָהִכי ָקָאַמר ַרְחָמָנא    !ָלא ִליַרּבּו ּכְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
חּו ֶפַרע'ַתב ִאי ֲהָוה כָּ  ּלְ ְדָקָאְמַרּתְ  'לֹא ְיׁשַ    ,ּכִ

ְכִתיב א ּדִ ּתָ חּו" :ַהׁשְ ּלֵ ַרע" – "ּוֶפַרע לֹא ְיׁשַ    ,ֶליֱהֵוי -  "ּפֶ
חוּ  ּלְ ָלא ִליׁשַ ּלּוֵחי הּוא ּדְ    .ׁשַ

  
   !ֲאִפיּלּו ָהִאיָדָנא ַנִמי ,ִאי ָהִכי

  
תּוֵיי ַיִין ׁשְ    ;ּדּוְמָיא ּדִ
ְזַמ  תּוֵיי ַיִין ּבִ ְ ָאסּורַמה ׁשּ יָאה הּוא ּדְ ֵרי ,ן ּבִ יָאה ׁשָ ְזַמן ּבִ ּלֹא ּבִ    ,ׁשֶ

   .ַאף ָהָכא ַנִמי
  

ְנָיא    :ְוָהּתַ

  רש"י
. שלא יהו סומכין על כשהן מנוולין

יום אחד מימי שבת ואין מסתפרין 
   בשבת שעברה:

   . מצוה:מסתפר בכל יום
ישהה  . ולאמערב שבת לערב שבת

   מלגלח יותר:
. בכל שבת ומשמרות מתחדשות

ושבת ומשמרה שלא ראתהו עד 
עכשיו ובאה לראותו הדבר נאה 

   שתראהו ביופיו:
. אלא יסתפרו בכל לא לירבו כלל

יום דהכי משמע ופרע דהיינו 
   שלשים לא ישלחו אלא יגלחו:

. הכי משמע שלוחי לא משלחי
   פרע שגדלו אינן רשאין לגדל עוד:

. כיון דמקרא מפקת לה יאי הכ
האידנא נמי לא לישלחו ומשני 
כיין דומיא דיין דכתיב בסמוך 
להאי ופרע לא ישלחו ויין לא 

   ישתו כל כהן:
. מה יין בזמן ביאה הוא דאסור

דכתיב (יחזקאל מד) בבואם אל 
החצר וגו' בזמן שבית המקדש 

   קיים שבאין שם לעבוד:
. כגון האידנא שלא בזמן ביאה

  ב ולא זמן ביאה היא:שהבית חר

  רש"י
והתניא רבי אומר אומר אני כו' 

. מכלל דרבנן אסרי ואמר אביי כו'
דחיישינן לשמא יבנה ומצי נמי 
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י"   אֹוֵמר:  ֶרּבִ
ּתֹות ַיִין ְלעֹוָלם,  - אֹוֵמר ֲאִני    ּכֲֹהִנים ֲאסּוִרין ִלׁשְ

ָנתֹו ַקְלָקָלתֹו" ּקָ תַּ ה ׁשֶ    ,ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ
יְוָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ַמאן ׁשָ    ?תּו ָהִאיְדָנא ּכֲֹהֵני ַחְמָראּכְ
י   ב יז, ֶרּבִ     – ּכְ

ָנן ָאְסֵרי ַרּבָ ָלל ּדְ    !ִמּכְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ א – ּוָבֵעיַנן ּכֵֹהן ָהָראּוי ַלֲעבֹוָדה ,ְמֵהָרה ִיּבָ    .ְוֵליּכָ
ר ְוָעֵייל ּפֵ ִמּסַ ר ּדְ    .ָהָכא ֶאְפׁשָ

  
תּוי ַיִין  ,ִאי ָהִכי א ְוָעֵיילׁשְ ָגֵני ּפּוְרּתָ ר ּדְ א ,ַנִמי ֶאְפׁשָ ר ַאּבָ ְדָרִמי ּבַ    ,ּכִ
ֲאַמר  אּדַ ר ַאּבָ    :ָרִמי ּבַ

ִין הּוא ְמִפיִגין ֶאת ַהּיַ ל ׁשֶ יָנה ּכָ ֶרְך ִמיל ְוׁשֵ   !ּדֶ
  

ַמר ֲעַלּה     :ָלאו ִמי ִאיּתְ
ר ֲאבּוהַּ ֲאַמר  ַרב ַנְחָמןֲאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ

א  נּו ֶאּלָ יעּור ְרִביִעיתכְּ  -ָלא ׁשָ ָתה ׁשִ ָ ׁשּ    ,ׁשֶ
ָתה יֹוֵתר ֵמְרִביִעית ן -  ֲאָבל ׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ְרּתוֹ  ,ּכָ ּכַ יָנה ְמׁשַ ֶרְך ַמְטִריָדתֹו ְוׁשֵ ּדֶ    .ׁשֶ

  
י   :ֲאַמר ַרב ַאׁשִ

תּוֵיי ַיִין י ֲעבֹוָדה  ,ׁשְ ְמַחּלֵ ָנן -ּדִ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    ,ּגָ
רּוֵעי רֹאׁש  י ֲעבוֹ  ,ּפְ ָלא ְמַחּלֵ ָנן -ָדה ּדְ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    .ָלא ּגָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ִמיָתה  ֵהן ּבְ תּוֵיי ַיִין ּוְפרּוֵעי רֹאׁש",  -"ְוֵאּלּו ׁשֶ   ׁשְ
ָלָמא  ׁשְ תּוֵיי ַיִין"ּבִ    – "ׁשְ

הוּ  ִתיב ּבְ ֶהְדָיא ּכְ " :ּבְ תְּ ׁשְ ָכר ַאל תֵּ   (ויקרא י), "ַיִין ְוׁשֵ

א  רּוֵעי רֹאׁש "ֶאּלָ    ?ְמָנָלן "ּפְ
חּו"ְכִתיב ּדִ  ּלֵ חּו ּוֶפַרע לֹא ְיׁשַ ם לֹא ְיַגּלֵ   (יחזקאל מד),  "ְורֹאׁשָ

ְתֵריּה  ִניִמית" :ּוְכִתיב ּבַ בָֹאם ֶאל ֶהָחֵצר ַהּפְ ל ּכֵֹהן ּבְ ּתּו ּכָ     – "ְוַיִין לֹא ִיׁשְ
תּוֵיי ַיִין רּוֵעי רֹאׁש ִלׁשְ קּוׁש ּפְ    ;ְוִאיּתְ

תּוֵיי ַיִין  ְ ִמיָתה –ַמה ׁשּ ִמיָתהַאף ּפְ  ,ּבְ   .רּוֵעי רֹאׁש ּבְ
ּה  י ֲעבֹוָדה :ּוִמיּנַ ְמַחּלֵ תּוֵיי ַיִין ּדִ ְ י ֲעבֹוָדה ,ַמה ׁשּ ְמַחּלֵ רּוֵעי רֹאׁש ּדִ    !ַאף ּפְ

  
   !(ָלא8

קּוׁש  ִאיּתְ קּוׁש ְלִמיָתה הּוא ּדְ י ִאיּתְ    ,ּכִ
קּוׁש)    ֲאָבל ְלַאחּוֵלי ֲעבֹוָדה ָלא ִאיּתְ

  
   :יַרב ַאׁשִ לְ  ָרִביָנאֲאַמר ֵליּה 

ֲאָתא ְיֶחְזֵקאל י ּדַ ּמֵ    ?ַמאן ֲאָמָרּה  ,ָהא ִמּקַ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
   !ְוִליְטֲעֵמיךְ 

ֲאַמר  אָהא ּדַ    9:ַרב ִחְסּדָ
ה לֹא ָלַמְדנוּ  ָבר ֶזה ִמּתֹוַרת מֹׁשֶ    ,ּדָ

ָלה ָלַמְדנוּ  ְבֵרי ַקּבָ    :ּוִמּדִ
ר לֹא ָיבֹוא ֶאל ִמ  ׂשָ ן ֵנָכר ֶעֶרל ֵלב ְוֶעֶרל ּבָ ל ּבֶ י""ּכָ ׁשִ ְרֵתִני)  ְקּדָ   (יחזקאל מד), (ְלׁשָ

ֲאָתא ְיֶחְזֵקאל ַמאן ָאְמָרה י ּדַ ּמֵ    ?ָהא ִמּקַ
ִמיר ָלּה  ָמָרא ּגָ א ּגְ ָרא ,ֶאּלָ    ,ַוֲאָתא ְיֶחְזֵקאל ְוַאְסָמָכה ַאּקְ

ִמיר ָלּה  ָמָרא ּגָ ָרא ,ָהָכא ַנִמי ּגְ    .ַוֲאָתא ְיֶחְזֵקאל ְוַאְסָמָכה ַאּקְ
  

ִמיֵרי ֲה  י ּגְ ִמיֵרי -ְלַאחּוֵלי ֲעבֹוָדה  ,ְלִמיָתה –ָלָכה (ּכִ   ) .ָלא ּגְ

                                                
  [מהסברה שאין היקש למחצה].  במקבילה בסנהדרין תרוץ זה אינו נמצא. ויש לגרוס קשיא. שאכן יש קושיא על רב אשי 8

  אך הגהות הגר"א מחזק את גירסתנו. 
 זבחים טו, ב 9
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ר".  ד, ְלָפָניו ָאסּור ְלַאֲחָריו מּותָּ ָלא ְלִמיְסּפַ ֲעִנית ּדְ ת תַּ ְמִגיּלַ תּוב ּבִ ל ַהּכָ   "ּכָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה ָאה ּבְ ָלא ְלִהְתַעּנָ ין יֹוַמָיא ּדְ   , ֹון"ִאּלֵ
ָלא ְל  ד ּבְ ּוִמְקָצְתהֹון ּדְ   : הֹוןִמיְסּפַ

ִמיָדא  יּה, ִאיּתֹוַקם תְּ ָמְנָיא ּבֵ ִניָסן ְוַעד תְּ הֹון.  - ֵמֵריׁש ַיְרָחא ּדְ ד ּבְ ָלא ְלִמיְסּפַ   ּדְ
יּה ַעד סֹוף מֹוֲעָדא,  ָמְנָיא ּבֵ בּוָעָיאִמתְּ ׁשְ א ּדִ הֹון" - ִאיּתֹוַתב ַחּגָ ד ּבְ ָלא ְלִמיְסּפַ    .ּדְ

  
   :ֲאַמר ָמר

ִניָסן  "ֵמֵריׁש ַיְרָחא יּה ּדְ ָמְנָיא ּבֵ ִמיָדא ַעד תְּ ד"  - , ִאיתּוָקם תְּ ָלא ְלִמיְסּפַ     –ּדְ
ה ִלי     ?"ֵמֵריׁש ַיְרָחא"ָלּמָ

ִניָסן'ֵליָמא  ֵרי ּבְ    !ְורֹאׁש חֹוֶדׁש ּגּוֵפיּה יֹום טֹוב הּוא ְוָאסּור ',ִמּתְ
  

   :ַרבָאַמר 
ָפָניו ּלְ א ֶלֱאסֹור יֹום ׁשֶ    .לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

  
ָפָניו ַנִמי ּלְ ְפֵני רֹאׁש חֶֹדׁש  ,ְוׁשֶ ּלִ ֲהָוה ֵליּה יֹום ׁשֶ יּפּוק ֵליּה ּדַ   ! ּתֵ

  
אֹוָרְייָתא הּוא ֵעי ִחיּזּוק ,רֹאׁש חֹוֶדׁש ּדְ    .ּוְדאֹוָרְייָתא ָלא ּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ה  ִמים ָהֵאּלֶ ֲעִנית"ַהּיָ ת תַּ ְמִגיּלַ תּוִבין ּבִ   , ֲאסּוִריןִלְפֵניֶהם ּוְלַאֲחֵריֶהם  – ַהּכְ

תֹות ְוָיִמים טֹוִבים  ּבָ ִרין.  -ׁשַ   ֵהן ֲאסּוִרין, ִלְפֵניֶהן ּוְלַאֲחֵריֶהן מּותָּ
ין ֶזה ָלֶזה?    ּוַמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ

ְבֵרי ּתֹוָרה  לּו ּדִ   ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה ֵאין ְצִריִכין ִחיּזּוק,  -ַהּלָ
ְבֵרי סֹוְפִר  לּו ּדִ    .ִכין ִחיּזּוק"ְוִדְבֵרי סֹוְפִרים ְצִרי -ים ַהּלָ

  

  רש"י
. מריש ירחא דניסן עד תמניא ביה

ונה ימים נשאו ונתנו בדבר דכל שמ
עד שנצחו את הצדוקין ועשו 
אותם יום טוב ודבר זה מפורש 
במנחות בפרק רבי ישמעאל 

   ובמגילת תענית המצויה אצלנו:
. שכולן דלא להתענאה בהון

אסורין בתענית ומקצתהון שיש 
בהן קצת חמורין כ''כ שבהספד 

   נמי אסורין:
איתוקם תמידא ואיתותב חגא 

נינים רבים חלקו . בעדשבועיא
בייתוסין עם חכמים ומפורשין 
במנחות ובמגילת תענית [פ''א] 
וה''ג התם בפ' ר' ישמעאל [ס''ה.] 
ת''ר אלין יומיא דלא להתענאה 
בהון ומקצתהון דלא למיספד 
בהון מריש ירחא דניסן עד תמניא 
ביה איתוקם תמידא דלא למיספד 
ומתמניא ביה עד סוף מועדא 

א דלא איתותב חגא דשבועי
   למיספד:

מריש ירחא דניסן ועד תמניא ביה 
. איתוקם תמידא דלא למיספד

שהיו הצדוקים אומרים יחיד 
מתנדב ומביא תמיד מאי דרוש 
את הכבש אחד תעשה בבקר ואת 
הכבש השני תעשה בין הערביים 
מאי אהדרו להו את קרבני לחמי 
לאשי תשמרו להקריב לשון רבים 
הוא שיהו כולן באין מתרומת 

  הלשכה:
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        יח, איח, איח, איח, א    ––––יז, ב יז, ב יז, ב יז, ב  .65
   :ֲאַמר ָמר

בּוָעָיא  ׁשְ א ּדִ יּה ַעד סֹוף מֹוֲעָדא, ִאיתֹוַתב ַחּגָ ָמְנָיא ּבֵ ד".  -"ִמתְּ ָלא ְלִמיְסּפֵ   ּדְ
  

ה ִלי    ?"ַעד סֹוף מֹוֵעד" :ָלּמָ
   !ּומֹוֵעד ּגּוֵפיּה יֹום טֹוב הּוא ְוָאסּור ',ַעד ַהּמֹוֵעד'ֵליָמא 

  
אַרב ּפַ ֲאַמר     :ּפָ

ַדֲאַמר    א יח, ָפָניו^ ָלא ִנְצְרָכא :ַרבּכְ ּלְ א ֶלֱאסֹור יֹום ׁשֶ    ,ֶאּלָ
ַאֲחָריו ּלְ א ֶלֱאסֹור יֹום ׁשֶ    .ָהִכי ַנִמי ָלא ִנְצְרָכה ֶאּלָ

  
ַמאן    ?ּכְ

י יֹוֵסי ַרּבִ ֲאַמר ,ּכְ ין ְלַאֲחָריו ָאסּור" :ּדַ ין ְלָפָניו ּבֵ    ?"ּבֵ
ִרים ְוִת  ֶעׂשְ ָעה ַנִמיִאי ָהִכי ּבְ    ,ׁשְ

ִמיָדא ִמיתֹוַקם ּתְ י יֹוָמא ּדְ ּמֵ ִמּקַ ָהֵוי יֹוָמא ּדְ    ,ַמאי ִאיְרָיא ּדְ
יּה  ִרין ּוְתַמְנָיא ּבֵ ָבַתר ֶעׂשְ ֲהָוה ֵליּה יֹוָמא ּדְ יּפּוק ֵליּה ּדַ    !ּתֵ

ַתְנָיא    :ּדְ
יּה,  ִרים ּוְתַמְנָיא ּבֵ ֶעׂשְ   "ּבְ

ׂשוֹ  א ִליהּוָדֵאיֲאַתת ּבְ א ַטְבתָּ ָלא ְיִע ְרתָּ   . ידּון ִמן אֹוַרְייָתא: ּדְ
ָרֵאל:  ָמד ַעל ִיׂשְ ָעה ׁשְ ְזָרה ַמְלכּות ָהְרׁשָ ַעם ַאַחת ּגָ ּפַ   ׁשֶ

ּתֹוָרה,  ּלֹא ַיַעְסקּו ּבַ   ׁשֶ
ֵניֶהם,  ּלֹא ָימּולּו ֶאת ּבְ   ְוׁשֶ

תֹות.  ּבָ לּו ׁשַ ַחּלְ ּיְ   ְוׁשֶ
ה  ן שֶמה ָעׂשָ   ַוֲחֵביָריו?   ׁ ַּמּוַע  ׁ ַּמּוַע  ׁ ַּמּוַע  ׁ ַּמּוַע ְיהּוָדה ּבֶ

ְטרֹוִניָתא ַאַחתּו ְוָנְטלּו ָהְלכ דֹוֵלי רֹוִמי ְמצּוִיין ֶאְצָלּה, ֵעָצה ִמּמַ ל ּגְ ּכָ   , ׁשֶ
ְיָלה.  ּלַ ינּו ּבַ   ָאְמָרה ָלֶהם: ָעְמדּו ְוַהְפּגִ

ְיָלה.  ּלַ ינּו ּבַ   ָהְלכּו ְוִהְפּגִ
ַמִים!   ָאְמרּו:    ִאי ׁשָ

  ? נוּ לֹא ַאִחים ֲאַנְח 
ֵני ָאב ֶאָחד ֲאַנְחנוּ     ?לֹא ּבְ

ֵני ֵאם ַאַחת ֲאַנְחנוּ     ?לֹא ּבְ
ֵזירֹות ָרעֹות ם ּגֹוְזִרין ָעֵלינּו ּגְ ַאתֶּ ה ְוָלׁשֹון ׁשֶ ל אּוּמָ ינּו ִמּכָ ּנֵ תַּ ׁשְ    ?ַמה ּנִ

לּום.    ּוִבטְּ
אּוהּו יֹום טֹוב   !ְואֹותֹו ַהּיֹום ֲעׂשָ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ר א ְלחֶֹדׁש ְמֻעּבָ    .לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ
  

י    :ֲאַמר ַרב ַאׁשִ
יָמא ְלחֶֹדׁש ָחֵסר    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ

ַאֲחָריו ּלְ ל ׁשֶ ַתֲעִנית ָאסּור – ּכָ ר ,ּבְ ד מּוּתָ ֶהְסּפֵ    ,ּבְ
ֵני ָיִמים טֹוִבים ,ְוֶזה ין ׁשְ ל ּבֵ יֹום טֹוב ַעְצמוֹ  – הֹוִאיל ּומּוּטָ אּוהּו ּכְ ד ַנִמי ָאסּור ,ֲעׂשָ ֶהְסּפֵ    .ַוֲאִפיּלּו ּבְ

  
  
  

  רש"י
. שהיו מתמניא ביה כו' עד דלא למיספד

בייתוסים אומרים עצרת אחר השבת 
הוא שהעומר מתחיל אחד בשבת שנאמר 
וספרתם לכם ממחרת השבת ניטפל להן 
רבן יוחנן בן זכאי וא''ל שוטים מניין 
לכם ולא היה אדם שהחזירו דבר חוץ 
מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואמר 

ישראל היה ויודע משה רבינו אוהב 
שעצרת יום אחד הוא עמד ותיקנה אחר 
שבת כדי שיהיו מתענגים שני ימים וכו' 
ודחו אותן והלכו להן בייתוסים מכח 
הפסוקין על כרחן וחזרו בהן (ע''כ הג') 
איתוקם תמידא דלא למיספד גרסינן 
ולא גרסינן להתענאה כדמוכח בסמוך 
דקתני לא נצרכה אלא לאסור את 

גרסינן להתענאה א''כ היינו  שלפניו ואי
רבי יוסי דאמר לפניו אסור והא ליכא 
למימר דרבי יוסי היא דקא פריך כמאן 
כרבי יוסי בתמיהה מכלל דכרבנן פסיקא 

   ליה:
   . פסח:עד סוף מועדא

. במגילת חגא דשבועיא דלא למיספד
תענית [פ''א] מפרש מאי איתוקם. ור''ח 

י יו''ט הוא. דכתיב קרא עלי מועד והו
ראש חודש אב בהאי מסכתא לקמן (דף 

  כט.): 
. להכי נקט מריש לאסור את שלפניו

ירחא דניסן לאסור את יום שלפני ר''ח 
בתענית כדתניא בסמוך לפניהן אסורין 
דאי משום ר''ח לא היה נאסר כדמפרש 

   דדברי תורה אין צריכין חיזוק:
. דמתני' דאמר אף כמאן כר' יוסי

נן אי הכי לאחריו בתמיהה ושבקת רב
דאליבא דר' יוסי מוקמת לה למגילת 
תענית כ''ט באדר נמי דקתרצת לעיל 
דאדהכי נקט ריש ירחא דניסן דהיינו יום 
שלשים דאדר הסמוך לניסן לעולם חסר 
מכ''ט יום הוא משום דקא בעי למיסר 
יום כ''ט תיפוק ליה דבלאו הכי הוי 
אסור יום כ''ט דה''ל יום דבתר כ''ח 

' ואסור יום שלאחריו כר' שהוא י''ט כו
יוסי ואמאי נקט ריש ירחא לאסור את 

   שלפניו:
. שלא יהו צריכין ליבטל דלא יעידון

מתלמוד תורה שנגזר עליהן שלא יעסקו 
   בתורה:
. צעקו כך מתרגמינן בתהלים כל הפגינו

לשון שועה וצעקה לשון פגינה: אי שמים 
גרסינן אהה ה' להקב''ה היו צועקים על 

רו עליהם גזרות קשות והיו אותם שגז
אומרים להם לפני הקב''ה וכי לא 

   אחיכם וכו':
. בשנה לא נצרכה אלא לחדש מעובר

מעוברת שיש בה שני אדר והאחד חסר 
דהשתא כי הוה אדר שני מלא הוה יום 
שלשים לפני ר''ח ניסן א''נ דעברוה לאדר 
כגון שלא נראה החדש יום ל' דמשום 

   א כ''ט:יו''ט דכ''ח לא מיתסר אל
. רבא אמר אפילו תימא חדש חסר

ואהכי נקט מריש ירחא דאי הוה אסר 
ליה ליום כ''ט משום בתר כ''ח לא הוה 

   אסר ליה אלא בתענית לחודיה:
. כלומר כל שאסור דכל שלאחריו כו'

משום אחר י''ט בתענית הוא דאסור הא 
בהספד מותר ואהכי נקט מריש ירחא 

ן שני דלהוי האי כ''ט דנקט מוטל בי
ימים משום דאי מיתסר משום דלפני 
יו''ט אימור לא איתסר בהספד דהאי 
דנקט כל שלאחריו כו' לאו משום דלפניו 
נמי אסור בהספד אלא איידי דפריך 
דליתסר יום כ''ט משום בתר כ''ח הוא 

  דמיהדר ליה כל שלאחריו כו':
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        יח, א יח, א יח, א יח, א  .66
   :ֲאַמר ָמר
ָמְניָ  יּה ְוַעד סֹוף מֹוֲעָדא"ִמתְּ בּוָעָיא א ּבֵ ׁשְ א ּדִ ד".  –, ִאיתֹוַתב ַחּגָ ָלא ְלִמיְסּפַ   ּדְ

  
ה ִלי ְלֵמיַמר יּה", :ָלּמָ ָמְנָיא ּבֵ    "ִמתְּ

יּה 'ֵליָמא  ָעה ּבֵ ׁשְ ִמיָד  ,ּוְתַמְנָיא ּגּוֵפיּה ָאסּור', ִמּתִ יּה ּתְ ִאיתּוַקם ּבֵ ֲהָוה ֵליּה יֹוָמא ּדְ    !אּדַ
  

ָתא ַלע ִמיּלְ ִאיּלּו ִמּקְ יָון ּדְ ְבָעה ,ּכֵ    ,ּוַבְטִליֵניּה ְלׁשִ
ָמְנָיא ּגּוֵפיּה ָאסּור בּוָעָיא ,ּתְ ׁשְ א ּדִ יּה ַחּגָ ִאיתֹוַתב ּבֵ א ּדְ ֲהָוה ֵליּה יֹוָמא ַקּמָ    .ּדַ

  
ֲאֵתית ְלָהִכי א ּדַ ּתָ    ,ַהׁשְ
ָעה ַנִמי ִרים ְוִתׁשְ    ,ֶעׂשְ

ִאיּלּו ִמי יָון ּדְ ָתאּכֵ ַלע ִמיּלְ ִרים ּוְתַמְנָיא ,ּקְ ִליֵניּה ְלֶעׂשְ    ,ּוַבּטְ
ָעה ּגּוֵפיּה ָאסּור ִרין ְוִתׁשְ ִמיָדא ,ֶעׂשְ ִאיּתֹוַקם ּתְ ֵמי יֹוָמא ּדְ ִמּקַ ֲהָוה ֵליּה יֹוָמא ּדְ    .ּדַ

  
  

  רש"י
. י''ט לימא מתשעה ותמניא גופיה

ים הוא דהא הוה ליה מהנך ימ
טובים דאיתוקם בהו תמידא 
כדכתיב ביה מריש ירחא עד 
תמניא: ה''ג דאי איקלע מילתא 
ובטליני' לשבעה תמניא גופיה 
אסור דהוה ליה יומא דאיתותב 
חגי דשבועיא. דאי איקלע מילתא 
שאם נגזר גזירה וצריכין להתענות 
תוך אלו ימים טובים דתמיד 
ובטלו אותן להתענות בכולן שאין 

   צאין:לבטלה לח
אכתי יומא תמניא אסור משום 

. ואי קשיא אכתי חגא דשבועיא
לימא תשעה ואפילו אם אירע 
מילתא דבטלי אכתי הוא אסור 
תמניא גופיה משום קמא יומא 
דחג שבועיא דהוה יום שלפניו לאו 
פירכא הוא דהא יו''ט גופיה בטיל 
ואנא ליקום וליגזור קמיה יומא 
דאיתותב חגא דשבועיא וכה''ג 

   תרץ לקמן ביום טוריינוס:מ
. דתרצת לה לעיל לא כ''ט נמי

נצרכה כו' להכי נקט בריש ירחא 
  דאי מיקלע כו':
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ַמר    :ִאיּתְ

ר ַאִסי יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרבֲאַמר  ַרּבִ
י יֹוֵסי ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

מּוֵאלוּ     :ֲאַמר ׁשְ
י ֵמִאיר ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
מּוֵאל ָהִכי    ?!ּוִמי ֲאַמר ׁשְ

ְנָיא    :ְוָהּתַ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָעִמים?  י ּפְ תֵּ הֹון" ׁשְ הֹון" "ּבְ ְלמּוד לֹוַמר "ּבְ   ּוַמה תַּ
ֵהן ֲאסּוִרילֹוַמ  ִרין" -  ִלְפֵניֶהן ּוְלַאֲחֵריֶהן ,ןר ְלָך ׁשֶ    ,מּותָּ

מּוֵאלְוָאַמר  ְמִליֵאל :ׁשְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ    !ֲהָלָכה ּכְ
  

ָרא ָסַבר ֵמיֵקל  :ֵמִעיּקָ א ּדְ ּנָ א ּתַ ֵליּכָ יָון ּדְ י ֵמִאירְמ ּכֵ י ֵמִאיר - 10ַרּבִ ַרּבִ    ,ָאַמר ֲהָלָכה ּכְ
ֵמיֵקל ְטֵפי  ְמעֹון ּדְ ן ׁשִ ְמֵעיּה ְלַרּבָ ׁשַ יָון ּדְ ְמִליֵאל ֲאַמר -ּכֵ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
אִליְוֵכן ֲאַמר  אֲאַמר  ּבָ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

י יֹוֵסי ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
  

יאֲאַמר ֵליּה  י ִחּיָ    :ָבאִלילְ  ַרּבִ
ָרא ָלךְ     ,ַאְסּבְ

י יֹוָחָנן י ֲאַמר ַרּבִ י  :ּכִ ַרּבִ     – יֹוֵסיֲהָלָכה ּכְ
ָאה"ַא  ָלא ְלִהְתַעּנָ    ."ּדְ
  

י יֹוָחָנן ָהִכי    ?!ּוִמי ֲאַמר ַרּבִ
י יֹוָחָנןְוָהֲאַמר  ָנה :ַרּבִ ְסָתם ִמׁשְ    !ֲהָלָכה כִּ

   :ּוְתַנן
יִמין ְולֹא ְמַאֲחִרין,  ָאְמרּו ַמְקּדִ י ׁשֶ   "ַאף ַעל ּפִ

ד וְ    ב יח, ֶהְסּפֵ ִרין ּבְ     – "ַתֲעִניתמּותָּ
   ?ֵאיַמת

יַסר ִא  ַאְרּבֵ ֵני ֲחֵמיַסר ְוָקא ָקרּו ֵליּה ּבְ ֵרי - יֵליָמא ּבְ    ?!ּוִמי ׁשָ
ֲעִנית ת ּתַ ְמִגיּלַ ִתיב ּבִ    :ְוָהּכְ

א ִאיּנּון,  ר ּבֹו יֹוֵמי ּפּוַרּיָ ה ָעׂשָ ָ ר ּבֹו ְויֹום ֲחִמׁשּ ָעה ָעׂשָ   "יֹום ַאְרּבָ
ָלא  הֹוןּדְ ד ּבְ    ,"ְלִמיְסּפַ
   :ָרָבאַוֲאַמר 

ֶזהָלא ִנְצְרכָ  ל ֶזה ּבָ ֶזה ְוֶאת ׁשֶ ל ֶזה ּבָ א ֶלֱאסֹור ֶאת ׁשֶ    !א ֶאּלָ
יַסר ֵני ַאְרּבֵ א ּבְ ְתֵליַסר ,ְוֶאּלָ נֹור הּוא - ְוָקא ָקֵרי ֵליּה ּבִ    !יֹום ִניּקָ

ְתֵריַסר  יַסר ְוָקא ָקֵרי ֵליּה ּבִ ֵני ַאְרּבֵ א ּבְ    !יֹום טּוְרָיינּוס הּוא -ְוֶאּלָ
א ָלאו ָקא ָקרוּ  :ֶאּלָ ֲחֵדיַסר ּדְ ֵני ,ֵליּה ּבַ ד ּוְבַתֲעִנית"! :ְוָקּתָ ֶהְסּפֵ ר ּבְ    "מּותָּ

  
   !לֹא

ר ָעה ָעׂשָ ֵני ַאְרּבָ ְתֵריַסר ,ּבְ    ,ְוָקא ָקרּו ֵליּה ּבִ
    –" יֹום ֻטְרָיינּוס הּוא"ּוְדָקַאְמַרּתְ 

לּוהוּ  ּטְ ּטּוֵלי ּבַ ה ָאִחיוהֹוִאיל ְוֶנֶהְרגּו ּבֹו  ,יֹום ֻטְרָיינּוס ּגּוֵפיּה ּבַ ַמְעָיה ַוֲאִחּיָ    .ׁשְ
  

י ָהא ּדְ  ְתֵריַסר ַרב ַנְחָמןּכִ ֲעִניָתא ּבִ ַזר ּתַ    ,ּגָ
ָנן    !יֹום טּוְרָיינּוס הּוא :ָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ

לּוהוּ  :ֲאַמר ְלהוּ  ּטְ ּטּוֵלי ּבַ ה ָאִחי ,יֹום טּוְרָיינּוס ּגּוֵפיּה ּבַ ַמְעָיה ַוֲאִחּיָ    .והֹוִאיל ְוֶנֶהְרגּו ּבֹו ׁשְ
  

נֹור ְפֵני ִניּקָ ּלִ ֲהָוה ֵליּה יֹום ׁשֶ    !ְוֵתיּפּוק ֵליּה ּדַ
  

יֲאַמר     :ַרב ַאׁשִ
נֹור ּום יֹום ִניּקָ לּוהּו ִמׁשּ ּטְ א ִאיהּו ּגּוֵפיּה ּבַ ּתָ    ?!ֵניקּום ְוִנְגַזר ,ַהׁשְ

  
נֹור ּוַמאי טּוְרָיינּוס    ?ַמאי ִניּקָ

                                                
 ע"פ הגהות פורת יוסף. 10

  רש"י
. דאמר בין לפניו בין כרבי יוסי

   לאחריו אסור:
. סתם מתניתין דקתני כר''מ

   לאחריו מותר:
. דלא מה ת''ל בהון בהון

להתענאה בהון ומקצתהון דלא 
 למספד בהון וקא דריש לה
כדדייק לקמן בהון משמע מיעוט: 
ואמר שמואל גרס: הלכה כרבן 
שמעון דמדרבנן נינהו ולא 

   מחמרינן כולי האי:
   . שם חכם:באלי

ה''ג כי אמר רבי יוחנן הלכה 
. דימים הכתובים אדלא להתענאה

במגילת תענית דלא להתענאה 
לפניהן אסורים ולאחריו מותרין 
כרבי יוסי ולא כר''מ דאמר אף 

ם מותר אבל אדלא למספד לפניה
דאין הלכה כרבי יוסי [דאמר] 
לפניו ולאחריו אסור אלא כר''מ 
   דאמר לפניו אסור ולאחריו מותר:

. דלפניו מיהא ומי א''ר יוחנן הכי
   אסור כרבי יוסי:

  . שקראו קודם זמנה:מקדימין
. בני ט''ו מותרין בהספד ובתענית

קריאת המגילה דכרכין קודם 
בי''א בי''ב זמנה כדמפרש התם 

בי''ג בי''ד בט''ו שהכפרים 
מקדימין ליום הכניסה מותרין 
אותן ימים שקראוה קודם זמנה 

   בהספד ותענית:
. דהיינו כרכים בני חמיסר

המוקפין חומה מימות יהושע בן 
נון וקא קרי בארביסר כגון שהלך 
לכפר וקרא עמהן דפרוז בן יומו 
נקרא פרוז כדאמרינן במגילה (דף 

   יט.):
. י''ד אפילו לבני ט''ו י שרימ

   בהספד ותענית:
. לכתוב ואמר רבא לא נצרכה

במגילת תענית לגזור ההספד 
ותענית לבני י''ד בי''ד ולבני ט''ו 
בט''ו דהא קרא כתיב בהדיא 
להיות עושים את ימי הפורים 

   האלה וגו':
. כגון אלא לאסור את של זה בזה

בני ט''ו (דקרו) בי''ד ובני י''ד 
   :בט''ו

. נינהו כפרים בני ארביסר
   ועיירות:

. כגון שחל י''ד בג' וקא קרי בי''ג
   בשבת ומקדימין ליום הכניסה:

. לקמן מפרש יום ניקנור הוא
   ואסור בהספד ותענית:

. שחל י''ד אלא בני י''ד וקרו בי''ב
ברביעי בשבת והקדימו ליום 

   הכניסה דהיינו י''ב:
   . בסמוך מפרשה:טוריינוס
שחל להיות י''ד באחד  .בחדיסר

בשבת וכפרים מקדימין ליום 
הכניסה דהוו י''א ושמע מינה 
דאע''ג שהוא יום שלפני טוריינוס 

   שרי בהספד ותענית:
. חסידים היו ולא שמעיה ואחיה

פירש מי הם דאותו שאכלו האריה 
  עידו היה ולא שמעיה:
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ַתְנָיא    :ּדְ
ְר "ִניּקָ    , ֵכי ְיָווִנים ָהָיהנֹור ֶאָחד ֵמִאּפַ

ַלִים,    ּוְבָכל יֹום ְויֹום ָהָיה ֵמִניף ָידֹו ַעל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ
ה?  ָיִדי ְוֶאְרְמֶסּנָ ּפֹול ּבְ   ְואֹוֵמר: ֵאיָמַתי תִּ

חּום,  מֹוַנאי ְוִנּצְ ית ַחׁשְ ְבָרה ַמְלכּות ּבֵ ּגָ   ּוְכׁשֶ
הֹונֹות ָיָדיו ְוַרְג ָקְצצ ׁשַ ּו ּבְ ַלִיםָליו ּוְתָלאּום ּבְ   , ֲעֵרי ְירּוׁשָ

ַגֲאָוה,  ר ּבְ ָהָיה ְמַדּבֵ ה ׁשֶ   ְוָאְמרּו ּפֶ
ַלִים  ָהיּו ְמִניפֹות ַעל ְירּוׁשָ ֶהם ְנָקָמה" - ְוָיַדִים ׁשֶ ה ּבָ ָעׂשֶ    .תֵּ

  
   ?ַמאי טּוְרָיינּוס

  
ׁש טּוְרָיינּוס ַל  ּקֵ ּבִ ׁשֶ לּוְד ֲהרֹוג ֶאת לּוְלָינּוס ּוַפּפ "ָאְמרּו: ּכְ   , ְקָיאֹוס ָאִחיו ּבְ

ם, ַמר ָלֶהםָא  ֵאל ַוֲעַזְרָיה ַאתֶּ ל ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ   : ִאם ֵמַעּמֹו ׁשֶ
ר.  ד ְנבּוַכְדֶנּצַ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ִמּיַ יל ֶאת ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ִהּצִ ֶדֶרְך ׁשֶ ִדי ּכְ יל ֶאְתֶכם ִמּיָ   ָיבֹא ֱאלֵֹהיֶכם ְוַיּצִ

ֵא ְמרּו לוֹ ָא  מּוִרין ָהיּו ּוְראּוִיין ָהיּו ֵליָעׂשֹות ָלֶהם ֵנס, ַצּדִ  ל ַוֲעַזְרָיה: ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ   יִקים ּגְ
ר ֶמֶלְך ָהגּון ָהָיה, ְוָראּוי ֵליָעׂשֹות ֵנס ַעל ָידֹו,    ּוְנבּוַכְדֶנּצַ

ע ֶהְדיֹוט הּוא ְוֵאינֹו ָראּוי ֵליָעׂשֹות ֵנס ַעל ָידוֹ    , ְואֹותֹו ָרׁשָ
יְבנּו  קֹוםְוָאנּו ִנְתַחּיַ ָלָיה ַלמָּ    ,ּכְ

ה הֹוְרֵגנוּ ְוִאם ֵא  קֹום,  – ין ַאתָּ ה הֹוְרִגים ֵיׁש לֹו ַלּמָ   ַהְרּבֵ
עֹוָלמֹו,  קֹום ּבְ ין ַוֲאָריֹות ֵיׁש לֹו ַלמָּ ה ּדּוּבִ   ְוַהְרּבֵ

נּו ְוהֹוְרִגין אֹוָתנּו,  ּפֹוְגִעין ּבָ   ׁשֶ
ד א לֹא ְמָסָרנּו ַהּקָ ָיְדךָ ֶאּלָ רּוְך הּוא ּבְ   , ֹוׁש ּבָ

ָעִתיד א ׁשֶ ַרע ֶאּלָ ֶדךָ  ִליּפָ ֵמינּו ִמּיָ   . ּדָ
ד.  י ֵכן  ֲהָרָגן ִמּיָ   ַאף ַעל ּפִ

ם,  ָ   ָאְמרּו: לֹא ָזזּו ִמׁשּ
ִגיְזִרין" יּוְפֵלי ֵמרֹוִמי ּוָפְצעּו ֶאת מֹוחֹו ּבְ אּו ּדְ ּבָ    .ַעד ׁשֶ

  
  

  רש"י
   . דוכוס:איפרכי

. צדיקים לוליינוס ופפוס אחיו
   היו: גמורים

. היא לוד והיינו דאמרינן בלודקי'
בכל דוכתא (ב''ב דף י:) הרוגי לוד 
אין כל בריה יכולה לעמוד 
במחיצתן בגן עדן ויש אומרין 
שנהרגו על בתו של מלך שנמצאת 
הרוגה ואמרו היהודים הרגוה 
וגזרו גזרה על שונאיהן של ישראל 
ועמדו אלו ופדו את ישראל ואמרו 

לך לאלו אנו הרגנוה והרג המ
   בלבד: אם מעמו כו':

. על חטא חייבי נתחייבנו הריגה
   מיתות בית דין:

. שני שרים וכן מטרופולין דיופלין
   של מלכים לשון שרים:

   . מקלות כמו גזירי עצים:בגזירין
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        יח, ביח, ביח, ביח, ב .68
ֲעִנית ַעל  ֲחִמ "ֵאין ּגֹוְזִרין תַּ ה ּבַ ִחּלָ תְּ ּבּור ּבַ יַהּצִ   כו'  יׁשִ

ים" ֵאין י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ֲעִנית ּבְ   כו':  ּגֹוְזִרין תַּ
  

ה ַהְוָיא ַהְתָחָלה    ?ְוַכּמָ
  

   :ֲאַמר ַרב ַאָחא
לֹׁש     .ׁשָ

  
י ַאִסי    :ֲאַמר ַרּבִ

   .ַאַחת
  

   :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
ְבֵרי  י ֵמִאירזּו ּדִ ּום  ,ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ ְמִליֵאלׁשֶ ן ּגַ    ,ַרּבָ

ִלים :ְמִריםאוֹ  ֲחָכִמיםֲאָבל  ה ּוַמׁשְ    .ִמְתַעּנֶ
  

ַרׁש  ֵמיּה ּדְ  ָמר זּוְטָראּדָ ְ    :ַרב הּוָנאִמׁשּ
ִלים: :ֲהָלָכה ה ּוַמׁשְ   ִמְתַעּנֶ

  
  
  
  

  רש"י
. שאינו מפסיק וכמה הויא התחלה

   לאחר מכאן:
. אמוראי נינהו רבי אחא ורבי יוסי

שתעויי דלאו אורחא דתנאי לא
   בגמרא כי האי גוונא:

  . תעניות שני וחמישי ושני:שלש
. ואדברי ר''מ דמתני' זו דברי ר''מ

   קאי דקתני אין משלימין:
  . עד חשיכה:מתענה ומשלים
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    ''''גגגגפרק פרק פרק פרק     תעניתתעניתתעניתתעניתת ת ת ת ככככמסמסמסמס

        יט, איט, איט, איט, א    ––––יח, ב יח, ב יח, ב יח, ב  .69
ָנה    ִמׁשְ

ֲעִנּיֹות ֵאּלּו ָהָאמּור    , ְרִביָעה ִראׁשֹוָנהּבִ  - ֵסֶדר תַּ
ּנּו ֲאָבל ְצָמ  ִ ׁשּ ד. ַמ  -ִחים ׁשֶ   ְתִריִעין ֲעֵליֶהן ִמּיָ

ִעים יֹום  ם ַאְרּבָ ם ְלֶגׁשֶ ׁשֶ ין ּגֶ ִמים ּבֵ ׁשָ ְסקּו ּגְ ּפָ   ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן,  -ְוֵכן ׁשֶ
ּצֹוֶרת.  ת ּבַ ִהיא ַמּכַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
  , ןָיְרדּו ִלְצָמִחין ֲאָבל לֹא ָיְרדּו ְלִאיָל 

  ְלִאיָלן ְולֹא ִלְצָמִחין, 
יִחין ְוִלְמָערֹותלֹא ְל  ְלֶזה ּוְלֶזה ֲאָבל    – בֹורֹות ְלׁשִ

ד.    ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן ִמּיָ
  

ִמים,  ׁשָ ּלֹא ָיְרדּו ָעֶליָה ּגְ   ְוֵכן ִעיר ׁשֶ
ְכִתיב י ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ַאַחת לֹא ַאְמִטיר" :ּדִ    ,ְוִהְמַטְרתִּ

ֵטר ּמָ    – (עמוס ד) ְוגֹו' "ֶחְלָקה ַאַחת תִּ
ה ּוַמְתַרַעת,  - ִעיר אֹוָתּה ָה   א  יט,   ִמְתַעּנָ

  ִמְתַעּנֹות ְולֹא ַמְתִריעֹות.  - ְוָכל ְסִביבֹוֶתיָה 
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ַמְתִריעֹות ְולֹא ִמְתַעּנֹות. 
  

ֶבר אֹו ַמּפֹוֶלת,  ּה ּדֶ ׁש ּבָ ּיֵ   ְוֵכן ִעיר ׁשֶ
ה ּוַמְתַרַעת,  - יר אֹוָתּה ָהִע    ִמְתַעּנָ

  ִמְתַעּנֹות ְולֹא ַמְתִריעֹות.  - ִביבֹוֶתיָה ְוָכל ְס 
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ַמְתִריעֹות ְולֹא ִמְתַעּנֹות. 
  

ֶבר?    ֵאיֶזהּו ּדֶ
  ִעיר ַהּמֹוִציָאה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַרְגִלי, 

ה ָיִמ  לֹׁשָ ׁשְ ה ֵמִתים ּבְ לֹׁשָ ה ׁשְ ּנָ ֶבר,  – ים ֶזה ַאַחר ֶזהְוָיְצאּו ִמּמֶ   ֲהֵרי ֶזה ּדֶ
חֹות ִמּכָ  ֶברֵאין  –אן ּפָ   . ֶזה ּדֶ

  
ָכל ָמקֹום:    ַעל ֵאּלּו ַמְתִריִעין ּבְ

ה,  ָרקֹון, ְוַעל ָהַאְרּבֶ פֹון, ְוַעל ַהּיֵ ּדָ ִ   ַעל ַהׁשּ
ה ָרָעה, ְוַעל ַהֶחֶרב,    ְוַעל ֶהָחִסיל, ְוַעל ַהַחּיָ

ֵני ׁשֶ  ֶכתַמְתִריִעין ָעֶליָה ִמּפְ ה ְמַהּלֶ   . ִהיא ַמּכָ
  

יָּ  ה ׁשֶ ַלִים ְלָעֵריֶהםְרדּו ְזֵק ַמֲעׂשֶ   , ִנים ִמירּוׁשָ
ְקלֹון.  ַאׁשְ פֹון ּבְ ּדָ ּנּור ׁשִ י תַּ ְמלֹא ּפִ ְרָאה ּכִ ּנִ ֲעִנית ַעל ׁשֶ   ְוָגְזרּו תַּ

  
ֲעִנית,  ְזרּו תַּ   ְועֹוד ּגָ

ֵעֶבר ַהיַּ  ינֹוקֹות ּבְ ֵני תִּ ָאְכלּו ְזֵאִבים ׁשְ ןַעל ׁשֶ   , ְרּדֵ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָאְכלוּ  א ַעל ׁשֶ  לֹא ַעל ׁשֶ ְראוּ ֶאּלָ   . ּנִ
  

ת:  ּבָ ׁשַ   ַעל ֵאּלּו ַמְתִריִעין ּבְ
ם.  ּיָ ֶרֶפת ּבַ יטָּ ִפיָנה ַהּמִ יפּוָה ָנְכִרים, אֹו ָנָהר, ְוַעל ַהסְּ ִהּקִ   ַעל ִעיר ׁשֶ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ְלֶעְזָרה ְולֹא ִלְצָעָקה. 

יָמִניׁש  יָמִני ְִמעֹון ַהתֵּ יָמִני ְִמעֹון ַהתֵּ יָמִני ְִמעֹון ַהתֵּ   אֹוֵמר:   ְִמעֹון ַהתֵּ
ֶבר,    ַאף ַעל ַהּדֶ

  . ָכִמיםא הֹודּו לֹו ֲח ְולֹ 
  

ּבּור, ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן,  בֹא ַעל ַהּצִ ּלֹא תָּ ל ָצָרה ׁשֶ   ַעל ּכָ
ִמים.  ׁשָ   חּוץ ֵמרֹוב ּגְ

ָאְמרּו לֹו ְל  ה ׁשֶ לַמֲעׂשֶ ִמים', חִֹני ַהְמַעּגֵ ׁשָ ְרדּו ּגְ ּיֵ ל ׁשֶ ּלֵ   : 'ִהְתּפַ
ָס ַמר ָלֶהםָא  ּנּוֵרי ּפְ ּלֹא ִיּמֹוקוּ ִחים : ְצאּו ְוַהְכִניסּו תַּ ִביל ׁשֶ ׁשְ   . ּבִ

ל  ּלֵ ִמים,  –ִהְתּפַ ׁשָ   ְולֹא ָיְרדּו ּגְ

  רש"י
. האמור מתני' סדר תעניות אלו

בפ' ראשון (דף י.) שבתחילה 
יחידים מתענין סדר תעניות ואחר 

'ג כך צבור הולכין ומתענין עד י'
   אם לא נענו:

. אם עבר זמן ברביעה ראשונה
רביעה ראשונה של יורה ולא ירדו 
גשמים מתענין והולכין כסדר 

   הזה:
. שנשתנו אבל צמחים ששנו

ממנהגן תחת חטה יצא חוח תחת 
שעורה באשה שלא היו חטים 
בשבולים או שינוי אחר מתריעין 
עליהן מיד אפילו בראשונות שכל 

   הן:חומר האחרונות נוהג ב
. בין רביעה בין גשם לגשם

   ראשונה לשניה סימן בצורת היא:
. ירדו לצמחים אבל לא לאילן

   מפרש בגמ':
. בבבא לבורות שיחין ומערות

בתרא מפרש מאי בור ומאי שיח 
ומאי מערה וכולן בית כניסיות מי 
גשמים לשתיה: שלא ירדו עליה 
גשמים דכתיב והמטרתי על עיר 

טיר וגו'. אחת ועל עיר אחת לא אמ
כגון שהמטיר בעיר זו ובחבירתה 

  לא המטיר דקללה היא: 
ה''ג אותה העיר מתענה ומתרעת 
וכל סביבותיה מתענות ולא 

. ולפיכך מתענות שאותה מתריעות
העיר שלא ירדו עליה גשמים תלך 
לקנות התבואה באותה העיר 

   ויהיה בה רעב:
. שחומותיה והבתים או מפולת

   נופלין ברוח:
. אם יראו בכ''מ מתריעים

באספמיא מתריעין בבבל בבבל 
מתריעין באספמיא כדקתני טעמא 
בסיפא מפני שהיא מכה מהלכת 
אם במקום אחד היא מתריעין 
עליה כל השומעין כדי שלא תבא 

   עליהן:
   . בתבואות:שדפון
   . חולי:ירקון

   . משכלת בני אדם:חיה רעה
. חיילות ההולכין להרוג חרב

   ולהשחית בכל מקום:
   . מפרש בגמרא:מלא תנור

   . בא''י:לעריהם
   . בארץ פלשתים:באשקלון

. שהיא חיה ועל שאכלו זאבים
   רעה ומכה מהלכת היא:

   . ובאו בעיר:שנראו
   . בעננו:מתריעין

. מלשון טרף אבבא המטורפת
(ברכות דף כח.) ומלשון ביצה 
טרופה (עדיות פ''ב מ''ד) כו' 

   כדמפרש בפרק שלמעלה (דף יד.):
   . מתמנה היה:שמעון התימני

   . לישנא מעליא נקט:שלא תבא
. לאו כגון שירדה על מרוב גשמים

עיר אחת ועל עיר אחת לא ירדה 
ששם ודאי שתיהן לקללה כדאמר 
רב יהודה (לעיל ו:) תמטר מקום 
מטר שמקלקל תבואה אלא כבר 
ירדו וטורח הם לבני אדם אבל 
אינן מקלקלין תבואות וטעמא 

   למה אין מתריעין:מפרש בגמרא 
. שהם בחצרות ושל תנורי פסחים

חרס הן ומטלטלין אותן שלא 
  ימוקו בגשמים:
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ה?    ֶמה ָעׂשָ

תֹוָכּה,    ָעג עּוָגה ְוָעַמד ּבְ
ֶב  ֲאִני ּכְ ֵניֶהם ָעַלי, ׁשֶ מּו ּפְ ֶניָך ׂשָ ל עֹוָלם! ּבָ ִית ְלָפֶניךָ ְוָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ   , ן ּבַ

ְמָך  ׁשִ ע ֲאִני ּבְ ּבָ דֹולַה ִנׁשְ ֶניָך. ּגָ ַרֵחם ַעל ּבָ תְּ אן ַעד ׁשֶ ֵאיִני ָזז ִמּכָ   , ׁשֶ
ִפין  ִמים ְמַנטְּ ׁשָ יִחין ּוְמָערֹות.  –ִהְתִחילּו ּגְ ֵמי ּבֹורֹות ׁשִ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלתִּ ְך ׁשָ   ָאַמר: לֹא ּכָ

ַזַעף  ֵמי ָר ַמרָא  –ִהְתִחילּו ֵליֵרד ּבְ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלתִּ ְך ׁשָ ָרָכה ּוְנָדָבהצ: לֹא ּכָ   . ֹון ּבְ
ִמים.  ׁשָ ֵני ַהּגְ ִית ִמּפְ ַלִים ְלַהר ַהּבַ ָרֵאל ִמירּוׁשָ ְצאּו ִיׂשְ ּיָ ִתיְקָנן, ַעד ׁשֶ   ָיְרדּו ּכְ

ְך ִהְת  ְרדּו ּכָ ּיֵ ְלתָּ ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּלַ ִהְתּפַ ם ׁשֶ ׁשֵ אּו ְוָאְמרּו לֹו: ּכְ ְלכּו ָלֶהןּבָ ּיֵ ל ׁשֶ ּלֵ   . ּפַ
  . ְראּו ִאם ִנְמֵחית ֶאֶבן ַהּטֹוִעיןָאַמר ָלֶהם: ְצאּו וּ 

  
ַלח לֹו  ַטחׁשָ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ ה ּגֹוְזַרִני ָעֶליָך ִניּדּוי, ׁשִ   : ִאְלָמֵלא חֹוִני ַאתָּ

ה ְלָך ְר  קֹום ְועֹוׂשֶ א ִלְפֵני ַהּמָ ה ִמְתַחטֵּ ַאתָּ ה ְלָך ׁשֶ   , צֹוְנךָ ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ
א ַעל ָאִביו  הּוא ִמְתַחטֵּ ֵבן ׁשֶ ה לֹו ְרצֹונוֹ וְ ּכְ   , עֹוׂשֶ

תּוב אֹוֵמר:  ךָ "ְוָעֶליָך ַהּכָ ָך ְוָתֵגל יֹוַלְדתֶּ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ   .(משלי כג)" ִיׂשְ
  

ִמים:  ׁשָ ין ְוָיְרדּו ָלֶהם ּגְ   ָהיּו ִמְתַעּנִ
ה  ִלימּו,  - קֶֹדם ָהֵנץ ַהַחּמָ   לֹא ַיׁשְ

ה ְלַאַח  ִלימּו.  –ר ָהֵנץ ַהַחּמָ   ַיׁשְ
י ֱאִליֶעזֶ    אֹוֵמר:  רַרּבִ

ִלימּו,  -ֹות קֶֹדם ֲחצ   לֹא ַיׁשְ
ִלימּו.  –ְלַאַחר ֲחצֹות    ַיׁשְ

  
ִמים קֹוֶדם ֲחצֹות,  ׁשָ לֹוד, ְוָיְרדּו ָלֶהם ּגְ ֲעִנית ּבְ ְזרּו תַּ ּגָ ה ׁשֶ   ַמֲעׂשֶ

י ַטְרפֹוןָאַמר ָלֶהם  תּו ַוֲעׂשּו יֹום טֹוב: ְצאּו ְוִאְכלּו וּ ַרּבִ   , ׁשְ
   ,תּו ְוָעׂשּו יֹום טֹובׁשָ ְוָיְצאּו ְוָאְכלּו וְ 

דֹול ל ַהּגָ ִים ְוָקְראּו ַהּלֵ ין ָהַעְרּבַ   .ּוָבאּו ּבֵ
  

ָמָרא   ּגְ

ְרִביָעה ִראׁשֹוָנה".  ֲעִנּיֹות ָהֵאּלּו ָהָאמּור ּבִ   "ֵסֶדר תַּ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
ה  ִנּיָ אֹול"ְרִביָעה ִראׁשֹוָנה ּוׁשְ ית ְלִהְתַעּנֹות"ִלׁשְ ִליׁשִ   !, ׁשְ

  
   :ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

   :ָהִכי ָקָאַמר
ֲעִנּיֹות ָהָאמּור ֵאיָמַתי    ?ֵסֶדר ּתַ

ִמים ׁשָ ית ְולֹא ָיְרדּו ּגְ ִליׁשִ ה ּוׁשְ ִנּיָ ְצָאה ְרִביָעה ִראׁשֹוָנה ּוׁשְ ּיָ ְזַמן ׁשֶ    ,ּבִ
ְרִביָעה ִראׁשֹוָנה ִמים ּבִ ׁשָ    ,ֲאָבל ָיְרדּו ּגְ

   ,ְוָזְרעּו ְולֹא ָצְמחוּ 
ּנוּ ָצְמחּו  ,ִאי ַנִמי ּתַ    ,ְוָחְזרּו ְוִנׁשְ

ד    .ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן ִמּיָ
  

   :ַרב ַנְחָמןֲאַמר 
ּנוּ  ּתַ ְוָקא ִנׁשְ    ,ּדַ

   .ָלא –ֲאָבל ָיְבׁשּו 
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
ּנוּ " ּתַ ַנן "ִנׁשְ    !ּתְ
  

ַאּקּון –ָלא ְצִריָכא     ;ּדְ
ֵתיָמא ָתא ִהיא :ַמהּו ּדְ א ִמיּלְ ְנּתָ    ,ַאּקַ
ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ

  
  

  רש"י
. שיפוע גשמים גשמי בורות

   למלאות בורות:
   . רצון ועין יפה:ונדבות

. אבן טועין היתה אבן הטועין
בירושלים וכל מי שאבדה לו 
אבידה כו' בבבא מציעא (דף כח:) 

   לנדות. על כבוד הרב:
. פורפיי''ש בלע''ז ישמח מתחטא

   אביך ואמך ותגל יולדתך:
  

  גמ' 
. רביעה ראשונה ושניה לשאול

שאף על פי שלא ירדו גשמים לא 
בראשונה ולא בשניה לא היו 
מתענין אלא שואלין וקשיין מתני' 
דקתני סדר תעניות אלו האמור 
   ברביעה ראשונה וברייתא אהדדי:

. וכגון רביעה הכי קאמר כו'
ונה שניה ושלישית דכולי ראש

   יורה קרי ליה רביעה כך שמעתי:
. דכי נשתנו ודאי הוא דוקא נשתנו

דמתריעין מיד דצריך להתפלל 
   עליה שיחזיר ביופי כתקנן:

. לא צריך דמכאן ואילך אבל יבשו
לא יועיל והוא תפלת שוא אפילו 
יבשו כשהן חטין עדיין דקין אפילו 
הכי לא מתריעין: הכי גרסינן 

יטא שנו תנן לא צריכא דאקון פש
   מהו דתימא כו':

. שעלו בקנה שנתקנו מעט דאקון
   לאחר שנתייבשו: מהו דתימא:

. דהואיל אקנתא מילתא היא
ונתקנו מעט אם יתפלל מועיל 
להם קא משמע לן רב נחמן 
דאקנא לאו מילתא ל''א אבל יבשו 

   לא דממילא חוזרין:
. שעלו בקנה מהו לא צריכא דאקון

אקנתא מילתא היא דכיון דתימא 
שעלו בקנה ועדיין לא בשלו כל 
צרכן ודאי אי לא מתריעין תו לא 
גדלי קמשמע לן דלאו מילתא היא 
  דאף על גב דאקון אכתי גדלי טפי:



     70 סוגיה                ''''מסכת תענית פרק גמסכת תענית פרק גמסכת תענית פרק גמסכת תענית פרק ג

 gmail.com.ilvinetdb8@1 – 0526071122דניאל ברק ווינט ועמותת וכל בנייך  –גמרא סדורה  - שמורות כל הזכויות 

109

        בבבב- - - - יט, איט, איט, איט, א .70
ם ם ְלֶגׁשֶ ׁשֶ ין ּגֶ ִמים ּבֵ ׁשָ ְסקּו ּגְ ּפָ ִעים יֹום [כו'  "ְוֵכן ׁשֶ   ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן,  - ַאְרּבָ

ּצֹוֶרת" ת ּבַ ִהיא ַמּכַ ֵני ׁשֶ   ].ִמּפְ
  

ּצֹוֶרת"ַמאי  ת ּבַ   ?"ַמּכַ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ּצֹוֶרת ִביָאה ִליֵדי ּבַ ה ַהּמְ    .ַמּכָ

  
   :ב ַנְחָמןַר ֲאַמר 

ֲהָרא    ב יט, ּצֹוְרָתא^ -ַנֲהָרא ַאּנַ    ,ּבַ
ִדיְנָתא  ְפָנא –ְמִדיְנָתא ַאּמְ    .ּכַ

  
י ֲחִניָנאַוָאַמר     :ַרּבִ

ִכיָחא  ֶסַלע ּוׁשְ ּצֹוְרָתא –ְסָאה ּבְ    ,ּבַ
ִכיָחא  ָעה ְולֹא ׁשְ ְפָנא –ַאְרּבָ    .ּכַ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ְזַמן א ּבִ נּו ֶאּלָ יֹוֶקר לֹא ׁשָ זֹול ּוֵפירֹות ּבְ עֹות ּבְ ַהּמָ    ,ׁשֶ
זֹול  יֹוֶקר ּוֵפירֹות ּבְ ד - ֲאָבל ָמעֹות ּבְ    .ַמְתִריִעין ָעֶליָה ִמּיָ

  
ָאַמר  י יֹוָחָנןּדַ    :ַרּבִ
ֶסַלע ,ְנִהיְרָנא ָעה ְסִאין ּבְ ד ֲהוּו ָקְייֵמי ַאְרּבָ    ,כַּ

ְטֶבְרָיא ִמּדְ  י ְנִפיֵחי ָכָפן ּבִ רַוֲהוּו ְנִפיׁשֵ    .ֵלית ִאיּסָ
  
  

  רש"י
. בשאין נהרא אנהרא בצורתא

תבואה בעיר אחת ויש בעיירות 
אחרות ואפשר להביא מזה לזה 

  דרך נהר בספינה: 
יא זו ולא רעב . בצורת הבצורתא

   הואיל ויכולין לישא בספינות:
. וצריכין מדינתא אמדינתא

להוליך ממדינה למדינה על ידי 
   חמרים:

. רעב ורעב קשה מבצורת לפי כפנא
שאי אפשר להביא בשופי מ''ר 
לשון אחר נהרא אנהרא אם יבש 
מעיין זה וצריך להסב מעיין אחר 
בכאן אי נמי להמתין עד שיגדל 

א כאן בצורת הוא נהר אחרת ויב
   זה:

. אם יבשו כל מדינתא אמדינתא
הנהרות שבתוך העיר וצריכין 
להביא מים מעיר אחרת כפנא רעב 

   הוא זה תקיפא מבצורתא:
. כי זבני סאה סאה בסלע ושכיחא

של חיטין בסלע דהיינו יוקר 
   ומצויה לקנות בכל עת בצורתא:

. אין מעות מצויות מעות ביוקר
   להן:

   זוכר:. אני נהירנא
  . מאין מעות:מדלית איסר
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        בבבב    יט,יט,יט,יט, .71
ָמִחין ֲאָבל לֹא ָלִאיָלן    ,"ָיְרדּו ַלּצְ

  [ְלִאיָלן ְולֹא ִלְצָמִחין, 
יִחין ְוִלְמָערֹות,    ְלֶזה ּוְלֶזה ֲאָבל לֹא ְלבֹורֹות ְלׁשִ

ד"].   ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן ִמּיָ
  

ָלָמא  ׁשְ ָמִחיּבִ ַחּתְ ָלּה  "ם ְוָלא ָלִאיָלן"ַלּצְ ּכַ ֲאָת  – ַמׁשְ    ,א ִניָחא ְוָלא ָאְתָיא ַרְזָיאּדַ
ָמִחין" ָאְתָיא ַרְזָיא ְוָלא ָאְתָיא ִניָחא – "ָלִאיָלן ְולֹא ַלּצְ    ,ּדְ

יִחין ּוְמָערֹות" ִ ַחּתְ ָלּה  "ָלֶזה ְוָלֶזה ֲאָבל ָלא ַלּבֹורֹות ְולֹא ַלׁשּ ּכַ     – ַמׁשְ
ַאְתָיא ַרְזָיא ְוִניָחא    .ִמיהּו טּוָבא ָלא ָאְתָיא ,ּדְ

ַתְנָיאֶאלָּ     :א ָהא ּדְ
ָערֹות ֲאָבל ָלא ָלֶזה ְוָלֶזה" יִחין ְוַלּמְ ִ ַחּתְ ָלּה  - "ָיְרדּו ַלּבֹורֹות ַלׁשּ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ

  
ִפיכּוָתא ׁשְ ַאְתָיא ּבִ    .ּדְ

  
  

  רש"י
. ואמרינן בפירקא דאתיא ניחא

דלעיל (דף ג:) מיטרא ניחא לפירי 
ולתבואה ומיטרא רזיא לאילני 
דאתיא ניחא לפירי ואתיא רזא 

   לאילנות:
. בכח גדול יותר מדאי בשפיכתא

דאינה טובה לא לזה ולא לזה שוב 
אמר רבי שפיכותא מטר דק ועבה 

ילני לא מהניא יותר מדאי לא
דלאו רזיא היא לצמחים נמי לא 
שהגשמים מרובין באין ושוטפין 

  אותן:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .72
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַסח"ַמְתִריִעין ַעל ָהִאיָלנֹות ּבִ    , ְפרֹוס ַהּפֶ
יִחין  ְפרֹוס ֶהָחגּוְמָערֹות ֲאִפ ַעל ַהּבֹורֹות ְוׁשִ   , יּלּו ּבִ

ן  ד.  - ְוַעל ּכּוּלָ ּתֹות ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן ִמּיָ   ִאם ֵאין ָלֶהן ַמִים ִלׁשְ
ֶהן?  ּלָ ד' ׁשֶ   ְוֵאיֶזהּו 'ִמּיָ

ִני.  י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ   ׁשֵ
ן  ֶהןֵאין ַמְתִריִעי - ְוַעל ּכּוּלָ ּלָ ָיא ׁשֶ ְרּכְ ִאּפַ א ּבָ   . ן ֲעֵליֶהן ֶאּלָ
ָרא:   ְוַאְסּכְ

ְזַמן ׁשֶ  ּה ִמיָתה ּבִ ׁש ּבָ   ַמְתִריִעין ָעֶליָה,  - ּיֵ
ּה ִמיָתה  ֵאין ּבָ ְזַמן ׁשֶ   ֵאין ַמְתִריִעין ָעֶליָה.  - ּבִ

הּוא.  ָכל ׁשֶ   וַמְתִריִעין ַעל ַהּגֹוָבֵאי ּבְ
ן ֶאְלָעָזר ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ֵמראוֹ  ַרּבִ

   .ַאף ַעל ֶהָחָגב"
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
בּוַע,  - ָהִאיָלנֹות  "ַמְתִריִעין ַעל ֵני ׁשָ ָאר ׁשְ ׁשְ   ּבִ

ָערֹות  יִחין ְוַעל ַהּמְ ִ ִביִעית.  - ַעל ַהּבֹורֹות ְוַעל ַהׁשּ ְ ׁשּ   ֲאִפיּלּו ּבַ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִבי ְ ׁשּ   , ִעיתַאף ַעל ָהִאיָלנֹות ּבַ

ְרָנָסה ַל  ֶהן ּפַ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ ים"ִמּפְ    .ֲעִנּיִ
  

ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ
בּוַע.  - "ַמְתִריִעין ַעל ָהִאיָלנֹות  ֵני ׁשָ ָאר ׁשְ ׁשְ   ּבִ

ָערֹות  יִחין ְוַעל ַהּמְ ִ ִביִעית.  - ַעל ַהּבֹורֹות ַעל ַהׁשּ ְ ׁשּ   ֲאִפיּלּו ּבַ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

  ַאף ַעל ָהִאיָלנֹות. 
ְ ַמְתִריִעין ַעל ַהסְּ  ׁשּ   , ִביִעיתִפיִחין ּבַ

ים" ְרָנָסה ַלֲעִנּיִ ֶהן ּפַ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

ְנָיא    :ּתַ
ן ְּפָרָטא"ָאַמר  י ֶאְלָעָזר ּבֶ   : ַרּבִ

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ִמים ִציּמּוִקין ָלעֹוָלם;  -ִמּיֹום ׁשֶ ׁשָ   ַנֲעׂשּו ּגְ
יןיֵ  ֶמיָה ְמרּוּבִ ׁשָ ּגְ ָנה ׁשֶ ׁשָ , ְוֵיׁש ׁש ׁשָ ּגְ ָנה ׁשֶ   , ֶמיָה מּוָעִטיןׁשָ

ן.  ְזַמּנָ ֶמיָה יֹוְרִדין ּבִ ׁשָ ֵאין ּגְ ָנה ׁשֶ ן, ְוֵיׁש ׁשָ ְזַמּנָ ֶמיָה יֹוְרִדין ּבִ ׁשָ ּגְ ָנה ׁשֶ   ֵיׁש ׁשָ
ן  ְזַמּנָ ֶמיָה יֹוְרִדין ּבִ ׁשָ ּגְ ָנה ׁשֶ   ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה?  - ׁשָ

ֶא ְלֶע  ְרָנָסתֹו ּבְ ַתן לֹו ַרּבֹו ּפַ ּנָ תֶבד ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ   , ָחד ּבַ
ִתיְקָנּה ִנְמֵצאת  ה ֶנֱאֵפית ּכְ ִתיְקָנּה. ִעיסָּ   , ְוֶנֱאֶכֶלת ּכְ

ן  ְזַמּנָ ֶמיָה יֹוְרִדין ּבִ ׁשָ ֵאין ּגְ ָנה ׁשֶ   ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה?  - ׁשָ
ּבָ  ֶעֶרב ׁשַ ְרָנָסתֹו ּבְ ַתן לֹו ַרּבֹו ּפַ ּנָ   , תְלֶעֶבד ׁשֶ

ִת  ּלֹא ּכְ ה ֶנֱאֵפית ׁשֶ ִתיְקָנּה יְקָנּה, ְוֶנֱא ִנְמֵצאת ִעיסָּ ּלֹא ּכְ   . ֶכֶלת ׁשֶ
ין  ֶמיָה ְמרּוּבִ ׁשָ ּגְ ָנה ׁשֶ   ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה?  - ׁשָ

ַבת ַאַחת,  ְרָנָסתֹו ּבְ ַתן לֹו ַרּבֹו ּפַ ּנָ   ְלֶעֶבד ׁשֶ
ּטֹוֲח  ֶ בִנְמְצאּו ֵריַחִים טֹוֲחנֹות ִמן ַהּכּור ַמה ׁשּ   , נֹות ִמן ַהּקַ

ה אֹוֶכֶל  בת ִמן ַהּכּור ּכְ ְוִנְמֵצאת ִעיסָּ   . מֹו אֹוֶכֶלת ִמן ַהּקַ
ֶמיָה מּוָעִטין  ׁשָ ּגְ ָנה ׁשֶ   ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה?  - ׁשָ

ְרָנָסתֹו ְמַעט ְמַעט,  ַתן לֹו ַרּבֹו ּפַ ּנָ   ְלֶעֶבד ׁשֶ
ּטֹוֲחנֹות ִמן ַהּכּור, טֹוֲח  ֶ בִנְמְצאּו ֵריַחִיים ַמה ׁשּ   , נֹות ִמן ַהּקַ

ה ׁשֶ  ּמָ ה ּכַ ֱאֶכֶלת ִמןִנְמֵצאת ִעיסָּ ב. ַהּכּור ּנֶ   , אֹוֶכֶלת ִמן ַהּקַ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ין  ֶמיָה ְמרּוּבִ ׁשָ ּגְ ְזַמן ׁשֶ   ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה?  -ּבִ
יט,  ל ֶאת ַהטִּ ַגּבֵ ּמְ   ְלָאָדם ׁשֶ

ים  ִלין, ְוַהטִּ  -ִאם ֵיׁש לֹו ַמִים ַרּבִ ל ָיֶפהַמִים ֵאיָנן ּכָ   , יט ְמגּוּבָ
ִליםַמִים  -ָעִטין ִאם ֵיׁש לֹו ַמִים מוּ  ל ָיֶפה"ּכָ ּבֵ יט ֵאינֹו ִמְתּגַ   ., ְוַהטִּ

  
  
  
  

  רש"י
. בימי הפסח על בפרוס הפסח

בורות שיחין ומערות אם לא ירדו 
   להן גשמים:

. להשקות אפילו בפרוס החג
   זרעים ואת בהמתם:

אם אין להם לשתות מתריעין 
. אפילו בפרוס החג דימות וכו'

פילו הכי מתריעין החמה נינהו א
   משום דכולן צריכות לשתות:

   . כל אלו:וכולן
. באותו מלכות בהיפרכיא שלהן

שכלו שם מי בורות שיחין 
   ומערות:
. בוצמל''ע בלע''ז פעמים ואסכרא

שנקבע בתוך פיו של אדם ומת 
לשון כי יסכר פי דוברי שקר 
(תהלים סג) והיא סרונכה מיתה 

   משונה:
יא . שהבזמן שיש בה מיתה

   משולחת מהלכת ומתים בה:
. שמכלה את התבואה על הגובאי

כל שהוא אפילו לא נראה אלא 
קצת בידוע שעתידין לבוא לרוב 
אבל חגב כל שהוא מצוי הוא ואינו 

   מכלה כל כך כארבה:
. דשמיטה אבל בשאר שני שבוע

   בשמיטה לא דהפקר נינהו:
. כל שעה צריכין אפילו בשביעית

ם מועילין לשתיה ואע''פ שהגשמי
   לקרקע בשביעית:

. רבן שמעון בן גמליאל אומר
מתריעין על האילנות ואף על 
הספיחין של שביעית שאינן 

   חשובין כל כך:
. שיורדין בקושי מלשון צמוקין

   ושדיים צומקים (הושע ט):
. פרנסתו של כל למה הוא דומה

   השבת כולה:
. שיש לו פנאי נאפת כתקנה

   לאפותה:
. פרנסת כל פרנסתו בבת אחת

   השנה וטוחן אותה ביחד:
נמצאת רחיים במה שאוכלת מן 

. שכן דרך שמשתייר מן הכור כו'
הקמח ברחיים וכן כשהגשמים 
יורדין מרובים ומרביעין את 
הארץ ומה שהיו טרשים בולעים 
מן הרוב בולעין מן המיעוט ומה 
שהרוח מנשבת ובולעת מן הרוב 

   בולעת מן המיעוט:
בה שלשין בה . ערינמצאת עיסה

את הבצק שמשתייר בשוליה מן 
העיסה אף גשמים כשיורדין מעט 
מעט נבלעין בטרשי' ואין מרביעין 
את הארץ: ה''ג מימיו מרובין אינן 
כלין וטיט מתגבל יפה מימיו 
מועטין הטיט אינו מתגבל יפה. 
מים אינן כלין ויוכלו לגבל טיט 

  הרבה כמה שירצה:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .73
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ּתֹות,  ַלִים, ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ַמִים ִלׁשְ ָרֵאל ָלֶרֶגל ִלירּוׁשָ ל ִיׂשְ ַעם ַאַחת ָעלּו ּכָ   "ּפַ
ימוָהַלְך  ן ּגּוְריֹוןַנְקּדִ ן ּגּוְריֹוןֹן ּבֶ ן ּגּוְריֹוןֹן ּבֶ ן ּגּוְריֹוןֹן ּבֶ   ֵאֶצל ֶהְגמֹון ֶאָחד,  ֹן ּבֶ

ֵרה ַמַעְיינֹות ַמִים ְלעֹוֵלי ְרָגִליםַמר לֹו: ַהְלֵויָא  ים ֶעׂשְ תֵּ   , ִני ׁשְ
ֵרה ֵעינֹות ַמִים,  ים ֶעׂשְ תֵּ ן ְלָך ׁשְ   ַוֲאִני ֶאתֵּ

ֶסף.  ר ּכֶ ּכַ ֵרה ּכִ ים ֶעׂשְ תֵּ   ְוִאם ֵאיִני נֹוֵתן ְלָך, ֲהֵריִני נֹוֵתן ְלָך ׁשְ
  ְוָקַבע לֹו ְזַמן. 

יַע ַהזְּ  ִהּגִ יָון ׁשֶ ִמיםַמן, ְולֹא ָיְר ּכֵ ׁשָ   , דּו ּגְ
ָיְדָך!  ׁש ִלי ּבְ ּיֵ ר ִלי אֹו ַמִים אֹו ָמעֹות ׁשֶ ּגֵ ַלח לֹו: ׁשַ ֲחִרית ׁשָ ַ ׁשּ   ּבַ

י הּוא.  ּלִ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו ׁשֶ ַלח לֹו: ֲעַדִיין ֵיׁש ִלי ְזַמן, ּכָ   ׁשָ
ַלח  ֳהַרִים ׁשָ ּצָ יֵּ לוֹ ּבַ ר ִלי אֹו ַמִים אֹו ָמעֹות ׁשֶ ּגֵ יָ : ׁשַ   !ְדךָ ׁש ִלי ּבְ

ַלח ל ּיֹום. וֹ ׁשָ הּות ּבַ   : ֲעַדִיין ֵיׁש ִלי ׁשָ
ָיְדָך!  ׁש ִלי ּבְ ּיֵ ר ִלי אֹו ַמִים אֹו ָמעֹות ׁשֶ ּגֵ ַלח לֹו: ׁשַ ְנָחה ׁשָ ּמִ   ּבַ

ּיֹום.  הּות ּבַ ַלח לֹו: ֲעַדִיין ֵיׁש ִלי ׁשָ   ׁשָ
  , אֹותֹו ֶהְגמֹון ִלְגֵלג ָעָליו

ָ    א כ, ל ַהׁשּ ִמיםָנה ּכּוּלָ ָאַמר: ּכָ ׁשָ ִמים? ^, ּה לֹא ָיְרדּו ּגְ ׁשָ יו ֵיְרדּו ּגְ   ְוַעְכׁשָ
ְמָחה.  ׂשִ ְרָחץ ּבְ   ִנְכַנס ְלֵבית ַהּמֶ

ְרָחץ,  ְמָחתֹו ְלֵבית ַהּמֶ ׂשִ ָהָאדֹון ִנְכַנס ּבְ   ַעד ׁשֶ
ׁש ּכְ  ְקּדָ ימֹון ִנְכַנס ְלֵבית ַהּמִ הּוא ָעֵצבַנְקּדִ   , ׁשֶ

ְתִפ  ף ְוָעַמד ּבִ ה, ָאַמרִנְתַעטֵּ   : ְלָפָניו ּלָ
ל עֹוָלםִרּבוֹ  יִתי, נֹו ׁשֶ ּלֹא ִלְכבֹוִדי ָעׂשִ לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ׁשֶ   ! ּגָ

יִתי,  א ִלְכבֹוְדָך ָעׂשִ יִתי, ֶאּלָ א ָעׂשִ ית ַאּבָ   ְולֹא ִלְכבֹוד ּבֵ
הּו ַמִים ְמצּוִיין ְלעֹוֵלי ְרָג  ּיְ   . ִליםׁשֶ

ָע  ַמִים ּבְ רּו ׁשָ ְ ד ִנְתַקׁשּ ִמיםִבים ְוָיְר ִמּיָ ׁשָ   , דּו ּגְ
ֵרה ַמַעְינֹות ַמִים, ְוהֹוִתירּו.  ים ֶעׂשְ תֵּ אּו ׁשְ ְתַמּלְ ּנִ   ַעד ׁשֶ

ְרָחץ,  ית ַהּמֶ ָצא ָאדֹון ִמּבֵ ּיָ   ַעד ׁשֶ
ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּגּוְריֹון ָיָצא ִמּבֵ ימֹון ּבֶ   ַנְקּדִ

ְגעּו  ּפָ ׁשֶ ֶזהּכְ ֵמי ַמיִ ֶזה ּבָ ן ִלי ּדְ ָיְדךָ ם יֹוֵתר ׁשֶ , ָאַמר לֹו: תֵּ ׁש ִלי ּבְ   . ּיֵ
ִביְלָך,  ׁשְ א ּבִ רּוְך הּוא ֶאת עֹוָלמֹו ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ ּלֹא ִהְרִעיׁש ַהּקָ   ָאַמר לֹו: יֹוֵדַע ֲאִני, ׁשֶ

ָך ֶאת ְמ  אֹוִציא ִממְּ ה ָעֶליָך, ׁשֶ ְתחֹון ּפֶ א ֲעַדִיין ֵיׁש ִלי ּפִ   , עֹוַתייֶאּלָ
ה, ּוְגׁשָ  ְקָעה ַחּמָ ָבר ׁשָ ּכְ ְר ׁשֶ   . ׁשּוִתי ָיְרדוּ ִמים ּבִ

ה,  ְתִפּלָ ף ְוָעַמד ּבִ ׁש, ִנְתַעטֵּ ְקּדָ   ָחַזר ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהּמִ
עֹוָלְמָך,  ׁש ְלָך ֲאהּוִבים ּבְ ּיֵ ל עֹוָלם! הֹוַדע ׁשֶ   ְוָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

רּו ֶהָעִב  ּזְ ד ִנְתּפַ ה. יםִמּיָ   , ְוָזְרָחה ַהַחמָּ
ָעה אֹוָתּה ׁשָ   : ָאדֹוןָאַמר לֹו ָה  ּבְ

ָך ְמעֹוַתיי" אֹוִציא ִממְּ ה ָעֶליָך ׁשֶ ְתחֹון ּפֶ ה, ָהָיה ִלי ּפִ    .ִאיּלּו לֹא ִנְקְדָרה ַהַחמָּ
  

ָנא    :ּתָ
מֹו,  א 'ּבּוִני' ׁשְ מֹו ֶאּלָ ימֹון' ׁשְ   "לֹא 'ַנְקּדִ

מֹו 'ַנְקּדִ  ה ִנְקָרא ׁשְ ֲעבּורוֹ  - ' ימֹוןְוָלּמָ ה ּבַ ָרה ַחמָּ ְקּדְ ּנִ    ."ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
לֹ  ֲעבּוָרן"ׁשְ ה ּבַ ָמה ָלֶהם ַחּמָ ה ִנְקּדְ   : ׁשָ

ן ּגּוְריֹון" ימֹון ּבֶ ַע, ְוַנְקּדִ ה, ִויהֹוׁשֻ   .מֹׁשֶ
  

ן ּגּוְריֹון  ימֹון ּבֶ ָלָמא ַנְקּדִ ׁשְ ָמָרא –ּבִ    !ּגְ
ַע ַנִמי ְכִתיב ,ְקָרא – ְיהֹוׁשֻ ֶמׁש ְוָיֵרַח ָעַמד" :ּדִ ֶ ּדֹם ַהׁשּ   (יהושוע י), ְוגֹו'  "ַוּיִ

ה ְמָנָלן א מֹׁשֶ    ?ֶאּלָ
  

י ֶאְלָעָזרֲאַמר     :ַרּבִ
    – "ָאֵחל" "ָאֵחל"ָאְתָיא 

ִתיב ָהָכא ךָ " :ּכְ ְחּדְ ת ּפַ   (דברים ב),  "ָאֵחל תֵּ

ְלךָ " :ּוְכִתיב ָהָתם ּדֶ   (יהושוע ג). "ָאֵחל ּגַ
  

ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ֲאַמר ַרּבִ
ת" :ָאְתָיא     – "תתַּ " "תַּ

ִתיב ָהָכא ךָ " :ּכְ ְחּדְ ת ּפַ   (דברים ב), "ָאֵחל תֵּ

ת ה' ֶאת ָהֱאמִֹרי" :ּוְכִתיב ָהָתם יֹום תֵּ   (יהושע י). "ּבְ

  רש"י
   יר גדול היה:. עשנקדימון בן גוריון

. ואני אתן לך י''ב מעיינות מים
כלומר שירדו גשמים ויתמלאו כל 
המעיינות מים אותן מעיינות לא 
היו נובעין מים כל כך ואינן 
מתמלאין מאיליהן כשאר 

  מעיינות: 
. בתמיה: בוני ועכשיו ירדו גשמים

   שמו:
. זרחה לשון מקדיר נקדרה

שהיתה חמה קודרת ברקיע 
   'ר בלע''ז:וזורחת פירטוצ'

. נקדימון בן גוריון הא הכי גרסינן
   דאמרן:

. כתיב במלחמת אתיא אחל אחל
יהושע (יהושע ג) אחל גדלך 
ובמלחמת משה כתיב (דברים ב) 
אחל תת פחדך מה יהושע נקדמה 
לו חמה במלחמתו כדכתיב בהדיא 
אף משה כן שכן דרך הכתובין 
למד סתום מן המפורש ברמז 

גזירה שוה בדיבור דומה לחבירו ו
אחת מן י''ג מדות שניתנו לו 
למשה מסיני ובתחילת סיפרא 

   מפורש:
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י יֹוָחָנן    :ֲאַמר ַרּבִ

ְקָרא ֶניךָ " :ָאְתָיא ִמּגּוֵפיּה ּדִ ְמֲעָך ְוָרְגזּו ְוָחלּו ִמּפָ ְמעּון ׁשִ ר ִיׁשְ     –(דברים ב)  "ֲאׁשֶ

ֶניךָ "ֵאיָמַתי    ?"ָרְגזּו ְוָחלּו ִמּפָ
ה ה ְלמֹׁשֶ ָמה לֹו ַחּמָ ְקּדְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ   .ּבְ
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        בבבב- - - - כ, אכ, אכ, אכ, א .74
ִמים" ׁשָ ּלֹא ָיְרדּו ָעֶליָה ּגְ   . כו' "ְוֵכן ִעיר ׁשֶ

ְכִתיב[ י ַעל ִעיר ֶאָחת ְוַעל ִעיר ַאַחת לֹא ַאְמִטיר" :ּדִ    ,ְוִהְמַטְרתִּ
ֵטר ּמָ   .)(עמוס ד ְוגֹו' "ֶחְלָקה ַאַחת תִּ

ה ּוַמְת  - אֹוָתּה ָהִעיר    , ַרַעתִמְתַעּנָ
  ִמְתַעּנֹות ְולֹא ַמְתִריעֹות.  - ְוָכל ְסִביבֹוֶתיָה 

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   ]ַמְתִריעֹות ְולֹא ִמְתַעּנֹות.

  
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

יֶהן ִלְקָלָלה ּתֵ    .ּוׁשְ
  
  
יֵניהֶ " ה ּבֵ ַלִים ְלִנּדָ   (איכה א).  "םָהְיָתה ְירּוׁשָ

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   ;ִלְבָרָכה

ה ִנּדָ ר – ּכְ ה ֵיׁש ָלּה ֶהיּתֵ ּדָ    ,ַמה ּנִ
ָנה ּקָ ַלִים ֵיׁש ָלּה ּתַ    .ַאף ְירּוׁשָ

  
  
ַאְלָמָנה"   (איכה א).  "ָהְיָתה ּכְ

   :ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 
   ;ִלְבָרָכה

ַאְלָמָנה ׁש  ,ּכְ    –ְולֹא ַאְלָמָנה ַמּמָ
ם ְוַדְעּתֹו ַלֲחזֹור ָעֶליָה ֶאלָּ  ְעָלּה ִלְמִדיַנת ַהּיָ ָהַלְך ּבַ ה ׁשֶ ָ ִאׁשּ    .א ּכְ

  
  
ָפִלים" י ֶאְתֶכם ִנְבִזים ּוׁשְ   (מלאכי ב).  "ְוַגם ֲאִני ָנַתתִּ

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   ;ִלְבָרָכה

י ּטֵ יִריּפַ ּזִ י ַנֲהֵרי ְולֹא ּגַ ן ָלא ֵריׁשֵ ָלא מֹוְקֵמי ִמיּנָ    .ּדְ
  
  
ִיםוְ " ּמַ ֶנה ּבַ ר ָינּוד ַהּקָ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ה ה' ֶאת ִיׂשְ   (מלכים א יד).  "ִהּכָ

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   ;ִלְבָרָכה
ָאַמר  ר ַנְחָמִניּדְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ְכִתיב  יקֹות ׂשוֹ "ַמאי ּדִ רֹות ְנׁשִ ְצֵעי אֹוֵהב ְוַנְעתָּ   (משלי כז)? "ֵנאֶנֱאָמִנים ּפִ

ָרֵאל ילֹוִני ֶאת ִיׂשְ ִ ה ַהׁשּ ל ֲאִחּיָ יּלֵ ּקִ    ,טֹוָבה ְקָלָלה ׁשֶ
ע ְלָעם ָהָרׁשָ יְרָכן ּבִ ּבֵ ָרָכה ׁשֶ    .יֹוֵתר ִמּבְ

ָקֶנה ילֹוִני ִקְלָלן ּבְ ִ ה ַהׁשּ    ,ֲאִחּיָ
ָרֵאל ֶנה" :ָאַמר ָלֶהם ְלִיׂשְ ר ָינּוד ַהּקָ ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכַ ה ה' ֶאת ִיׂשְ    – "ְוִהּכָ

ֶנה ֶזה    :ַמה ּקָ
ְמקֹום ַמִים    ,עֹוֵמד ּבִ

   ,ְוִגְזעֹו ַמְחִליף
ין יו ְמרּוּבִ ָרׁשָ    ,ְוׁשָ

בֹות ּבֹו  אֹות ְונֹוׁשְ עֹוָלם ּבָ ּבָ ל ָהרּוחֹות ׁשֶ קֹומוֹ  - ַוֲאִפיּלּו ּכָ    ,ֵאין ְמִזיזֹות אֹותֹו ִמּמְ
ֶהן א הֹוֵלְך ּוָבא ִעּמָ    ,ֶאּלָ

ְממּו ָהרּוחֹות ְמקֹומוֹ  ָעַמד – ּדָ ֶנה ּבִ    .ַהּקָ
ֶאֶרז יְרָכן ּבְ ע ּבֵ ְלָעם ָהָרׁשָ    ,ֲאָבל ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ֲאָרִזים" :ׁשֶ   (במדבר כד),  "ּכַ

   :ָמה ֶאֶרז ֶזה
ְמקֹום ַמִים    ,ֵאינֹו עֹוֵמד ּבִ

ְזעֹו ַמְחִליף    ,ְוֵאין ּגִ
ין יו ְמרּוּבִ ָרׁשָ    ,ְוֵאין ׁשָ

עֹוָלם נוֹ  ּבָ ל ָהרּוחֹות ׁשֶ קֹומוֹ ֲאִפיּלּו ּכָ בֹות ּבֹו ֵאין ְמִזיזֹות אֹותֹו ִמּמְ    ,ׁשְ
רֹוִמית ָבה ּבֹו רּוַח ּדְ ׁשְ ּנָ יָון ׁשֶ ָניו ,ּכֵ    ,עֹוַקְרּתֹו ְוהֹוַפְכּתֹו ַעל ּפָ

   ,ְולֹא עֹוד

  רש"י
. אקרא קאי האי שתיהן לקללה

דכתיב על עיר אחת אמטיר ועל 
עיר אחת לא אמטיר שניהם 
לקללה אותה שימטיר עליה רוב 
גשמים שמקלקלין את התבואה 
ואת שלא ימטיר אין גשמים ואין 

יר תבואה גדילה אשר לא תמט
עליה מוסב הדבר על העב שהעב 
בלשון נקיבה דכתיב (מלכים א ית) 
הנה עב קטנה ככף איש עולה 

   מים:
. דהא לא כתיב ולא אלמנה גמורה

אלמנה אלא היתה כאלמנה כאשה 
העומדת באלמנות חיות על בעלה 

   שהלך ועתיד לחזור:
. דלא מוקמי מינן רישי נהרי

   מוכסין:
   יון:. סרדיוטין מרוב בזגזיריפטי

. נעתרות ונעתרות נשיקות שונא
לשון הפך כדאמרינן במסכת סוכה 
(דף יד.) ויעתר לו מה עתר זה 
מהפך את התבואה פורקא בלע''ז 
אי נמי נעתרות לשון רבוי וייתור 
אינקרי''ש בלע''ז כמו העתרתם 

   עלי דבריכם (יחזקאל לה):
. כארזים עלי מים בירכן בארז
   (במדבר כד):

. במקום מים ומדארז זה אינו ע
כו'. ואע''ג דכתיב בקרא כארזים 
עלי מים ההוא לאו בלעם קאמר 
ליה דבלעם אמר כארזים והמלאך 
השיבו עלי מים וכן כולהו דבלעם 
אמר כנחלים דזימנין מתייבשין 
וקאמר ליה המלאך נטיו דאין 
יבישין לעולם והיינו דכתיב 
ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה 

שהושיבו על לברכה על ידי מלאך 
   ידי מלאך:

   . שאינן קשות:ואפילו כל הרוחות
. היא קשה כדאמרינן רוח דרומית

(ב''ב ד' כה:) אילמלא בן נץ 
שמעמידה אין כל בריה יכולה 
לעמוד מפניה שנאמר המבינתך 

  יאבר נץ יפרש כנפיו לתימן:
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ָכה ָקֶנה ִליּטֹול ֵהיֶמּנּו קּוְלמּוס ִלְכּתֹוב ּבֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ּזָ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
  
  
ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ

ָקֶנה"ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָד  ֶאֶרז. ם ַרְך ּכְ ה ּכְ   , ְוַאל ְיֵהא ָקׁשֶ
א  ּבָ ה ׁשֶ י ֶאְלָעָזרַמֲעׂשֶ י ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ ית ַרּבֹו,  ׁשִ דֹור, ִמּבֵ ל ּגְ ְגּדַ   ִמּמִ

  ְוָהָיה ָרכּוב ַעל ַהֲחמֹור, 
יל ַע  ַפת ָנָהרּוְמַטּיֵ   , ל ׂשְ

ְמָחה ּגְ  ַמח ׂשִ   דֹוָלה, ְוׂשָ
סָּ  ְעּתֹו ּגַ ה.ה ָעָליוְוָהְיָתה ּדַ ַמד ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ּלָ ֵני ׁשֶ   , ִמּפְ

יֹוֵתר,    ב כ, ָהָיה ְמכֹוָער ּבְ ן לֹו ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ּמֵ   ִנְזּדַ
י',  לֹום ָעֶליָך ַרּבִ   ָאַמר לֹו: 'ׁשָ

  ְולֹא ֶהֱחִזיר לֹו. 
ה ְמכֹוָער אֹותֹו ָהִאיׁש יָקהָאַמר לֹו: ֵר  ּמָ ֵני ִעיְרָך ְמכֹוָעִר , ּכַ ל ּבְ א ּכָ ּמָ מֹוְתךָ . ׁשֶ   ? ין ּכְ

יָת.  ָעׂשִ ִלי ֶזה ׁשֶ ה ְמכֹוָער ּכְ ּמָ ַאִני ּכַ ֲעׂשָ ן ׁשֶ א ֵלְך ֶוֱאמֹור ָלאּומָּ   ָאַמר לֹו: ֵאיִני יֹוֵדַע, ֶאּלָ
ָחָטא, ָיַרד ִמן ַה  ַעְצמֹו ׁשֶ ַדע ּבְ ּיָ יָון ׁשֶ ַח ְלָפָניוּכֵ טֵּ תַּ   . ִלי ַמר לֹו: ַנֲעֵניִתי ְלָך, ְמחֹול, ְוָא ֲחמֹור ְוִנׁשְ

יָת.  ָעׂשִ ִלי ֶזה ׁשֶ ה ְמכֹוָער ּכְ ּמָ ַאִני, ֶוֱאמֹור לֹו ּכַ ֲעׂשָ ן ׁשֶ ֵלְך ָלאּוּמָ תֵּ   ָאַמר לֹו: ֵאיִני מֹוֵחל ְלָך, ַעד ׁשֶ
יַע ְלִעירֹו.  ִהּגִ יל ַאֲחָריו ַעד ׁשֶ   ָהָיה ְמַטּיֵ

ֵני ִעירֹו ִלְקָראתוֹ יָ  לֹום ָעֶליָך ַרּבִ , ְוָה ְצאּו ּבְ ייּו אֹוְמִרים לֹו: 'ׁשָ   '. מֹוִרי מֹוִרי ,י ַרּבִ
י'?  י ַרּבִ ם קֹוִרין 'ַרּבִ   ָאַמר ָלֶהם: ְלִמי ַאתֶּ

יל ַאֲחֶריָך.  ַטּיֵ ּמְ   ָאְמרּו לֹו: ָלֶזה ׁשֶ
מֹותֹו ּבְ  י, ַאל ִיְרּבּו ּכְ ָרֵאלָאַמר ָלֶהם: ִאם ֶזה ַרּבִ   . ִיׂשְ

ֵני ָמ    ה? ָאְמרּו לֹו: ִמּפְ
ְך ְוָכְך ָע  ה ִליָאַמר ָלֶהם: ּכָ   . ׂשָ

ּתֹוָרה הּוא.  דֹול ּבַ ָאָדם ּגָ י ֵכן, ְמחֹול לֹו, ׁשֶ   ָאְמרּו לֹו: ַאף ַעל ּפִ
ן.  ּלֹא ְיֵהא ָרִגיל ַלֲעׂשֹות ּכֵ ִביְלֶכם ֲהֵריִני מֹוֵחל לֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ ׁשְ   ָאַמר ָלֶהם: ּבִ

ד ִנְכַנס  ן ִמּיָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ְמעֹוןַרּבִ י ׁשִ   ְוָדַרׁש:  ַרּבִ
ֶאֶרזְלעֹוָלם ְיֵה  ה ּכְ ָקֶנה ְוַאל ְיֵהא ָקׁשֶ   . א ָאָדם ַרְך ּכְ

ין ּוְמזּוזֹות" ִפיּלִ ה קּוְלמּוס ִלְכּתֹוב ּבֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה תְּ    .ּוְלִפיָכְך ָזָכה ָקֶנה ִליּטֹול ֵהיֶמּנָ
  
  

  רש"י
  . לשמוח: ומטייל

. יש ספרים שכתוב נזדמן לו אדם
ב והוא נתכוון בהן אליהו זכור לטו

  להוכיחו שלא ירגיל בדבר: 
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        בבבב    כ,כ,כ,כ, .75
ֶבר אֹו ַמּפֹוֶל "ְוֵכן ִעי ּה ּדֶ ׁש ּבָ ּיֵ   . כו' "תר ׁשֶ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָא     – ְמרוּ "ַמּפֹוֶלת ׁשֶ
ִריאֹות   ְולֹא ְרעּועֹות,  ,ּבְ

ֵאיָנן ְראּויֹות ִליּפֹול, ְולֹא ָהְראּויֹות ִליּפֹול"   .ׁשֶ
  

ִריאֹות"ֵהי ִניהּו  ֵאיָנן ְראּויֹות ִליּפֹול"ֵהי ִניהּו  "ּבְ    ?"ׁשֶ
   ?ת ִליּפֹול""ְראּויוֹ ֵהי ִניהּו  "ְרעּועֹות"ֵהי ִניְנהּו 

  
   :ָלא ְצִריָכא

ָנְפלּו ֵמֲחַמת ּגּוְבַהְייהוּ     .ּדְ
  

   ,ִאי ַנִמי
ַנֲהָרא א ּדְ ַקְייָמן ַאּגּוּדָ    .ּדְ

  
ָעא ְנַהְרּדָ ֲהָוֵאי ּבִ יָתא ְרעּוָעה ּדַ י ַהִהיא ֲאׁשִ    ,ּכִ

ָלא ֲהָוה ָחִליף  מּוֵאלוּ  ַרבּדְ    ,ּתּוַתּה  ׁשְ
ַאּתְ  ָקְייָמא ּבְ ב  ּדְ ִניןַאף ַעל ּגַ ֵליַסר ׁשְ    .ָרּה ּתְ

ַלע  ר ַאֲהָבהיֹוָמא ַחד ִאיּקְ א ּבַ    ,ְלָהָתם ַרב ַאּדָ
מּוֵאלֲאַמר ֵליּה  יף :ַרבלְ  ׁשְ    .ֵניֵתי ָמר ַנּקִ
   ,ָלא ְצִריְכָנא ָהִאיָדָנא :ֲאַמר ֵליּה 

א  ִאיּכָ ר ַאֲהָבהּדְ א ּבַ ֲהָדן ַרב ַאּדָ    ,ּבַ
ָנִפיׁש ְזכּוֵתיּה  ֵפ  ,ּדְ    .יָנאְולֹא ִמְסּתְ

  
יָתא ְרִעיָעא ּוָבֵעי ְלַפּנּוֵייּה  ַרב הּוָנא ַההּוא ּבֵ    ,ֲהָוה ֵליּה ַההּוא ַחְמָרא ּבְ

יֵליּה לְ  ר ַאֲהָבהַעּיְ א ּבַ    ,ְלָהָתם ַרב ַאּדָ
ֵכי ַפְנֵייּה  הַמׁשְ א ַעד ּדְ ַמְעּתָ ׁשְ    ,ּבִ

ָנַפק ַתר ּדְ יָתא ,ּבָ    .ָנַפל ּבֵ
יׁש  ר ַאֲהָב ַאְרּגִ א ּבַ ד – הַרב ַאּדָ    !ִאיְקּפַ

ֲאַמר  י ָהא ּדַ איָסַבר ָלּה ּכִ י ַיּנַ    :ַרּבִ
ין ִלי ֵנס ָנה ְויֹאַמר עֹוׂשִ ְמקֹום ַסּכָ ין לֹו ֵנס ,ְלעֹוָלם ַאל ַיֲעמֹוד ָאָדם ּבִ א ֵאין עֹוׂשִ ּמָ    .ׁשֶ

יְמֵצי לֹוַמר ין לֹו ֵנס :ְוִאם ּתִ ֻכּיֹוָתיו ,עֹוׂשִ ין לֹו ִמּזְ    .ְמַנּכִ
  

   :ןַרב ָחנָ ֲאַמר 
   ?ַמאי ְקָרא

ְכִתיב ל ָהֱאֶמת" :ּדִ י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים ּוִמּכָ   (בראשית לב).  "ָקטְֹנתִּ
  

ר ַאֲהָבה א ּבַ ַרב ַאּדָ    ?ַמאי ֲהָוה עּוְבֵדיּה ּדְ
  

ַמר ִאּתְ י ָהא ּדְ    :ּכִ
ְלִמיָדיו לְ  ֲאלּו ּתַ ר ַאֲהָבהׁשָ א ּבַ ה ֶהֱאַרְכּתָ ָיִמים ,ַרב ַאּדָ ּמֶ    ?ּבַ

יִתי  :ָאַמר ָלֶהם תֹוְך ּבֵ י ּבְ ְדּתִ ַמי לֹא ִהְקּפַ    ,ִמּיָ
י ּנִ דֹול ִמּמֶ ּגָ ְפֵני ִמי ׁשֶ י ּבִ    ,ְולֹא ָצַעְדּתִ

פֹות בֹואֹות ַהְמטּוּנָ ּמְ י ּבַ    ,ְולֹא ִהְרַהְרּתִ
ין ִפיּלִ לֹא ּתֹוָרה ּוְבלֹא ּתְ ע ַאּמֹות ּבְ י ַאְרּבַ    ,ְולֹא ָהַלְכּתִ

ְדָר  ֵבית ַהּמִ י ּבְ ְנּתִ יַנת ֲעַראי -ׁש ְולֹא ָיׁשַ יַנת ֶקַבע ְולֹא ׁשֵ    ,לֹא ׁשֵ
ַלת ֲחֵבִרי ַתּקָ י ּבְ ּתִ ׂשְ    ,ְולֹא ׂשַ

ֲהִכיָנתוֹ     ,ְולֹא ָקָראִתי ַלֲחֵביִרי ּבַ
ֲחִניָכתוֹ    :ְוָאְמֵרי ָלּה     .ּבַ

  
אלְ  ָרָבאֲאַמר ֵליּה  ּפָ ר ּפַ    :ַרְפָרם ּבַ

ֲה  ָייָתא ּדַ י ְמַעּלְ י ִמיּלֵ    .ַרב הּוָנאָוה ָעֵביד ֵליָמא ָלן ָמר ֵמַהּנֵ
ִכיְרָנא :ֲאַמר ֵליּה  ַיְנקּוֵתיּה ָלא ּדְ ִכיְרָנא ,ּבְ ִסיבּוֵתיּה ּדְ    ,ּבְ

ַדֲהָבא גּוַהְרָקא ּדְ ִקין ֵליּה ּבְ ֵעיָבא ֲהוּו ַמּפְ ָכל יֹוָמא ּדְ ּה ָמָתא ,ּדְ    ,ְוָסִייר ָלּה ְלכּוּלַ
ָהַוות ְרִעְיַעָתא  יָתא ּדְ    :ָלּה ֲהָוה ָסַתר  -ְוָכל ֲאׁשִ

ר ְלָמָרה  ֵני ָלּה  -ִאי ֶאְפׁשָ    ,ּבָ
ר  יֵדיּה  -ְוִאי ָלא ֶאְפׁשָ ֵני ָלּה ִאיהּו ִמּדִ    .ּבָ

  רש"י
ה''ג מפולת שאמרו בריאות ולא 
רעועות שאינן ראויות ליפול ולא 

הי ניהו בריאות שראויות ליפול 
והי ניהו שאינן ראויות ליפול הי 
ניהו רעועות והי ניהו ראויות 
ליפול לא צריכא דקיימן אגודא 
דנהרא. מפולת שיש שם רוח חזק 

מות מפולת שאמרו שמפיל החו
מתריעין עליהן בבריאות קאמרינן 
שיהו החומות בריאות ואף על פי 
כן נופלות מכח נשיבת הרוח אבל 
אם היו החומות הנופלות רעועות 
אין מתריעין עליהן וכשאינן 
ראויות ליפול מתריעין עליהן ולא 

  בראויות ליפול:
. הא דקתני שאינן לא צריכא

גון רעועות וראויות ליפול אלא כ
דקאי אגודא דנהרא על שפת הנהר 
שאע''פ שהיא בריאה ראויה היא 
ליפול שהמים מפילין אותה 
שמקלקלין את הקרקע ושוחקין 
את היסוד: כי ההיא אשיתא 

   רעועה כו':
. במקומה אף על גב דאינה באתרה

ראויה ליפול דהא קמה באתרה 
כולי האי אפילו הכי כיון דרעועה 

א היה היא לא הוו חלפי תותה אל
   מקיף סביבותיה:

   . ממעטין:מנכין
ה''ג לא הקפדתי בתוך ביתי ולא 

. דכל שעתא הלכתי בלא תורה
   הוה גריס:

. שמכנים לו בני אדם בהכינתו
   כגון שם לווי:

. כמו חניכת אבות בגיטין חניכתו
   עד י' דורות (גיטין דף פח.):

. יום המעונן דהוי ביומא דעיבא
יל רוח מנשבת ומסתפי דלא תפ

   חומות:
. תיבה תלויה בעגלה בגוהרקא

   ושרות יושבות בהן:
. בודק תרגום פוקד (שמות וסייר

לד) מסער כמו האי טבחא דלא סר 
סכינא קמיה חכם: כי הוה ליה 
מילתא דאסותא רמי ליה אכוזא 

  דמיא כו' לא גרסינן:
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א ּתָ ּבָ ַמֲעֵלי ׁשַ ְנָיא ּדְ לּוָחא ְלׁשּוָקא ,ְוָכל ּפַ ר ׁשְ ּדֵ    ,ֲהָוה ְמׁשַ
  

יׁש ְלהּו ְלִגיָנֵאי ּיֵ ֲהָוה ּפָ ֵדי ֵליּה לְ  ,ְוָכל ַיְרָקא ּדַ    .ַנֲהָראָזִבין ֵליּה ּוׁשְ
ים    !ְוֵליְתֵביּה ַלֲעִנּיִ

ְייהוּ  ְעּתַ ַסְמָכא ּדַ ן ,ִזְמִנין ּדְ    .ְולֹא ָאתּו ְלִמיְזּבַ
ְדֵייּה ִלְבֵהָמה    !ּוְלׁשַ

   .ָקָסַבר ַמֲאַכל ָאָדם ֵאין ַמֲאִכיִלין ִלְבֵהָמה
ָלל ֵניּה ּכְ    !ְולֹא ִליְזּבְ

יָלן ֶלָעִתיד ָלבֹא    .ִנְמֵצאת ַמְכׁשִ
י ֲהָוה  ָאסּוָתא ּכִ ָתא ּדְ ֵביָתא - ֵליּה ִמילְּ ֵסיָפא ּדְ ְמָיא ְוָתֵלי ֵליּה ּבְ    ,ָהֵוי ָמֵלי ּכּוָזא ּדַ

קֹול :ַוֲאַמר ָבֵעי ֵליֵתי ְוִליׁשְ ל ּדְ    .ּכָ
ָאְמֵרי א ּדְ ִמיר :ְוִאיּכָ יְבָתא ֲהָוה ּגָ ׁשִ ָתא ּדְ    ,ִמיּלְ

א ְוָדֵלי ֵליּה  ַמּיָ ח ּכּוָזא ּדְ ן :ַוֲאַמר ,ַוֲהָוה ַמּנַ ּכֵ ָלא ִלְסּתַ ָצִריְך ֵליֵתי ְוֵליעֹול ּדְ ל ּדְ    .ּכָ
א ַרְך ִריְפּתָ י ֲהָוה ּכָ ַתח ְלָבֵביּה  ,ּכִ ָצִריְך ֵליֵתי ְוֵליכֹול" :ַוֲאַמר ,ֲהָוה ּפָ ל ַמאן ּדְ    ".ּכָ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

יְמָנא הּו ָמִציָנא ְמַקּיַ ָלא ָמִציָנא ְלֶמיֱעַבד ,ּכּוּלְ   ,ְלַבר ֵמָהא ּדְ
ְמחֹוָזא   א כא, ֵני ֵחיָלא ּדִ י ּבְ ְנִפיׁשֵ ּום ּדִ    .ִמׁשּ

  
  

  רש"י
. להכי זבין ליה ושדי ליה בנהרא

זבין להו דאי הוה משתייר מידי 
נין אזלא לאיבוד דמכמשא לגנ

בשבת ונמצא מכשילן לעתיד לבא 
   דלא מייתי ירקי לסעודת שבת:

. שנסמכין עניים דסמכא דעתייהו
לאותו ירק ואומרים אין אנו 
צריכין לקנות ושמא ישתייר שם 
   כלום ואין להם מה לאכול בשבת:

. משום אין מאכילין אותן לבהמה
ביזוי אוכלין ומחזי כבועט בטובה 

יע הקב''ה בעולם אי נמי שהשפ
משום דחסה תורה על ממונן של 
ישראל וזרק לנהר והולכין למקום 
אחר ומוצאין אותם בני אדם 

   ואוכלין אותן כך שמעתי:
. מנהג שדים מילתא דשיבתא

שמזיקין למי שיאכל ואינו נוטל 
ידיו דשיבתא כהך דגרסינן 
במסכת יומא (דף עז:) אמר אביי 

יה משום שיבתא והוה תלי ל
לההוא כוזא דמיא כי היכי 

   דלימשו ידייהו מינה:
. חוץ מזו דכל מאן דבעי בר מהא

  הוה עייל ואכל: 
. דאיכא משום דנפישי בני מחוזא
  עניי טפי וקא מיכלי קרנא

  



  76 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

  

 gmail.com.ilvinetdb8@1 – 0526071122דניאל ברק ווינט ועמותת וכל בנייך  –גמרא סדורה  - שמורות כל הזכויות 

 

118  

        כא, אכא, אכא, אכא, א .76
  

י יֹוָחָנן וְ  ִאיְלָפא אֹוַרְייָתאַרּבִ ְרֵסי ּבְ ָתא טּוָבא ,ֲהוּו ּגַ ִחיָקא ְלהּו ִמיּלְ    .ּדְ
ין :ָאְמֵרי ַנְפׁשִ ים ּבְ י לֹא ִיְהֶיה בְּ " :ֵניקּום ְוֵניִזיל ְוֶניֱעַבד ִעיְסָקא ּוְנַקּיֵ    ."ָך ֶאְביֹוןֶאֶפס ּכִ
   .אֹוְתֵבי ּתּוֵתי ּגּוָדא ְרִעיָעא ,ָאְזלוּ 

א י ִריְפּתָ ַרּכֵ    .ֲהוּו ָקא ּכְ
ֵרת ָ ֵרי ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ    ,ָאתּו ּתְ

ְמֵעיּה  י יֹוָחָנןׁשַ ֲאַמר ַחד ְלַחְבֵריּה  ַרּבִ    :ּדַ
י ֲעַלְייהּו ַהאי ּגּוָדא ְוִנְקְטִליְנהוּ ' ּדֵ   ,ִניׁשְ

י יִחין ַחּיֵ ּנִ ּמַ ָעה ׁשֶ י ׁשָ ַחּיֵ א ְועֹוְסִקין ּבְ    '.עֹוָלם ַהּבָ
   :ֲאַמר ֵליּה ִאיָדךְ 

א' ְעּתָ ָקְייָמא ֵליּה ׁשַ הּו ַחד ּדְ א ּבְ ִאיּכָ ְבִקיְנהּו ּדְ    '.ׁשַ
י יֹוָחָנן ַמע ַרּבִ ַמע ִאיְלָפא ,ׁשָ    .ָלא ׁשָ

י יֹוָחָנןֲאַמר ֵליּה  ַמע ָמר ִמיִדי :ִאיְלָפאלְ  ַרּבִ    ?ׁשָ
   .ָלא :ֲאַמר ֵליּה 

ְמִעי ֲאָנא ׁשַ ַמע  ,ֲאַמר ִמּדְ א -ְוִאיְלָפא ָלא ׁשָ ְעּתָ ּה ְלִדיִדי ַקְייָמא ִלי ׁשַ ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
י יֹוָחָנןֲאַמר ֵליּה  ִאי :ַרּבִ ַנְפׁשָ ר ְואֹוֵקי ּבְ ֶרב ָהָאֶרץ" :ֶאיְהּדַ ל ֶאְביֹון ִמּקֶ י לֹא ֶיְחּדַ   (דברים טו). "ּכִ

י יֹוָחָנן    .ָלא ָהָדר ָפאִאילְ  ,ָהָדר ַרּבִ
ֲאָתא  י יֹוָחָנןָמִליְך  ִאיְלָפאַעד ּדַ    .ַרּבִ

   .ִאי ֲאִתיב ָמר ְוָגֵריס ָלא ֲהָוה ָמִליְך ָמר :ָאְמרּו לוֹ 
ְסִפיְנָתא ,ָאַזל ַאְסָקְרָיא ּדִ יּה ּבְ ָלא ַנְפׁשֵ    ,ּתְ

י  :ֲאַמר יא ְוַרּבִ י ִחּיָ ַרּבִ ַמְתִניָתא ּדְ ִאיל ִלי ּבְ ׁשָ א ּדְ ִטיָנא ֵליּה ִמַמְתִניִתיןִאי ִאיּכָ ׁשְ ְעָיא ְולֹא ּפָ    ,אֹוׁשַ
א ְוָטַבְעָנא ְסִפיְנּתָ    .ָנִפיְלָנא ֵמַאְסָקְרָיא ּדִ

ָנא ֵליּה     :ָאָתא ַההּוא ָסָבא ּתָ
ת', ְוֵהן ְראּוִיין ָלֵתת ָלֶהם ֶסַלע  ּבָ ׁשַ ֶקל ְלָבַניי ּבְ נּו ׁשֶ   נֹוְתִנין ָלֶהם ֶסַלע,  -"ָהאֹוֵמר: 'תְּ

ֶק ְוִאם ָא  א ׁשֶ נּו ָלֶהם ֶאּלָ תְּ ֶקל.  - ' לַמר: 'ַאל תִּ א ׁשֶ   ֵאין נֹוְתִנין ָלֶהם ֶאּלָ
יֶהם', ֵמתוּ ' :ַמרִאם ָא  ְחתֵּ   , ִיְרׁשּו ֲאֵחִרים תַּ

נּו'  תְּ ָאַמר: 'ַאל תִּ ין ׁשֶ נּו', ּבֵ ָאַמר: 'תְּ ין ׁשֶ א ׁשֶ  - ּבֵ    .ֶקל"ֵאין נֹוְתִנין ָלֶהם ֶאּלָ
י :ֲאַמר ֵליּה  י ֵמִאיר ?ָהא ַמּנִ י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ י ֵמִאירַרּבִ    ,ִהיא ַרּבִ

ָאַמר ת" :ּדְ ְבֵרי ַהּמֵ ים ּדִ    ."ִמְצָוה ְלַקּיֵ
  

  רש"י
   . עניות:דחיקא להו

   . בך בעצמך:כי לא יהיה בך אביון
   . תורה:חיי העולם הבא

   . עולם הזה זה סחורה:חיי שעה
. עתיד להתגדל יימא ליה שעתאק

   ואין זמנו למות:
. מדאנא שמעתיה שמע מינה

   איהדר איזיל לתורתי:
. ממקום שהלך עד דאתא אילפא

   שם לסחורה:
. מינוהו ראש מלך רבי יוחנן

ישיבה עליהן מנהג הוא מי שהוא 
ראש ישיבה היו מגדלין אותו 
משלהן ומעשירין אותו כדאמרינן 

וביומא (דף  לגבי כהן גדול בסיפרא
יח.) והכהן הגדול מאחיו גדלוהו 

   משל אחיו:
   . אנשי המקום לאילפא:אמרו לו

. אם היית יושב אי אתיב מר וגריס
ועוסק בתורה היינו ממליכין 
אותך כמו שעשינו לר' יוחנן 

   דאילפא הוי גמיר טפי מר' יוחנן:
. כלונס עץ תלא נפשיה באסקריא

ארוך תקוע בלב הספינה שמניחין 
   יה מכסה וילו''ן בלע''ז:על

. כלומר אף על גב דשאיל לי כו'
דעבדי עיסקא גריסנא אנא טפי 

   מיניה:
. דבי ר' חייא ודבי ר' אושעיא

דהוו מסדרי מתניתא על פי רבינו 
   הקדוש שהיה רבם:

. ולא פשיטנא ליה ממתני'
דאשכחנא משנה כוותיה דההיא 

   ברייתא:
. שנה לפניו כלומר בעא תנא ליה

   :מיניה
. מי שמת האומר תנו שקל לבניי

והניח ממונו ביד איש נאמן ואמר 
תנו שקל חצי סלע לבניי להוצאה 

   בשבוע:
. שיש לו וראויין לתת להן סלע

בנים הרבה ואין מסתפקין לשבת 
   בפחות מסלע:

. דאי הוה נותנין להם סלע
בדעתיה דלא למיתן להו אלא 
שקל היה מצוה אל תתנו להן אלא 

אמר תנו להן שקל שקל והאי דק
ולא אמר תנו סלע משום דבעי 
לזרוזינהו כדאמרן בכתובות (דף 
ע.) כדי לזרזן במשא ובמתן כדי 
   שיטרחו וילמדו דרך ארץ וירויחו:
. אם מתו ירשו אחרים תחתיהן

אע''ג דאמר תנו שקל ולא אמר אל 
תתנו אלא שקל גלי בדעתיה דלא 
בעי למיתב להו אלא שקל בשבת 

תו ירשו אחרים כי היכי דאי מ
   תחתיהן:
   . אילפא:אמר ליה
. דקתני אע''ג דלא ספקי הא מני

בבציר מסלע לא יהבינן להו אלא 
שקל ר''מ היא דאמר במסכת 
כתובות במתני' (דף סט:) מצוה 
לקיים דברי המת דאי לאו מצוה 
מן הדין נותנין להן כל הראוי להן 
שהרי כל הממון שלהן הוא ואין בו 

ם אלא לאחר לאותן אחרים כלו
מיתתן אם יש מותר יש להן ואם 
לאו לא יטלו ומתוך שרוצין אנו 
לקיים דבריו שירשו אחרים 
תחתיהם אנו מקמצין את הממון 

  כדי שיהא שם מותר:
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ם זוּ  ִאיׁש ַנחּום ָאְמרּו ָעָליו ַעל     ,ּגַ

י ֵעיָניו תֵּ ְ ָהָיה סּוָמא ִמׁשּ י ָיָדיו, ׁשֶ תֵּ ְ ם ִמׁשּ יּדֵ    ,ּגִ
י ַרְגָליו תֵּ ְ ַע ִמׁשּ ִחין ,ִקיטֵּ   ,ְוָכל ּגּופֹו ָמֵלא ׁשְ

ַבִית ָרעּוַע ְוָהָיה מוּ  ּלֹא ַיֲעלּו ָעָליו ְנָמִלים ,ָטל ּבְ ֵדי ׁשֶ ל ַמִים ּכְ ְסָפִלין ׁשֶ ִחין ּבִ תֹו מּוּנָ    .ְוַרְגֵלי ִמטָּ
ַעם ַאַחת ַבִית ָרעּוַע]  ּפַ תֹו מּוַנַחת ּבְ   [ָהְיָתה ִמטָּ

ִלים ְך ְלַפּנֹות ֶאת ַהּכֵ תֹו ְוַאַחר ּכָ ְלִמיָדיו ְלַפּנֹות ִמטָּ ׁשּו תַּ ּקְ   .ּבִ
   :ָאַמר ָלֶהם

ַניי ִתי ,ּבָ ּנּו ֶאת ִמטָּ ְך  ּפַ ִלים ְוַאַחר ּכָ ּנּו ֶאת ַהּכֵ    ,ּפַ
ִית נֹוֵפל ִית ֵאין ַהּבַ ּבַ ֲאִני ּבַ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ מּוְבָטח ָלֶכם ׁשֶ    .ׁשֶ

תוֹ  יּנּו ֶאת ִמטָּ ְך ּפִ ִלים ְוַאַחר ּכָ יּנּו ֶאת ַהּכֵ ִית, ּפִ    .ְוָנַפל ַהּבַ
ְלִמ     :יָדיוָאְמרּו לֹו תַּ

י ךְ  ,ַרּבִ ה ָעְלָתה ְלָך ּכָ ה ָלּמָ מּור ַאתָּ יק ּגָ ּדִ ּצַ    ?ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ
   :ָאַמר ָלֶהם

ַניי י ְלַעְצִמי ,ּבָ ַרְמתִּ    ,ֲאִני ּגָ
ֹוי י ַמׂשּ ֶרְך ְלֵבית ָחִמי ְוָהָיה ִעּמִ ּדֶ ְך ּבַ ַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהּלֵ ּפַ ה ֲחמּוִרים ׁשֶ לֹׁשָ    :ׁשְ

ל ַמ     ,ֲאָכלֶאָחד ׁשֶ
ה תֶּ ל ִמׁשְ    ,ְוֶאָחד ׁשֶ

ל ִמיֵני ְמָגִדים    .ְוֶאָחד ׁשֶ
ֶרךְ  ּדֶ א ָעִני ֶאָחד ְוָעַמד ִלי ּבַ    ,ּבָ

י :ְוָאַמר ִלי ְרְנֵסִני ,ַרּבִ    !ּפַ
י לוֹ  ֶאְפרֹוק ִמן ַהֲחמֹור :ָאַמְרתִּ ן ַעד ׁשֶ    .ַהְמתֵּ

י ִלְפרֹוק ִמן ַהֲחמֹור ְקתִּ ְצָתה  ,לֹא ִהְסּפַ ּיָ ָמתוֹ ַעד ׁשֶ    .ִנׁשְ
י ָניו ְוָאַמְרתִּ י ַעל ּפָ י ְוָנַפְלתִּ    :ָהַלְכתִּ

ּלֹא ָחסּו ַעל ֵעיֶניָך     ,ִיּסֹומוּ  - ֵעיַני ׁשֶ
ּלֹא ָחסּו ַעל ָיֶדיָך  מוּ  - ָיַדיי ׁשֶ ּדְ    ,ִיְתּגַ

ּלֹא ָחסּו ַעל ַרְגֶליָך  עוּ  - ַרְגַליי ׁשֶ    .ִיְתַקטְּ
י ְעתִּ ָאַמ  ,ְולֹא ִנְתָקְרָרה ּדַ יַעד ׁשֶ    :ְרתִּ

ִחין ל ּגּוִפי ְיֵהא ָמֵלא ׁשְ    .ּכָ
   :ָאְמרּו לוֹ 

ָכךְ  ְרִאינּוָך ּבְ    .אֹוי ָלנּו ׁשֶ
   :ָאַמר ָלֶהם

ָכךְ     .אֹוי ִלי ִאם לֹא ְרִאיתּוִני ּבְ
  

אי ָקרּו ֵליּה  ם זוּ "ְוַאּמַ    ?"ַנחּום ִאיׁש ּגַ
  

ֲהָוה ָסְלָקא ֵליּה ֲאַמר ָתא ּדַ ָכל ִמיּלְ ם זּו לְ ' :ּדְ    '.טֹוָבהּגַ
ָרֵאל ּדֹורֹון ְלֵבי ֵקיָסר דּוֵרי ִיׂשְ עּו ִלׁשְ    .ִזיְמָנא ֲחָדא ּבָ

   ?ַמאן ֵייִזיל :ָאְמרוּ 
ם זוּ  ין הּוא ,ֵייִזיל ַנחּום ִאיׁש ּגַ ִניּסִ ד ּבְ ְמלּוּמָ    .ּדִ

ִלּיֹות ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ ָיֵדיּה ְמלֹא ִסיְפָטא ּדַ ְדרּו ּבְ    .ׁשָ
ַה  ,ָאַזל ת ּבְ יָרהּבַ    .הּוא ּדִ

ְקִליְנהּו ְלִסיְפֵטיּה ּוִמּלּוְנהּו ַעְפָרא יֹוָרֵאי ְוׁשַ ֵליְלָיא ָקמּו ָהָנְך ּדְ    .ּבְ
י ָמָטא ָהָתם ְרְיֵנהּו , ּכִ ָמלּו ַעְפָרא לסיפא,ׁשַ    .ָחַזְנהּו ּדִ

הוּ  א ְלִמְקְטִליְנהּו ְלכּוּלְ ָעא ַמְלּכָ י ְיהּוָדֵא  :ֲאַמר ,ּבָ יכּו ּבִ    ?!יָקא ְמַחּיְ
ם זּו ְלטֹוָבה :ֲאַמר    .ּגַ

הוּ  ְייהוּ  ,ָאָתא ֵאִלּיָ ַחד ִמיּנַ    :ֲאַמר ֵליּה  ,ִאְדֵמי ֵליּה ּכְ
ַאְבָרָהם ֲאבּוהֹון הּוא ְלָמא ָהא ַעְפָרא ֵמַעְפָרא ּדְ    ,ּדִ

ֵדי ַעְפָרא  ִכי ֲהָוה ׁשְ    ,ֲהוּו ַסְייֵפיּה  -ּדְ
יֵלי  יֵרי -ּגִ    ,ֲהוּו ּגֵ

ְכִתיב ן כֶּ " :ּדִ ּתוֹ ִיתֵּ ף ַקׁשְ ַקׁש ִנּדָ    ."ָעָפר ַחְרּבֹו ּכְ
ּה  ׁשָ ָלא ָמצּו ְלִמיְכּבְ יּה ּוְכָבׁשּוָה  – ַהְוָיא ֲחָדא ְמִדיְנָתא ּדְ ְדקּו ִמיּנֵ    .ּבָ

ָנֵזיּה  ילּו ְלֵבי ּגְ ה ,ַעּיְ יָקָרא ַרּבָ רּוהּו ּבִ ּדְ ִלּיֹות ְוׁשִ    .ּוְמלּוהּו ְלִסיְפֵטיּה ֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרּגָ
יּוָרא ,י ָאתוּ כִּ  ַההּוא ּדְ יתּו ּבְ    ,ּבִ

י ַהאי :ָאְמרּו ֵליּה  ָעְבֵדי ָלְך ְיָקָרא ּכּוּלֵ ֲהָדְך ּדְ    ?ַמאי ַאְייִתית ּבַ
ְקִלי ֵמָהָכא ַאָמִטי ְלָהָתם ׁשַ   .ֲאַמר ְלהּו ַמאי ּדְ

א ,ָסְתרּו ְלִדיַרְייהוּ     .ְוַאְמִטיְנהּו ְלֵבי ַמְלּכָ
יַדן הּוא ַהאי ַעְפָרא :ָאְמרּו ֵליּה  ַאְייֵתי ָהָכא ִמּדִ    .ּדְ

חּוהַּ  ּכְ ְדקּוהַּ ְוָלא ַאׁשְ יֹוְרֵאי ,ּבָ ְך ּדְ    .ּוְקַטִליְנהּו ְלַהּנָ

  רש"י
. רגלי והיה מטתו מונחת כו'

המטה מונחין בספלים מלאים 
מים שלא יעלו אליו נמלים דרך 
רגלי המטה מפני שהיה גידם ואם 

ולים אינו יכול ליטלם בידיו היו ע
  ולזורקן:

. כל המאורע לו אפילו דסלקי ליה 
   רעה:

. לן לילה אחת בת בההיא דיורא
   באותו המלון:

   . ארגז שלו:לסיפטיה
   . שונאיהן של ישראל:לכולהו

   . כאחד משרי קיסר:כחד מינייהו
. כשנלחם מעפרא דאברהם הוא

   עם המלכים:
   . קשין:גילי
  ן:. לנו במלוביתו
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        בבבב- - - - כא, אכא, אכא, אכא, א .78
ֶבר ִעיר ַהּמֹוִציָאה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַרְגִלי"   כו':  "ֵאי זּו ִהיא ּדֶ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַפר ַעּכֹו, ֵמׁש ֵמאֹות ְוֶאֶלף ַרְגִלי ּכְ "ִעיר ַהּמֹוִציָאה ֲח    גֹון ּכְ
ה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה  לֹׁשָ ׁשְ ָעה ֵמִתים ּבִ ׁשְ ה תִּ ֶב  - ְוָיְצאּו ֵהיֶמּנָ   , רֲהֵרי ֶזה ּדֶ

ָעה ָיִמים  ַאְרּבָ יֹום ֶאָחד אֹו ּבְ ֶבר.  -ּבְ   ֵאין ֶזה ּדֶ
גֹון ּכְ    ַפר ָעִמיקֹו, ְוִעיר ַהּמֹוִציָאה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַרְגִלי ּכְ

ה ָיִמ ְוָיְצאּו ִמּמֶ  לֹׁשָ ׁשְ ה ֵמִתים ּבְ לֹׁשָ ה ׁשְ ֶבר, -ים ֶזה ַאַחר ֶזה ּנָ   ֲהֵרי ֶזה ּדֶ
ָעה ָיִמים ֵאי   ב כא, ַאְרּבָ יֹום ֶאָחד אֹו ּבְ ֶברּבְ    ."ן ֶזה ּדֶ

  
רֹוַקְרּתְ ִעיר ַהּמֹוִציָאה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ַרְגִלי ֲהָוה    ,ּדְ

יֹום ֶאָחד ה ֵמִתים ּבְ לֹׁשָ ה ׁשְ ּנָ     – ְוָיְצאּו ִמּמֶ
ַזר  אּגָ ר ַרב ִחְסּדָ ֲעִניָתא ַרב ַנְחָמן ּבַ    .ּתַ

  
ר ִיְצָחקֲאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַמאן    ?ּכְ

  
י ֵמִאיר ַרּבִ ֲאַמר ,ּכְ    :ּדַ

יב –ִריֵחק ְנִגיחֹוָתיו "    ,ַחּיָ
ן ּכֵ ל ׁשֶ    ?!"ֵקיַרב ְנִגיחֹוָתיו ָלא ּכָ

  
אֲאַמר ֵליּה  ר ַרב ִחְסּדָ ר ִיְצָחקַרב ַנְח לְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ    :ָמן ּבַ

ן    .ֵליקּום ָמר ֵליֵתי ְלַגּבָ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
ֵניָנא    :ּתְ

י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
א  דֹו, ֶאּלָ ל ָאָדם ְמַכּבְ ד ֶאת ְמקֹומוֹ לֹא ְמקֹומֹו ׁשֶ   . ָאָדם ְמַכּבֵ

ַהר ִסיַני,  ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ   ׁשֶ
 ְ ַהׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ רּוָיה ָעָליו, ָא ׁשֶ    ְמָרה ּתֹוָרה:ִכיָנה ׁשְ

ָקר ַאל ִיְרעּו ֶאל מּול ָהָהר ַההּוא" ם ַהּצֹאן ְוַהּבָ   (שמות לד).  "ּגַ

ּנּו, ָאְמָרה ּתֹוָרה:  ִכיָנה ִממֶּ ָקה ׁשְ ּלְ   ִנְסתַּ
ה ַיֲעלּו ָבָהר" ְמׁשֹוְך ַהּיֹוֵבל ֵהּמָ   (שמות יט).  "ּבִ

אֶֹהל מֹוֵע  ר, ְוֵכן ָמִצינּו ּבְ ְדּבָ ּמִ ּבַ   ד ׁשֶ
ל זְ  ּכָ הּוא ָנטּוי ָאְמָרה ּתֹוָרה:ׁשֶ ל ָצרּוַע " ַמן ׁשֶ ֲחֶנה ּכָ חּו ִמן ַהּמַ ּלְ   (במדבר ה).  "ִויׁשַ

רֹוֶכת  רּו ָזִבין ְוַהְמצֹוָרִע  - הּוְגְללּו ַהּפָ םהּותְּ ֵנס ׁשָ    ."ים ִליּכָ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
י ָמר ,ִאי ָהִכי    .ֵניקּום ֲאָנא ְלַגּבֵ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ן ָמֶנה מּוָטב ָיבֹא ָמֶנה ָרס ֵאֶצל ָמֶנה ּבֶ ן ּפְ    ,ּבֶ
ָרס ן ּפְ ן ָמֶנה ֵאֶצל ָמֶנה ּבֶ    .ְוַאל ָיבֹא ָמֶנה ּבֶ

  
  

  רש"י
כפר עמיקו שלשה מתים בשלשה 

  . מת אחד בכל יום:ימים
. דאקראי ביום אחד אין זה דבר

בעלמא הוא: ה''ג עיר גדולה 
המוציאה אלף וחמש מאות רגלי 
יצאו הימנה תשעה מתים וכו' 
אלף וחמש מאות איש דהיינו פי 
שלשה בעיר קטנה: כפר עכו 
דרוקרת נ''א דיוקרא עיר ששמה 

טנה על שם שיו''ד יו''ד והיא ק
קטנה באותיות: ה''ג יצאו הימנה 

   ג' מתים בג' ימים:
. בשור מועד קאי ריחק נגיחותיו

בבבא קמא בפרק כיצד הרגל 
מועדת אי זהו תם ואי זהו מועד 
כל שהעידו בו ג' ימים דברי ר' 
יהודה ר' מאיר אומר כל שהעידו 
בו ג' פעמים ביום אחד ר' יהודה 

שור נגח הוא סבר כתיב או נודע כי 
מתמול שלשום מתמול תרי 
שלשום תלת הרי ג' ימים ור''מ 
סבר ריחק נגיחותיו כשנגח בג' 
ימים זה אחר זה חייב קירב 
נגיחותיו שנגח ג' פעמים ביום אחד 

   לא כל שכן:
. דרב נחמן בר ליקום מר להכא

יצחק הוה יתיב בין גברי דלא 
חשיבי כולי האי וקאמר ליה רב 

ליקום מר  נחמן בר רב חסדא
   מהתם וליתי ליתיב גבאי:

. תני אנא שונה אני ברייתא תנינא
   זו רבי יוסי אומר כו':

. ואם לא מקומו של אדם מכבדו
אלך ואשב שם אין המקום 

   מכבדני:
. דמשום גם הצאן והבקר אל ירעו

שכינה היה הר סיני מכובד 
   ומקודש:

. מדכתיב אל מול ההר ההוא
ההוא משמע כל זמן שהוא 

דולתו שהשכינה עליו נסתלקה בג
השכינה במשוך היובל וגו' ואע''ג 
דהאי קרא בלוחות הראשונות 
כתיב לא נסתלקה שכינה עד 
לוחות האחרונות שניתנו ביום 
הכפורים וגם כל ימות החורף 
שעסקו במלאכת המשכן שהתה 
שכינה בהר ומשם ניתנו כל 
המצות בקולי קולות ולפידים 

ד ביום קבלת עשרת הדברות ע
אחד בניסן שהוקם המשכן ונסעה 
וזזה שכינה מן ההר וישבה לה על 
הכפורת ושם באהל מועד נשנית 
התורה כללותיה ופרטותיה ועל 
אותה שעה היה מתיר להם 
בלוחות הראשונות לעלות 
כדאמרינן במסכת ביצה (דף ה.) 
כל דבר שבמנין צריך מנין אחר 
להתירו ובראש קונטרס רומי 

   ים בכך:אתה מוצא תשובת רב
. בסיום השופר במשוך היובל

כשתסתלק השכינה דרך הוא 
להאריך ולמשוך התקיעה בשעת 

   סיום:
. שהיו נגללין הוגללו הפרוכת

בשעת נסיעתן היו נוסעין כולן 
ובאין זבים ומצורעים ונכנסין 

   במחנה:
. חצי מנה ולשון פרוסה כמו פרס

פרס פריסת מלכותך (דניאל ה) 
רב חסדא  שאביו של רב נחמן בר

גדול מיצחק אביו של רב נחמן 
מדמיתקרי בר רב חסדא ואידך רב 

  נחמן בר יצחק מכלל שלא נסמך:
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .79
א ַבְרּתָ סּוָרא ֲהַוות ּדְ בּוֵתיּה ּדְ  ,ּבְ יּבְ ׁשִ א ַרבּבְ ַבְרּתָ    .ָלא ֲהַוות ּדְ

יּה  ַרב :ָסְברּו ִמיּנֵ ּום ְזכּוֵתיּה ּדְ ָנִפיׁש  ,ִמׁשּ    .ּדְ
ֶחיְלָמאִאיְתֲחֵזי לְ     :הּו ּבְ

א ְזכּוֵתיּה טּוָבא  ,ַרב ְנִפיׁשָ ָתא זּוְטָרא ֵליּה ְלַרב - ּדִ    ,ָהא ִמיּלְ
יל ָמָרא ּוְזִביָלא ִלְקבּוָרה ּיֵ ׁשַ ְבָרא ּדְ ּום ַההּוא ּגַ א ִמׁשּ    .ֶאּלָ

  
א ֵליְקּתָ ְדרֹוַקְרּתְ ֲהַוות ּדְ בּוֵתיּה ּדְ  ,ּבִ יּבְ לֵ  ַרב הּוָנאּוְבׁשִ אָלא ֲהַוות ּדְ    .יְקּתָ

ּה  ַרב הּוָנא :ָסבּור ִמיּנַ ְזכּוָתא ּדְ ָנִפיׁש  ,ּבִ    .ּדְ
ֶחיְלָמא    ,ַהאי זּוְטָרא ֵליּה ְלַרב הּוָנא :ִאיְתֲחֵזי ְלהּו ּבְ

בּוֵתיּה  יּבְ ְייִלי ְלׁשִ ּנּוָרא ּוְמׁשַ ַמּתְ ּתַ ְמַחּמְ ָתא ּדִ ּום ַהִהיא ִאיּתְ א ִמׁשּ    .ֶאּלָ
  
  

  רש"י
   . דבר:דברתא

   . בשכונתו:בשיבבותיה
. להנך אינשי איתחזי להו בחילמא

   דסברי משום זכותיה דרב הוא:
. נס זה קטן הוא הא זוטר ליה לרב

   לפי גדולת רב:
   ז:. פושיי''ר בלע''מרא

   . פלי''א בלע''ז:זבילי
. ומשום זכותיה דקבורה לקבורה

   מדדו בו מדה כנגד מדה:
. ומשאילתו ומשיילא לשיבבותיה

לשכנותיה לאחר שהסיקתו משלה 
  לפיכך נמדדת השכר בה במדה:
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .80
   !ָאתּו ָקְמֵצי :ְיהּוָדהַרב ָאְמרּו ֵליּה לְ 
ֲעִניָתא ַזר ּתַ    .ּגָ

   .ָלא ָקא ַמְפְסָדן :ָאְמרּו ֵליּה 
ֲהַדְייהוּ  :ֲאַמר ְלהוּ  א ַאְייתּו ּבַ    ?!ַזְווּדָ

  
ֲחִזיֵרי :ַרב ְיהּוָדהָאְמרּו ֵליּה לְ  א מֹוָתָנא ּבַ    !ִאיּכָ
ֲעִניָתא ַזר ּתַ    .ּגָ

  
ה ְמׁשוּ  :ֵניָמא ָקָסַבר ַרב ְיהּוָדה יִניןַמּכָ ל ַהּמִ ַחת ִמּכָ ין ֶאָחד ְמׁשּוּלַ ַחת ִמּמִ    ?לַּ

  
   ,ָלא

אִני ֲחִזיֵרי י ,ׁשַ ַדְמָיין ֵמַעְייהּו ִלְבֵני ִאיְנׁשֵ    .ּדְ
  

מּוֵאלָאְמרּו ֵליּה לִ     :ׁשְ
י חֹוָזֵאי א מֹוָתָנא ּבֵ    !ִאיּכָ

ֲעִניָתא ַזר ּתַ    .ּגָ
   ?!ָאְמרּו ֵליּה ְוָהא ְמַרַחק

א ַמַע  :ֲאַמר ָפִסיק ֵליּה ֵליּכָ    .ְבָרא ָהָכא ּדְ
  

   :ַרב ַנְחָמןָאְמרּו ֵליּה לְ 
ָרֵאל ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ א מֹוָתָנא ּבְ   !ִאיּכָ

ֲעִניָתא ַזר ּתַ ן :ֲאַמר ,ּגָ ּכֵ ל ׁשֶ ְפָחה לֹא ּכָ ִביָרה לֹוָקה ׁשִ    ?!ִאם ּגְ
  

ְפָחה ְגִביָרה ְוׁשִ ְפָחה ָלא ,ַטְעָמא ּדִ ְפָחה ְוׁשִ    !ָהא ׁשִ
מּוֵאלֵליּה לִ  ְוָהא ָאְמרוּ  י חֹוָזֵאי :ׁשְ א מֹוָתָנא ּבֵ ֲעִניָתא ,ִאיּכָ ַזר ּתַ    !ּגָ

  
אִני ָהָתם    ,ׁשַ

ֲהֵדיּה  ְלַווי ְוַאְתָיא ּבַ יָרָתא ּדִ ּיָ א ׁשַ ִאיּכָ יָון ּדְ    .ּכֵ
  
  
  

  רש"י
. ארבה שמכלה את קמצא

   התבואה:
. לא בעינן למיגזר לא קא מפסדא

   תעניתא:
יה וכי . בתמזוודא אייתו בהדייהו

צידה הביאו עמם שלא יפסידו את 
   התבואה:

. בני מעיין שלהן שאין להן מעייהו
כרס הפנימי כשאר בהמה וסימן 

   רע הוא:
   . מקום במלכות בבל:בי חוזאי

   . בעירו:גזר תעניתא
. ואין לחוש שמא יבא הא מרחק

   עד כאן:
. אמר להו וכי מעברא פסיק להו

וכי מעברות ושאר מחיצות 
לפני הדבר שלא יבא: מפסיקין 

ויש לחוש שמא  שפחה לא כל שכן
   ישתלח עד כאן:

. שתי עיירות הא שפחה ושפחה
של חוצה לארץ כגון בי חוזאי 

   ונהרדעא דאתריה דשמואל:
. דאזלי מבי חוזאי שיירתא

   לנהרדעא:
   . מתלוה ובא עמהן:דלווי

. בת קול אומרת שלמא מרקיעא
  לו שלום עליך:



     81 סוגיה                ''''מסכת תענית פרק גמסכת תענית פרק גמסכת תענית פרק גמסכת תענית פרק ג

 gmail.com.ilvinetdb8@1 – 0526071122דניאל ברק ווינט ועמותת וכל בנייך  –גמרא סדורה  - שמורות כל הזכויות 

123

        , א, א, א, אכבכבכבכב    ––––כא, ב כא, ב כא, ב כא, ב  .81
ָנא א אּוּמָ ל יֹוָמ  ,ַאּבָ ְרִקיָעא ּכָ א ּדִ ִתיְבּתָ ָלָמא ִמּמְ    ,אֲהָוה ָאֵתי ֵליּה ׁשְ

ֵייּולְ  א ַאּבַ ּתָ ּבָ ׁשַ ל ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ    ,ּכָ
ִכיּפּוֵרי ָרָבאלְ  ל ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ    .ּכָ

יּה ּדְ  ְעּתֵ א ּדַ יֲהָוה ָקא ָחְלׁשָ ּיֵ ָנא ַאּבַ א אּוּמָ ַאּבָ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
עּוְבֵדיּה  :ָאְמרּו ֵליּה     .ָלא ָמִצית ְלֶמיֱעַבד ּכְ

ַאּבָ  ָנאּוַמאי ֲהוּו עּוְבֵדיּה ּדְ    ?א אּוּמָ
ָתא ִכי ֲהָוה ָעֵביד ִמיּלְ    ,ּדְ

י ְלחּוד ְבֵרי ְלחּוד ְוָנׁשֵ    ,ֲהָוה ָמִחית ּגַ
יּה ַקְרָנא ִאית ּבֵ א ּדְ י ּכּוִסיְלָתא ,ְוִאית ֵליּה ְלבּוׁשָ ִזיָעא ּכִ ָהַוות ּבְ    ,ּדְ

ָתא י ֲהַוות ָאְתָיא ֵליּה ִאיּתְ י ֵהיִכי ּדְ  ,ּכִ יׁש ָלּה ּכִ ּה ֲהָוה ַמְלּבִ ל ּבָ ּכֵ    .ָלא ִניְסּתַ
ְצִניָעא א ּדִ ִקיל ,ְוִאית ֵליּה ּדּוְכּתָ ׁשָ יֵטי ּדְ ׁשִ יּה ּפְ ֵדי ּבֵ ׁשָ    ,ּדְ

ִאית ֵליּה  יּה  -ּדְ ֵדי ּבֵ    ,ׁשָ
ֵלית ֵליּה  ִסיף -ּדְ    .ָלא ִמיּכְ

ָנן י ֵליּה צּוְרָבא ֵמַרּבָ י ֲהָוה ִאְתַרּמֵ ִקיל – ּכִ יּה ָלא ׁשָ    ,ַאְגָרא ִמיּנֵ
יֵטיּוָבַת  ׁשִ ָקֵאי ָיִהיב ֵליּה ּפְ ךְ  :ַוֲאַמר ֵליּה  ,ר ּדְ ִריא ַנְפׁשָ    .ִזיל ּבְ

ַדר  ,יֹוָמא ַחד ֵייׁשָ ָנן ְלִמיְבְדֵקיּה  ַאּבַ ַרּבָ    .זּוָגא ּדְ
ֵליְלָיא ,הוּ ינְ ִב ְת וֹ א ְרֵקי ּבְ יְסּתַ ִקיְנהּו ּוָמְך ְלהּו ּבִ   .ְוָאְכִליְנהּו ְוַאׁשְ

ְרִכיְנה ,ְלַצְפָרא   א כב, ְקִליְנהוּ ּכַ    .הוּ ינְ ִח כְּ ׁשְ ַא וְ  ,ְוָקמּו ְוָנְפקּו ְלהּו ְלׁשּוָקא ,ּו ְוׁשַ
ווּ  :ָאְמרּו ֵליּה  יֵמיּה ָמר ֵהיִכי ׁשָ ּיְ    ?ְלׁשַ
   .ָהִכי ְוָהֵכי :ֲאַמר ֵליּה 

וּו ְטֵפי :ָאְמרּו ֵליּה     ?ְוִדְלָמא ׁשָ
ְקִליְנהוּ  :ֲאַמר ֵליּה  ָהִכי ׁשַ    .ּבְ

יָדךְ  :ָאְמרּו ֵליּה  ךְ  ,ִניהוּ  ּדִ ְקִליְנהּו ִמיּנָ    .ְוׁשַ
ךְ  :ָאְמרּו ֵליּה  ָמטּוָתא ִמיּנָ יַנן ,ּבְ ְדּתִ ַמאי ֲחׁשַ    ?ּבְ
ָנן :ֲאַמר ֵליּה  ַלע ְלהּו ְלַרּבָ בּוִיים ִאיּקְ ְדיֹון ׁשְ ִסיפּו ְלֵמיַמר ִלי ,ֲאִמיָנא ּפִ    .ְוִאּכְ

ְקִליְנהּו ָמר :ָאְמרּו ֵליּה  א ִנׁשְ ּתָ    .ַהׁשְ
ִאי ִלְצָדָקה :ֲאַמר ְלהוּ  ְעּתָ יְנהּו ִמּדַ ְחּתִ א ַאּסַ ְעּתָ    .ֵמַההּוא ׁשַ

  
יּה ּדְ  ְעּתֵ א ּדַ ּום ּדְ  ָרָבאֲהָוה ָקא ָחְלׁשָ יִמׁשּ ּיֵ    ,ַאּבַ

א :ָאְמרּו ֵליּה  ַרּכָ ּה ּכְ ָקא ַמְגִנית ַאּכּוּלָ יְך ּדְ ּיֵ    .ִמְסּתַ
  
  

  רש"י
   יז דם:. מקאבא אומנא

. כשהיה כי הוה עביד מילתא
   מקיז דם לבני אדם:

   . לצניעותא:ודנשים לחודייהו
. וינטוש''א שהיה דאית ביה קרנא

תקוע בו הקרן שהוא מקיז בו 
   ולנשים הוי מלביש לה:

. דלאחר שהכה לא ולא מכסיף
הוה ידע מאן רמי (בכסילתיה) 

   פשיטי להתם ומאן דלא רמי:
ך. . תבריא עצמבריא נפשך

   למיבדקיה. לבדקו במעשיו:
. קיפל תחתיהן ומך להו בסתרקי

תכשיטי צמר טפיד''ו בלע''ז לישן 
   בהן:

. רבנן לביסתרקי לצפרא כרכינהו
דאבא אומנא ואייתינהו לשוקא 

   לזבנינהו:
. לאבא אומנא אמרו ליה

לשיימינהו מר והב לן דמייהו והיו 
בודקין אותו אם יחשדם כגזלנין 

ותם פחות מכדי או אם יהא שם א
   דמיהם:

   . כשלקחנום:במאי חשדתינן
. לכו מילתא למימר לי וכסיפא

לאלתר ליתן אותם ואהכי אתו 
   למיגני גבאי למיעבד כולי האי:

. שלא היינו רוצין לשקלינהו מר
   אלא לנסותך:

. חלשא דעתיה דרבא אדאביי
דלרבא לא אתי שלמא אלא 
ממעלי יומא דכיפורי למעלי יומא 

 ולאביי כל מעלי שבתא:דכיפורי 
  . על כל בני עירך:אכולא כרכא
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רֹוָקא חֹוָזָאה י ּבְ ׁשוּ  ַרּבִ ִכיַח ּבְ ֵבי ֶלֶפטֲהָוה ׁשְ    .ָקא ּדְ

יּה  ּבֵ הּו ּגַ ִכיַח ֵאִלּיָ    .ֲהָוה ׁשְ
ָאֵתי :ֲאַמר ֵליּה  ר ָעְלָמא ּדְ ַהאי ׁשּוָקא ּבַ א ּבְ    ?ִאיּכָ
   .ָלא :ֲאַמר ֵליּה 

ָהֵכי ְוָהֵכי ְבָרא ,ַאּדְ ים ְמָסאֵני אּוְכֵמי ָחָזא ְלַההּוא ּגַ ֲהָוה ַסּיֵ ְגלִ  ,ּדַ א ּבִ ְתֶכְלּתָ    .יֵמיּה ְולֹא ָרִמי חּוָטא ּדִ
ָאֵתי הּוא :ֲאַמר ֵליּה  ר ָעְלָמא ּדְ    .ַהאי ּבַ

ְתֵריּה     ?ַמאי עֹוָבָדךְ  :ֲאַמר ֵליּה  ,ָרַהט ּבַ
   .ְוָתא ְלָמָחר ,ִזיל ָהִאיָדָנא :ֲאַמר ֵליּה 

   ?ַמאי עֹוָבָדךְ  :ְלָמָחר ֲאַמר ֵליּה 
   ,ַזְנּדּוָקָנא ֲאָנא :ֲאַמר ֵליּה 

ְבֵרי ְלחּוד ְונָ  י ְלחּודְוָאַסְרָנא ּגַ    ,ׁשֵ
ין ָהֵני ְלָהֵני ָלא ֵליתּו ִליֵדי ִאיּסּוָרא ,ּוְרִמיָנא ּפּוְרָייִאי ּבֵ י ֵהיִכי ּדְ    .ּכִ

ָיֲהֵבי ָנְכִרים ֲעַלּה ֵעיַנְייהוּ  ָרֵאל ּדְ ת ִיׂשְ י ֲחֵזיָנא ּבַ    ,ּכִ
יְלָנא ָלּה  אי ּוַמּצִ    .ָמַסְרָנא ַנְפׁשַ

ןיֹוָמא ַחד ֲהַוות ַנֲעָרה ְמאֹוָרָסה גַּ  ּה ָנְכִרים ֵעיַנְייהוּ  ,ּבָ יַהבּו ּבָ    ,ּדִ
ַחְמָרא ָייא ּדְ ְקִלי ּדּוְרּדַ יּפּוָלּה  ,ׁשָ ׁשִ ָדִאי ָלּה ּבְ ָנא ִהיא ,ּוׁשְ יְסּתְ    .ְוָאְמֵרי ּדִ

  ?ַמאי ַטְעָמא ֵלית ָלְך חּוֵטי ְוָרִמית ְמָסאֵני אּוְכֵמי :ֲאַמר ֵליּה 
ינֵ  יהּוָדָאה ֲאָנא ,י ָנְכִריםֲאַמר ֵליּה ָעֵייְלָנא ְוָנִפיְקָנא ּבֵ ָלא ֵליְדעּו ּדִ י ֵהיִכי ּדְ    .ּכִ

א ֵזיְרּתָ ְזֵרי ּגְ י ֲהוּו ּגָ ָנן ,ּכִ ְייהוּ  ,מֹוַדְעָנא ְלהּו ְלַרּבָ ֵלי ִלְגֵזיְרּתַ    .ּוָבעּו ַרֲחֵמי ּוְמַבּטְ
י ֲאִמיָנא ָלְך ֲאָנא    '?ִאיָדָנא ְוָתא ְלָמָחרִזיל ָה 'ְוָאַמְרּתְ ִלי  'ַמאי עֹוָבָדךְ ' :ּוַמאי ַטְעָמא ּכִ

ֵזיְרָתא ְזֵרי ּגְ א ּגָ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ    ,ֲאַמר ֵליּה ּבְ
ָתא :ַוֲאִמיָנא ִמיּלְ ֵעי ַרֲחֵמי ֲעַלּה ּדְ ִלּבָ ָנן ּדְ ַמע ְלהּו ְלַרּבָ א ֵאיִזיל ְוַאׁשְ ֵריׁשָ    .ּבְ

  
ָהֵכי ְוָהֵכי    ,ַאּדְ

ֵרי    ,ָאתּו ָהָנְך ּתְ
ָאֵתי ִניְנהוּ ָהָנְך נַ  :ֲאַמר ֵליּה  11ָאֵתי ֵני ָעְלָמא ּדְ    ,ִמי ּבְ

ְייהוּ     ?ַמאי עֹוָבַדְייכוּ  :ֲאַמר ְלהוּ  ,ָאַזל ְלַגּבַ
דֹוֵחי ֲאַנן :ָאְמרּו ֵליּה  י ּבָ ִחיַנן ֲעִציֵבי ,ֱאיָנׁשֵ    ,ְמַבּדְ

ֲהַדְייהוּ  ,ִאי ַנִמי יְגָרא ּבַ ִאית ְלהּו ּתִ ֵרי ּדְ י ּתְ י ָחֵזיַנן ּבֵ ָלָמאַטְרִחיָנן ְוַעְבִד  ,ּכִ   .יָנן ְלהּו ׁשְ
  
  

                                                
  י, ואז מילה זו שייכת לשורה הקודמת.י"ג אֵח  11

  רש"י
. שהיה מבי רב ברוקא חוזאה

   חוזאי:
   . מקום:דבי לפט

. רב ברוקא לאליהו מי איכא' א''ל
   בהאי שוקא כו':

. מנעלים שחורים מסאני אוכמי
   שלא כמנהג היהודים:

. לא הטיל ציצית ולא רמי חוטא
   בטליתו:
וקא האי . אליהו לרב בראמר ליה

   בר עלמא דאתי הוא:
. רב ברוקא לההוא קרא ליה

   גברא:
   . שומר בית האסורין:זנדוקנא

. מטיל אני רמינא פורייאי כו'
   מטתי בין אנשים לנשים:

. בעלי דיהבי נכרים עינייהו עלה
   בית האסורים:

. דהויא בבית איתרמי נערה כו'
   הסוהר:

. שמרים של יין דורדיא דחמרא
   האדומים כדם:

   . בשולי בגדיה:בשיפולה
. דרך נשים לה ומאוסה דיסתנא

   היא והוא לשון פרסי:
. אליהו לרב ברוקא הני אמר ליה

   נמי בני עלמא דאתי נינהו:
. שמחים ומשמחים בני בדוחי
   אדם:

. במילי דבדיחותא טרחינן
   בינייהו:

. שהן דברים עד דעבדי שלמא
שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה 

ת וכו' הבאת שלום והקרן קיימ
  בין אדם לחבירו:
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        כב, אכב, אכב, אכב, א .83
ָכל ָמקֹום"   כו':  "ַעל ֵאּלּו ַמְתִריִעין ּבְ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָכל ָמקֹום:    "ַעל ֵאּלּו ַמְתִריִעין ּבְ
ה ָרָעה.  ה ְוָחִסיל ְוַעל ַחּיָ ָרקֹון, ְוַעל ַאְרּבֶ פֹון, ְוַעל ַהּיֵ ּדָ ִ   ַעל ַהׁשּ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּדָ ַע  ִ הּוא, ל ַהׁשּ ָכל ׁשֶ ָרקֹון ּבְ   פֹון ְוַעל ַהּיֵ

ה ְוָחִסיל  ָנף ֶאָחד ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן" - ַאְרּבֶ א ּכָ ָרֵאל ֶאּלָ ֶאֶרץ ִיׂשְ   .ֲאִפיּלּו לֹא ִנְרֶאה ּבְ
  
  

ה"    .ְוכּו' "ְוַעל ַחּיָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָאְמרּו,  ה ָרָעה ׁשֶ   "ַחּיָ
ַח  ִהיא ְמׁשּוּלַ ְזַמן ׁשֶ   ִעין ָעֶליָה, ַמְתִרי - ת ּבִ

ַחת    . יָה ֵאין ַמְתִריִעין ָעֶל  -ֵאיָנּה ְמׁשּוּלַ
ַחת'?  ֵאיָנּה ְמׁשּוּלַ ַחת' ְוֵאי זּו ִהיא 'ׁשֶ   ֵאי זּו ִהיא 'ְמׁשּוּלַ

ִעיר  ַחת',  –ִנְרֵאית ּבָ   'ְמׁשּוּלַ
ֶדה  ָ ׂשּ ַחת'.  –ּבַ   'ֵאיָנּה ְמׁשּוּלַ

ּיֹום  ַחת',  –ּבַ   'ְמׁשּוּלַ
יְ  ּלַ ַחת'. 'ֵאי –ָלה ּבַ   ָנּה ְמׁשּוּלַ

ֵני ָאָדם ְוָרְצָתה  ֵני ּבְ ַחת',  –ַאֲחֵריֶהן ָרֲאָתה ׁשְ   'ְמׁשּוּלַ
ֵניֶהן  את ִמּפְ ַחת'.  –ֶנְחּבֵ   'ֵאיָנּה ְמׁשּוּלַ

ֵני ָאָדם ְוָאְכָלה ֶאָחד ֵמֶהן  ֵני ּבְ ַחת',  –ָטְרָפה ׁשְ   'ְמׁשּוּלַ
ֵניֶהן    ַחת'. 'ֵאיָנּה ְמׁשּוּלַ  –ָאְכָלה ׁשְ

ינֹוק ֵמֲעִריָסה ָעְל  ג ְוָנְטָלה תִּ ַחת'" –ָתה ַלּגַ    .'ְמׁשּוּלַ
  

ָיא    :ָהא ּגּוָפּה ַקׁשְ
ַחת"ַאְמָרת  ִעיר ְמׁשּוּלַ ְיָלה - "ִנְרֲאָתה ּבָ ּלַ ָנא ּבַ ּיֹום ְוָלא ׁשְ ָנא ּבַ    ,ָלא ׁשְ

ּיֹום  :ְוָהַדר ָאְמַרּתְ  ְיָלה  –"ּבַ ּלַ ַחת, ּבַ ַחת"ֵאיָנּה ְמ  -ְמׁשּוּלַ    !ׁשּוּלַ
  

ָיא    ,ָלא ַקׁשְ
   :ָהִכי ָקָאַמר

ּיֹום  ִעיר ּבַ ַחת' –ִנְרֲאָתה ּבָ    ',ְמׁשּוּלַ
ְיָלה  ּלַ ִעיר ּבַ ַחת' –ּבָ    ',ֵאיָנּה ְמׁשּוּלַ

ֶדה ֲאִפיּלוּ  ָ ׂשּ ּיֹום  ִאי ַנִמי ּבַ ַחת' –ּבַ    '.ֵאיָנּה ְמׁשּוּלַ
  

ֵני ָאָדם ְוָרְצָתה ַאֲחֵריֶהן ֵני ּבְ ַחת' ָהא עֹוֶמֶדת - ַחת'" 'ְמׁשּוּלַ  – "ָרֲאָתה ׁשְ    '!ֵאיָנּה ְמׁשּוּלַ
ַחת'" :ְוָהַדר ַאְמָרת ֵניֶהן 'ֵאיָנּה ְמׁשּוּלַ את ִמּפְ ַחת'ָהא עֹוֶמֶדת  - "ֶנְחּבֵ    '!ְמׁשּוּלַ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

מּוָכה ַלֲאַגם ֶדה ַהּסְ ׂשָ אן ּבְ    ,ּכָ
ֵאיָנּה ְסמּוָכה ַלֲאַגם ֶדה ׁשֶ ׂשָ אן ּבְ    .ּכָ

  
  

ֶאָחד ְוָאְכָלה ֶאָחד ֵמֶהן "ָטְרָפה ׁשְ  ֵני ָאָדם ּכְ   ', ַחת'ְמׁשּוּלַ  –ֵני ּבְ
ֵניֶהם  ַחת'" –ׁשְ    !"ֲאִפיּלּו ָרְצָתה"ְוָהא ַאְמָרת  -  'ֵאיָנּה ְמׁשּוּלַ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ַאְגָמא ֵני ַהִהיא ּבְ י ּתָ   .ּכִ
  
  

   :ּגּוָפא
ינֹוק ֵמֲע  ג ְוָנְטָלה תִּ ַחת" ִריָסה ְמׁש "ָעְלָתה ַלּגַ    –ּוּלַ

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
יֵדי ַצּיָ כּוֵכי ּדְ   .ּכְ

  רש"י
. כיון שנראה כל שדפון וירקון

שהוא מתריעין ומלא תנור 
דמתניתין להתענות אי נמי מעשה 

   היה כך:
. עוף אחד של אותו מין כנף אחד

   כעין צפור כל כנף (בראשית ז):
   . מן השמים:משולחת

. דהיינו בשדה אינה משולחת
   אורחה:

ולא אכלה  .טרפה שני בני אדם
אלא אחד מהם ודאי משולחת 
דכיון דלא היתה רעבה אלא לאחד 

   מאי טעמא קטלה ליה לאידך:
. שמפני שניהן אינה משולחת

   הרעב אכלתם:
. רגילין היו להשתמש עלתה לגג

כל תשמישיהן בגגות שלא היו 
משופעים אלא חלקים ושוין והוא 

   הדין לבית שתחתיו:
   . ברצו''ל בלע''ז:עריסה

. האי דקתני נראתה קאמר הכי
בעיר כו' הכי קאמר נראתה בעיר 
כגון שנראתה ביום דסתם נראתה 
ביום משמע אבל בלילה אינה 
משולחת והאי דקתני נראתה ביום 
אשדה קאי דאם נראתה בשדה 

   ביום אינה משולחת:
. בשדה דלא רצתה ולא הא עמדה

   נחבאת:
. עמדה בשדה הסמוכה לאגם

וכה אינה משולחת דכיון דסמ
לאגם היינו רביתה ולא ברחה 
סברה אי אתי בתראי עריקנא 

   לאגם מיד:
. בשדה שאינה סמוכה לאגם

עמדה משולחת דכיון דלאו מקום 
רביתה הוא וקיימא ודאי משולחת 

   גזירה היא:
. מרשי''ק בלע''ז הסמוך לעיר אגם

   והוא מלא קוצים:
. דאכלה אין רצתה כי תניא ההיא

דוכתה לא באגם דכיון דהיינו 
   סמכה אדעתה ורהטא אבתרייהו:

. כוך קטן של ציידין ככוכא דציידי
שיחפרו למארב העופות ואף על גב 
דלאו בנין קבוע הוא ולא הוה 
כיישוב הויא משולחת: אין צריך 
לומר חרב שאינו של שלום 
שמתריעין עליה אלא אפילו חרב 
של שלום. העוברת דרך אותו 
מלכות לילך להלחם במקום 

  אחרת:
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        בבבב- - - - כב, אכב, אכב, אכב, א .84
  : ַעל ַהֶחֶרב ְוכּו'

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָאְמרּו,    "ֶחֶרב ׁשֶ
לֹום,  ל ׁשָ ֵאינֹו ׁשֶ   ֵאינֹו ָצִריְך לֹוַמר ֶחֶרב ׁשֶ

לֹום,  ל ׁשָ א ֲאִפיּלּו ֶחֶרב ׁשֶ   ֶאּלָ
ֵאין ְלָך  לׁשֶ ְרעֹה ָנכֹה,  ֶחֶרב ׁשֶ לֹום יֹוֵתר ִמּפַ   ׁשָ

י ֵכן  ִנְכׁשַ  הוּ וַאף ַעל ּפִ ּיָ ֶלְך יֹאׁשִ ּה ַהמֶּ   , ל ּבָ
ֱאַמר: ^  כב, ב ּנֶ ַלח ֵאָליו ַמְלָאִכים ֵלאמֹר: ׁשֶ ׁשְ   "ַוּיִ

י,  ית ִמְלַחְמתִּ י ֶאל ּבֵ ה ַהּיֹום ּכִ י ָוָלְך ֶמֶלְך ְיהּוָדה, לֹא ָעֶליָך ַאתָּ   ַמה ּלִ
ִחיֶתָך"ֵואלִֹהים ָא  י ְוַאל ַיׁשְ ר ִעּמִ   . "(דברי הימים ב לה) ַמר ְלַבֲהֵלִני ֲחַדל ְלָך ֵמֱאלִֹהים ֲאׁשֶ

  
י"ַמאי  ר ִעּמִ   ?"ֱאלִֹהים ֲאׁשֶ

  
   :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

   ,ֲעבֹוָדה ָזָרהזּו 
ַטח ּבַ  :ֲאַמר    .ָיִכיְלָנא ֵליּה  ֲעבֹוָדה ָזָרההֹוִאיל ְוָקא ּבָ

  
  

י ָהֳחֵליִתי ְמאֹד"."ַוּיֹורּו  ֶלְך ַלֲעָבָדיו ַהֲעִבירּוִני ּכִ הּו ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ּיָ ֶלְך יֹאׁשִ    ַהּיֹוִרים ַלּמֶ
  

יַמאי     ?ָהֳחֵליִתי ְמאֹד" "ּכִ
  

   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְכָבָרה ל ּגּופֹו ּכִ ָעׂשּו ּכָ ד ׁשֶ   .ְמַלּמֵ

  
מּוֵאלָאַמר  י ׁשְ ר ַנְחָמִני ַרּבִ י יֹוָנָתן ֲאַמר ּבַ    :ַרּבִ

הוּ  ּיָ ֱעַנׁש יֹאׁשִ ֵני ַמה ּנֶ    ?ִמּפְ
ִיְרְמָיהּו ְולֹא ִנְמַלךְ  ֵלְך ּבְ ָהָיה לֹו ִליּמָ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
ַרׁש     ?ַמאי ּדָ

  
ַאְרְצֶכם"      (ויקרא כו)."ְוֶחֶרב לֹא ַתֲעבֹור ּבְ

   ?"ֶחֶרב"ַמאי 
לֹום ל ׁשָ ֵאיָנּה ׁשֶ     – ִאיֵליָמא ֶחֶרב ׁשֶ

ִת     :יבְוָהּכְ
ָאֶרץ" לֹום ּבָ י ׁשָ    !"ְוָנַתתִּ

א לֹום ,ֶאּלָ ל ׁשָ    .ֲאִפיּלּו ׁשֶ
  

ֵאין ּדֹורֹו ּדֹוֶמה ָיֶפה    .ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ׁשֶ
  

יּה  י ֲהָוה ִניָחא ַנְפׁשֵ    ,ּכִ
ן ָקא ְמַרֲחׁשָ ְפָווֵתיּה ּדְ    ,ָחָזא ִיְרְמָיהּו ׂשִ

ָלא  :ָאַמר ָתא ּדְ לֹום ִמיּלְ א ַחס ְוׁשָ ּמָ ב ַצֲעֵריּה ׁשֶ    ,ְמַהְגָנא ֲאַמר ַאּגַ
יָנא  יק ֲעֵליּה ּדִ ָקא ַמְצּדִ ְמֵעיּה ּדְ ִחין ְוׁשַ    אנשיה,ּגָ

י ִפיהּו ָמִריִתי" :ֲאַמר יק הּוא ה' ּכִ   (איכה א). "ַצּדִ

א ְעּתָ ַתח ֲעֵליּה ַהִהיא ׁשַ יַח ה'" :ּפָ ינּו ְמׁשִ   (איכה ד). "רּוַח ַאּפֵ
  
  
  
  

  רש"י
וישלח אליו מלאכים לאמר מה לי 
ולך מלך יהודה לא עליך אתה 
היום כי אל בית מלחמתי ואלהים 
אמר לבהלני חדל לך מאלהים 
אשר עמי וגו' לא עליך אני הולך 

. יאשיה יצא לקראתו היום
למלחמה ולא נתנו לעבור בארצו 
ושלח לו פרעה נכה מלאכים לאמר 

   כו':
ה . דקאמר ליה פרעמאן אלהים

   נכה חדל לך מאלהים אשר עמי:
. מדכתיב ויורו המורים מלמד

דמשמע יריות רבות יורו המורים: 
אמר רב יהודה אמר רב מלמד 

   שעשו כל גופו ככברה:
. הא כתיב ונתתי שלום בארץ

ולמאי הלכתא כתביה רחמנא 
לאידך קרא וחרב לא תעבור 
בארצכם אלא אפי' חרב של 

   שלום:
עיני . בשאין דורו דומה יפה

  המקום:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .85
  

ַלִים ה ְוָיְרד"ַמֲעׂשֶ     כו' "ְלָעֵריֶהםּו ְזֵקִנים ִמירּוׁשָ
ְקלֹון][ ַאׁשְ פֹון ּבְ ּדָ ּנּור ׁשִ י תַּ ְמלֹא ּפִ ְרָאה ּכִ ּנִ ֲעִנית ַעל ׁשֶ   .ְוָגְזרּו תַּ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
בּוָאה ּנּור ּתְ ְמלֹא ּתַ ת ,ּכִ ּנּור ּפַ ְמלֹא ּתַ ְלָמא ּכִ    ?אֹו ּדִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ְמלֹא ּפִ  ּנוּ "ּכִ   ר". י תַּ
  

ֵעי ְלהוּ  יּבָ    :ַוֲעַדִיין ּתִ
ַתּנּוָרא ִכיּסּוָיא ּדְ ַתּנּוָרא ,ּכְ ָהַדר ֵליּה ְלפּוָמא ּדְ א ּדְ ִריְפּתָ ָרא ּדְ י ּדָ ְלָמא ּכִ   ?אֹו ּדִ

  
יקוּ    .ּתֵ

  

  רש"י
. איבעיא להו כמלא תנור תבואה

דהיינו שיעור גדול יותר ממלא 
תנור פת דשיעור קטן הוא שאין 
דרך למלאות כל חלל התנור פת 

   אלא בדפנות מדביקין אותו:
. דקתני חדא כי האי לישנא ת''ש

כמלא פי התנור דהיינו פת דאילו 
תבואה לא מצי קיימא על פי 

   התנור:
. שורה י דרא דריפתאאו דלמא כ

של לחם הדבוקין זה אצל זה בפי 
התנור אי נמי שמדביקין זה 

  למעלה מזה עד פי התנור:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .86
ָאְכלּו ְזֵאִבים" ֲעִנית ַעל ׁשֶ ְזרּו תַּ   כו':  "ְועֹוד ּגָ
  

ּום  עּוָלאָאַמר  ְמעוֹ ִמׁשּ י ׁשִ ן ְיהֹוָצָדקַרּבִ    :ן ּבֶ
ית ָהְרִעי ֶרְך ּבֵ ינֹוקֹות ֶוֱהִקיאּום ּדֶ ֵני ּתִ ה ּוָבְלעּו ְזֵאִבים ׁשְ    ,ַמֲעׂשֶ

ה ִלְפֵני ֲחָכִמים אּו ֶאת ָהֲעָצמֹות ,ּוָבא ַמֲעׂשֶ ר ְוִטּמְ ׂשָ    .ְוִטיֲהרּו ֶאת ַהּבָ
  
  

  רש"י
   . כשהן שלימין:ובלען

. שאינו מטמא וטהרו את הבשר
טומאת מת דנתעכל ונתבטל תוך 
מעיו וכגון ששהו ימי עיכול 

   ופירשא בעלמא הוא:
. דלא וטימאו את העצמות

  מתעכלו:
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        כב, בכב, בכב, בכב, ב .87
ת" ּבָ ׁשַ   כו':  "ַעל ֵאּלּו ַמְתִריִעין ּבְ
  

נָ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ
יפּוָה ָנְכִרים אֹו ָנָהר,  ִהּקִ   "ִעיר ׁשֶ

םְוֶאָחד ְסִפיָנה ַה  ּיָ ֶרֶפת ּבַ יטָּ   , ּמִ
ֵני רּוַח ָרָעה  ֵני ִלְסִטין ּוִמּפְ ֵני ָנְכִרים, אֹו ִמּפְ ף ִמּפְ ְרּדָ ּנִ     –ְוֶאָחד ָיִחיד ׁשֶ

ַתֲעִנית.  ף ֶאת ַעְצמֹו ּבְ אי ְלַסּגֵ ַ ן ָיִחיד ַרׁשּ   ַעל ּכּוּלָ
י יר י י ַּבִ י י ַּבִ י י ַּבִ   אֹוֵמר:  ֹוֵסיֹוֵסיֹוֵסיֹוֵסי ַּבִ

ף ֶאת ַע  אי ְלַסּגֵ ַ ִחיד ַרׁשּ ַתֲעִניתֵאין ַהּיָ   , ְצמֹו ּבְ
ִרּיֹות ְמַרֲחמֹות ָעָליו" ִרּיֹות ְוֵאין ַהּבְ א ִיְצָטֵרְך ַלּבְ ּמָ    .ׁשֶ

  
   :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

י יֹוֵסי ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ְכִתיב ה" :ּדִ ָך ַהֲחֶייָה  -(בראשית ב)  "ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחּיָ י ּבְ ַתּתִ ּנָ ָמה ׁשֶ   . ְנׁשָ

  

  רש"י
. שנכנס בו רוח מפני רוח רעה

שידה ורץ והולך ושמא יטבע בנהר 
   או יפול וימות:

. לענות נפש מתרגמינן לסגף
   לסגפא נפש (במדבר ל):

. כי אין בו כח יצטרך לבריות
   להרויח ולהתפרנס מיגיעו:

  . החייה:דכתיב לנפש חיה
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130  

        כב, בכב, בכב, בכב, ב .88
יְמִני אֹוֵמרׁשִ  ֶבר כו': ְמעֹון ַהתִּ   : ַאף ַעל ַהּדֶ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ת ּבָ ׁשַ חֹול הֹודּו לוֹ  ,לֹא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים ּבְ    ,ֲאָבל ּבְ
ָלל ְלָמא לֹא הֹודּו לֹו ּכְ    ?אֹו ּדִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ַת     :ְנָיאּדְ
ת ְוֵאין ּבָ ׁשַ ֶבר ּבְ חֹול,  רָצִריְך לֹוַמ  "ַמְתִריִעין ַעל ַהּדֶ   ּבְ

ן ִּפיּטֹום י ָחָנן ּבֶ ּום  ַרּבִ י ֲעִקיָבא ִמׁשּ ל ַרּבִ ְלִמידֹו ׁשֶ י ֲעִקיָבאתַּ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר" ל ִעיּקָ ֶבר ּכָ    .ֵאין ַמְתִריִעין ַעל ַהּדֶ

  
  

  רש"י
חנן בן פטום אומר אין מתריעין 

  היא . אפי' בחול דגזירהעל הדבר
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        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––כב, ב כב, ב כב, ב כב, ב  .89
ל ָצָרה ּלֹ  "ַעל ּכָ ִמים]".ׁשֶ ׁשָ ּבּור... [ַמְתִריִעין ֲעֵליֶהן, חּוץ ֵמרֹוב ּגְ בֹא ַעל ַהּצִ   א תָּ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִמים".  ׁשָ ּבּור ַמְתִריִעין ָעֶליָה, חּוץ ֵמרֹוב ּגְ בֹא ַעל ַהּצִ ּלֹא תָּ ל ָצָרה ׁשֶ   "ַעל ּכָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
לִ  לְּ ֵאין ִמְתּפַ    .ין ַעל רֹוב ַהּטֹוָבהְלִפי ׁשֶ

  
י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ

ִלין ַעל רֹוב ַהּטֹוָבה ּלְ ֵאין ִמְתּפַ ִיין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ית ָהאֹוָצר" :ׁשֶ ר ֶאל ּבֵ ֲעׂשֵ ל ַהּמַ   (מלאכי ג). 12ְוגֹו' "ָהִביאּו ֶאת ּכָ

  
י"ַמאי  ִלי ּדַ    ?"ַעד ּבְ

  
ר ַרבֲאַמר     :יֹוד ָרִמי ּבַ

ְב  ּיִ יַעד ׁשֶ ְפתֹוֵתיֶכם ִמּלֹוַמר ּדַ    .לּו ׂשִ
  

ר ַרב יֹודָאַמר     :ָרִמי ּבַ
   .ּוַבּגֹוָלה ַמְתִריִעין ָעֶליָה 

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

י ַמֲעָמד:  ָמר ׁשֹוְלִחין ְלַאְנׁשֵ י ִמׁשְ ין, ַאְנׁשֵ ֶמיָה ְמרּוּבִ ׁשָ ּגְ ָנה ׁשֶ   "ׁשָ
ּגֹוָלה ּבַ ֲאֵחיֶכם ׁשֶ נּו ֵעיֵניֶכם ּבַ ּלֹ  'תְּ יֶהם ִקְבֵריֶהם'". ׁשֶ תֵּ   א ְיֵהא ּבָ

  
ֲאלּו ֶאת  י ֱאִליֶעֶזר"ׁשָ   : ַרּבִ

ּלֹא ֵיְרדּו?  לּו ׁשֶ ּלְ ִמים יֹוְרִדין, ְוִיְתּפַ ׁשָ   ַעד ֵהיָכן ּגְ
ִים" ּמַ ְך ַרְגָליו ּבַ ְכׁשֵ ֶקֶרן אֶֹפל ִויׁשַ ֲעמֹוד ָאָדם ּבְ ּיַ ֵדי ׁשֶ    .ָאַמר ָלֶהם: ּכְ

  
ְנָיא    :ְוָהּתַ

   !""ָיָדיו
  

ָיָדיו ָקָאִמיָנא "ַרְגָליו"    .ּכְ
  

ר ָחָנהֲאַמר  ר ּבַ ה ּבַ    :ַרּבָ
   ,ְלִדיִדי ַחְזָיא ִלי ֶקֶרן אֶֹפל

יֵדיּה  ְמָלא ְוָנִקיט רֹוְמָחא ּבִ י ָרִכיב ּגַ יָעא ּכִ ָקם ַההּוא ַטּיָ    .ִמְתֲחִזי ִאיִניָבא – ּדְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ם"" ִעתָּ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ ינֹוִנית,  - קרא כו) (וי "ְוָנַתתִּ א ּבֵ ּכֹוָרה ְולֹא ְצֵמָאה ֶאּלָ   לֹא ׁשִ

ּכָ  יןׁשֶ ִמים ְמרּוּבִ ׁשָ ַהּגְ ירֹות. ל ְזַמן ׁשֶ ין ֶאת ָהָאֶרץ, ְוֵאיָנּה מֹוִציָאה ּפֵ ְטׁשִ   , ְמַטׁשְ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ם"   א כג, ִעתָּ תֹות,  -  "ּבְ ּבָ ֵליֵלי ְרִביִעּיֹות ּוְבֵליֵלי ׁשַ   ּבְ
ן  ּכֵ יֵמי ָמִצ ׁשֶ ַטחינּו ּבִ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ ִמים ּבְ  ׁשִ ׁשָ ְרדּו ָלֶהם ּגְ ּיָ תֹותׁשֶ ּבָ   , ֵליֵלי ְרִביִעּיֹות ּוְבֵליֵלי ׁשַ

ִדיָנֵרי ָזָהב,  ים ּכְ ַגְרִעיֵני ֵזיִתים, ַוֲעָדׁשִ עֹוִרים ּכְ ְכָליֹות, ּוׂשְ ים ּכִ ֲעׂשּו ִחטִּ ּנַ   ַעד ׁשֶ
ה ַהֵחְטא ּגֹוֵרם. , ְל ְוָצְררּו ֵמֶהם ּדּוְגָמא ְלדֹורֹות ּמָ   הֹוִדיַע ּכַ

ֱאַמר: ּנֶ ם" ׁשֶ ה ְוַחּטאֵֹתיֶכם ָמְנעּו ַהּטֹוב ִמּכֶ   (ירמיהו ה).  "ֲעֹונֹוֵתיֶכם ִהּטּו ֵאּלֶ

ִבְנַין ָהיּו עֹוְסִקין ּבְ יֵמי הֹוְרדֹוס, ׁשֶ ׁש,  ְוֵכן ָמִצינּו ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ   ּבֵ
ְיָל  ּלַ ִמים ּבַ ׁשָ רּו ֶהָעִבים ְוָזְרָחה ַהַחּמָ ה, ְוָהיּו יֹוְרִדין ּגְ ּזְ ָבה ָהרּוַח ְוִנְתּפַ   , הְלָמָחר ָנׁשְ

יֵדיֶהם". ַמִים ּבִ ֶלאֶכת ׁשָ ּמְ ן ְוָיְדעּו ׁשֶ    ְוָיְצאּו ָהָעם ִלְמַלאְכתָּ

                                                
ל-ָהִביאּו ֶאת 12 ר ֶאל-כָּ ֲעׂשֵ זֹאת, ָאַמר ְיהָוה-ַהּמַ ֵביִתי, ּוְבָחנּוִני ָנא ּבָ ית ָהאֹוָצר, ִויִהי ֶטֶרף ּבְ ַמִים, ַוֲהִריקִֹתי ָלֶכם -ִאם  ְצָבאֹות: ּבֵ ָ ח ָלֶכם, ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהׁשּ לֹא ֶאְפּתַ

ָרָכה, ַעד ִלי-ּבְ  (מלאכי ג,י) ָדי.-ּבְ

  רש"י
   . חכם ששמו יוד:רמי בר רב יוד

   . בבל שהיא במצולה:ובגולה
. שלא מתריעין על רוב גשמים

   ירדו:
. שלא יהו בתיהם קבריהן

שעמוקה היא ונטבעים בתיהם 
   במים:

. מפרש אנשי משמר ואנשי מעמד
   בשלשה פרקים לקמן (דף כו.):

. התבוננו בתפלתכם תנו עיניכם
רדו רוב בתעניות עליהם שלא י

   גשמים:
   . שן סלע גבוה וכך שמו:קרן אפל

. כלומר וישכשך רגליו במים
   לעולם אין מתפללין:

  רגלו  . עד שישכשך ידו:והתניא ידו
. וכיון דיכול לשכשך ברגלו אי כידו

   שוחה יכול לשכשך בידו נמי:
   . סוחר ישמעאל:טייעא

. האי טייעא וגמליה ומיתחזי
וה על ורומחא לרבה בר בר חנה דה

   קרן אפל:
. תולעת ל''א כי אנבא איניבא

   לינדינ''א בלע''ז:
. לא שתויה יותר מדאי לא שכורה

  שמטשטשין את הארץ:
. זהו בלילי רביעיות דכתיב בעתם

ובלילי שבתות דאין טורח לבני 
אדם דאינם הולכין לדרכים בלילי 
רביעיות מפני אגרת בת מחלת 

   בפסחים (דף קיב:):
מר ושמא תאמר . כלושכן מצינו

אין סיפק בגשמים של ב' לילות 
בשבת מצינו בימי שמעון בן שטח 

   כו':
   . קשרו ואצרו:וצררו

. סתר בנין דעזרא ובנה הורדוס
   בנין יפה ממנו בב''ב (דף ד.):

. שורה עגולה כמו עוגה שהיא עוגה
  עגולה:
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        בבבב- - - - כג, אכג, אכג, אכג, א .90
ל" ְלחּו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ָ ׁשּ ה ׁשֶ   ְוכּו':  "ַמֲעׂשֶ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ַעם ַאַחת ָיָצא רֹוב ִמים, ֲא  "ּפַ ׁשָ   ָדר ְולֹא ָיְרדּו ּגְ
ל: ִהְתּפַ  ְלחּו ְלחֹוִני ַהְמַעּגֵ ִמיםׁשָ ׁשָ ל ְוֵיְרדּו ּגְ   . ּלֵ

ל  ּלֵ ִמים.  - ִהְתּפַ ׁשָ   ְולֹא ָיְרדּו ּגְ
ִביא,  ה ֲחַבּקּוק ַהּנָ ָעׂשָ ֶדֶרְך ׁשֶ תֹוָכּה ּכְ   ָעג עּוָגה, ְוָעַמד ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ י ֶאֱעמָֹדה ְוֶא " ׁשֶ ַמְרתִּ ָבה ַעל ָמצֹורַעל ִמׁשְ    .ְוגֹו' "ְתַיּצְ
ל עֹוָל  ִית ְלָפֶניָך, םָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֶבן ּבַ ֲאִני ּכְ ֵניֶהם ָעַלי ׁשֶ מּו ּפְ ֶניָך ׂשָ   ! ּבָ

ֶניָך.  ַרֵחם ַעל ּבָ תְּ אן ַעד ׁשֶ ֵאיִני ָזז ִמּכָ דֹול, ׁשֶ ְמָך ַהּגָ ׁשִ ע ֲאִני ּבְ ּבָ   ִנׁשְ
ִמים ְמ  ׁשָ   ִפין. ַנטְּ ִהְתִחילּו ּגְ

י! ְרִאינּוָך ְולֹא ָנמּות,  ְלִמיָדיו: ַרּבִ   ָאְמרּו לֹו תַּ
בּוָעְתָך.  יר ׁשְ א ְלַהתִּ ִמים יֹוְרִדין ֶאּלָ ׁשָ ֵאין ּגְ ין ָאנּו ׁשֶ ְמדּומִּ   ּכִ
יִחין ּוְמָערֹות.  ֵמי ּבֹורֹות ׁשִ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלתִּ ְך ׁשָ   ָאַמר: לֹא ּכָ

ַזַעף, ַעד ׁשֶ  ְמלֹא ִפי ָחִבית, ּכָ ָיְרדּו ּבְ ה ּכִ ה ְוִטּפָ   ל ִטּפָ
ֵאין יֲערּו ֲחָכִמים ׁשֶ חּוָתה ִמּלֹוג ְוׁשִ ה ּפְ   . ִטּפָ

י! ְרִאינּוָך ְולֹא ָנמּות,  ְלִמיָדיו: ַרּבִ   ָאְמרּו לֹו תַּ
ד ָהעֹוָלם.  א ְלַאּבֵ ִמים יֹוְרִדין ֶאּלָ ׁשָ ֵאין ּגְ ין ָאנּו ׁשֶ ְמדּומִּ   ּכִ

ָרָכה ּוְנָדָבה.  ךְ ָאַמר ְלָפָניו: לֹא ּכָ  ֵמי ָרצֹון ּבְ ׁשְ א ּגִ י, ֶאּלָ ַאְלתִּ   ׁשָ
ִתיְקָנןָיְרדּו  ִמים, ּכְ ׁשָ ֵני ַהּגְ ִית ִמּפְ ל ָהָעם ְלַהר ַהּבַ ָעלּו ּכָ   , ַעד ׁשֶ

ל ְוֵיְלכּו ָלֶהם.  ּלֵ ְך ִהְתּפַ ְרדּו, ּכָ ּיֵ ְלתָּ ׁשֶ ּלַ ִהְתּפַ ם ׁשֶ ׁשֵ י! ּכְ   ָאְמרּו לֹו: ַרּבִ
ִלין ַעל רֹוב ַהּטֹוָבה. ּכָ  ָאַמר ָלֶהם: ּלְ ֵאין ִמְתּפַ ַלִני, ׁשֶ   ְך ְמקּוּבְ

י ֵכןַאף ַע  ר הֹוָדָאה. ל ּפִ   , ָהִביאּו ִלי ּפַ
י ָיָדיו ָעָליו ְוָאַמר ְלָפָניו:  תֵּ ר הֹוָדָאה, ָסַמְך ׁשְ   ֵהִביאּו לֹו ּפַ

ְצַרִים, הֹוֵצאָת ִמּמִ ָרֵאל ׁשֶ ָך ִיׂשְ ל עֹוָלם! ַעּמְ    ִרּבֹונֹו ׁשֶ
רֹוב ּפּוְרָענּות. ֵא  רֹוב טֹוָבה, ְולֹא ּבְ   יָנן ְיכֹוִלין לֹא ּבְ
  ֵאיָנן ְיכֹוִלין ַלֲעמֹוד,  -  ַעְסתָּ ֲעֵליֶהםּכָ 

ְעתָּ ֲעֵליֶהם טֹוָבה  ּפַ   ֵאיָנן ְיכֹוִלין ַלֲעמֹוד.  - ִהׁשְ
עֹוָלם ִמים ִויֵהא ֶריַוח ּבָ ׁשָ ְסקּו ַהּגְ ּפָ ּיִ ָפֶניָך, ׁשֶ   . ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

רּו ֶהָעִבים,  ּזְ ָבה ָהרּוַח ְוִנְתּפַ ד ָנׁשְ   ִמּיָ
  , הְוָזְרָחה ַהַחּמָ 

ֶדה,  ָ   ְוָיְצאּו ָהָעם ַלׂשּ
ֵמִהין ּוִפְטִרּיֹות.    ְוֵהִביאּו ָלֶהם ּכְ

ַלח לֹו  ַטחׁשָ ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ה, ּגֹוְזַרִני ָעֶליָך ִניּדּוי,    ִאְלָמֵלא חֹוִני ַאתָּ

ִנים  ִאיּלּו ׁשָ הוּ ּכִ ׁשֶ ל ֵאִלּיָ ָידֹו ׁשֶ ִמים ּבְ ׁשָ חֹות ּגְ ְפתְּ ּמַ הּו ׁשֶ ֵני ֵאִלּיָ   , ׁשְ
ל ַעל ָיְדָך?  ַמִים ִמְתַחּלֵ ם ׁשָ   לֹא ִנְמָצא ׁשֵ

קֹום,  א ִלְפֵני ַהּמָ ה ִמְתַחטֵּ ַאתָּ ה ְלָך, ׁשֶ   ֲאָבל ָמה ֶאֱעׂשֶ
א ַעל ָאִביו ְועֹוׂשֶ  ְתַחטֵּ ּמִ ֵבן ׁשֶ ה ְלָך ְרצֹוְנָך ּכְ   לֹו ְרצֹונֹו. ה ְועֹוׂשֶ

ַחּמִ  א הֹוִליֵכִני ְלָרֳחֵצִני ּבְ צֹוֵנן, יןְואֹוֵמר לֹו: ַאּבָ ְטֵפִני ּבְ   , ׁשָ
ֵקִדים, ֲאַפְרְסִקים ְוִרּמֹוִנים  ן ִלי ֱאגֹוִזים, ׁשְ   ְונֹוֵתן לֹו.  - תֵּ

תּוב אֹוֵמר: יךָ " ְוָעֶליָך ַהּכָ ָך ְוָתֵגל יֹוַלְדתֶּ ַמח ָאִביָך ְוִאּמֶ   . ")(משלי כג "ִיׂשְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִזית ְל  ת ַהּגָ ּכַ ֵני ִלׁשְ ְלחּו ּבְ ָ ל"ַמה ׁשּ   ? חֹוִני ַהְמַעּגֵ

ָרֶכיָך ָנַגּה אֹור"   ,"ְוִתְגַזר אֹוֶמר ְוָיָקם ָלְך ְוַעל ּדְ
ים ַמֲאָמְרָך ִמּלְ  -  "ְוִתְגַזר אֹוֶמר" רּוְך הּוא ְמַקּיֵ דֹוׁש ּבָ ה ְוַהּקָ ַמטָּ ַזְרתָּ ִמּלְ ה ּגָ    ְעָלה,ַמ ַאתָּ
ָרֶכיָך ָנַגּה אֹור" ְתָך, - "ְוַעל ּדְ ְתִפּלָ ָהָיה ָאֵפל ֵהַאְרתָּ ּבִ    ּדֹור ׁשֶ
ָוה" ילּו ַוּתֹאֶמר ּגֵ ּפִ י ִהׁשְ ְתָך, -  "ּכִ ְתִפּלָ ְהּתֹו ּבִ ָפל ִהְגּבַ ָהָיה ׁשָ    ּדֹור ׁשֶ
יַע " ח ֵעיַנִים יֹוׁשִ ְעּתֹו ּבִ  - "ְוׁשַ ֲעֹונֹו הֹוׁשַ ח ּבַ ַ ׁשּ ְתָך,ְתִפ ּדֹור ׁשֶ    ּלָ
ט ִאי ָנִקי" ְתָך, - "ְיַמּלֵ ְתִפּלָ ְטּתֹו ּבִ ּלֹא ָהָיה ָנִקי ִמּלַ    ּדֹור ׁשֶ
יךָ " ּפֶ בֹור כַּ רּוִרין.  -  "ְוִנְמַלט ּבְ ה ָיֶדיָך ַהּבְ ַמֲעׂשֵ ְטּתֹו ּבְ    ִמּלַ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
יק ל אֹותֹו ַצּדִ ל ָיָמיו ׁשֶ    :הָהָיה ִמְצַטֵער ַעל ִמְקָרא זֶ  ,ּכָ

חֹוְלִמים" יַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ּכְ ׁשּוב ה' ֶאת ׁשִ ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ   (תהילים קכו).  "ׁשִ

ֶחְלָמא :ֲאַמר ִנין ּבְ ְבִעין ׁשְ ָנֵיים ׁשִ א ּדְ    ?!ִמי ִאיּכָ
אּוְרָחא ֲהָוה ָנַטע ָחרּוָבא ,יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָאַזל ּבְ ְבָרא ּדַ    ,ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ

  רש"י
. כדמפרש כדרך שעשה חבקוק

בתרגום של תפלת חבקוק על 
דה כמין בית משמרתי אעמ

   האסורים עשה וישב:
. נראה אותך ולא ראינוך ולא נמות

נמות בניחותא השתדל שלא נמות 
   ברעב מפני עצירת גשמים:

. להתודות עליו ועשה פר הודאה
לו סמיכה והביאו שלמים חוני 

   בזמן הבית היה:
. בוליי''ץ בלע''ז כמהין ופטריות

שיצאו מלחלוח הגשמים וידעו כי 
   :של ברכה היו

   . ואדם גדול:אלמלא חוני אתה
. שמנדין על כבוד הרב לנדות

שהטיח דברים ואמר לא כך 
   שאלתי:

. שאלמלא היו שנים כשני אליהו
גזירת עצירת גשמים ומפתח של 

   גשמים בידו של אליהו גרסינן:
. לא נמצא שם שמים מתחלל

בתמיה שאליהו נשבע חי ה' אם 
יהיה השנים האלה טל ומטר כי 

דברי (מלכים א י') ואתה אם לפי 
נשבע שאין אתה זז עד שירדו 

   גשמים:
נמצא שם שמים מתחלל על על 

. דזה או זה בא לידי שבועת ידך
   שוא:

. לשון חטא כלומר הוי מתחטא
   הולך וחוטא:
   . סנהדרין:לשכת הגזית

. מרוב צער שלא דור שהיה אפל
   ירדו גשמים:

. מן המיתה הושעת בתפלתך
   ע:שהבאת עליהם שוב

. חוני המעגל היה של אותו צדיק
   מצטער על המקרא הזה:

   . לשון עילוי:שיר המעלות
. כחלום נדמה היינו כחולמים

   גלות בבל שהיה שבעים שנה:
. בתמיה מי שבעין שני בחלמא

איתא דניים שבעין שנין בחלמיה 
ויש אדם ישן שבעים שנה בשינה 

  אחת:
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ִנין ָטִעין :ָאַמר ֵליּה  ה ׁשְ ּמָ    ?ַהאי ַעד ּכַ
  

ִנין :ֲאַמר ֵליּה  ְבִעין ׁשְ    .ַעד ׁשִ
ִנין :ֲאַמר ֵליּה  ְבִעין ׁשְ ָחִיית ׁשִ יָטא ָלְך ּדְ ׁשִ    ?ּפְ

ְבָרא יּה  :ֲאַמר ֵליּה ַהאי ּגַ ְחּתֵ ּכַ ָחרּוָבא ַאׁשְ    ?ָעְלָמא ּבְ
ְתֵלי ִלי ֲאָבָהַתי ׁשָ י ֵהיִכי ּדְ ְתִלי ַנִמי לִ  ,ּכִ    .ְבַראיׁשָ

א ,ָיֵתיב ִריְך ִריְפּתָ    ,ָקא ּכָ
א יְנּתָ    .ִנים ,ָאָתא ֵליּה ׁשִ

ָרא ֵליּה ְמׁשּוִניָתא י ֵמֵעיָנא ,ַאְהּדְ ּסֵ ִנין ,ִאיּכַ ְבִעין ׁשְ    .ְוִנים ׁשִ
י ָקם ְייהוּ  ,ּכִ ט ִמיּנַ ֲהָוה ָקא ְמַלּקֵ ְבָרא ּדַ    ,ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ

ׁשְ  :ָאַמר ֵליּה  יּה ַאּתְ הּוא ּדִ    ?ַתְלּתֵ
ֵריּה ֲאָנא :ֲאַמר ֵליּה  ר ּבְ    .ּבַ
ִנין :ֲאַמר ֵליּה  ְבִעין ׁשְ ַנְייִמי ׁשִ ּה ּדְ ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

ִאְתְייִליָדא ֵליּה ַרְמֵכי ַרְמֵכי    .ֲחָזא ְלַחְמֵריּה ּדְ
   ,ָאַזל ְלֵביֵתיּה 

ים :ֲאַמר ְלהוּ  ל ִמי ַקּיָ חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵריּה ּדְ    ?ּבְ
ֵריּה ֵליָתא :ּה ָאְמרּו ֵלי ֵריּה ִאיָתא ,ּבְ ר ּבְ    .ּבַ

ל :ֲאַמר ְלהוּ     .ֲאָנא חֹוִני ַהְמַעּגֵ
   .ָלא ֵהיְמנּוהוּ 

ְדָרׁש     ,ָאַזל ְלֵבית ַהּמִ
ל ֵני חֹוִני ַהְמַעּגֵ ִבׁשְ ִתין ּכְ ַמְעּתָ ָקָאְמֵרי ְנִהיָרן ׁשְ ָנן ּדְ ְמִעיְנהּו ְלַרּבָ    ,ׁשַ

ִכי ָהֵוי ָעֵייל ְלֵבית ִמְדָרׁשָ  ָנן ֲהָוה ְמָפֵרק ְלהוּ  ,אּדְ ֲהוּו ְלהּו ְלַרּבָ ָיא ּדַ ל קּוׁשְ    .ּכָ
   .ֲאָנא ִניהוּ  :ֲאַמר ְלהוּ 

ֵעי ֵליּה  ,ָלא ֵהיְמנּוהוּ  ְדִמּבָ    .ְולֹא ָעְבֵדי ֵליּה ְיָקָרא ּכִ
יּה  ְעּתֵ    ,ָחַלׁש ּדַ

ֵעי ַרֲחֵמי    .ּוִמית ,ּבָ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
י ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ    .ֹו ַחְברּוָתא אֹו ִמיתּוָתאא :ַהְיינּו ּדְ

  
  

ה א ִחְלִקּיָ ל ֲהָוה ,ַאּבָ חֹוִני ַהְמַעּגֵ ֵריּה ּדְ ר ּבְ    ,ּבַ
יּה  ,ְוִכי ִמְצְטִריְך ָעְלָמא ְלִמיְטָרא ָנן ְלַגּבֵ ֵרי ַרּבָ ּדְ    .ּוָבֵעי ַרֲחֵמי ְוָאֵתי ִמיְטָרא ,ֲהוּו ַמׁשְ

   ,ִזיְמָנא ֲחָדא ִאיְצְטִריְך ָעְלָמא ְלִמיְטָרא
ֵניֵתי ִמיְטָראׁשַ  ֵעי ַרֲחֵמי ּדְ יּה ְלַמּבְ ָנן ְלַגּבֵ ַרּבָ ָנן זּוָגא ּדְ    .ּדּור ַרּבָ

חּוהוּ  - ָאזּול ְלֵביֵתיּה  ּכְ    .ְולֹא ַאׁשְ
ָרא  ַדּבְ ֲהָוה ָקא ָרִפיק -ָאזּול ּבְ חּוהּו ּדַ ּכְ    .ְוַאׁשְ

ָלָמא   ב כג, יּה ^ - ְיַהבּו ֵליּה ׁשְ ר ְלהּו ַאּפֵ    .ְולֹא ַאְסּבַ
ט ִציֵבי ,ַפְנָיאּבְ  י ֲהָוה ְמַנּקֵ ְתָפא ,ּכִ ַחד ּכַ ָרא ִציֵבי ּוָמָרא ּבְ ְתָפא ,ּדָ ַחד כַּ    .ּוְגִליָמא ּבְ

ּה אֹוְרָחא ָלא ָסֵיים ְמָסאֵני    ,ּכּוּלָ
א  י ָמֵטי ְלַמּיָ    .ָסֵיים ְמָסאֵניּה  - ּכִ

י ָמָטא ְלִהיְזֵמי ְוִהיֵגי  ִליְנהּו ְלָמֵניּה  -ּכִ    .ּדְ
י ָמָט  ָטא -א ְלָמָתא ּכִ ׁשְ י ִמיּקַ יּה ּכִ ִביְתהּו ְלַאּפֵ    .ָנְפָקא ּדְ

י ָמָטא ְלֵביֵתיּה  א - ּכִ ֵריׁשָ ִביְתהּו ּבְ ָנן ,ַוֲהַדר ָעֵייל ִאיהוּ  ,ַעַלת ּדְ    .ַוֲהַדר ָעְייֵלי ַרּבָ
א ָנן ,ָיֵתיב ְוָכִריְך ִריְפּתָ רּוכוּ  :ְוָלא ֲאַמר ְלהּו ְלַרּבָ    .ּתּו ּכְ

ַלג ִריְפּתָ  א ֲחָדא ,א ִלינּוֵקיּפָ יׁשָ ֵרי ,ְלַקׁשִ    .ּוְלזּוְטָרא ּתְ
ּום ִמיְטָרא ָקא ָאתוּ  :ֲאַמר ָלּה ִלְדִביְתהוּ  ָנן ִמׁשּ ַרּבָ    ,ָיַדְעָנא ּדְ

ֵעי ַרֲחֵמי ָרא ְוִניּבְ ק ְלִאיּגְ    ,ִניּסַ
רּוְך הּוא ְוֵייֵתי ִמיְטָרא דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ִמַרּצֵ ר ּדְ יןְולֹא ַנְחִזיק  ,ֶאְפׁשָ    .ִטיבּוָתא ְלַנְפׁשִ

ָרא    .ַסּקּו ְלִאיּגְ
ֲחָדא ָזִויָתא ֲחָדא ָזִויָתא ,ָקם ִאיהּו ּבַ    ,ְוִאיִהי ּבַ

ְדִביְתהוּ     .ָקִדים ָסלּוק ֲעָנֵני ֵמַהְך ָזִויָתא ּדִ
י ָנִחית ָנן :ֲאַמר ְלהוּ  ,ּכִ אי ָאתּו ַרּבָ    ?ַאּמַ

י  :ָאְמרּו ֵליּה  ָנן ְלַגּבֵ ֵרי ָלן ַרּבָ ּדַ יְטָראׁשַ ֵעי ַרֲחֵמי ַאּמִ ָמר ְלִמיּבָ    .ּדְ
ה :ֲאַמר ְלהוּ  א ִחְלִקּיָ ּלֹא ִהְצִריְך ֶאְתֶכם ְלַאּבָ קֹום ׁשֶ רּוְך ַהּמָ    .ּבָ

ֲאָתא :ָאְמרּו ֵליּה  ִמיְטָרא ֵמֲחַמת ָמר הּוא ּדַ    ,ָיְדִעיַנן ּדְ
ְתִמיָהא ָלן י ּדִ א ֵליָמא ָלן ָמר ָהֵני ִמיּלֵ    :ֶאּלָ

יּה ַמאי ַטְעָמא כִּ  ָלָמא ָלא ֶאְסּבֹר ָלן ָמר ַאּפֵ    ?י ָיִהיְבָנא ְלָמר ׁשְ
ִכיר יֹום ֲהַואי :ֲאַמר ְלהוּ  ר :ַוֲאִמיָנא ,ׂשְ ּגַ    .ָלא ֶאיּפַ

ְתֵפיּה  ָרא ָמר ִציֵבי ַאַחד ּכַ ְתֵפיּה  ,ּוַמאי ַטְעָמא ּדָ    ?ּוְגִליָמא ַאַחד ּכַ

  רש"י
. לא טעין פירא עד שבעין שנין

   ינא קמייתא:בטע
. חוני המעגל וקא כריך יתיב

רפתא: הכי גרסי' אנא עלמא 
בחרובא אשכחתיה כי היכי 
דשתלי לי אבהתיי אנא נמי 

   אישתיל לבראי:
. עלתה אהדרא ליה משוניתא

   סביבותיו שן סלע:
. ולא ואיכסי מעינא דאינשי

   אשכחוהו התם:
. וולדי וולדות באלו רמכי רמכי

כר היתה השנים דניים מעוברת ז
   וחזר ובא עליה והולידו:

. שאל להון בנו של חוני אמר להו
   המעגל קיים הוא:

. מוגהת נהירנא לן הנך שמעתתא
לנו שמועה זו כאילו למדנוה בחייו 
של חוני המעגל שהיה מפרקה לנו 

   ומגיה לנו יפה יפה:
. ולא או חברותא או מיתותא

גרסינן הכא כחברי דאיוב אלא 
:) גבי מעשה בבבא בתרא (דף טז

דאיוב אם אין חביריו של אדם 
נוהגין בו כבוד כבתחילה נוח לו 
שימות אי. נמי משום הנך בריוני 

   לא כתוב בספרינו:
  . עודר בשדה:רפיק בדברא

. לא החזיר לא אסבר להו אפיה
   להם פניו:

  . לפנות ערב כשהלך לביתו:בפניא
. הגביה בגדיו אחר דלינהו למניה 

   רעו:כתיפיו כדי שלא יק
   . בתכשיטין:כי מיקשטא

   . עלייה:לאיגרא
   . זוית:זויתא

. מאותו הרוח מזויתא דדביתהו
שאשתו שם עלו העבים תחלה 

   שהיא נענית תחלה:
. לא אתבטל ממלאכתי לא אפגר

כמו יומא דמיפגרי רבנן (שבת דף 
   קכט:):

. מדוע נשאת הטלית על מ''ט דרת
כתף אחת ולא נתת בכתף תחת 

   המשאוי:
   . להתעטף בה:כי שאלה לילה

. להטיל עליה ולהכי לא שאלה לי
  קוצין לקרעה:
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אּוָלה ָהְיָתה :ֲאַמר ְלהוּ  ית ׁשְ ֲאִליְלָהִכי ׁשָ  ,ַטּלִ    .ֲאִלי ּוְלָהִכי ָלא ׁשָ
  

ּה אֹוְרָחא ָלא ָסֵיים ָמר ְמָסאֵניּה  א ָסֵיים ְמָסאֵניּה  ,ַמאי ַטְעָמא ּכּוּלָ    ?ְוִכי ָמֵטי ְלַמּיָ
ּה אֹוְרָחא :ֲאַמר ְלהוּ  א  ,ֲחֵזיָנא – ּכּוּלָ ַמּיָ    .ָלא ָקא ֲחֵזיָנא -ּבְ

י ָמָטא ָמר ְלִהיְזֵמי ְוִהיֵגי  ִליְנהּו ְלָמֵניּה ַמאי ַטְעָמא ּכִ    ?ּדְ
   .ֶזה ַמֲעֶלה ֲארּוָכה ְוֶזה ֵאיָנּה ַמֲעָלה ֲארּוָכה :ֲאַמר ְלהוּ 

י ָמָטא ָמר ְלָמָתא ָטא ,ַמאי ַטְעָמא ּכִ ְ ׁשּ י ִמיּקַ ָמר ּכִ ִביְתהּו ּדְ    ?ָנְפָקא ּדְ
ה ַאֶחֶרת :ֲאַמר ְלהוּ  ָ ִאׁשּ ן ֵעיַני ּבְ ּלֹא ֶאּתֵ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

אַמאי ַטְעָמא ַעיְ  ֵריׁשָ ְתָרּה  ,יָלא ִהיא ּבְ    ?ַוֲהַדר ַעְייִליַנן ֲאַנן ,ְוָהַדר ָעֵייל ָמר ַאּבַ
ִדִקיּתּו ִלי :ֲאַמר ְלהוּ  ָלא ּבְ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

א ִריְך ָמר ִריְפּתָ י ּכָ רּוכוּ  ,ַמאי ַטְעָמא ּכִ    ?ָלא ֲאַמר ָלן ִאיּתּו ּכְ
א א ִריְפּתָ ָלא ְנִפיׁשָ ּום ּדְ םלָ  :ַוֲאִמיָנא ,ִמׁשּ ִחּנָ ָנן ִטיבּוָתא ּבְ ַרּבָ הּו ּבְ    .א ַאְחִזיק ּבְ

ֵרי א ּוְלזּוְטָרא ּתְ א ֲחָדא ִריְפּתָ יׁשָ    ?ַמאי ַטְעָמא ָיִהיב ָמר ִלינּוָקא ְקׁשִ
ֵביָתא :ֲאַמר ְלהוּ  א ,ַהאי ָקֵאי ּבְ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ    .ְוַהאי ָיֵתיב ּבְ

יֵדיּה ּוַמאי ַטְעָמא ָקִדים ִסּלּוק ַעְנֵני ֵמַהְך ָזוִ  ָמר ַלֲעָנָנא ּדִ ִביְתהּו ּדְ ָהַוות ַקְייָמא ּדְ    ?יָתא ּדְ
ֵביָתא ִכיָחא ּבְ ָתא ׁשְ ִאיּתְ ּום ּדְ י ,ִמׁשּ א ַלֲעִנּיֵ ְרָבא  ,ְוַיֲהָבא ִריְפּתָ   הנחיתה,ּוִמּקָ

ְרָבא ֲהָנָייֵתיּה     .ַוֲאָנא ָיִהיְבָנא זּוָזא ְוָלא ִמּקַ
ֲה  ,ִאי ַנִמי יְריֹוֵני ּדַ יְבבּוָתןַהְנהּו ּבִ ׁשִ    ,וּו ּבְ

ֵלימּותוּ  - ֲאָנא  ֵעי ַרֲחֵמי ּדְ    ,ּבָ
א -ְוִהיא  ְתיּוְבּתָ רּו ּבִ ֶליְהּדְ ֲעָיא ַרֲחֵמי ּדְ    .ְוַאֲהָדרוּ , ּבָ

  
  

א ְחּבָ ל ֲהָוה ,ָחָנן ַהּנֶ חֹוִני ַהְמַעּגֵ יּה ּדְ ַרּתֵ ר ּבְ    .ּבַ
י ִמְצְטִריְך ָעְלָמא ְלִמיְטָרא ֵרי ַר  ,ּכִ ּדְ יּה ֲהוּו ַמׁשְ ֵבי ַרב ְלַגּבֵ ָנן ְינּוֵקי ּדְ    ,ּבָ
ִליֵמיּה  יּפּוֵלי ּגְ ׁשִ א ַהב ָלן ִמיְטָרא :ְוָאְמרּו ֵליּה  ,ְוָנְקֵטי ֵליּה ּבְ א ַאּבָ    !ַאּבָ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל עֹוָלם :ֲאַמר ִלְפֵני ַהּקָ    !ִרּבֹונֹו ׁשֶ
א ּדְ  ין ַאּבָ יִרין ּבֵ ֵאין ַמּכִ ִביל ֵאּלּו ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ָלא ָיִהיב ִמיְטָראֲעׂשֵ א ּדְ    !ָיִהיב ִמיְטָרא ְלַאּבָ

  
א ְחּבָ אי ָקֵרי ֵליּה ָחָנן ַהּנֶ    ?ְוַאּמַ

  
א ּסֵ ֵבית ַהכִּ יא ַעְצמֹו ּבְ ָהָיה ַמְחּבִ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  
  

  רש"י
. מה דאית בה במיא לא חזינן

   ושמא ישכנו דג או נחש:
. אם כשרים אם דלא בדקיתו לי

פריצים דאמר מר (במס' דרך ארץ 
רבה פ''ה) כל אדם יהי בעיניך 

   כלסטים:
. דאינהו לא הוו טובת הנאה חנם

ריפתא וקא  קא אכלי דליכא
   מחזקינן בהו טובה חנם:

. קמי ינוקא קאי בבי כנישתא
   רביה ולא אתי כולי יומא:

. כל יומא דאיתתא שכיחא בביתא
וכי מיצטריך ענייא מידי אזלה 

   ויהבה:
. שדבר ועוד דמקרבא הנייתה

אכילה היא נותנת לעני והוא בלא 
טורח ממה שהיתה נותנת מעות 

   ויטריח העני עד שיקנה:
   . אהכי קדים ענני דידה:נמיאי 

   . בורים עמי הארץ:משום ביריוני
. להמריך לבו ויתכוין ינוקי דבי רב

   בתפלתו:
   . בשולי בגדיו:בשיפולי

. כך רגילים לקרותו אבא אבא
   כיתום שאמר אבי אבי:

. בין . חוני לאבא שאין מכירין
   כסבורין עלי שאני אביהן:

. ולא גרסי' ה''נ שהיה מחבא
חבא בבית הכסא כי הוה שהיה מ

בעי רחמי אמיא היה מחבא עצמו 
מרוב ענוה ומאן דגרס בית הכסא 
כלומר מתחבא בבגדיו כשהוא 
נכנס להסך את רגליו מרוב 

  צניעות:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––    כג, בכג, בכג, בכג, ב .91
י ְזִריָקאֲאַמר ֵליּה     :ַרב ָסְפָראלְ  ַרּבִ

ַאְרָעא יֵפי ּדְ ּקִ ין ּתַ א ָחֵזי ַמה ּבֵ ָבֶבל ּתָ ָרֵאל ַלֲחִסיֵדי ּדְ ִיׂשְ    :ּדְ
ָבֶבל אוְ  ַרב הּוָנא – ֲחִסיֵדי ּדְ י ֲהָוה ִמְצְטִריְך ָעְלָמא ְלִמיְטָרא – ַרב ִחְסּדָ    ,ּכִ

יף ֲהָדֵדי :ָאְמֵרי ּנִ ֵייִתי ִמיְטָרא ,ְוִניְבֵעי ַרֲחֵמי ,ִניּכַ רּוְך הּוא ּדְ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ִמיַרּצֵ ר ּדְ    .ֶאְפׁשָ
יִפ  ּקִ ָרֵאלּתַ ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ גֹון  – י ּדְ יּכְ י ַמּנִ ַרּבִ י יֹוָנה ֲאבּוהַּ ּדְ י ֲהָוה ִמְצְטִריְך ָעְלָמא ְלִמיְטָרא – ַרּבִ    ,ּכִ

זּוָזא ִעיּבּוָרא :ַוֲאַמר ְלהוּ  ,ֲהָוה ָעֵייל ְלֵביֵתיּה  ָואְלִקי ְוֵאיִזיל ְוַאְייֵתי ִלי ּבְ    ,ָהבּו ִלי ּגְ
י ֲהָוה ָנֵפיק ְלָבָר  א ,אּכִ א ֲעִמיְקּתָ דּוְכּתָ    ,ָאֵזיל ְוָקֵאי ּבְ

ְכִתיב ים ְקָראִתיָך ה'" :ּדִ ֲעַמּקִ   (תהילים קל),  "ִמּמַ

א ְצִניָעא דּוְכּתָ א ,ְוָקֵאי ּבְ ּקָ ׂשַ י ּבְ ּסֵ   .ְוָאֵתי ִמיְטָרא ,ּוָבֵעי ַרֲחֵמי ,ּוִמּכַ
י ֲהָוה ָאֵתי ְלֵביֵתיּה     ?ָראַאְייֵתי ָמר ִעיּבוּ  :ָאְמֵרי ֵליּה  ,ּכִ

א ָרַווח ָעְלָמא ,ֲאִמיָנא הֹוִאיל ַוֲאָתא ִמיְטָרא :ֲאַמר ְלהוּ  ּתָ    .ַהׁשְ
  

   ,ְותוּ 
י י ַמּנִ ֵריּה  ַרּבִ יָאה ,ּבְ ֵבי ְנׂשִ    ,ֲהוּו ָקא ְמַצֲעֵרי ֵליּה ּדְ

ֲאבּוּה  ח ַעל ִקְבָרא ּדַ ּטַ ּתַ    ,ִאיׁשְ
א :ֲאַמר ֵליּה  א ַאּבָ    .ָהֵני ְמַצֲערּו ִלי !ַאּבָ

סּוָסָווַתְייהוּ  ,ד ֲהוּו ָקא ָחְלֵפי ָהָתםיֹוָמא ַח  ְרָעא ּדְ    ,ִאיְנקּוט ּכַ
ָלא ָקא ְמַצֲערּו ֵליּה  ילּו ֲעַלְייהּו ּדְ ַקּבִ    .ַעד ּדְ

  
   ,ְותוּ 

י י ַמּנִ יּה ּדְ  ַרּבִ ִכיַח ַקּמֵ יבֲהָוה ׁשְ ן ֶאְלָיׁשִ י ִיְצָחק ּבֶ    ,ַרּבִ
י ָקא ְמַצֲע  :ֲאַמר ֵליּה  ֵבי ַחּמֵ יֵרי ּדְ    .רּו ִליַעּתִ

   .ְוִאיֲענוּ  !ִליֲענוּ  :ֲאַמר
ֲחקּו ִלי :ֲאַמר    .ָקא ּדָ
רוּ  :ֲאַמר רוּ  !ִליַעּתְ    .ְוִאיַעּתְ
יִתי :ֲאַמר י ּבֵ ֵלי ֲעַלי ִאיְנׁשֵ ּבְ    .ָלא ִמיּקַ

ָמּה  :ֲאַמר ֵליּה  ְ    ?ַמה ׁשּ
ה    .ַחּנָ

ה י ַחּנָ ְתַייּפִ    !ּתִ
ת    .ְוִנַתייּפָ

ָר  :ֲאַמר ֵליּה  ְנּדְ    .א ֲעַליָקא ִמּגַ
ֲחרּוִריָתּה  ,ִאי ָהִכי :ֲאַמר ֵליּה  ה ְלׁשַ ְחזֹור ַחּנָ    !ּתַ

ֲחרּוִריָתּה  ה ְלׁשַ    .ְוָחְזָרה ַחּנָ
  

יּה ּדְ  ֲהוּו ַקּמֵ ְלִמיֵדי ּדַ ֵרי ּתַ יבַהְנהּו ּתְ ן ֶאְלָיׁשִ י ִיְצָחק ּבֶ    ,ַרּבִ
ים טּוָבא :ָאְמרּו ֵליּה  ִניְחּכִ    .ִניְבֵעי ָמר ַרֲחֵמי ֲעָלן ּדְ
י ָהְיָתה :ֲאַמר ְלהוּ  יָה  ,ִעּמִ ַלְחּתִ    .ּוׁשְ

  
ר ָאִבין י יֹוֵסי ּבַ יּה ּדְ  ַרּבִ ִכיַח ַקּמֵ ִמן יֹוַקְרּתְ ֲהָוה ׁשְ י יֹוֵסי ּדְ    ,ַרּבִ

יּה ּדְ  ְבֵקיּה ַוֲאָתא ְלַקּמֵ יׁשַ   .ַרב ַאׁשִ
ִריס   א כד, ָקא ּגָ ְמֵעיּה ּדְ מּוֵאלָאַמר ' :יֹוָמא ַחד ׁשַ ֹוֶלה ּדָ  :ׁשְ תַהׁשּ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ֶסַלע  ,ג ִמן ַהּיָ ֵבׁש ּבֹו ּכְ ּיָ יָון ׁשֶ יב –ּכֵ    '.ַחּיָ

יָריו' :ְוֵליָמא ָמר :ֲאַמר ֵליּה     '?ּוֵבין ְסַנּפִ
ַהִהיא  ,ְוָלא ָסַבר ָלּה ָמר :ֲאַמר ֵליּה  י ָאִביןּדְ ן ַרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ    ?ֲאָמָרּה  ַרּבִ
   !ֲאָנא ִניהוּ  :ֲאַמר ֵליּה 
ִכיַח ָמרְולָ  :ֲאַמר ֵליּה  ִמן יֹוַקְרּתְ ֲהָוה ׁשְ י יֹוֵסי ּדְ ַרּבִ יּה ּדְ    ?או ַקּמֵ
   .ֵהן :ֲאַמר ֵליּה 
ְבֵקיּה ָמר :ֲאַמר ֵליּה     ?ַוֲאָתא ָהָכא ,ּוַמאי ַטְעָמא ׁשַ
יּה ָלא ָחס :ֲאַמר ֵליּה  ַרּתֵ ֵריּה ְוַעל ּבְ ַעל ּבְ ְבָרא ּדְ יִדי ֵהיִכי ָחֵייס ,ּגַ    ?!ֲעַלי ּדִ

  
ֵריּה "    ?ַמאי ִהיא -  "ּבְ
  

ַדְבָרא    ,יֹוָמא ַחד ֲהוּו ִאְגִרי ֵליּה ֲאִגיֵרי ּבְ
א    .ָנַגּה ְלהּו ְוָלא ַאְייֵתי ְלהּו ִריְפּתָ

ִפיָנן :ָאְמרּו ֵליּה ִלְבֵריּה     .ּכְ
ֵאיְנָתא רֹוַתִיְך ְויֹאְכלּו ּפֹוֲעֵלי ' :ֲאַמר ,ֲהוּו ָיְתֵבי ּתּוֵתי ּתְ ֵאָנה הֹוִציִאי ּפֵ ֵאָנה ּתְ אּתְ    '.ַאּבָ

יקּו ְוָאְכלוּ     .ַאּפִ
ָהֵכי ְוָהֵכי ָאָתא ֲאבּוהַּ     .ַאּדְ

ְייכוּ  :ֲאַמר ְלהוּ  ַדְעּתַ יְנְקטּו ּבְ ְצָוה ָטַרְחָנא ,ָלא ּתִ ָנַגְהָנא ַאּמִ ַהאי ּדְ ְסָגִאי ,ּדְ א הּוא ּדִ ּתָ    .ְוַעד ַהׁשְ
  

  רש"י
. חסידי דבבל רב הונא ורב חסדא

מפרסמין את הדבר ושל ארץ 
ישראל צנועין ולא מודיעין שבא 

   המטר בשבילם:
מא משום . אלתא ליכניף אהדדי

   חד מינייהו לא אתי מיטרא:
. תקיפי דארץ ישראל רבי יונה

וקא חזינן דמחמתיה אתי 
   מיטרא:
   . טשק''א בלע''ז:גואלקא

. דגן משום ואייתי בזוזא עיבורא
כפנא שאפילו לבני ביתו לא היה 

   מודיע:
. דבעית אייתי לן מר מעיבורא

   למיזבן:
. דליהוי שובע ואהכי רווחא עלמא

   ביוקרא דהשתא:לא זבני 
   . דבי נשיאה:הוו קא חלפי

   . עלויה מערתא דרבי יונה:התם
. נדבקו בקרקע שעל גבי אינקוט

מערה ולא היו יכולין לזוז 
   ממקומן:

. עשירים של בית עתירי דבי חמי
. יהיו עניים: קא דחקי ליענו חמי:

   לי ליתן להן פרנסה:
. אין לא מקבלי עלי אינשי ביתי

   שאינה יפה: אשתי מקובלת עלי
. מתגדלת עלי מתוך מגנדרא

גבהות יופיה. מגנדרא מלשון 
מקום הניחו לי אבותי להתגדר בו 

   (חולין דף ז.):
. דבר זה היה עמי היתה ושלחתיה

בידי שכל מה שאני מבקש היו 
נותנין לי ועכשיו אין תפלתי 

   מקובלת כל כך:
  . מקום:דמן דיוקרת

. רב אשי לרבי יומא חד שמעיה
בר אבין ל''א יומא חד יוסי 

שמעיה רבי יוסי בר אבין לרב אשי 
דקא גריס אמר שמואל השולה דג 
מן הים בשבת כיון דיבש בו כסלע 
אע''פ שהוא מפרכס לאחר כן 
ובעוד שהוא מפרכס השליכו במים 
חייב משום נטילת נשמה שהיא 
אב מלאכה דתנן (שבת דף עג.) 
השוחטו כו' אמר ליה רבי יוסי 

ו דודאי לא חי וכשאין ובין סנפירי
מחוסר צידה עסקינן כגון שצדו 
בתוך הסל והניחו במים לחיות 

   כדרך שעושין הדייגין:
. רב אשי ולא סבר לה מר א''ל

דהאי ובין סנפיריו רבי יוסי בר 
אבין אמרה כלומר מ''ט לא אמרת 
ליה משמיה שכל האומר דבר 

   בשם אומרו מביא גאולה לעולם:
   . שפורח בהן:סנפיריו

. אל לא תנקטו לי בדעתייכו
תחשדוני שלא הבאתי לכם מזונות 

   עד עכשיו:
  . שטרחתי ואיחרתי:דסגאי

  רש"י
. סותר גדר דהוה כריא בהוצא

   העצים כדי להסתכל דרך הנקב:
. מה אמר ליה רבי יוסי מאי האי
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ּבְ  :ָאְמרּו ֵליּה  ַאׂשְ י ֵהיִכי ּדְ ַעְך ּכִ ּבְ ָרךְ ַרְחָמָנא ִליׂשְ    .ַען ּבְ
   ?ֵמֵהיָכא :ֲאַמר ְלהוּ 

ה :ָאְמרוּ     .ָהִכי ְוָהִכי ֲהָוה ַמֲעׂשֶ
ּה ' :ָאַמר לוֹ  ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ ירֹוֶתיָה ׁשֶ ֵאָנה ּפֵ ה ִהְטַרְחּתָ ֶאת קֹוְנָך ְלהֹוִציא ּתְ ִני ַאּתָ    ,ּבְ

ְזַמּנו ּלֹא ּבִ    '. ֵֹיָאֵסף ׁשֶ
  
יּה " ַרּתֵ    ?ַמאי ִהיא - "ּבְ
  

ֲעַלת יֹוִפי ַהְוָיא ֵליּה  א ּבַ ַרּתָ    .ּבְ
ְבָרא הּוָצא ְוָקא ָחֵזי ָלּה  ,יֹוָמא ַחד ַחְזָיא ְלַההּוא ּגַ ְרָיא ּבְ ֲהָוה ּכַ    .ּדַ

   ?ַמאי ַהאי :ֲאַמר לוֹ 
י :ֲאַמר ֵליּה  ה ,ִאם ְללֹוְקָחּה לֹא ָזִכיִתי ,ַרּבִ    ?ִלְראֹוָתּה לֹא ֶאְזּכֶ
י ָקא ְמַצַעַרּתְ ְלה' :ֲאַמר ָלּה  ּתִ יָתאּבִ ֵני ָאָדם ,ּו ִלְבִרּיָ יְך ּבְ לּו ּבִ ׁשְ    '.ׁשּוִבי ַלֲעָפֵריְך ְוַאל ִיּכָ

  
    – ַהְוָיא ֵליּה ַההּוא ַחְמָרא

ל יֹוָמא ַדֲהוּו ָאְגֵרי ָלּה ּכָ ּה  ,ּכְ ּבָ ֵרי ָלּה ַאְגָרּה ַאּגַ ּדְ    ,ְוַאְתָיא ְלֵבי ָמָרּה  ,ְלאֹוְרָתא ֲהוּו ְמׁשַ
ְצ     .לֹא ַאְתָיא ,ֵרי ָלּה ְוִאי ְטפּו ָלּה אֹו ּבָ

ֵלי ֲעַלּה  ,יֹוָמא ַחד ַסְנּדְ ּה ַוֲהַדר ָאְזָלה ,ִאיְנׁשּו זּוָגא ּדְ ְקלּוְנהּו ִמיּנַ ׁשַ    .ְוָלא ָאְזָלה ַעד ּדְ
  

יְרָתא ֵאי ְצָדָקה ֶאְלָעָזר ִאיׁש ּבִ ּבָ ד ֲהוּו ֲחזּו ֵליּה ּגַ יּה  ,ּכַ ּבֵ  ,ֲהוּו ָטׁשּו ִמיּנֵ ֲהָוה ּגַ ָכל ַמאי ּדַ    .יּה ָיִהיב ְלהוּ ּדְ
יּה  ן ְנדּוְנָיא ִלְבַרּתֵ    ,יֹוָמא ַחד ֲהָוה ָסִליק ְלׁשּוָקא ְלִמיְזּבַ

ֵאי ְצָדָקה  ּבָ יּה  -ַחְזיּוהּו ּגַ    ,ָטׁשּו ִמיּנֵ
ְתַרְייהוּ     .ָאַזל ְוָרַהט ּבָ

יכוּ  :ֲאַמר ְלהוּ  ְעּתִ ּבַ ַמאי ַעְסִקיתוּ  – ַאׁשְ    ?ּבְ
ָיתֹום ִויתוֹ  :ָאְמרּו ֵליּה     .ָמהּבְ
י !ָהֲעבֹוָדה :ָאַמר ָלֶהן ֵהן קֹוְדִמין ְלִבּתִ    .ׁשֶ

ֲהֵדיּה ְוָיַהב ְלהוּ  ֲהָוה ּבַ ל ּדַ ַקל ּכָ    .ׁשָ
ׁש ֵליּה ַחד זּוָזא י 13יּה ּבֵ ָזַבן  ,ּפָ ַאְכְלָבא ,ִחיּטֵ ְדֵייּה ּבְ יק ׁשַ    .ְוַאּסִ

ִביְתהוּ  יּה  ,ֲאַתאי ּדְ    ?ךְ ַמאי ַאְייֵתי ֲאבוּ  :ָאְמָרה ָלּה ִלְבַרּתֵ
ִדיֵתיּה  :ָאְמָרה ָלּה  ַאְכְלָבא ׁשְ ַאְייֵתי ּבְ ל ַמה ּדְ    .ּכָ

ַאְכְלָבא ָבא ּדְ ח ּבָ א ,ָאְתָיא ְלִמיְפּתַ ָ ַדׁשּ ִציּנֹוָרא ּדְ י ְוָקא ָנְפָקא ּבְ ָמְלָיא ִחיּטֵ    ,ֲחַזת ַאְכְלָבא ּדְ
י ָבא ֵמִחיּטֵ ח ּבָ    .ְוָלא ִמיְפּתַ

א יּה ְלֵבי ִמְדָרׁשָ ַרּתֵ ה ְלָך אֹוַהְבךָ  :ָאְמָרה ֵליּה  ,ַאְזָלא ּבְ    .ּבֹא ּוְרֵאה ֶמה ָעׂשָ
ׁש ָעַלִיךְ  !ָהֲעבֹוָדה :ָאַמר ָלּה  ָרֵאל ,ֲהֵרי ֵהן ֶהְקּדֵ י ִיׂשְ ֶאָחד ֵמֲעִנּיֵ א ּכְ ֶהן ֶאּלָ    .ְוֵאין ָלְך ּבָ

  

                                                
 ע"פ הגהת הב"ח. 13



     92 סוגיה                ''''מסכת תענית פרק גמסכת תענית פרק גמסכת תענית פרק גמסכת תענית פרק ג

 gmail.com.ilvinetdb8@1 – 0526071122דניאל ברק ווינט ועמותת וכל בנייך  –גמרא סדורה  - שמורות כל הזכויות 

137

        כה, א כה, א כה, א כה, א     ––––כד, א כד, א כד, א כד, א  .92
יָאה י ְיהּוָדה ְנׂשִ ֲעִניָתא ַרּבִ ַזר ּתַ    ,ּגָ

ֵעי ַרֲחֵמי ְוָלא    .ָאָתא ִמיְטָרא ּבָ
ְמִליֵאל :ֲאַמר ן ּגַ מּוֵאל ָהָרָמִתי ִליהּוָדה ּבֶ ְ א ִמׁשּ ה ִאיּכָ ּמָ    !ּכַ

ן ִנְתַקע ּכֵ    !אֹוי לֹו ַלּדֹור ׁשֶ
ךְ  ָיָמיו ּכָ ָעְלָתה ּבְ    !אֹוי לֹו ְלִמי ׁשֶ

יּה  ְעּתֵ    .ַוֲאָתא ִמיְטָרא - ָחַלׁש ּדַ
  

יָאה ֵבי ְנׂשִ ֲעִניָתא ּדְ ַזר ּתַ    ,ּגָ
י יֹוָחָנןאֹוְדִעיְנהּו לְ  ְוָלא    .ֵריׁש ָלִקיׁש ּולְ  ַרּבִ

   .ְלַצְפָרא אֹוְדִעיְנהוּ 
י יֹוָחָנןלְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ֲאַמר ֵליּה     :ַרּבִ

א יְלָנא ֲעָלן ֵמאּוְרּתָ    !ָהא ָלא ַקּבִ
ָרִריָנן :ֲאַמר ֵליּה  ְתַרְייהּו ּגְ    .ֲאַנן ּבָ

  
יָאה ֵבי ְנׂשִ ֲעִניָתא ּדְ ַזר ּתַ    ,ּגָ

   .ָאָתא ִמיְטָרא ְוָלא
ָנא ְלהּו  ְעָיאּתָ יא ,אֹוׁשַ ִמן ַחְבַרּיָ    :ְזִעיָרא ּדְ

ָגָגה"" ָתה ִלׁשְ    – (במדבר טו) "ְוָהָיה ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה ֶנֶעׂשְ
ה ל ְלַכּלָ ֵבית ָאִביָה  ,ָמׁשָ ִהיא ּבְ    ,ׁשֶ

ֵעיֶניָה ָיפֹות  ל ְזַמן ׁשֶ ִדיָקה - ּכָ ל ּגּוָפּה ְצִריָכה ּבְ    ,ֵאין ּכָ
ִדיָקה - ֵעיֶניָה ְטרּוטֹות  ל ּגּוָפּה ְצִריָכה ּבְ    ".ּכָ

  
יּה  אֵר  ,ָאתּו ַעְבּדֵ ַצּוָ    ,יּה ְוָרמּו ֵליּה סּוְדָרא ּבְ

   .ְוָקא ְמַצֲערּו ֵליּה 
ֵני ָמאֵתיּה  ְבֵקיּה  :ָאְמרּו ְלהּו ּבְ    ,ׁשַ

ָהא ַנִמי ְמַצֵער ָלן    ,ּדְ
יּה ְלׁשּום ָכל ִמיּלֵ ָחֵזיַנן ּדְ יָון ּדְ ַמִים ּכֵ   , ׁשָ

ְבִקיַנן ֵליּה     .ָלא ָאְמֵרי ֵליּה ִמיִדי ְוׁשַ
ְבקּוהו    .ַאּתּון ַנִמי ׁשַ

  
י ֲעִניָתא ַרּבִ ַזר ּתַ    ,ּגָ

   .ְוָלא ָאָתא ִמיְטָרא
יּה  י ִאיְלַפיְוָאְמֵרי ָלּה  ִאיְלָפאָנִחית ַקּמֵ    ,ַרּבִ

יב ָהרּוַח ' :ֲאַמר ִ א ִזיָקא - 'ַמׁשּ    ,ְוָנׂשָ
םמֹוִריד ַהגֶּ '    .ַוֲאָתא ִמיְטָרא - 'ׁשֶ

   ?ַמאי עֹוָבָדךְ  :ֲאַמר ֵליּה 
ִחיָקא :ֲאַמר ֵליּה  קּוְסָטא ּדְ ֵייְרָנא ּבְ א ,ּדַ ְלּתָ א ְוַאְבּדַ יּה ַחְמָרא ְלִקיּדּוׁשָ ֵלית ּבֵ    ,ּדְ

א ְלּתָ א ְוַאְבּדַ    ,ָטַרְחָנא ְוָאֵתיָנא ַחְמָרא ְלִקיּדּוׁשָ
יְקָנא ְלהּו ְיֵדי חֹוָבַתיְ     .יהוּ ּוַמּפִ

  
ַלע ְלַההּוא ַאְתָרא ַרב    ,ִאיּקְ

ֲעִניָתא ְוָלא ָאָתא ִמיְטָרא ַזר ּתַ    .ּגָ
ִצּבּוָרא ִליָחא ּדְ יּה ׁשְ    ,ָנִחית ַקּמֵ

יב ָהרּוַח ' :ֲאַמר ִ ב ִזיָקא -' ַמׁשּ    ,ְוָנׁשַ
ם' :ֲאַמר ׁשֶ    .ַוֲאָתא ִמיְטָרא - 'מֹוִריד ַהּגֶ

   ?ַמאי עֹוָבָדךְ  :ֲאַמר ֵליּה 
ֵקי ֲאָנא :יּה ֲאַמר לֵ  ְרּדְ ֵרי ּדַ    ,ִמיּקְ

יֵרי ְבֵני ַעּתִ י ּכִ    ,ּוַמְקֵריָנא ִלְבֵני ֲעִנּיֵ
ר ֵליּה  ָלא ֶאְפׁשָ יּה ִמיִדי - ְוָכל ּדְ ְקִליָנא ִמיּנֵ    ,ָלא ׁשַ

ַכְווֵרי יָרא ּדְ ְייהוּ  ,ְוִאית ִלי ּפֵ ֲחִדיָנא ֵליּה ִמיּנַ ע ְמׁשַ ָפׁשַ ִריָנןׁשַ ּוְמ  ,ְוָכל ַמאן ּדְ    ,ֵליּה  14ּדְ
ָאֵתי ְוָקֵרי יִסיָנן ֵליּה ַעד ּדְ    .ּוְמַפּיְ

    
ֲעִניָתא ַרב ַנְחָמן ַזר ּתַ    ,ּגָ

ָעא ַרֲחֵמי ְוָלא ָאָתא ִמיְטָרא    .ּבָ
ְקלּוהָּ ְלַנֲחָמן :ֲאַמר    .ֲחבֹוטּו ִמן ּגּוָדא ְלַאְרָעא ,ׁשַ

יּה  ְעּתֵ    .ַוֲאָתא ִמיְטָרא  -  ָחַלׁש ּדַ
  

                                                
  ע"פ דקדוקי סופרים וכתב"י. 14

  רש"י
. היה בנו של רבי יהודה נשיאה
   רבן גמליאל בר רבי:

דין גשמים . שיורלשמואל הרמתי
בשבילו דכתיב הלא קציר חטים 
היום ועכשיו באין כל ישראל 
והטילו על ר' יהודה בן גמליאל 

   דצווח וליכא דמשגח ביה:
   . תקוע:שנתקע

. והא לא קבלינן מאתמול
   בהדייהו:

. (גרירינן) גרורין ומשוכין גרירין
   אנו אחריהן וכמי שקבלנו עלינו:

. צעיר שבישיבה זעירא דמן חבריא
והאי דקרי ליה הכי משום 

   דאושעיא אחרינא הוה התם:
. זקנים מאירי עיני מעיני העדה

   העם:
בזמן שעיניה יפות אין כל גופה 

  אין  . דודאי כל גופה יפה:וכו'
. הואיל והנהו דבי עיניה יפות כו'

נשיאה דהוו עיני העדה רשעים 
דלת העם אין צריכין לבדוק מה 
מעשיהם לכך לא משגחו בהו מן 

   שמים:
אתו עבדי דריש גלותא וקא מצערו 

   . לאושעיא:ליה
. לעבדי דבי אמרו ליה בני מתא

   נשיאה:
   . מחרף ומגדף אותנו:מצער לן

. נשא . לפני התיבה:נחית קמיה
   כמו נשב:

. בכפר דחוק שיש בקוסטא דחיקא
   בו עניות ביותר:

   . מחילות של דגים:פירא דכוורי
. דלא בעי מיקרי כל מאן דפשע

   משחדינא ליה כו':
. ומסדרינא ליה ומפייסינא ליה

  מתקנן כסדר:

  רש"י
. למודם לא היה ה''ג בנזיקין הוה

   גדול אלא בסדר נזיקין:
. במסכת שכובשת ירק בקדירה

[טהרות] היא בפ' שני (מ''א) גבי 
ידות מיירי דקיי''ל (עוקצין פ''א 
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ה ֲעִניָת  ַרּבָ ַזר ּתַ    ,אּגָ
ֵעי ַרֲחֵמי ְוָלא ָאָתא ִמיְטָרא    .ּבָ

ֲעִניָתא ַרב ְיהּוָדהְוָהא  :ָאְמרּו ֵליּה  ַזר ּתַ י ֲהָוה ּגָ    !ָאָתא ִמיְטָרא ,ּכִ
   ?ַמאי ַאֲעִביד :ֲאַמר ְלהוּ 

נּוֵיי  ּום ּתְ ְייהוּ  -ִאי ִמׁשּ    !ֲאַנן ֲעִדיִפיָנן ִמיּנַ
נ   ב כד, ל ּתְ ַרב ְיהּוָדה ּכָ ֵני ּדְ ִבׁשְ ְנִזיִקין ֲהָוה^ּוֵיי ּדְ    ,ּבִ

א ְסָדִרין יּתָ ׁשִ   ,ַוֲאַנן ָקא ַמְתִניָנן ּבְ
עּוְקִצין ַרב ְיהּוָדהְוִכי ֲהָוה ָמֵטי  ְקֵדיָרה" :ּבְ ת ֶיֶרק ּבִ ּכֹוֶבׁשֶ ה ׁשֶ ָ    ",ָהִאׁשּ

ַטְרֵפיֶהן ְטהֹוִרין" :ְוָאְמֵרי ָלּה  ן ּבְ ָבׁשָ ּכְ    ,"ֵזיִתים ׁשֶ
ַרב ּוׁשְ  תוֹ ֲהָוי' :ֲאַמר    ',מּוֵאל ָקא ֲחֵזיָנא ָהָכאּדְ

א ֵליַסר ְמִתיְבּתָ עּוְקִצין ּתְ    .ַוֲאַנן ָקא ַמְתִניָנן ּבְ
ִליף ַחד ְמָסאָנא ַרב ְיהּוָדהְוִאיּלּו  י ֲהָוה ׁשָ    .ָאֵתי ִמיְטָרא ,ּכִ

י יֹוָמא -ַוֲאַנן  ן ,ָקא ַצְווִחיַנן ּכּוּלֵ ח ּבָ ּגַ ַאׁשְ א ּדְ    .ְוֵליּכָ
ּום עּוָבָד  ָחָזא ִמיִדי -א ִאי ִמׁשּ א ּדְ    .ֵליָמא ,ִאי ִאיּכָ

דֹוֵלי ַהּדֹור ֲעׂשּו ּגְ ֵאין ּדֹוָרן ּדֹוֶמה ָיֶפה ,ֲאָבל ַמה ּיַ    ?ׁשֶ
  

ֵרי ַרב ְיהּוָדה י ּתְ א ,ָחָזא ַהְנהּו ּבֵ ִריְפּתָ ְרֵצי ּבְ ֲהוּו ָקא ּפָ    ,ּדַ
ּה ' :ֲאַמר ַמע ִמיּנַ ָעְלָמא :ׁשְ ְבָעא ּבְ א ׂשָ    '.ִאיּכָ

ְפָנא - יֵניּה ָיִהיב ֵע     .ֲהָוה ּכַ
ָנןָאְמרּו ֵליּה  ַרב ְנחּוְנָיאלְ  ַרּבָ ֵריּה ּדְ ֲהָנא ּבְ ְמֵעיּה  ַרב ּכָ    :ׁשַ

יּה  ִכיַח ַקּמֵ ׁשְ ָסמּוְך ְלׁשּוָקא ,ָמר ּדִ ִפְתָחא ּדְ ֵליּפּוק ּבְ ֵייּה ּדְ    .ִניַעׂשְ
ֵייּה ְוָנַפק ְלׁשּוָקא ְ נּוְפָיא ,ַעׂשּ    ?אי ַהאיַמ  :ֲאַמר ְלהוּ  ,ָחָזא כְּ

ַבן :ָאְמרּו ֵליּה  ָקא ִמְזּדְ ַתְמֵרי ָקְייֵמי ּדְ א ּדְ    .ַאּכּוְסּפָ
ָעְלָמא :ֲאַמר ְפָנא ּבְ ּה ּכַ ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

ְמֵעיּה  לֹוף ִלי ְמָסאַניי :ֲאַמר ֵליּה ְלׁשַ ַלף ֵליּה ַחד ְמָסאָנא ַוֲאָתא ִמיְטָרא ,ׁשְ    .ׁשָ
ַלף ַאֲחִריָנא ָאָתא י ָמָטא ְלִמיׁשְ הּו ַוֲאַמר ֵליּה  ּכִ    :ֵאִלּיָ

רּוְך הּוא' דֹוׁש ּבָ ְלַפּתְ ַאֲחִריָנא ַמֲחִריְבָנא ְלָעְלָמא :ֲאַמר ַהּקָ    '.ִאי ׁשָ
מּוֵאלֲאַמר  ַבת ׁשְ ַרּה ּדְ א :ַרב ָמִרי ּבְ ּפָ ְנַהר ּפַ א ּדִ    ,ֲאָנא ֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַאּגּוּדָ

ֵחי מּו ְלַמּלָ ִאיּדְ אי ְלַמְלֲאֵכי ּדְ אּדְ  ,ַחּזַ י ,ָקא ַמְייֵתי ַחּלָ    ,ּוַמּלּוְנהּו ְלַאְרּבֵ
ְסִמיָדא    .ַוֲהָוה ִקְמָחא ּדִ

ן י ָעְלָמא ְלִמיְזּבַ    .ָאתּו ּכּוּלֵ
נּון :ֲאַמר ְלהוּ  יְזּבְ ים הּוא ,ֵמָהא ָלא ּתִ ה ִנּסִ ַמֲעׂשֵ    .ּדְ

ָפְרִזיָנא י ּדְ ִחיּטֵ י ּדְ    .ְלָמָחר ַאְתָיין ַאְרּבֵ
  

ַלע ְלַהגְ  ָרָבא    ,רֹוְנָיאִאיּקְ
ֲעִניָתא ַזר ּתַ    .ְוָלא ָאָתא ִמיְטָרא ,ּגָ

ַתֲעִניַתְייכוּ ' :ֲאַמר ְלהוּ  י ָעְלָמא ּבְ יתֹו ּכּוּלֵ    '.ּבִ
ָחָזא ֶחיְלָמא' :ְלָמָחר ֲאַמר ְלהוּ  א ּדְ    '.ֵליָמא ,ִמי ִאיּכָ

י ֶאְלָעָזר ֵמַהְגרֹוְנָיאֲאַמר ְלהּו  ֶחְלַמי :ַרּבִ    :ְלִדיִדי ַאְקְריּון ּבְ
ָלם ָטב ְלַרב ָטב ֵמִריּבֹון ָטב' יּה  ,ׁשְ ִמּטּוֵביּה ֵמִטיב ְלַעּמֵ    '.ּדְ

ּה  :ֲאַמר ַמע ִמיּנַ ֵעי ַרֲחֵמי ,ֵעת ָרצֹון ִהיא - ׁשְ    .ִמּבָ
ֵעי ַרֲחֵמי    .ְוָאֵתי ִמיְטָרא ,ּבָ

  
יָנא ּדְ  ֵבי ּדִ א ּבְ יב ַנְגּדָ ִאיַחּיַ ְבָרא ּדְ ָבַעל ָנכְ  ,ָרָבאַההּוא ּגַ ּום ּדְ    .ִריתִמׁשּ

ֵדיּה     .ּוִמית ָרָבאַנּגְ
א בֹור ַמְלּכָ י ׁשְ ָתא ּבֵ ַע ִמיּלְ ּמֵ ּתַ ָעא ְלַצעּוֵרי ְלָרָבא ,ֶאׁשְ    ,ּבָ

א ִלְבַרּה  בֹור ַמְלּכָ ׁשְ יּה ּדִ    :ָאְמָרה ֵליּה ִאיְפָרא הּוְרִמיז ִאיּמֵ
ֲהֵדי ְיהּוָדֵאי' ָבִרים ּבַ ָב  ,ָלא ֶליֱהֵוי ָלְך ֵעֶסק ּדְ ָכל ַמאן ּדְ ַרְייהּו ָיִהיב ְלהוּ ּדְ    '.ֲעָיין ִמּמָ

   ?ַמאי ִהיא :ֲאַמר ָלּה 
ֲעָין ַרֲחֵמי ְוָאֵתי ִמיְטָרא    .ּבָ

ִמיְטָרא הּוא :ֲאַמר ָלּה  ִזיְמָנא ּדְ ּום ּדְ    ,ַההּוא ִמׁשּ
א ִלְבעּו ַרֲחֵמי ָהִאיָדָנא ּמּוז ,ֶאּלָ ְתקּוַפת ּתַ    .ְוֵליֵתי ִמיְטָרא ,ּבִ

ְלָחּה ֵליּה לְ  ְך ּוָבֵעי ַרֲחֵמי :ָרָבאׁשָ ְעּתָ ין ּדַ ּוֵ ִליִתי ִמיְטָרא ,כַּ    .ּדָ
ֵעי ַרֲחֵמי     .ְוָלא ָאֵתי ִמיְטָרא -ּבָ
ל עֹוָלם :ֲאַמר ְלָפָניו ַמְענוּ " !ִרּבֹונֹו ׁשֶ ָאְזֵנינּו ׁשָ    ,ֱאלִֹהים ּבְ

יֵמיֶהם ַעְלתָּ ּבִ רּו ָלנּו ּפֹוַעל ּפָ יֵמי ֶקֶדם ֲאבֹוֵתינּו ִסּפְ     – ד)(תהילים מ ּבִ
ֵעיֵנינּו לֹא ָרִאינוּ    ! ְוָאנּו ּבְ

ִצּפֹוִרי ְלִדיְגַלת פּוְך ַמְרְזֵבי ּדְ ׁשָ    .ָאָתא ִמיְטָרא ַעד ּדְ
   :ְוָאַמר ֵליּה  ,ִאיְתֲחֵזי ֵליּה ְבֶחְלֵמיּה  ,ָאָתא ֲאבּוהַּ 
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י ַהאי א ּכּוּלֵ ַמּיָ י ׁשְ ִמיְטַרח ַקּמֵ א ּדְ ֵני ּדּוכְ  :ֲאַמר ֵליּה  ?ִמי ִאיּכָ יךְ ׁשָ    !ּתִ

יּה  ֵני ּדּוְכּתֵ    .ׁשָ
יֵני ַסּכִ ם ּפּוְרֵייּה ּבְ ִמְרׁשַ ֵחיּה ּדְ כְּ    .ְלָמָחר ַאׁשְ

  
א ּפָ ֲעִניָתא ַרב ּפַ ַזר ּתַ    .ְוָלא ָאָתא ִמיְטָרא ,ּגָ

יּה     .ָחַלׁש ִליּבֵ
ַדְייָסא א ּדְ יְנּכָ ַרף ּפִ    ,ׁשְ

   .15ְוָלא ָאָתא ִמיְטָרא ,ּוָבֵעי ַרֲחֵמי
  

   :ַנְחָמן ַרבֲאַמר ֵליּה 
ּפַ  ר אּוׁשְ יְר ּבַ ַדְייָסא !ּתִ א ַאֲחִריִתי ּדְ יְנּכָ ִריף ָמר ּפִ    .ָאֵתי ִמיְטָרא ,ִאי ׁשָ

יּה  ,ִאיְכִסיף ְעּתֵ    .ַוֲאָתא ִמיְטָרא ,ְוָחַלׁש ּדַ
  

ן ּדֹוָסא י ֲחִניָנא ּבֶ אּוְרָחא ַרּבִ    .ָאָתא ִמיְטָרא ,ֲהָוה ָקא ָאֵזיל ּבְ
ל עֹוָלםִרּבֹונֹו  :ֲאַמר ְלָפָניו ַנַחת !ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּבְ ַצַער ,ּכָ    ?ַוֲחִניָנא ּבְ

ַסק ִמיְטָרא    .ּפָ
י ָמָטא ְלֵביֵתיּה  ל עֹוָלם :ֲאַמר ְלָפָניו ,ּכִ ַצַער !ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ּבְ ַנַחת ,ּכָ    ?ַוֲחִניָנא ּבְ

   .ָאָתא ִמיְטָרא
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ן ּדֹוָסאַמאי ַאֲהְנָיא לֵ  י ֲחִניָנא ּבֶ י ַרּבִ דֹול ְלַגּבֵ כֵֹהן ּגָ    ?יּה ְצלֹוָתא ּדְ

ְתַנן    :ּדִ
ֵבית ַהִחיצֹון" ה ְקָצָרה ּבְ ִפּלָ ל תְּ ּלֵ     –" ָהָיה ִמְתּפַ

י    ?ַמאי ְמַצּלֵ
א ר ַאּדָ אוְ  ָרִבין ּבַ ר ַאּדָ ֵמיּה ּדְ  ָרָבא ּבַ ְ ְרַוְייהּו ִמׁשּ ָאְמֵרי ּתַ    :ַרב ְיהּוָדהּדְ

חּוָנהְיִה ' ׁשּוָמה ּוׁשְ ָנה ַהזֹּו ּגְ ָ ֵהא ַהׁשּ ּתְ ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ    ,י ָרצֹון ִמּלְ
  

חּוָנה" ָייָתא ִהיא -  "ׁשְ ִריעּוָתא ִהיא ?!ְמַעלְּ ה ּגְ ַרּבָ    !ַאּדְ
  

א    ,ֶאּלָ
חּוָנה ׁשּוָמה ּוְטלּוָלה -  ִאם ׁשְ ֵהא ּגְ    .ּתְ

  
ת עֹוְבֵר  ִפּלַ ֵנס ְלָפֶניָך ּתְ ָרִכיםְוַאל ִיּכָ    '.י ּדְ

  
ָרָבא ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ ְ ים ִמׁשּ    :ַרב ְיהּוָדהְמַסּיֵ

ֵבית ְיהּוָדה'    ,ָלא ַיֲעֵדי ָעֵביד ׁשּוְלָטן ִמּדְ
ה ְרֵנס ֶזה ִמּזֶ ָרֵאל ְצִריִכין ְלִהְתּפַ ָך ִיׂשְ    '.ְולֹא ְלַעם ַאֵחר ,ְוַאל ְיהּו ַעּמְ

  
   :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ת קֹול יֹוֵצאת ְואֹוֶמֶרת ָכל יֹום ָויֹום ּבַ    :ּבְ
ִני' ִביל ֲחִניָנא ּבְ ׁשְ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ִניּזֹון ּבִ    ,ּכָ

ִני ת ,ַוֲחִניָנא ּבְ ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ַקב ֲחרּוִבים ֵמֶעֶרב ׁשַ ּיֹו ּבְ    '.ּדַ
  

ל ַמֲעֵלי  ּנּוָרא ּכָ א ּתַ ִביְתהּו ְלֶמיַחּמָ אֲהָוה ְרִגיָלא ּדְ ּתָ ּבָ ׁשַ    ,ּדְ
א   א כה, ְדָייא ַאְקַטְרּתָ יּסּוָפא^ ְוׁשַ ּום ּכִ    .ִמׁשּ

א ּתָ יׁשְ א ּבִ ְבּתָ יּבַ ֵלית ְלהּו ְוָלא ִמיֵדי :ָאְמָרה ,ֲהָוה ָלּה ַהְך ׁשִ ִדי ָיַדְעָנא ּדְ י ַהאי ,ִמּכְ    ?ַמאי ּכּוּלֵ
ָבא    ,ָאְזָלא ְוָטְרָפא ַאּבָ

ָפא ּסְ    .רֹוָנאְוַעְייָלא ְלִאיְנּדְ  ,ִאיּכַ
א ַחְזָיא ְלַתּנּוָרא ָמֵלא ַלְחָמא ,ִאיְתֲעִביד ָלּה ִניּסָ א ,ּדְ ָנא ָמֵלא ִליׁשָ    .ְוַאּגָ

ָלִניָתא :ָאְמָרה ָלּה  ָלִניָתא ּפְ ָקא ָחִריְך ַלְחִמיךְ  !ּפְ    .ַאְייֵתי ָמָסא ּדְ
   .ַאף ֲאָנא ְלָהִכי ָעְייֵלי :ָאְמָרה ָלּה 

  
ָנא    :ּתָ

ה ִנְכְנָסהַאף ִהיא ְלָהִביא ַמְר "    ,ּדֶ
ים ִנסִּ ֶדת ּבְ לּוּמֶ ּמְ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ

  

                                                
אגרסת רש"י:  15 ּפָ ֲעִניָתא ַרב ּפַ ַזר ּתַ יּה  ,ּגָ    .א ִמיְטָראְוָלא ָאָת טעים מידי בעי רחמי ָחַלׁש ִליּבֵ
  

  רש"י
: אל תשכב במטתך אשני מטתך

   הלילה:
. שרצו שדים להורגו בסכיני

וחתכו את מטתו והיינו דאמרי' 
 בשחיטת חולין בפרק הזרוע (דף
קלג.) וליקריוה לרבא רבא נזוף 
היה לא מצינו לו נזיפה בכל הש''ס 
אלא בזה המעשה כשביקש 
הגשמים בתמוז שלא לצורך: הכי 
גרסינן ר''פ גזר תעניתא חלש לביה 
טעים מידי בעא רחמי ולא אתא 

   מיטרא:
. אי שריף מר חדא פינכא דדייסא

מלשון שורפה חיה (ע''ז דף כט:) 
חיך פינכי פינכא מלא כף כמו מל

(פסחים דף מט.) דייסא טריי''ס 
בלע''ז ולחוכא קאמר ליה הכי 
משום דטעים ברישא והדר בעא 

   רחמי:
   . תנא הוא:רבי חנינא בן דוסא

. שמבקשין כל העולם כולו בצער
   מים לשדותיהן:

. שאני יושב בביתי ואיני בנחת
צריך לגשמים לפי שאין לי שדות: 
מאי אהניא ליה צלותיה דכהן 

דול כשהיה מתפלל תפלה קצרה ג
ביום הכפורים שהיה אומר אל 
יכנס לפניך תפלת עוברי דרכים 
דר' חנינא מבטל ליה לצלותיה 
דכהן גדול שאעפ''כ שמע הקב''ה 

   תפלתו ופסיק מיטרא:
. חמה כמו חמותי ראיתי שחונה

אור (ישעיהו מד) תירגם יונתן בן 
   עוזיאל שחינת:

. כשהיא אם שחונה תהא גשומה
מה צריכה הארץ לגשמים מאד ח

   ותדיר:
בת קול יוצאת ואומרת כל העולם 

   . ולא גרסי' מהר חורב:כולו
קב חרובים מערב שבת לערב 

. כל השבת היה ניזון בכך שבת
חסר לחם היה ומתגלגל היה 

   בחרובין:
. דבר שמעלה עשן אקטרתא

  כקיטור הכבשן:
. שהיו שכינותיה משום כיסופא

ת והיא אופות עיסה לכבוד שב
   אינה עושה כלום:

   . עריבה:אגנא
. עתר שמוציאין בו הלחם מסא

מרדה פאלי''א בלע''ז ומרדה 
   ומסא חדא מילתא היא:

. תנא אף היא להביא מרדה נכנסה
פל''א בלע''ז על שם שרודין בה פת 
מן התנור שלא היתה שואלת מפני 

  שרגילה בניסין:
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ִביְתהוּ  י ַהאי :ָאְמָרה ֵליּה ּדְ    ?ַעד ֵאיַמת ֵניִזיל ְוִנְצַטֵער ּכּוּלֵ

   ?ַמאי ַנֲעֵביד :ֲאַמר ָלּה 
ֵניְתבּו ָלְך ִמיִדי ֵעי ַרֲחֵמי ּדְ    .ּבָ

ָעא ַרֲחֵמי ַדֲהָבא ,ּבָ ָפתּוָרא ּדְ ְרָעא ּדְ ת ָיד ְוָיֲהבּו ֵליּה ַחד ּכַ יּסַ ִמין ּפִ    .ָיְצָתה ּכְ
ֶחְלָמא ַחְזָיא ְרֵעי :ּבְ ָלת כַּ ִאית ֵליּה ּתְ ַדֲהָבא ּדְ תֹוָרא ּדְ ָאְכֵלי ַאּפְ יֵקי ּדְ ְרֵעי ,ֲעִתיֵדי ַצּדִ ְתֵרי ּכַ תֹוָרא ּדִ    .ְוִאיהּו ַאּפְ

ָלםִניָחא ָלְך ּדְ  :16ֲאַמר ָלּה  ִמׁשְ תֹוָרא ּדְ י ָעְלָמא ַאּפְ ִמֲחַסר ,ֵמיַכל ָאְכֵלי ּכּוּלֵ תֹוָרא ּדְ    ?ַוֲאַנן ַאּפְ
   ?ּוַמאי ַנֲעֵביד :ָאְמָרה ֵליּה 

ךְ  ְקִליְנהּו ִמיּנָ ִנׁשְ ֵעי ַרֲחֵמי ּדְ    !ּבָ
ֵעי ַרֲחֵמי ָקלּוהוּ  ,ּבָ    .ּוׁשְ

  
ָנא    :ּתָ

דֹול ָהָיה ֵנס ַאֲחרֹון יֹוֵתר ִמן ָהִראׁש "    ,"ֹוןּגָ
ְגִמיֵרי ֵמיָהב ָיֲהֵבי :ּדִ ְקֵלי ,ּדְ ָקל ָלא ׁשָ    .ִמיׁשְ

  
  

י ְמׁשֵ י ׁשִ ֲהַוות ֲעִציָבא ,ַחד ּבֵ יּה ּדַ    ,ַחְזֵייּה ִלְבַרּתֵ
י  :ֲאַמר ָלּה  ּתִ איַא ּבִ    ?ֲעִציַבּתְ  17ּמַ

ֶמן :ָאְמָרה ֵליּה  ל ׁשֶ ְכִלי ׁשֶ ף ִלי ּבִ ל חֹוֶמץ ִנְתַחּלֵ ִלי ׁשֶ תְוִהְדַלְקּתִ  ,ּכְ ּבָ ּנּו אֹור ְלׁשַ    .י ִמּמֶ
י :ֲאַמר ָלּה  ּתִ ת ָלךְ  ,ּבִ ֶמן ְוִיְדלֹוק ?ַמאי ִאיְכּפַ ֶ ָאַמר ַלׁשּ    !הּוא יֹאַמר ַלחֹוֶמץ ְוִיְדלֹוק ,ִמי ׁשֶ

  
ָנא    :ּתָ

ָלה" ּנּו אֹור ְלַהְבּדָ ֵהִביאּו ִמּמֶ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו ַעד ׁשֶ    ".ָהָיה ּדֹוֵלק ְוהֹוֵלְך ּכָ
  

י ֲחנִ  ן ּדֹוָסאַרּבִ י יָנא ּבֶ    .ֲהוּו ֵליּה ָהָנְך ִעיּזֵ
   !ָקא ַמְפְסָדן :ָאְמרּו ֵליּה 

י -ִאי ָקא ַמְפְסָדן  :ֲאַמר    ,ִניְכִליְנהּו ּדּוּבֵ
ַקְרַנְייהוּ  - ְוִאי ָלא  א ּבְ א ּדּוּבָ יֵתי ְלאּוְרּתָ ל ֲחָדא ַוֲחָדא ּתֵ    .ּכָ

א ל ֲחָדא ַוֲחָדא ּדּוּבָ  ,ְלאּוְרּתָ ַקְרַנְייהוּ ַאְייֵתי ּכָ    .א ּבְ
  
  

א ְבּתָ יּבַ יָתא ,ֲהָוה ֵליּה ַהִהיא ׁשִ ְנָיא ּבֵ ָקא ּבָ ׁשּוֵרי ,ּדְ    .ְוָלא ָמטּו ּכְ
יּה  ׁשּוַראי :ָאְמָרה ֵליּה  ,ָאְתָיא ְלַקּמֵ יִתי ְוָלא ָקָמטּו ּכְ ִניִתי ּבֵ    .ּבָ

ֵמךְ  :ֲאַמר ָלּה  ְ    ?ַמה ׁשּ
   .ַאְיּכוּ  :ָאְמָרה ֵליּה 

ׁשּוַרִיךְ  ַאְיּכוּ  :ֲאַמר    .ִניְמטּו ּכְ
  

ָנא    :ּתָ
ה ְלָכאן" ה ְלָכאן ְוַאּמָ ְצאּו ַאּמָ ּיָ יעּו ַעד ׁשֶ    ,ִהּגִ
   :ֵיׁש אֹוְמִריןוְ 

אּום    ."ְסִניִפין ֲעׂשָ
  

ְנָיא    :ּתַ
   :אֹוֵמר ְּפֵלימוֹ "

ִית    ,ֲאִני ָרִאיִתי אֹותֹו ַהּבַ
ה ְל  ה ְלָכאן ְוַאּמָ    ,ָכאןְוָהיּו קֹורֹוָתיו יֹוְצאֹות ַאּמָ

תוֹ  :ְוָאְמרּו ִלי ְתִפּלָ ן ּדֹוָסא ּבִ י ֲחִניָנא ּבֶ יָרה ַרּבִ ּקֵ ִית ֶזה ׁשֶ    ".ּבַ
  

ן ּדֹוָסא י ֲחִניָנא ּבֶ ים ,ְוַרּבִ    !ְוָהא ָעִני ָהֵוי ?ֵמֵהיָכן ֲהוּו ֵליּה ִעּזִ
  

   ,ְועֹוד
ָרֵאל" :ָאְמרּו ֲחָכִמים ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ּבְ ּקָ ֵהָמה ּדַ ִלין ּבְ    !"ֵאין ְמַגּדְ

  
ְנָחסָאַמר     :ַרב ּפִ

יתוֹ  ַתח ּבֵ ה ְוָעַבר ָאָדם ֶאָחד ַעל ּפֶ ְרְנגֹוִלין ,ַמֲעׂשֶ ם ּתַ יַח ׁשָ    ,ְוִהּנִ
ל  ּתֹו ׁשֶ ן ּדֹוָסאּוְמָצאָתן ִאׁשְ י ֲחִניָנא ּבֶ   ,ַרּבִ

                                                
  ע"פ מסורת הש"ס ועוד. 16
 ע"פ מסורת הש"ס. 17

  רש"י
 . דביתהו בחלמא:חזיא

בתר  .מישקל לא שקלי
דיהבי: כל היכא דתני בי 
שמשי היינו ערב שבת לא 

   שמעתי טעם:
. בכלי שיש בו במנא דחלא

החומץ ושמתי החומץ 
   בנר ויכבה הנר:

עד שנטלו ממנו אור 
. הדליק ממנו נר להבדלה

אחר ליהנות בו ונר של 
מעשה נסים כיבה כי היכי 
דעבד רב יהודה (לעיל דף 
   כד:) בחלא דהוה סמידא:

   . שדות:י לןקא מפסד
   . וזאבים בשדות:דובים

. אין ולא מטו כשורי
הקורות מגיעות מכותל 

   לכותל:
. איכו נימטו כשוריך

   יאריכו הקורות:
. הקורות של סניפין היו

חליות היו במעשה נס 
נדבקו להן חתיכות 

  קטנות לאורכן:
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יֵציֶהן    .ְוָאַמר ָלּה ַאל ּתֹאְכִלי ִמּבֵ
  

יִצים    ,ֲעִרין אֹוָתםְוָהיּו ְמַצ  ,ְוַתְרְנגֹוִלין ,ְוִהְרּבּו ּבֵ
ים ְדֵמיֶהן ִעּזִ    .ּוְמָכָרן ְוָקָנה ּבִ

ְרְנגֹוִלין ּנּו ַהּתַ ָאְבדּו ִמּמֶ ַעם ַאַחת ָעַבר אֹותֹו ָאָדם ׁשֶ י :ְוָאַמר ַלֲחֵבירוֹ  ,ּפַ לִּ ְרְנגֹוִלין ׁשֶ י ַהּתַ ְחּתִ ָכאן ִהּנַ    .ּבְ
ַמע  י ֲחִניָנאׁשָ ֶהן ִסיָמן :ָאַמר לוֹ  ,ַרּבִ    ?ֵיׁש ְלָך ּבָ

   .ֵהן :ַמר לוֹ ָא 
ין ,ָנַתן לֹו ִסיָמן ַקְרַנְייהוּ  ,ְוָנַטל ֶאת ָהִעּזִ י ּבְ ַאְייתּו ּדּוּבֵ י ּדְ    .ְוֵהן ֵהן ִעיּזֵ
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        כה, אכה, אכה, אכה, א .93
ָדת ן ּפְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָתא טּוָבא ַרּבִ ִחיָקא ֵליּה ִמיּלְ    .ּדְ

ָתא ְטַעם ,ָעַבד ִמּלְ    ,ְוָלא ֲהָוה ֵליּה ִמיִדי ְלּמִ
ָרא ּדְ  ַקל ּבְ פּוֵמיּה ׁשָ ְדֵייּה ּבְ    ,תּוָמא ְוׁשַ

יּה     .ְוִנים ,ָחַלׁש ִלּבֵ
יּה  ּיּוֵלי ּבֵ ָנן ְלׁשַ    ,ָאזּול ַרּבָ
יךְ  ֵכי ְוַחּיֵ ָקא ּבָ נּוָרא ֵמַאּפּוֵתיּה  ,ַחְזיּוהּו ּדְ    .ּוְנַפק צּוִציָתא ּדְ

י ִאְתַער יְכּתְ  :ָאְמרּו ֵליּה  ,ּכִ ִכית ְוַחּיַ    ?ַמאי ַטְעָמא ָקּבָ
רּוְך הּוא :הוּ ֲאַמר לְ  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ֲהָוה ָיֵתיב ִעּמִ ַהאי ָעְלָמא :ְוָאְמִרי ֵליּה  ,ּדַ    ?ַעד ָמַתי ֶאְצַטֵער ּבְ

ִני :ַוֲאַמר ִלי א ,ֶאְלָעָזר ּבְ ֵכיּה ְלָעְלָמא ֵמֵריׁשָ ַאּפְ ְמזֹוֵני?ִניָחא ָלְך ּדְ א ּדִ ְעּתָ ׁשַ ת ּבְ ִמְתַיְלּדַ ר ּדְ    .ֶאְפׁשָ
יּה  ר :ָאְמֵרי ְלַקּמֵ י ַהאי ְוֶאְפׁשָ    ?!ּכּוּלֵ

ַחִיי ְטֵפי :ָאְמִרי ֵליּה  ָחֵייָנא ,ּדְ    ?אֹו ּדְ
ָחִיית :ֲאַמר ֵליּה     .ּדְ

יּה  ן :ָאְמֵרי ְלַקּמֵ ִעיָנא ,ִאם ּכֵ    .ָלא ּבְ
ָאְמַרּתְ  :ֲאַמר ִלי ַהאי ַאְגָרא ּדְ ִעיָנא' :ּבְ    ',ָלא ּבְ

ָאֵתי ֵליְסֵר  - ָיִהיְבָנא ָלְך ְלָעְלָמא ּדְ ְפָרת ְוִדיְגַלתּתְ ְכָיין ּכִ ָחא ֲאַפְרְסמֹון ּדַ ִמׁשְ    ,י ְנַהְרָווָתא ּדְ
הוּ  ּתְ ּבְ ִמַעְנּגַ    .ּדְ
יּה     ?ַהאי ְותּו ָלא :ָאְמֵרי ְלַקּמֵ

   ?ּוְלַחְבָרְך ַמאי ָיִהיְבָנא :ֲאַמר ִלי
ִעיָנא :ָאְמֵרי ֵליּה  ֵלית ֵליּה ּבְ ְבָרא ּדְ    ?!ַוֲאָנא ִמּגַ

ַאְסקוּ     ,ְטָלא ַאּפּוַתאיַמְחָיין ּבְ
ִרי :ַוֲאַמר ִלי יַרי ,ֶאְלָעָזר ּבְ ְך ּגִ יֵרי ּבָ    .ּגִ

  

  רש"י
. אמורא היה והוא ר''א בן פדת

הנקרא מרא דארעא דא''י במסכת 
דף כ:) בעל הוראות היה נדה (

והוא שימש רבי יוחנן אחרי מות 
   ריש לקיש והיה דחוק ועני:

   . הקיז דם:עבד מילתא
. בן השום צלע של ברא דתומא

   שום:
   . נתעלפה:חלש ליביה

   . ניצוץ:צוציתא
   . ממצחו:מאפותיה

. בתמיה כולי כולי האי ואפשר
האי עבדת ואכתי הך ספיקא 
 דלמא לא מיתרמינא בשעתא

   דמזוני:
. ימי חיי דחיי נפישא או דחיינא

שחייתי כבר הם רבים ממה שאני 
   עתיד לחיות:
. מה שכבר חיית אמר דחיית

מרובים ממה שאתה עתיד לחיות 
והיינו דקא בכי כי אמר שכינה 
הכי והאי דחייך משום י''ג 
נהרוותא לרחוץ בהן ולטייל בהן 

   מזה לזה:
. דתיחרביה אי הכי לא בעינא

   לעלמא:
. וכי אין אתה נותן לי ותו לא

   דברים אחרים:
. א''ל ולחברך מאי קא יהבינא

אנא מגברא דלית ליה בעינא לא 
   גריס בספר רבי ובספר שלי כתוב:

. היינו באסקטולא אפותאי
צוציתא דנפק מיניה שמדביק 
אצבע צרדא עם הגודל ומכה 

   בצפורן האצבע:
. כלומר הכיתי איגרו בך גירי

  בעלמא אמר כן: בחיצי לחדווה
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        בבבב- - - - כה, אכה, אכה, אכה, א .94
ר ֲחִניָנא י ָחָמא ּבַ ֲעִניָתא ַרּבִ ַזר ּתַ    .ְוָלא ָאָתא ִמיְטָרא ,ּגָ

ן ֵלִויְוָהא  :ָאְמרּו ֵליּה  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ֲעִניָתא ַרּבִ ַזר ּתַ    .ְוָאֵתי ִמיְטָרא ,ּגָ
ר ֵליַואי ,ָהא ֲאָנא :ֲאַמר ְלהוּ     .ָהא ּבַ

ֵניֵתי :ָאְמרּו ֵליּה  ין ,ּדְ ְעּתִ ין ּדַ ּוֵ ָאֵתי ִמיְטָרא ,ְוִניּכַ ְייהּו ּדְ ָתְבֵרי ִציּבּוָרא ִלּבַ ר ּדְ    .ֶאיְפׁשָ
עּון ַרֲחֵמי    .ְוָלא ָאֵתי ִמיְטָרא ,ּבָ

ִביֵלנוּ  :ֲאַמר ְלהוּ  ׁשְ בֹא ָמָטר ּבִ ּיָ    ?ִניָחא ְלכּו ׁשֶ
   .ֵהן :יּה ָאְמרּו לֵ 

ַנִיךְ  ,ָרִקיַע  ,ָרִקיַע  :ֲאַמר י ּפָ ּסִ    !ּכַ
י ּסֵ    .ָלא ִאיּכַ

ֵני ָרִקיַע  :ֲאַמר ין ּפְ ה ַעזִּ ּמָ    !ּכַ
י ּסֵ    .ַוֲאָתא ִמיְטָרא ,ִאיּכַ

  
  

ֲעִניָתא ֵלִוי ַזר ּתַ    .ְוָלא ָאָתא ִמיְטָרא ,ּגָ
ל עֹוָלם :ֲאַמר ְלָפָניו ְבּתָ  !ִרּבֹונֹו ׁשֶ רֹוםָעִליָת ְוָיׁשַ ּמָ ֶניךָ  ,ּבַ ה ְמַרֵחם ַעל ּבָ    ?!ְוֵאין ַאּתָ

ַלע ,ָאָתא ִמיְטָרא    .ְוִאיּטְ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
י ַמְעָלה ַלּפֵ ָבִרים כְּ    ,ְלעֹוָלם ַאל ָיִטיַח ָאָדם ּדְ

ַלע י ַמְעָלה ְוִאיּטְ ַלּפֵ ָבִרים ּכְ דֹול ֵהִטיַח ּדְ ֲהֵרי ָאָדם ּגָ    .ׁשֶ
   .ֵלִוי ?ּוַמּנוּ 

  
ָרָמא ֵליּה וְ     ?!ָהא ּגְ

יּה ּדְ  ֵלִויְוָהא  ה ַקּמֵ יַאְחֵוי ִקיּדָ ַלע ַרּבִ    !ְוִאיּטְ
  

ָרָמא ֵליּה     .ָהא ְוָהא ּגְ
  
  

ר לּוְלָייִני יא ּבַ י ִחּיָ ָקָאְמֵרי ַרּבִ ְך ֲעָנֵני ּדְ ְמִעיְנהּו ְלַהּנָ    :ׁשַ
ַעּמֹון ּומֹוָאב' א ּבְ    '.ֵניתּו ְוִניְתֵבי ַמּיָ

ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו לּוָה  !ִרּבֹונֹו ׁשֶ ל אּוּמֹות ָהעֹוָלם ְולֹא ִקיּבְ ָרֵאל ָחַזְרּתָ ַעל ּכָ ָך ִיׂשְ ַתּתָ ּתֹוָרה ְלַעּמְ ּנָ ׁשֶ    ,ּכְ
ה נֹוֵתן ָלֶהם ָמָטר יו ַאּתָ דּו ָהָכא ?!ְוַעְכׁשָ    !ׁשְ

ְיהוּ  ְדיּוהַּ ַאּדּוְכּתַ    .ׁשַ
  

ַרׁש  ר לּוְלָייִניּדָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ְכִתיבַמ  ה" :אי ּדִ ּגֶ ָבנֹון ִיׂשְ ּלְ ֶאֶרז ּבַ ָמר ִיְפָרח ּכְ תָּ יק ּכַ   (תהילים צב)?  "ַצּדִ

ָמר"ִאם ֶנֱאַמר  ה ֶנֱאַמר  "תָּ    ,"ֶאֶרז"ָלּמָ
ה ֶנֱאַמר  "ֶאֶרז"ְוִאם ֶנֱאַמר  ָמר"ָלּמָ    ?"תָּ
ָמר"ִאיּלּו ֶנֱאַמר     ",ֶאֶרז"ְולֹא ֶנֱאַמר  "תָּ

ָמר :ָהִייִתי אֹוֵמר   ב כה, ְזעֹו ַמְחִליף ^ ַמה ּתָ ְזעֹו ַמְחִליף -ֵאין ּגִ לֹום ֵאין ּגִ יק ַחס ְוׁשָ    ,ַאף ַצּדִ
   ."ֶאֶרז"ְלָכְך ֶנֱאַמר 
ָמר"ְולֹא ֶנֱאַמר  "ֶאֶרז"ִאיּלּו ֶנֱאַמר     ,"תָּ
ירֹות  "ֶאֶרז"ָמה  :ָהִייִתי אֹוֵמר ה ּפֵ ה ּפֵ  -ֵאין עֹוׂשֶ לֹום ֵאין עֹוׂשֶ יק ַחס ְוׁשָ    ,ירֹותַאף ַצּדִ
ָמר"ְלָכְך ֶנֱאַמר  ְזעֹו ַמְחִליף - "ֶאֶרז"ְוֶנֱאַמר  "תָּ    .ְוֶאֶרז ּגִ

  
ְנָיא    :ְוָהּתַ

   ,ַהּלֹוֵקַח ִאיָלן ֵמֲחֵבירֹו ָלקֹוץ"
ְרַקע ֶטַפח ְוקֹוֵצץ יהֹו ִמן ַהּקַ    .ַמְגּבִ

ְקָמה  ִ ן ַהׁשּ ַסּדַ ֵני ְטָפִחים - ּבְ    ,ׁשְ
ְקָמה  ִ ְבתּוַלת ַהׁשּ לֹׁשָ  -ּבִ    ,ה ְטָפִחיםׁשְ

ָקִנים ּוִבְגָפִנים  ָקק ּוְלַמְעָלה - ּבְ    ,ִמן ַהּפְ
ְדָקִלים ּוַבֲאָרִזים  ְזעֹו ַמְחִליף - ּבִ ֵאין ּגִ ִריׁש ְלִפי ׁשֶ ה ּוַמׁשְ    !"חֹוֵפר ְלַמטָּ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ָהָכא ּבְ
ָאר ִמיֵני ֲאָרִזים ׁשְ    .ּבִ

  
ר הּוָנא ה ּבַ ְדַרּבָ    ,ּכִ

ֲאַמר  ה ּבַ ּדַ    :ר הּוָנאַרּבָ
ָרה ִמיֵני ֲאָרִזים ֵהן    ,ֲעׂשָ

  רש"י
. הוא איש הא אנא והא בר ליואי

אחד ואני איש אחד הוא עדיף 
   מינאי:
   . שוברים:דתברי

. מקבלים שיבא מטר בשבילנו
אתם עליכם ומסכימין לדעת 

  אחד:
   . דלא כסין מצבורא:כמה עזין 

. נועץ שני גודליו לוי אחוי קידה
 בארץ ושוחה ונושק את הרצפה:

. החטא גרם לו הא והא גרמא ליה

  .שנצלע בקידה
   . אם נפסק:ואין גזעו מחליף

. אין לו זכר צדיק אין אף צדיק
   גזעו מחליף אינו בתחיית המתים:

. אין לו צדיק אינו עושה פירות
   שכר לעתיד:

. נטיעה שלא בתולת השקמה
   נקצצה מעולם:

. שכבר הזקין טרונ''ק בלע''ז סדן
שנקצץ וחוזר ומתעבה והוא 

א בסדניה יתיב מלשון סדנ
   (פסחים דף כח.):

   . שכבר גזעו מחליף:שני טפחים
   . קשר התחתון:מן הפקק

. שנאמר אתן במדבר מיני ארזים
ארז שטה והדס וגו'. ובציר להו 
תלת ובראש השנה (דף כג.) מפרש 
הוסיפו עליהם אלונים אלמונים 

  אלמוגים:
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ֱאַמר ּנֶ יָטה ַוֲהַדס" :ׁשֶ ר ֶאֶרז ׁשִ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ   (ישעיהו מא). ְוגֹו'  "ֶאתֵּ

  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ּבְ " י ֱאִליֶעֶזרַמֲעׂשֶ ּבּור ַרּבִ ֲעִנּיֹות ַעל ַהּצִ ֵרה תַּ לֹׁש ֶעׂשְ ַזר ׁשְ ּגָ    ,ׁשֶ

ִמים ׁשָ    .ְולֹא ָיְרדּו ּגְ
ּבּור ָלֵצאת ַאֲחרֹוָנה ִהְתִחילּו ַהּצִ    ,ּבָ

ם ְקָבִרים ְלַעְצְמֶכם :ָאַמר ָלֶהם ְנתֶּ ּקַ    ?תִּ
ה  ְבִכּיָ ל ָהָעם ּבִ עּו ּכָ ִמים - ּגָ ׁשָ    .ְוָיְרדּו ּגְ

  
ה ּבְ  י ֱאִליֶעֶזרׁשּוב ַמֲעׂשֶ יָבה ַרּבִ ַרד ִלְפֵני ַהתֵּ ּיָ    ,ׁשֶ

ָרכֹות ע ּבְ ִרים ְוַאְרּבַ    .ְולֹא ַנֲעָנה - ְוָאַמר ֶעׂשְ
י ֲעִקיָבאָיַרד  ה'   :ְוָאַמר ,ַאֲחָריו ַרּבִ א ָאתָּ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָ    ,ָאִבינּו ַמְלּכֵ

נּו ְלַמַעְנָך ַרֵחם ָעֵלינוּ     – 'ָאִבינּו ַמְלּכֵ
ִמים ׁשָ    .ְוָיְרדּו ּגְ

ָנן ֵני ַרּבָ ת קֹול ְוָאְמָרה ,ֲהוּו ְמַרּנְ נֵ  :ָיְצָתה ּבַ הלֹא ִמּפְ דֹול ִמּזֶ ה ּגָ ּזֶ    ,י ׁשֶ
ה ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו ּזֶ א ׁשֶ    ".ְוֶזה ֵאינֹו ַמֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו ,ֶאּלָ

  

  רש"י
. מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס

ענו והלכו עד י''ג תעניות שהת
שגמרו י''ג כדתנן (לעיל דף יב:) 

   עברו אלו ולא נענו כו':
. מבית התחילו הצבור לצאת

   הכנסת:
. בתמיה אין לכם קברים תקנתם

אלא לכו קברו עצמכם מפני 
. צעקו כמו אם יגעה געו הרעב:

שור על בלילו (איוב ו) הלוך וגעו 
  (שמואל א ו):
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        כה, בכה, בכה, בכה, ב .95
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֲעִניָתם" ּבּור ּפֹוְסִקין ִמתַּ ִמים יֹוְרִדין ְוַהּצִ ׁשָ    ?ַעד ָמַתי ְיהּו ַהּגְ
ה ֲחֵריׁשָ ֶרְך ַהּמַ ְמלֹא ּבֶ    ,ּכִ

ְבֵרי י ֵמִאיר ּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ֲחֵרָבה     ,ֶטַפח –ּבַ
ֵבינֹוִנית     ,ְטָפַחִיים –ּבְ
ֲעבּוָדה  ה ְטָפִחים - ּבַ לֹׁשָ    ".ׁשְ

  
ְנָיא    :ּתַ

ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַמְעָלה ה ְט  ,ֵאין ְלָך ֶטַפח ִמּלְ לֹׁשָ הֹום יֹוֵצא ִלְקָראתֹו ׁשְ ֵאין תְּ    ."ָפִחיםׁשֶ

  
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

   "!ְטָפַחִיים"
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
ֲעבּוָדה אן ּבַ    ,ּכָ

ֵאיָנּה ֲעבּוָדה ׁשֶ אן ּבְ    .ּכָ
  
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ָחג ִים ּבֶ ִכין ֶאת ַהּמַ ַנּסְ ּמְ ׁשֶ    ,ּכְ

הֹום אֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  ע ֵמיֶמיךָ  :ּתְ ֵני ֵריִעים ֲאִני ׁשֹוֵמַע  ,ַאּבַ    ,קֹול ׁשְ
ֱאַמר ּנֶ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריךָ " :ׁשֶ הֹום ֶאל תְּ   (תהילים מב). ְוגֹו'  "תְּ

  

הָאַמר     :ַרּבָ
   ,ְלִדיִדי ָחִזי ִלי ַהאי ִריְדָיא

א) ּוְפִר  ְלּתָ ֵמי ְלֵעיְגָלא (ּתִ ְפָווֵתיּה יָט ּדָ    ,א ׂשִ
ָאה ָאה ִלְתהֹוָמא ִעיּלָ ּתָ הֹוָמא ּתַ ין ּתְ    .ְוָקְייָמא ּבֵ

ָאה ֲאַמר ֵליּה ִלְת     '!ֲחׁשֹור ֵמיֶמיךָ ' :הֹוָמא ִעיּלָ
ָאה ֲאַמר ֵליּה  ּתָ ע ֵמיֶמיךָ ' :ִלְתהֹוָמא ּתַ    '!ַאּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ ָאֶרץ"ׁשֶ ִנים ִנְראּו ּבָ ּצָ   .(שיר השירים ב) ְוגֹו' "ַהּנִ
  
  

  רש"י
. ויהיו הצבור פוסקין מתעניתם

דתנן (שם) עברו אלו ולא נענו ב''ד 
גוזרין עוד כו' אבל נענו שוב אין 
צריכין להתענות והני מילי צבור 
אבל יחיד שהיה מתענה על החולה 
ונתרפא או על צרה ועברה הרי 
מתענה ומשלים כדאמרן לעיל (דף 

   י:) כך שמעתי:
. אם כמלא ברך המחרישה

טשטשו הגשמים בעומק הקרקע 
   ענית המחרישה:כשיעור שורת מ

. הוא הכלי שחורשין בו ברך
ומבריכין אותו סמוך לקרקע 
כשחורשין בו כלומר מילא התלם 
שיראו המים בתלם מחרישתו 

   שקורין קולטר''א:
. קרקע יבישה טפח כיון בחרבה

דחריבה היא ונכנסו בה הגשמים 
   טפח ודאי רוב גשמים ירדו:

. חרושה כגון שדה ניר בעבודה
מים הרבה ג' הנכנסים בה גש

טפחים דאפי' בגשמים מועטין 
   נכנסין בה בטפח או בטפחיים:

. כשנכנסו הגשמים אין לך כל טפח
בעומק הקרקע טפח תהום עולה 
ומתגבר ג' טפחים ואע''ג דסומכא 
דארעא אלפא גרמידי בפרק 
החליל (סוכה דף נג:) אפ''ה 

   רטיבותא מהנייא:
. תהום יוצא לקראתו ב' והתניא

   טפחים:
דקתני טפחיים ותו לא  הא

. דאע''ג דנכנסו טפח בעבודה
בקרקע פורתא הוא דנחית ואהכי 
לא נפיק בהו לקבליה שלשה 

   טפחים אלא פורתא טפחיים:
. דכי נכנסו בה בשאינה עבודה

טפח טפי הוא דנחית ונפיק תהום 
   לקיבליה ג' טפחים:

   . לשון נחל נובע:אבע
. ניסוך המים קול שני ריעים

   ן:וניסוך היי
. מים תהום אל תהום קורא

   עליונים ומים תחתונים:
   . אותן שני ספלים:צנוריך

. מלאך הממונה על האי רידיא
   הגשמים כך שמו:

   . ול''ג תלתא:דמי לעיגלא
. בין בין תהומא עילאה לתתאה

הרקיע לאוקיינוס היכא דנשקי 
   ארעא ורקיע:
   . מים העליונים:תהומא עלאה
   . ברקיע:חשור מימיך

   . למטה בקרקע:אבע מימיך
. כלומר הנצנים נראו בארץ

כשמנסכין מים בחג שהניסוכין 
נראו בארץ שאין באין אלא משנה 
לחבירתה כנץ זה שאינו יוצא אלא 
משנה לשנה ועת הזמיר הגיע 
זמירות החג אז קול התור מלאך 
דומה לשור תרגום שור תור 
שבשעה שמנסכין מים בחג הוא 

שמעו אומר כן לשון אחר כמ
הנצנים נראו והזמיר הגיע בשעה 

  שקול התור נשמע:
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        כה, ב כה, ב כה, ב כה, ב  .96
ִמים " ׁשָ ין ְוָיְרדּו ּגְ   ָהיּו ִמְתַעּנִ

ה ִלימּו.  לֹא"... [קֹוֶדם ָהֵנץ ַהַחּמָ   ַיׁשְ
ה  ִלימּו.  –ְלַאַחר ָהֵנץ ַהַחּמָ   ַיׁשְ

י ֱאִליֶע    אֹוֵמר:  ֶזרֶזרֶזרֶזרַרּבִ
ִלימוּ  -קֶֹדם ֲחצֹות    . לֹא ַיׁשְ

ִלימּו.  –ְלַאַחר ֲחצֹות    ַיׁשְ
ִמים קֹוֶדם ֲחצֹות,  ׁשָ לֹוד, ְוָיְרדּו ָלֶהם ּגְ ֲעִנית ּבְ ְזרּו תַּ ּגָ ה ׁשֶ   ַמֲעׂשֶ

י ַטְרפֹוןָאַמר ָלֶהם  תּו ַוֲעׂשּו יֹום טֹוב,  :ַרּבִ   ְצאּו ְוִאְכלּו ּוׁשְ
דֹולׁשָ ְוָיְצאּו ְוָאְכלּו וְ  ל ַהּגָ ִים ְוָקְראּו ַהּלֵ ין ָהַעְרּבַ   ]".תּו ְוָעׂשּו יֹום טֹוב ּוָבאּו ּבֵ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ין" ה  ,ָהיּו ִמְתַעּנִ ִמים קֹוֶדם ָהֵנץ ַהַחּמָ ׁשָ ִלימוּ  - ְוָיְרדּו ָלֶהם ּגְ    ,לֹא ַיׁשְ
ה  ִלימוּ  –ְלַאַחר ָהֵנץ ַהַחּמָ    ,ַיׁשְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִלימוּ  - קֹוֶדם ֲחצֹות     ,לֹא ַיׁשְ
ִלימוּ  –ְלַאַחר ֲחצֹות     .ַיׁשְ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
עֹות  עׁשַ תֵּ קֹוֶדם  ִלימוּ  -ׁשָ    ,לֹא ַיׁשְ
עֹות  עׁשַ תֵּ ְלַאַחר  ִל  –ׁשָ    ,ימוּ ַיׁשְ

ָרֵאל ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיׂשְ ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ    ,ׁשֶ
עֹות ּוְלַמְעָלה ע ׁשָ ׁשַ ה ִמתֵּ ִהְתַעּנָ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ י ִנְכַנע ַאְחָאב" :ׁשֶ   . "(מלכים א כא)ְוגֹו'  "ֲהָרִאיָת ּכִ

  
יָאה י ְיהּוָדה ְנׂשִ ֲעִניָתא ַרּבִ ַזר ּתַ    ,ּגָ

ִמים ְלַאַחר ָה  ׁשָ הְוָיְרדּו ָלֶהם ּגְ    ,ֵנץ ַהַחּמָ
לּוִמיְנהוּ     ,ָסַבר ְלַאׁשְ

י ַאִמיֲאַמר ֵליּה     :ַרּבִ
ִנינוּ     .קֹוֶדם ֲחצֹות ְוַאַחר ֲחצֹות ׁשָ

  
ָטן מּוֵאל ַהּקָ ֲעִניָתא ׁשְ ַזר ּתַ    ,ּגָ

ה ִמים קֹוֶדם ָהֵנץ ַהַחּמָ ׁשָ    ,ְוָיְרדּו ָלֶהם ּגְ
ְסבּוִרין ָהָעם לֹוַמר ל ִצּבּור הּוא :ּכִ ְבחֹו ׁשֶ    ,ׁשִ

ָבר ּדֹוֶמה :ָאַמר ָלֶהם ל ְלָמה ַהּדָ    ?ֶאְמׁשֹול ָלֶכם ָמׁשָ
ָרס ֵמַרּבוֹ  ׁש ּפְ ַבּקֵ ּמְ    ,ְלֶעֶבד ׁשֶ

נּו לוֹ  ַמע קֹולֹו ׁשּוב ,ָאַמר ָלֶהם ּתְ    .ְוַאל ֶאׁשְ
  

ָטן מּוֵאל ַהּקָ ֲעִניָתא ׁשְ ַזר ּתַ ה ,ּגָ ִקיַעת ַהַחּמָ ִמים ְלַאַחר ׁשְ ׁשָ    ,ְוָיְרדּו ָלֶהם ּגְ
ל ִצּבּור הּוא :ְסבּוִרים ָהָעם לֹוַמרכִּ  ְבחֹו ׁשֶ    ,ׁשִ

מּוֵאלָאַמר ָלֶהם  ל ִצּבּור הּוא :ׁשְ ַבח ׁשֶ    ,לֹא ׁשֶ
ָבר ּדֹוֶמה ל ְלָמה ַהּדָ א ֶאְמׁשֹול ָלֶכם ָמׁשָ    ?ֶאּלָ

ָרס ֵמַרּבוֹ  ׁש ּפְ ַבּקֵ ּמְ ְתַמְקֵמק ְוִיְצ  ,ְלֶעֶבד ׁשֶ ּיִ ינּו לֹו ַעד ׁשֶ נּו לוֹ  ,ַטֵערְוָאַמר ָלֶהם ַהְמּתִ ְך ּתְ    .ְוַאַחר ּכָ
  

ָטן מּוֵאל ַהּקָ ֵמי ,ְוִלׁשְ ל ִצּבּור ֵהיִכי ּדָ ְבחֹו ׁשֶ    ?ׁשִ
  

יב ָהרּוַח " :ָאַמר ִ ב ִזיָקא - "ַמׁשּ    ,ְוָנׁשַ
ם" :ֲאַמר ׁשֶ   .ַוֲאָתא ִמיְטָרא - "מֹוִריד ַהּגֶ

  
  

  רש"י
. קודם הנץ החמה לא ישלימו

דאכתי לא חל עלייהו תענית כי 
   נחתי גשמים:

. דחצות זמן אכילה קודם חצות
היא מחצות ואילך חל התענית 
 כיון שלא סעדו בשעת סעודה:

   . מתוך שמחה:ועשו יו''ט
. הודו לאלהי האלהים הלל הגדול

לעולם חסדו ומפני שנאמר בו  כי
נותן לחם לכל בשר כדאמרינן 

   בשילהי פסחים (דף קיח.):
. כלומר שאין לך שכן מצינו כו'

אדם בעולם שאין תענית חל עליו 
מט' שעות ואילך אפי' בני מלכים 
שדרכן לאכול בט' שעות שעד ג' 
שעות הן ישנים במטותיהן ושוהין 
ששה שעות ואוכלין וכדאמרינן 

ם (דף קז:) אפי' אגריפס בפסחי
המלך שרגיל לאכול בט' שעות 
ביום לא יאכל עד שתחשך שנאמר 
הראית כי נכנע אחאב מפני 
ואחאב לא חלה תעניתו עליו אלא 
מט' שעות ואילך ועד ט' שעות היה 
יכול לאכול שלא גמר בדעתו 
להתענות אלא שבא אליהו אותו 
היום שנכנס בכרם נבות היזרעאלי 

ת וגם ירשת וגו' ואמר ליה הרצח
(מלכים א כא) ילקו הכלבים וגו' 
(שם) וכתיב ויצום שהתענה אותו 
היום: הכי גרסינן שמואל הקטן 
גזר תעניתא וירדו גשמים קודם 

   הנץ החמה:
. שעדיין לא קראו שבח צבור הוא

  ונענו: למה הדבר דומה וכו': 
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        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––כה, ב כה, ב כה, ב כה, ב  .97
לֹוד" ֲעִנית ּבְ ה ְוָגְזרּו תַּ   . כו' "ַמֲעׂשֶ
  

ָרא ל ֵמִעיּקָ    !ְוֵניָמא ַהּלֵ
  

ֵיי ְרַווְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ל   א כו, ֵאין אֹוְמִרים ַהּלֵ ֵבָעה ְוֶכֶרס ְמֵלָאה^ ְלִפי ׁשֶ א ַעל ֶנֶפׁש ׂשְ    .ֶאּלָ

  
   ?!ֵאיִני

אְוָהא  ּפָ ֲאִבי ּגֹוָבר ַרב ּפַ א ּדַ ּתָ ִניׁשְ ַלע ְלֵבי ּכְ    ,ִאיּקְ
ֲעִנית ִמים ַעד ֲחצֹות ,ְוָגַזר ּתַ ׁשָ ל ,ְוָיְרדּו ָלֶהם ּגְ    ,ְוָאַמר ַהּלֵ

תוּ  ְך ָאְכלּו ְוׁשָ    !ְוַאַחר ּכָ
  

ְכרּות הּו ׁשִ ִכיֵחי ּבְ ׁשְ ֵני ְמחֹוָזא ּדִ אִני ּבְ   .ׁשַ
  

  רש"י
. מתוך שכתוב אלא בנפש שבעה

ים בו נותן לחם לכל בשר (תהל
   קלו) נאה להאמר על השבע:

   . שם אדם או מקום:דאבי גובר
. יין ושכרות ופשעי דשכיח בהו

  ולא יאמרו הלל:
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        כז, אכז, אכז, אכז, א    ––––כו, א כו, א כו, א כו, א  .98
ָנה   ִמׁשְ

ָנה,  ָ ׁשּ ָרִקים ּבַ ה ּפְ לֹׁשָ ׁשְ   ּבִ
ּפֵ  ִאין ֶאת ּכַ ּיֹוםיֶה ּכֲֹהִנים נֹוׂשְ ָעִמים ּבַ ע ּפְ    – ן ַאְרּבַ

ִמ  מּוָסף ּבְ ֲחִרית ּבְ ׁשַ ָעִרים: ּבְ   ְנָחה ּוִבְנִעיַלת ׁשְ
ֲענִ  תַּ ּפּוִרים. ּיֹותּבַ ֲעָמדֹות ּוְביֹום ַהּכִ   , ּוַבּמַ

  
  ֵאּלּו ֵהן ַמֲעָמדֹות?

ֱאַמר:  ּנֶ ִני ַלְחִמי"ְלִפי ׁשֶ ָרֵאל ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ     –כח) (במדבר  "ַצו ֶאת ּבְ
ל ָאָדם ָקֵרב, ְוהּוא ֵאינֹו  נֹו ׁשֶ יו? ְוִכי ֵהיַאְך ָקְרּבָ ּבָ   עֹוֵמד ַעל ּגַ

ָמרֹות ִהְתִקינּו ְנִביִאים ָעה ִמׁשְ ִרים ְוַאְרּבָ   , ָהִראׁשֹוִנים ֶעׂשְ
ַלִים,  ירּוׁשָ ָמר ָהָיה 'ַמֲעָמד' ּבִ ָמר ּוִמׁשְ ל ִמׁשְ   ַעל ּכָ

ם ְוׁשֶ  ל ְלִוּיִ ל ּכֲֹהִנים ׁשֶ ְרֵאִלים. ׁשֶ   ל ִיׂשְ
ָמר ַלֲעלֹות  ׁשְ יַע ְזַמן ַהמִּ     –ִהּגִ

ַלִים, ּכֲֹהנִ  ם עֹוִלים ִלירּוׁשָ   ים ּוְלִוּיִ
יתְויִ  ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ִסין ְלָעֵריֶהן ְוקֹוְרִאין ּבְ ּנְ ָמר ִמְתּכַ אֹותֹו ִמׁשְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ   . ׂשְ
  

ָעה  ין ַאְרּבָ ֲעָמד ָהיּו ִמְתַעּנִ י ַהּמַ ׁשָ (ְוַאְנׁשֵ   , בּוַע ָיִמים ּבְ
י,  ִני ְוַעד יֹום ֲחִמיׁשִ   ִמּיֹום ׁשֵ

ת, ְולֹא  ּבָ ין ֶעֶרב ׁשַ   ָהיּו ִמְתַעּנִ
בוֹ  ֵני ּכְ תִמּפְ ּבָ ַ   , ד ַהׁשּ

ת,  ּבָ ַ ׁשּ ֶאָחד ּבַ   ְולֹא ּבְ
נּוָחה ְועֹוֶנג ִליִגיָעה ְוַתֲעִנית ְוָימּותּו).  ּלֹא ֵיְצאּו ִמּמְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

ּיֹום ָהִראׁשֹון ית" – ּבַ ֵראׁשִ   . "ִוְיִהי ָרִקיַע " "ּבְ
ִני  ֵ ׁשּ ִים"וְ  "ְיִהי ָרִקיַע " –ּבַ ּוּו ַהּמַ   . "ִיּקָ

י  ִליׁשִ ְ ׁשּ ִים" –ּבַ וּו ַהּמַ   . "ְיִהי ְמאֹורֹות"וִ  "ִיּקָ
ְרִביִעי  ִים"וְ  "ְיִהי ְמאֹורֹות" –ּבָ ְרצּו ַהּמַ   . "ִיׁשְ

י  ֲחִמיׁשִ ִים" –ּבַ ְרצּו ַהּמַ   . "ָהָאֶרץּתֹוֵצא "וְ  "ִיׁשְ
י  ִ ׁשּ ִ ׁשּ ַמִים" "ְוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ" –ּבַ ָ   . "ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ

  
דֹוָלה  ה ּגְ ָרׁשָ ַנִיםקֹוִרין אֹוָתּה ּבִ  - ּפָ   , ׁשְ

ה  ַטּנָ ָיִחיד.  –ְוַהּקְ   ּבְ
  

מּוָסף.  ֲחִרית ּבְ ׁשַ   ּבְ
ַמע.  - ּוְבִמְנָחה  קֹוִרין ֶאת ׁשְ יֶהן, ּכְ   ִנְכָנִסין ְוקֹוִרין ַעל ּפִ

ַ ֶעֶר  בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ִמְנָחה לֹא ָהיּו ִנְכָנִסין, ִמּפְ ת ּבְ ּבָ ת. ב ׁשַ   ּבָ
  

ל  ׁש ּבֹו ַהּלֵ ּיֵ ל יֹום ׁשֶ ֲחִריתֵאין ַמֲעָמ  - ּכָ ׁשַ   , ד ּבְ
ן מּוָסף  ְנִעיָלה,  - ָקְרּבַ   ֵאין ּבִ
ן ֵעִצים  ִמְנָחה,  -ָקְרּבַ   ֵאין ּבְ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   . ַרּבִ
אָאַמר לֹו  ן ַעּזַ   : יּבֶ
ְך ָהָיה  ַע ּכָ י ְיהֹוׁשֻ   ׁשֹוֶנה:  ַרּבִ

ן מּוָסף  ְנָחה, ֵאי - ָקְרּבַ ּמִ   ן ּבַ
ן ֵעִצים  ִעיָלה.  -ָקְרּבַ ּנְ   ֵאין ּבַ

י ֲעִקיָבאָחַזר  איִלְהיֹות ׁשֹוֶנה ּכְ  ַרּבִ   . ֶבן ַעּזַ
  

ָעה:  –ְזַמן ֲעֵצי ּכֲֹהִנים ְוָהָעם  ׁשְ   תִּ
ִניָסן  ֶאָחד ּבְ ֵני ָאַרח ּבֶ  - ּבְ   ן ְיהּוָדה. ּבְ

ַתּמּוז  ִרים ּבְ ֶעׂשְ ן ְיהּוָד  - ּבְ ִוד ּבֶ ֵני ּדָ   ה. ּבְ
ָאב  ה ּבְ ָ ֲחִמׁשּ ן יְ  -ּבַ ְרעֹוׁש ּבֶ ֵני ּפַ   . הּוָדהּבְ

ְבָעה ּבֹו  ׁשִ ן ֵרָכב.  - ּבְ ֵני יֹוָנָדב ּבֶ   ּבְ
ֵני  ָרה ּבֹו ּבְ ֲעׂשָ ְנָיִמן.  -ּבַ ן ּבִ   ְסָנָאה ּבֶ

ר ּבֹו  ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ן ְיהּוָדה, ּבְ    - ּבַ   ֵני ַזּתּוא ּבֶ
ְבטוֹ  ׁשִ ָעה ּבְ טָּ ם ְוָכל ִמי ׁשֶ ֶהם ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ    ,ְוִעּמָ

  רש"י
. מפרש בגמרא נעילת מתני' בשלשה פרקים במוסף

שערים. מפורש בברכות ירושלמי בפרק תפלת השחר 
אימתי נעילה יש אומרים נעילת שערי מקדש וי''א 

ם אותן לעת ערב בגמר נעילת שערי שמים שנועלי
תפלה ונוהגין היו להתפלל תפלת נעילה בכל תעניתם 

   כדרך שמתפללין ביוהכ''פ:
. המתענין מתפללין בעריהם שיתקבל אלו הן מעמדות

   ברצון קרבן אחיהם כדלקמן:
. שהתמיד בא מן לפי שנאמר צו את בני ישראל וגו'

השקלים של כל ישראל ואי אפשר שיהו כל ישראל 
על גבי קרבנם ומינו מעמדות להיות עומדין 

   במקומם:
   . שמואל ודוד בגמרא מפרש:נביאים הראשונים

. ארבעה ועשרים משמרות של כהנים על כל משמר
היו ושמואל ודוד תיקנום ועל כל משמר היה מעמד 
בירושלים שקבועין ועומדין בעיר ועומדין על קרבן 

ל אחיהם ולבד אלו הדרים בירושלים היו מעמדות בכ
עיר שישראל נחלקו לכ''ד מעמדות כנגד ארבעה 
ועשרים משמרות כדתניא בברייתא של מ''ט מדות 
והיינו דתנן היה מעמד בירושלים כהנים לוים 

   וישראלים:
. של משמר היו עולים בירושלים כהנים כהנים ולוים

לעבודה ולוים לשיר ומכל המעמדות היו קבועין 
   בירושלים לעמוד על קרבן אחיהם:

. ומתפללין על קרבן והשאר היו מתכנסין לעריהם
אחיהם שיתקבל ברצון ומתענין ומוציאין ספר תורה 

   ביום תעניתם:
   . ובגמרא מפרש טעמא:וקורין במעשה בראשית

   . של שבוע:ביום הראשון
. פרשה ראשונה ופרשת יהי רקיע קורין בראשית כו'

לפי שאין בפרשת בראשית לבדה תשעה פסוקים כדי 
   את כהן לוי ישראל וכן כולן:קרי

. לפי שבפרשת תוצא בששי ותוצא הארץ עד ויכולו
הארץ אין בה אלא שמונה פסוקים לפיכך אומר 

   ויכולו:
. שבפרשיות הללו קורין אותה בשנים פרשה גדולה

כגון פרשה ראשונה של בראשית יש בה חמשה 
פסוקים היו קורין אותה בשנים כדאמרינן בגמרא 

ד וביום השני יהי רקיע באחד יקוו יהי רקיע באח
בשנים שיש בה ה' פסוקים ביום השלישי יקוו באחד 
שאין בה אלא ה' פסוקים ויהי מאורות בשנים שיש 

   בה ו' פסוקים:
. כל אחד בפני עצמו ובעי וקורין אותה על פיהן

בגמרא מאי קאמר מעיקרא קתני פרשה קטנה כו' 
יהם. דמשמע דבספר תורה קורין והדר תנא על פ

   פרשה בנעילה ליכא:
. אותן שהיו כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד שחרית

בירושלים לא היו מתפללין על קרבן אחיהם שיש בו 
הלל לפי שאין להן פנאי לעשות מעמדם שקורין את 

   הלל ומפני ההלל היו דוחין את המעמד:
. יום שיש בו קרבן מוסף בירושלים אין קרבן מוסף

ושלים וכל שכן במנחה הסמוכה מעמד בנעילה ביר
למוסף לפי שהיו טרודין במוסף שיש בו להקריב 
בהמות יותר מתמיד שהוא אחד אין לך מוסף בלא 
שתי בהמות ולא היה להם פנאי כלל שהכהנים של 
מעמד טרודים במוסף וישראל שבהן היו טרודים 
   לחטוב עצים ולשאוב מים ודוחה אפי' מעמד דנעילה:

א מפרש כגון אחד מט' זמנים . בגמרקרבן עצים
ואותו יום שהיה בו קרבן עצים אפילו לא היה בו 
מוסף היה נדחה מעמד של מנחה מפני קרבן עצים 
מפני שקרבן עצים קודם למנחה ודוחה מעמד הסמוך 

   לו [ולא] של נעילה:
. כך היה רבי יהושע דורש קרבן מוסף אין במנחה

   וטעמא מפרש בגמרא:
   . שמתנדבים עצים:זמן עצי כהנים והעם

. באלו הט' זמנים היו הכהנים והעם מתנדבים תשעה
להביא עצים והיו מקריבין קרבן אותו היום ואפילו 
היו עצים הרבה למערכה היו אלו מתנדבין ומקריבין 

   באלו תשעה זמנים:
. שכשעלו בני הגולה הם התנדבו בני ארח בן יהודה

תמוז תחילה באחד בניסן וספק להם עצים עד כ' ב
   שהתנדבו בני דוד ארח שמואל ומשבט יהודה היה:

. ממשפחת דוד המלך: סנאה בן בנימין זתוא בני דוד
בן יהודה בני גונבי עלי ובני קוצעי קציעות משפחה 

  אחת הן ובגמ' מפרש אמאי מיקרו הכי:
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   .ּוְבֵני קֹוְצֵעי ְקִציעֹות ,ּוְבֵני ּגֹוְנֵבי ֱעִלי
  

ִרים ּבֹו  ֶעׂשְ ן ְיהּוָדה.  - ּבְ ַחת מֹוָאב ּבֶ ֵני ּפַ   ּבְ
ֱאלּול  ִרים ּבֶ ֶעׂשְ ן ְיהוּ  - ּבְ ֵני ָעִדין ּבֶ   ָדה. ּבְ

ֵטֵבת  ֶאָחד ּבְ ה.  - ּבְ ִנּיָ ְרעֹוׁש ׁשְ ֵני ּפַ בּו ּבְ   ׁשָ
ֵטֵבת ּבְ  ָהָיה בּ  - ֶאָחד ּבְ ן ֵעִציםלֹא ָהָיה ּבֹו ַמֲעָמד, ׁשֶ ן מּוָסף ְוָקְרּבַ ל ְוָקְרּבַ   . ֹו ַהּלֵ
  

ַתּמּוז,  ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ָבִרים ֵאיְרעּו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ה ּדְ ָ   ֲחִמׁשּ
ה ָ ָאב.  ַוֲחִמׁשּ ָעה ּבְ ִתׁשְ   ּבְ

ַתּמּוז: ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ   ּבְ
תַּ    כו, ב רּו ַהּלּוחֹות, ִנׁשְ   ּבְ

ִמיד,    ּוָבַטל ַהתָּ
  , ה ָהִעירְוהּוְבְקָע 

ַרף ַאּפֹוְסְטמֹוס ֶאת ַהּתֹוָרה,    ְוׂשָ
ֵהיָכל.    ְוֶהֱעִמיד ֶצֶלם ּבַ

  
ָאב:  ָעה ּבְ ִתׁשְ   ּבְ

לֹא ִיּכָ    ְנסּו ָלָאֶרץ, ִנְגַזר ַעל ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ
ִראׁשֹוָנה,  ִית ּבָ   ְוָחַרב ַהּבַ

ה,  ִנּיָ ְ   ּוַבׁשּ
יָתר,  ָדה ּבֵ   ְוִנְלּכְ

ה ָהִעיר.    ְוֶנְחְרׁשָ
  

 ֶ ְמָחהִמׁשּ ׂשִ ְכָנס ָאב ְמַמֲעִטין ּבְ   . ּנִ
  

תֹוָכּה  ָאב ִלְהיֹות ּבְ ָעה ּבְ ׁשְ ָחל תִּ ת ׁשֶ ּבָ ס,  -ׁשַ ַכּבֵ ר ּוִמּלְ ַסּפֵ   ָאסּור ִמּלְ
ת. ּוַבֲחִמי ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ִרין ִמּפְ י מּותָּ   ׁשִ

ָא  ָעה ּבְ ׁשְ יִלין,  - ב ֶעֶרב תִּ ְבׁשִ ֵני תַּ   לֹא יֹאַכל ָאָדם ׁשְ
רלֹא יֹאַכ  ׂשָ ה ַיִין. ל ּבָ תֶּ   , ְולֹא ִיׁשְ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ה.  ַרּבָ ּנֶ   אֹוֵמר: ְיׁשַ
י ְיהּוָדה טָּ  ַרּבִ ית ַהּמִ ְכִפּיַ יב ּבִ   ה, ְמַחּיֵ

  . ֲחָכִמיםְולֹא הֹודּו לֹו 
  

ְמלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   :  ִיֵאל ִיֵאל ִיֵאל ִיֵאלַרּבָ
 ָ ֲחִמׁשּ ָרֵאל ּכַ ָאב ּוְכ לֹא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיׂשְ ר ּבְ ּפּוִרים, ה ָעׂשָ   יֹום ַהּכִ

אּוִלין,  ְכֵלי ָלָבן ׁשְ ַלִים יֹוְצאֹות ּבִ נֹות ְירּוׁשָ ֶהן ּבְ ּבָ   ׁשֶ
יׁש ֶא  ּלֹא ְלַבּיֵ ֵאין לֹו. ׁשֶ   ת ִמי ׁשֶ

ִלים ְטעּוִנין ְטִביָלה.  ל ַהּכֵ   ּכָ
ָרִמים, ּוְבנֹות יְ  ּכְ ַלִים יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ּבַ   רּוׁשָ
  : יּו אֹוְמרֹותּוֶמה ָה 

ה ּבֹוֵרר ְלָך,  א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ָמה ַאתָּ חּור ׂשָ   ּבָ
נֹוי  ן ֵעיֶניָך ּבְ תֵּ ָח  - ַאל תִּ ּפָ ׁשְ ּמִ ן ֵעיֶניָך ּבַ   ה. תֵּ

ל" ה ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהּלָ ָ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיֹוִפי ִאׁשּ   משלי לא), ( "ׁשֶ
יָה "ְואֹוֵמר:  ָעִרים ַמֲעׂשֶ ְ ִרי ָיֶדיָה ִויַהְללּוָה ַבׁשּ נּו ָלּה ִמּפְ    (משלי לא), "תְּ

ֲע "ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  לֹמֹה ּבָ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ְמַחת ִלּבוֹ ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ תֹו ּוְביֹום ׂשִ יֹום ֲחתּוּנָ ָרה ּלֹו ִאּמֹו ּבְ ִעּטְ   (שיר השירים ג)  "ָטָרה ׁשֶ
תוֹ " יֹום ֲחתּוּנָ ן ּתֹוָרהֶזה ַמ  -  "ּבְ   , תַּ
ְמַחת ִלּבוֹ " ָיֵמינּו. -  "ּוְביֹום ׂשִ ְמֵהָרה ּבְ ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ   ֶזה ּבִ
  

ָמָרא   ּגְ
לֹׁשָ  ׁשְ יֶהם..."ּבִ ּפֵ ִאין ֶאת ּכַ ָנה ּכֲֹהִנים נֹוׂשְ ָ ׁשּ ָרִקים ּבַ ֲחִרית [ַאְר  ה ּפְ ׁשַ ּיֹום ּבְ ָעִמים ּבַ ע ּפְ    –ּבַ

ָעִרים,  ִמְנָחה ּוִבְנִעיַלת ׁשְ מּוָסף ּבְ   ּבְ
ּפּוִרים]. ֲעָמדֹות ּוְביֹום ַהּכִ ֲעִנּיֹות ּוַבּמַ תַּ   ּבַ

  
ֲעִנּיֹות ּוַמֲעָמדֹות" א מּוָס  "תַּ    ?!ףִמי ִאיּכָ

  
ֵני ָרא ְוָהֵכי ָקּתָ    :ַחּסֹוֵרי ִמיַחּסְ

ִלין' ּלְ ְתּפַ ּמִ ל ְזַמן ׁשֶ יֶהן כָּ ּפֵ ִאין ֶאת ּכַ ָרִקים ּכֲֹהִנים נֹוׂשְ ה ּפְ לֹׁשָ ׁשְ    ,ּבִ
ּיֹום ָעִמים ּבַ ָעה ּפְ ָעִרים :ְוֵיׁש ֵמֶהן ַאְרּבָ ֲחִרית ּומּוָסף ִמְנָחה ּוְנִעיַלת ׁשְ    ,ׁשַ

ה לֹׁשָ ָרִקים ְוֵאּלּו ֵהן ׁשְ ּפּוִרים :ּפְ ֲעִנּיֹות ּוַמֲעָמדֹות ְויֹום ַהּכִ    '.ּתַ
  

  רש"י
בני עדין באחד בטבת שבו שבו 

. ובגמרא מפרש בני פרעוש שניה
   זמנים:אמאי קבעו להן אלו ה

. שהיה ר''ח [וחנוכה] באחד בטבת
  לא היה בו מעמד כו':

   . בגמ' מפרש:נשתברו הלוחות
. לפי שגזרה המלכות ובטל התמיד

   גזרה מלהקריב עוד:
. שהעמידו והועמד צלם בהיכל

מנשה כדמפורש בתרגום ירושלמי 
בפרשת השמים כסאי וגו' (ישעיהו 

   סו):
. דור המדבר אם יראה על אבותינו

באנשים האלה הדור הרע  איש
   הזה את הארץ וגו' (דברים א):

. עיר גדולה והיו ישראל דרין ביתר
בה במסכת גיטין פרק הניזקין (דף 

   נז.) אשקא דריספק חרב ביתר:
   . שבוע:שבת שחל תשעה באב כו'

. אם חל תשעה בחמישי מותרין
באב בערב שבת מותרין לכבס 
בחמישי וכשחל ט' באב בד' בשבת 

צטריך למיתני דמותרין לא אי
כדאמרינן בגמרא לא שנו אלא 

   לפניו כו':
. בשר ודגים או בשר שני תבשילין

וביצים שעליו או דג וביצה שעליו 
כדאמר בפרק ערבי פסחים (דף 

   קיד:):
   . בגמרא מפרש:ישנה

. על פניה ולא יישן כפיית המטה
   עליה:

. שכולן שואלות זו מזו שאולין
א לבייש אפילו עשירות כדי של

   כו':
. קודם שילבשום טעונין טבילה

לפי שאין כל אחת בקיאה 
   בחברתה שמא נדה היתה:

. כמו לחול במחולות וחולות
   (שופטים כא):
. במלך שהשלום במלך שלמה

   שלו:
   . כנסת ישראל:אמו

. יום הכפורים זה מתן תורה
   שניתנו בו לוחות האחרונות:

  
  גמ' 

ית . דהיינו שחרכל זמן שמתפללין
   ומנחה ונעילה:

. יום יש מהן ארבעה פעמים ביום
  הכפורים שיש בו מוסף:
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י ַנְחָמןָאַמר  ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרּבִ ה ּבַ    :ַרּבָ
י ֵמִאיר ְבֵרי ַרּבִ    ,זּו ּדִ

ֲחִרית ּומּוָסף  :ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים ִים - ׁשַ ּפַ יַאת ּכַ ֶהן ְנׂשִ    ,ֵיׁש ּבָ
ֶה  - ִמְנָחה ּוְנִעיָלה  ִיםֵאין ּבָ ּפַ יַאת ּכַ    .ן ְנׂשִ

  
   ?ַמאן ֲחָכִמים

  
י ְיהּוָדה ִהיא    .ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֲחִרית ּומּוָסף ִמְנָחה ּוְנִעיָלה ּכּוּלָ  ִים"ׁשַ ּפַ יַאת ּכַ ֶהן ְנׂשִ   , ן ֵיׁש ּבָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יַאת ּכַ  ֶהן ְנׂשִ ֲחִרית ּומּוָסף ֵיׁש ּבָ ִים. ׁשַ ּפַ יַאת ּכַ ֶהן ְנׂשִ ִים, ִמְנָחה ּוְנִעיָלה ֵאין ּבָ   ּפַ

י יו   אֹוֵמר:  ֵֹסיֵֹסיֵֹסיֵֹסיַרּבִ
ִים" ּפַ יַאת ּכַ ּה ְנׂשִ ִים, ִמְנָחה ֵאין ּבָ ּפַ יַאת ּכַ ּה ְנׂשִ    .ְנִעיָלה ֵיׁש ּבָ

  
ְלֵגי ַמאי ָקִמיּפַ    ?ּבְ

  
י ֵמִאיר ָסַבר    :ַרּבִ

ל יֹוָמא י ּכֹ  ,ּכָ ְרׂשֵ ִמְנָחָתאַטְעָמא ַמאי ָלא ּפָ ְכרּות ?ֲהֵני ָיַדְייהּו ּבְ ּום ׁשִ     – ִמׁשּ
ְכרּות ָהִאיָדָנא א ׁשִ    .ֵליּכָ

י ְיהּוָדה ָסַבר    :ַרּבִ
ְכרּות ִכיַח ׁשִ ָכל יֹוָמא ָלא ׁשְ ֲחִרית ּומּוָסף ּדְ ָנן – ׁשַ הּו ַרּבָ ְזרּו ּבְ    ,ָלא ּגָ

ְכרּות ִכיָחא ׁשִ ָכל יֹוָמא ׁשְ ָנןגָּ  – ִמְנָחה ּוְנִעיָלה ּדְ הּו ַרּבָ    .ְזרּו ּבְ
י יֹוֵסי ָסַבר    :ַרּבִ

ָכל יֹוָמא  ִאיָתּה ּבְ ָנן -ִמְנָחה ּדְ ּה ַרּבָ ְזרּו ּבָ    ,ּגָ
ָכל יֹוָמא  ֵליַתּה ּבְ ָנן -ְנִעיָלה ּדְ ּה ַרּבָ ְזרּו ּבָ    .ָלא ּגָ

  
   :ַרבֲאַמר  ַרב ְיהּוָדהֲאַמר 

י ֵמִאיר ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
  
י יֹוָחָנןוְ     :רֲאַמ  ַרּבִ

י ֵמִאיר ַרּבִ    .ָנֲהגּו ָהָעם ּכְ
  
   :ֲאַמר ָרָבאוְ 

י ֵמִאיר ַרּבִ    .ִמְנָהג ּכְ
  

ֲאַמר י ֵמִאיר' :ַמאן ּדַ ַרּבִ ִפיְרָקא - 'ֲהָלָכה ּכְ יַנן ָלּה ּבְ ְרׁשִ    .ּדָ
ֲאַמר יַנן - 'ִמְנָהג' :ַמאן ּדַ ְרׁשִ    .אֹורּוֵיי מֹוִריָנן ,ִמיְדַרׁש ָלא ּדָ

ֲאַמר ִריָנן ֵליּה  ,ָעֵביד –ְוִאי ָעֵביד  ,אֹורּוֵיי ָלא מֹוִריָנן - 'ֲהגוּ נָ ' :ּוַמאן ּדַ    .ְולֹא ְמַהּדְ
  
   :ֲאַמר ַרב ַנְחָמןוְ 

י יֹוֵסי ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
  

י יֹוֵסי ַרּבִ    .ַוֲהָלָכה ּכְ
  

ַתֲעִניָתא ִמְנָחָתא ּדְ י ּכֲֹהֵני ָיַדְייהּו ּבְ ְרׂשֵ    ?ְוָהִאיְדָנא ַמאי ַטְעָמא ּפָ
  

י יּכֵ ְרׂשֵ ה ָקא ּפָ ִקיַעת ַהַחּמָ ְבָסמּוְך ִלׁשְ    ,ָון ּדִ
ְמָיא ת ְנִעיָלה ּדַ ְתִפּלַ   .ּכִ

  
י ָעְלָמא ִמיַהת כּוּלֵ ִים' :ּדְ ּפַ יַאת ּכַ ְנׂשִ ּכֹור ָאסּור ּבִ    ',ׁשִ

י י ִמיּלֵ    ?ְמָנַהּנֵ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום  ַרּבִ ר ַקָּפָראִמׁשּ   : ּבַ
ה ִנְסְמָכה ּפָ  ת ָנִזירָלּמָ ת ּכֵֹהן ְמָבֵרְך ְלָפָרׁשַ   ?ָרׁשַ

  רש"י
כל יומא מאי טעמא לא פרשי 

. דכל יומא כהני ידייהו במנחה
שכיחא ביה שכרות שכבר סעד 
וזימנין דמשכא סעודתיה ומשתכר 
ופריש ידיה בהדי חמריה וכהן 
שתוי יין אסור לישא את כפיו 

בבואכם  שנאמר יין ושכר אל תשת
וגו' (ויקרא י) ונשיאת כפים מעין 

   עבודה כדלקמן:
. בתעניות ובמעמדות לא האידנא

שכיחא שכרות ובמעמדות נמי 
   מתענין כדלקמן (דף כז:):

   . תענית אטו שאר ימים:גזרינן
. אלא נעילה דליתה בכל יומא

   ביום התענית:
. הלכה כרבי דדרשינן בפירקא

מאיר דבעינן דליקום כוותיה 
   מא:על

. כרבי מאיר אי אתו אורויי אורינן
לקמן אבל בפירקא לא דרשינן 
דלא פשיטא ליה כולי האי דתיהוי 
הלכה כר''מ ומ''ד נהגו משמע הן 
נהגו מאליהן אבל אינו עיקר 
ומנהג משמע תורת מנהג יש בדבר 

   ומנהג כשר הוא:
ורב נחמן אמר הלכה כרבי יוסי 

. גמרא קא פסיק והלכה כרבי יוסי
ר סתמא ומוקי לה הלכה ומהד

כרבי יוסי ואהכי קא פריך ואלא 
   האידנא כו':

. כיון דסמוך לשקיעת החמה וכו'
שמאחרין עד שקיעת החמה 
ומתפללין כל שעה ואינן הולכין 
לבית הכנסת משש שעות ומחצה 
ולמעלה כמו שהיו עושין לאותן 

   הימים:
. דהשתא כתפלת נעילה דמיא

ליכא למיגזר משום מנחה דכל 
ומא דמנחתא כי הא ליתא בכל י

   יומא:
. שכור מיהא אסור בנשיאת כפים

דאפילו ר''מ לא קאמר אלא משום 
   דהאידנא לאו שכרות הוא:

. כה תברכו את פרשת כהן מברך
  בני ישראל אמור להם (במדבר ו):
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ַיִין :לֹוַמר ַיִין ַאף ּכֵֹהן ְמָבֵרְך ָאסּור ּבְ ִזיר ָאסּור ּבְ    .ַמה ּנָ
  

י ֵזיָראַמְתִקיף ָלּה  ַרּבִ א :ְוָאְמֵרי ָלּה  ֲאבּוהַּ ּדְ ר ַזְבּדָ ְעָיא ּבַ    :אֹוׁשַ
ַחְרָצן ַאף ּכֵֹהן ְמָבֵרךְ  ִזיר ָאסּור ּבְ ַחְרָצן ִאי ַמה ּנָ    ?!ָאסּור ּבְ

  
י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ

מוֹ " :ָאַמר ְקָרא ׁשְ ְרתֹו ּוְלָבֵרְך ּבִ     –(דברים י)  "ְלׁשָ

ַחְרָצן ר ּבְ ֵרת מּוּתָ ַחְרָצן ,ַמה ְמׁשָ ר ּבְ   .ַאף ּכֵֹהן ְמָבֵרְך מּוּתָ
ַעל מּום    א כז, ֵרת ּבַ ַעל מּום  ,לֹא –ִאי ַמה ְמׁשָ    !לֹא –ַאף ּכֵֹהן ְמָבֵרְך ּבַ

  
ׁש ְלָנִזיר ּקַ    .ָהא ִאיּתַ

  
א ת ְלקּוּלָ ׁשָ ַמּקְ יׁש ְלחּוְמָרא ?ּוַמאי ָחִזית ּדְ    !ַאּקִ

  
ָנן ַרּבָ א ִניְנהּו ִמּדְ א ,ַאְסַמְכּתָ   .ּוְלקּוּלָ

  
  

  רש"י
. עובד עבודה דלא מה משרת כו'

מיתסר אלא שתויי יין ממש 
הא דכתיב יין ושכר אל תשת וגו' 

  בחרצן מותר: 
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        בבבב- - - - כז, אכז, אכז, אכז, א .99
  "ֵאּלּו ֵהן ַמֲעָמדֹות: 

ֱאַמר: ּנֶ ָרֵאל" ְלִפי ׁשֶ ֵני ִיׂשְ   .כו' ""ַצו ֶאת ּבְ
  

   ?ַמאי ָקָאַמר
  
   :ִכי ָקָאַמרָה 

    –"ֵאּלּו ֵהן ַמֲעָמדֹות 
נּו ַמֲעָמדֹות יּקְ ַעם ּתִ    ?ּוַמה ּטַ

ֱאַמר: ּנֶ י" ְלִפי ׁשֶ ַ ִני ַלְחִמי ְלִאׁשּ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ     –(במדבר כח)  "ַצו ֶאת ּבְ

ל ָאָדם ָקֵרב, ְוהּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ַע  נֹו ׁשֶ יו? ְוֵהיַאְך ָקְרּבָ ּבָ   ל ּגַ
ָעה ִמ  ִרים ְוַאְרּבָ ָמרֹות, ִהְתִקינּו ְנִביִאים ָהִראׁשֹוִנים ֶעׂשְ   ׁשְ

ָמר ָהָיה 'ַמֲעָמ  ָמר ּוִמׁשְ ל ִמׁשְ ַלִים, ַעל ּכָ ירּוׁשָ   ד' ּבִ
ְרֵאִלים.  ל ִיׂשְ ם ְוׁשֶ ל ְלִוּיִ ל ּכֲֹהִנים ְוׁשֶ   ׁשֶ

ם ָמר ַלֲעלֹות ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ יַע ְזַמן ִמׁשְ ַלִים" ִהּגִ    .עֹוִלין ִלירּוׁשָ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָעה ִמׁשְ  ִרים ְוַאְרּבָ יִר "ֶעׂשְ ֵרה ּבִ ים ֶעׂשְ תֵּ ָרֵאל ּוׁשְ ֶאֶרץ ִיׂשְ   " יחוֹ ָמרֹות ּבְ

  
יִריחֹו" ֵרה ּבִ ים ֶעׂשְ תֵּ   ?"ׁשְ

ן ְלהּו טּוָבא    !ְנִפיׁשָ
  

יִריחוֹ  ֵרה ֵמֶהן ּבִ ים ֶעׂשְ ּתֵ א ׁשְ    .ֶאּלָ
  

יַע ְזַמן ַה  ָמר ַלֲעלֹות, "ִהּגִ ׁשְ   ּמִ
ָרֵאל ִל  ָמר ָהָיה עֹוֶלה ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשְ ַלִים, ֲחִצי ַהּמִ   ירּוׁשָ

ָמר ָהָיה עֹוֶלה ִמיִר  ׁשְ   , יחוֹ ַוֲחִצי ַהּמִ
ַלִים" ירּוׁשָ ּבִ קּו ַמִים ּוָמזֹון ַלֲאֵחיֶהם ׁשֶ ַסּפְ ּיְ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

  
  

  רש"י
. דקא בעי מאי ניהו מאי קאמר

מעמדות ומייתי קרא את קרבני 
   לחמי לאשי וגו':

. הכי קאמר אלו הן מעמדות
דלקמן וטעמא מאי תקון מעמדות 
לפי שנאמר צו את בני ישראל 
ואמרת אליהם את קרבני לחמי 
לאשי וגו': ה''ג תנו רבנן כ''ד 

ו משמרות היו בא''י וי''ב ביריח
י''ב ביריחו בתמיה נפישי להו 
טובא אלא אימא וי''ב מהן 
ביריחו. ברישא משמע לבד הכ''ד 
שבעיירות א''י היו י''ב ביריחו 
דהוו להו ל''ו וי''ב מהן משמע 
שמאותן הכ''ד היו י''ב ביריחו: 
ה''ג הגיע זמן המשמר חצי 
המשמר עולה לירושלים וחצי 
המשמר עולה ליריחו כדי שיספקו 

זון לאחיהם שבירושלים. מים ומ
כלומר כיצד היו י''ב ביריחו 
כשהגיע זמן המשמר לעלות 
לירושלים בשבת מתחלקים אנשי 
המשמר חציין הולכין לירושלים 
לעבודה וחציין הולכין ליריחו 
הסמוכה לירושלים ומתקנין שם 
מים ומזון לאחיהם וכך עושין כל 
הכ''ד משמרות נמצא י''ב ביריחו 

  לי: לשון אחר נהירא
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        כז, אכז, אכז, אכז, א .100
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ןּכֲֹה  ְרּבָ ִבין ֶאת ַהּקָ ָרֵאִלים ְמַעּכְ ם ְוִיׂשְ    .ִנים ּוְלִוּיִ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יר  ם ּוְכֵלי ׁשִ ן". - ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ ְרּבָ ִבין ֶאת ַהּקָ   ְמַעּכְ
  

ְלֵגי ַמאי ָקִמיּפַ    ?ּבְ
  

ה :ָמר ָסַבר ּפֶ יָרה ּבַ ר ׁשִ    ,ִעיּקַ
ְכִלי :ּוָמר ָסַבר יָרה ּבִ ר ׁשִ    .ִעיּקַ

  

  רש"י
. אם אין מעמד מעכבין את הקרבן

מכולן בירושלים כדתנן (לעיל דף 
כו.) על כל משמר היה מעמד 
בירושלים של כהנים לוים 
וישראלים כיון דכולהו בעלים 
בעינן דליהוי כמוהו על גבי 

   עבודה:
. וכלי שיר מעכבין את הקרבן

פלוגתא בשילהי מסכת סוכה (דף 
   ורשת:נ:) ובערכין (דף יא.) מפ

. וכלי לבסומי עיקר שירה בפה
קלא בעלמא וכיון דאיכא לוים לא 

   מעכב משום כלי שיר:
. אבוב וכן בפרק עיקר שירה בכלי

  החליל (שם):



  101 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                
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        כז, אכז, אכז, אכז, א .101
ר ּגּוְרָיאָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ָמרֹות מֹוָנה ִמׁשְ ָרֵאל ׁשְ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ יּקֵ ה ּתִ     – מֹׁשֶ
ָעה ֵמִאיָתָמר ָעה ֵמֶאְלָעָזר ְוַאְרּבָ    .ַאְרּבָ

ֵרה ׁש ֶעׂשְ מּוֵאל ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ׁשֵ א ׁשְ    ,ּבָ
ָעהּבָ  ִרים ְוַאְרּבָ ִוד ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ֶעׂשְ    ,א ּדָ

ֱאַמר ּנֶ ִוד" :ׁשֶ ִעים ְלַמְלכּות ּדָ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ    ,ּבִ
ְלָעד ַיְעֵזר ּגִ ּבֹוֵרי ַהַחִיל ּבְ ֵצא ָבֶהם ּגִ ּמָ   (דברי הימים א כו).  "ִנְדְרׁשּו ַוּיִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

מֹוָנה ָרֵאל ׁשְ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ יּקֵ ה תִּ ָמרֹות  "מֹׁשֶ     –ִמׁשְ
ָעה ֵמִאיָתָמר.  ָעה ֵמֶאְלָעָזר, ְוַאְרּבָ   ַאְרּבָ

א ּדָ  ע, ּבָ ִרים ְוַאְרּבַ מּוֵאל ְוֶהֱעִמיָדן ַעל ֶעׂשְ   ִוד ּוׁשְ
ֱאַמר: ּנֶ ֱאמּוָנָתם" ׁשֶ מּוֵאל ָהרֹוֶאה ּבֶ ִוד ּוׁשְ ד ּדָ ה ִיּסַ   (דברי הימים א ט)!  ""ֵהּמָ

  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ל ּדָ  עִמיסֹודֹו ׁשֶ ִרים ְוַאְרּבַ מּוֵאל ָהָרָמִתי ֶהֱעִמידּום ַעל ֶעׂשְ    .ִוד ּוׁשְ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ׁש ֶע  ָרֵאל ׁשֵ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ יּקֵ ה תִּ ָמרֹות"מֹׁשֶ ֵרה ִמׁשְ     – ׂשְ
מֹוֶנה ֵמִאיָתָמר.  מֹוֶנה ֵמֶאְלָעָזר, ּוׁשְ   ׁשְ
ֵני ִאיָתָמר  ֵני ֶאְלָעָזר ַעל ּבְ ַרּבּו ּבְ ע, ִח  - ּוְכׁשֶ ִרים ְוַאְרּבַ קּום ְוֶהֱעִמידּום ַעל ֶעׂשְ   ּלְ

ֱאַמר: ּנֶ ֵני ִאיָתָמר" ׁשֶ ָבִרים ִמן ּבְ י ַהּגְ ים ְלָראׁשֵ ְצאּו ְבֵני ֶאְלָעָזר ַרּבִ ּמָ    ,ַוּיִ
ר ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ים ְלֵבית ָאבֹות ׁשִ ְחְלקּום ִלְבֵני ֶאְלָעָזר ָראׁשִ    ,ַוּיַ

  (דברי הימים א כד). "מֹוָנהְוִלְבֵני ִאיָתָמר ְלֵבית ֲאבֹוָתם ׁשְ 

ית ָאב ֶאָחד ָאחּוז ְלֶאְלָעָזר ְוָאחּוז ָאחּוז ְלִאיָתָמר" ְואֹוֵמר:   . "(דברי הימים א כד) "ּבֵ
  

   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

יָמא ֵני ֶאְלָעָזר :ְוִכי ּתֵ י ּבְ ְנִפיׁשֵ י ֵהיִכי ּדִ ֵני ִאיָתַמר ,ּכִ י ּבְ ְנִפיׁשֵ    ,ָהָכא ַנִמי ּדִ
מֹוָנה ָעה ֲהווּ ֵמ  ,ׁשְ ָרא ַאְרּבָ    .ִעיּקָ

ַמע א ׁשְ ית ָאב ֶאָחד ָאחּוז ְלֶאְלָעָזר ְוָאחּוז ָאחּוז ְלִאיָתָמר" :ּתָ    ."ּבֵ
  

ר ּגּוְרָיא ַרב ָחָמא ּבַ א ּדְ יּוְבּתָ    !ּתְ
  

ר ּגּוְרָיא    :ֲאַמר ָלְך ַרב ָחָמא ּבַ
ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ

ָאַמר ׁשְ  א ּדְ ּנָ י ַהאי ּתַ ָאְמֵרי ּכִ    .מֹוָנהַוֲאָנא ּדְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָמרֹות ָעלּו ִמן ַהּגֹוָלה, וְ  ָעה ִמׁשְ   ֵאּלּו ֵהן: ַאְרּבָ

ר.  חּור ְוִאיּמֵ ׁשְ   ְיַדֲעָיה, ָחִרים, ּפַ
יֵניֶהם   ב כז, ּבֵ ָעה,  ָעְמדּו ְנִביִאים ׁשֶ ִרים ְוַאְרּבָ קּום ְוֶהֱעִמידּום ַעל ֶעׂשְ   ^ְוִחּלְ

ַקְלֵפ  ָללּום ּוְנָתנּום ּבְ   י. ּבְ
א ְיַדֲעָיה, ְוָנַטל ֶחְלקֹו ְוֵחֶלק ֲחֵבָריו  ׁש.  - ּבָ   ׁשֵ

א ָחִרים וְ  ׁש.  –ָנַטל ֶחְלקֹו ְוֵחֶלק ֲחֵבָריו ּבָ   ׁשֵ
ׁשְ  רְוֵכן ּפַ   . חּור ְוֵכן ִאיּמֵ

ֶמֶרת עֹוֶלה,  ֲאִפיּלּו ְיהֹוָיִריב רֹאׁש ִמׁשְ יֵניֶהם, ׁשֶ ּבֵ   ְוֵכן ִהְתנּו ְנִביִאים ׁשֶ
ֶחה יְ  ר ִויהֹוָיִריב ָטֵפל לֹו"לֹא ִיּדָ א ְיַדֲעָיה ִעיּקָ קֹומֹו, ֶאּלָ    .ַדֲעָיה ִממְּ

  

  רש"י
. מבניו של אלעזר שעשה ארבעה מאלעזר

   מהן ד' משמרות וגמרא גמר לה:
. המה יסד דוד ושמואל הרואה באמונתם

ותיובתא דרב חמא דאמר שמואל 
העמידם על י''ו ודוד העמידן על כ''ד דהא 
שמעי' מינה דתרוייהו בהדי הדדי 

   תקנינהו:
. שהעמידן על מיסודו של שמואל הרמתי

י''ו בא דוד והעמידן על כ''ד אית ספרים 
שכתוב בהן מיסודו של שמואל ודוד 
העמידום על כ''ד כלומר שניהם הועילו 
בדבר ושמואל העמידם על י''ו ודוד על 

: וימצאו בני אלעזר רבים לראשי כ''ד
הגברים מבני איתמר ויחלקו בני אלעזר 
ראשים לבית אבותם ששה עשר ולבני 
איתמר ראשים לבית אבותם שמונה 
ואומר בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז 
אחוז לאיתמר. וימצאו בני אלעזר רבים 
לראשי הגברים כלומר ראשי הגברים של 

האי בני אלעזר היו רבים מאיתמר ו
וימצאו משמע דקודם לכן היו קבועים 
ועכשיו הוסיפו עליהן ויחלקום לי''ו בית 
אב אחד אחוז שהיה מתחילה לאלעזר 
דהיינו ח' אחוז אחד בגורל דהיינו נמי ח' 

   והוו להו י''ו:
. מה שהיה מתחילה ואחוז אחוז לאיתמר

אחוז לאיתמר אחוזים עתה כבתחילה 
   שלא הרבו עליהם שום בית אב:

. וכי תימא מעיקרא הוו ד' י ואומרמא
   לאלעזר וד' לאיתמר:

וכי היכי דנפישי בני אלעזר הכי נמי 
. ומיהו בני אלעזר נפישי בני איתמר

נפישי טפי דהא לאיתמר לא אוקמינהו 
   אלא על ח' ודאלעזר על י''ו:

. אלמא תא שמע ואחוז אחוז לאיתמר
כדקיימי קיימי ושמע מינה דמשה תיקן 

מזה וח' מזה וקשיא לרב  להם י''ו ח'
חמא דאמר ד' וד' והא דכתב לעיל ובשנת 
הארבעים וגו' המה יסד במה שהוסיפו 
עליהן עד כ''ד משתעי [אבל] משה תיקן 

   להם י''ו משמרות:
. דהא איכא תנא דלעיל דקתני תנאי היא

משה תיקן להן ח' משמרות משניהן ואנא 
   קאימנא כוותיה:

שאר לא עלו . בבית שני והעלו מן הגולה
שהרבה מישראל נשתיירו ולא רצו 

   לעלות:
. ומבעיא לי דפשחור לא פשחור ואימר

  כתיב גבי כ''ד משמרות (דה''א כד): 
. לכ''ד וכתבו כנוי של כל אחד וחלקום

   ואחד בחלק:
. כתבו על כ''ד בללום ונתנום בקלפי

חתיכות קלף ראשי משמרות שחלקו 
   מאותן ד':
עיה בא אחד . משמרה של ידבא ידעיה

מהן ונוטל חלקו וחלק ה' חתיכות קלף 
דהוו להו שש ומי שהיה עולה בידו ראשון 
היה לשבת ראשונה שבסדר שהיו עולין 
בידו זו אחר זו כך היו עובדין 

   בשבתותיהן זו אחר זו:
. שאפי' יהויריב שהיה במקדש וכך התנו

   ראשון ראשון למשמרות עולה מן הגולה:
ל ומתחלה לא עלה . הואילא ידחה ידעיה

יהויריב אלא כל משמרות הנעשות 
מידעיה קודמות לעבודה ליהויריב 
ויהויריב בא ועובד אחריהן במקום 
משמר אחר וששה דידעיה עושין אותן ה' 

  שלא להרבות במשמרות:



     102 סוגיה                ''''מסכת תענית פרק דמסכת תענית פרק דמסכת תענית פרק דמסכת תענית פרק ד

 gmail.com.ilvinetdb8@1 – 0526071122דניאל ברק ווינט ועמותת וכל בנייך  –גמרא סדורה  - שמורות כל הזכויות 

155

        ב ב ב ב     כז,כז,כז,כז, .102
ִסין ּנְ ָמר ִמְתּכַ אֹותֹו ִמׁשְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ית "ְוִיׂשְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ָעֵריֶהן ְוקֹוִרין ּבְ   "...ּבְ

  
י י ִמיּלֵ    ?ְמָנַהּנֵ

  
ר ַאָחאָאַמר  י ַיֲעקֹב ּבַ    :ַרב ַאִסיֲאַמר  ַרּבִ

ַמִים ָוָאֶרץ ימּו ׁשָ    ,ִאְלָמֵלא ַמֲעָמדֹות לֹא ִנְתַקּיְ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ּנָ י ִאיָרׁשֶ ה ֵאַדע ּכִ ּמָ   (בראשית טו).  "ַוּיֹאַמר ה' ֱאלִֹהים ּבַ

ל עֹוָלם :ָאַמר ַאְבָרָהם ָרֵאל חֹוְטִאין ְלָפֶניָך  ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ א ִיׂשְ ּמָ    –ׁשֶ
דֹור ַהּמַ  ה ָלֶהם ּכְ ה עֹוׂשֶ ָגהַאּתָ ּלָ    ?ּבּול ּוְכדֹור ַהּפַ

   .ָלאו :ֲאַמר ֵליּה 
ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו ה ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּנָ ה ִאיָרׁשֶ ּמָ    ?הֹוִדיֵעִני ּבַ

ת" :ֲאַמר ֵליּה  ׁשֶ ת ְוֵעז ְמׁשּוּלֶ ׁשֶ    (בראשית טו).  ְוגֹו' "ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמׁשּוּלֶ
ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו י ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ יםּתֵ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ    ,ַנח ּבִ

ֵהא ֲעֵליֶהם ים ַמה ּתְ ׁש ַקּיָ ַקּדֵ ית ַהּמְ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ    ?ּבִ
נֹות   :ָאַמר לוֹ  י ָלֶהם ֵסֶדר ָקְרּבָ ְנּתִ ּקַ ָבר ּתִ    ,ּכְ

ִאיּלּו ִהְקִריבּום ְלָפ  ֶהן ְלָפַני ַמֲעֶלה ֲאִני ֲעֵליֶהם ּכְ ּקֹוְרִאין ּבָ ְזַמן ׁשֶ    ,ַניּבִ
ל ֲעֹונֹוֵתיֶהם    .ַוֲאִני מֹוֵחל ָלֶהם ַעל ּכָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָמר "ַאְנׁשֵ  ן ֲאֵחי -י ִמׁשְ ִלין ַעל ָקְרּבַ ּלְ ָרצֹוןָהיּו ִמְתּפַ ל ּבְ ְתַקּבֵ ּיִ   , ֶהם ׁשֶ
י ַמֲעָמד  ִבין   - ְוַאְנׁשֵ ֶנֶסת ְויֹוׁשְ ִסין ְלֵבית ַהּכְ ּנְ ע ִמְתּכַ ֲעִנּיֹות,  ַאְרּבַ   תַּ

תּבַ  ּבָ ַ ׁשּ ִני ּבַ ֵ י ,ׁשּ ִליׁשִ ְ ׁשּ י ,ּבַ ְרִביִעי ּוַבֲחִמיׁשִ    :ּבָ
ִני  ֵ ׁשּ ם,  - ּבַ   ַעל יֹוְרֵדי ַהּיָ

י  ִליׁשִ ְ ׁשּ רֹותַעל הֹוְלֵכי  - ּבַ   , ִמְדּבָ
ְרִביִעי  ינֹוקֹות,  - ּבָ יּפֹול ַעל ַהתִּ ּלֹא תִּ ָרא ׁשֶ   ַעל ַאְסּכְ

י  ֲחִמיׁשִ רֹות ּוֵמיִניקֹות;  - ּבַ     ַעל עּוּבָ
ילוּ  ּלֹא ַיּפִ רֹות ׁשֶ    ,עּוּבָ

ֵניֶהם ִניקּו ֶאת ּבְ ּיֵ    ,ֵמיִניקֹות ׁשֶ
ת  ּבָ בֹוד  - ּוְבֶעֶרב ׁשַ ֵני ּכְ ין ִמּפְ ת לֹא ָהיּו ִמְתַעּנִ ּבָ ַ   ,  ַהׁשּ

ת ַעְצָמּה  ּבָ ַ ׁשּ   ".ַקל ָוחֹוֶמר ּבַ
  

ת ַמאי ַטְעָמא לֹא ּבָ ַ ׁשּ ֶאָחד ּבַ    ?ּבְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
נֵ     .י ַהּנֹוְצִריםִמּפְ

  
ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ    :ָאַמר ַרּבִ

י ִליִציָרה ִליׁשִ הּוא ׁשְ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
  

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
ָמה ְיֵתיָרה ֵני ְנׁשָ    .ִמּפְ

  
ָאַמר     :ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ

ת ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָאָדם ּבְ ָנה ּבֹו ּבְ ָמה ְיֵתיָרה ִניּתְ    ,ְנׁשָ
ת ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּנוּ  ּבְ    ,נֹוְטִלין אֹוָתּה ִמּמֶ

ֱאַמר ּנֶ ַפׁש" :ׁשֶ ּנָ ַבת ַוּיִ ַבת ַוי ָאְבָדה ֶנֶפׁש  -(שמות לד)  "ׁשָ ָ ׁשּ יָון ׁשֶ   .ּכֵ
  
  

  רש"י
. א''ר אסי לפי שאלמלא מעמדות

עיסקי קרבנות שישראל עושין הן 
היו כלים בחטאן ומשהן כלין 

ארץ העומדים בזכותן אין שמים ו
   מתקיימין כו':

. שמאחר שהן כאנשי דור המבול
כלין אין העולם מתקיים והואיל 
שעל עיסקי קרבן העולם עומד 
לכך קורין אנשי מעמד בעריהן 

   במעשה בראשית:
. כל זמן כבר תקנתי להם כו'

שקורין בהן כו' מהיכא יליף לה 
   להאי גמגום:

ת''ר אנשי משמר מתפללין על 
   . תמידים שבכל יום:קרבן אחיהן

. אותן כ''ד שהיו אנשי משמר
   בעריהן:

. דכתיב בשני בשני על יורדי הים
(בראשית א) יהי רקיע בתוך המים 

   וצריך להזכיר ולרצות על הדבר:
. בשלישי על הולכי מדברות

דכתיב ותראה היבשה תהי ראויה 
יבשה להולכיה שלא יזוקו מפני 

   חיות רעות:
. שבו נתלו האסכרא ברביעי על

המאורות וכתיב ביה (שם) יהי 
   מאורות מארת כתיב:

. דכתיב ביה (שם) ועל עוברות כו'
   ישרצו המים שרץ נפש חיה:

. שעושים אותו יום מפני הנוצרים
   טוב שלהם:

. דאדם נברא ביום שלישי ליצירה
ששי ובכל יום שלישי הוי חלוש 
כדכתיב (שם לד) ויהי ביום 

   כואבים: השלישי בהיותם
. שנוטלין אותה נשמה יתירה

   ממנו והוי חלש:
. שמרחיבים דעתו נשמה יתירה

   לאכילה ושתיה:
. שנח ושמר את כיון ששבת

   השבת:
. וינפש דורש ווי אבדה נפש

  בנוטריקון ווי נפש:
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ּיֹום ָהִראׁשֹון  ית""ּבַ ֵראׁשִ    ""ְיִהי ָרִקיַע "וְ  "ּבְ

  
ָנא    :ּתָ

ית"" ֵראׁשִ ַנִים – "ּבְ ׁשְ    ,ּבִ
ֶאָח  – "ְיִהי ָרִקיַע "    .ד"ּבְ
  

ָלָמא  ׁשְ ֶאָחד" – "ְיִהי ָרִקיַע "ּבִ סּוֵקי ֲהווּ  - ּבְ ָלָתא ּפְ    ,ּתְ
א  ית""ֶאּלָ ֵראׁשִ ַנִים" – "ּבְ ׁשְ    ?(ַמאי ַטְעָמא) ּבִ

ָ ִמ ֲח  סּוֵקי ַהְוָיין הׁשּ    !ּפְ
   :18ּוְתַנן

סּוִקים"!  ה ּפְ לֹׁשָ ּתֹוָרה ַאל ִיְפחֹות ִמׁשְ   "ַהּקֹוֵרא ּבַ
  

   :ָאַמר ַרב
   .ּדֹוֵלג

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

   .ּפֹוֵסק
  

ָאַמר     ",ּדֹוֵלג"ְוַרב ּדְ
   "?ּפֹוֵסק"ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר 

  
ה :ָקָסַבר ְסֵקיּה מֹׁשֶ ָלא ּפַ סּוָקא ּדְ ל ּפְ    ,ּכָ

ְסִקיָנן ֵליּה     .ֲאַנן ָלא ּפַ
  

מּוֵאל ֲאַמר  ְסִקיָנן - " ּפֹוֵסק"ּוׁשְ    ?!ּוִמי ּפַ
י ֲחִניָנאְוָהֲאַמר     :אָקָר  ַרּבִ

דֹול ָהָיה ִלי ֵאֶצל  דֹולַצַער ּגָ י ֲחִניָנא ַהּגָ יר ִלי ִלְפסֹוק ַרּבִ    ,ְולֹא ִהּתִ
ן ית ַרּבָ ל ּבֵ א ְלִתינֹוקֹות ׁשֶ ד ֲעׂשּוִין ,ֶאּלָ    !הֹוִאיל ּוְלִהְתַלּמֵ

  
מּוֵאל ר ?ָהָתם ַטְעָמא ַמאי :ּוׁשְ ָלא ֶאְפׁשָ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ר    .ָהָכא ַנִמי ָלא ֶאְפׁשָ
  

   ",ּפֹוֵסק" :מּוֵאל ֲאַמרּוׁשְ 
   "?ּדֹוֵלג"ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲאַמר 

  
ְכָנִסין ּום ַהּנִ ֵזיָרה ִמׁשּ    ,ּגְ

ּום ַהּיֹוְצִאין    .ּוְגֵזיָרה ִמׁשּ
  

   :ֵמיִתיֵבי
סּוִקים  ה ּפְ ָ ׁשּ ל ׁשִ ה ׁשֶ ָרׁשָ ַנִים,  -"ּפָ ׁשְ   קֹוִרין אֹוָתּה ּבִ

ה ָ ל ֲחִמׁשּ ָיִחיד,  -  19ְוׁשֶ   ּבְ
ה זּו ְוֶאָחד ִמּפָ ְוִאם ָהִר  ָרׁשָ ַנִים ִמּפָ ִני קֹוֵרא ׁשְ ֵ ה, ַהׁשּ לֹׁשָ ה ַאֶחֶרת. אׁשֹון קֹוֵרא ׁשְ   ָרׁשָ

סּוִקין" ה ּפְ לֹׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ה ּפָ ָפָרׁשָ ֵאין ַמְתִחיִלין ּבְ ה, ְלִפי ׁשֶ לֹׁשָ     – ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ׁשְ
ֲאַמר    !ִליְדלֹוג -  "ּדֹוֵלג" :ְלַמאן ּדַ

ֲא     !ִליְפסֹוק – "ּפֹוֵסק" :ַמרּוְלַמאן ּדַ
  

אִני ָהָתם   :ׁשַ
ִאית ֵליּה ְרָווָחא   א כח,   . ּדְ

  
  

                                                
 מגילה כג:  18

האם בפרשה קטנה של חמישה פסוקים לכתחילה יחיד קורא את כולה, או לכתחילה שניים יכולים  –יש הגורסים ללא המילים "ביחיד ואם". הנפקא מינה  19
  לקרוא את הפרשה, והקורא השני מוסיף פסוק מהפרשה הבאה. 

  רש"י
. כהן ולוי קורין בראשית בשנים

   ביום תענית בראשית:
. וסגיא בהו תלתא פסוקי הווי

   :לחד גברא
. הראשון קורא רב אמר דולג

שלשה פסוקים והשני מתחיל 
בפסוק שסיים בו הראשון והשנים 
עמו הרי שלשה ומשום אין 
משיירין בפרשה פחות משלשה 

   פסוקים ליכא משום דלא אפשר:
. מפסיק הפסוק לשנים פוסק

ראשון קורא שני פסוקים וחצי 
ולוי משלים חצי אותו הפסוק 

   רים:שקרא הכהן עם שנים הנות
. שהיה בעל מקרא ר' חנינא קרא

   ויודעה בגירסא ובקי בטעמיה:
. הרבה טרחתי וחזרתי צער גדול

עליו שיתיר לי לפסוק הפסוק 
לשנים לצורך תינוקות שלומדים 
לפני שאינן יכולין לקרוא פסוק 

   כולו:
. גבי ס''ת הכי נמי לא אפשר

ובדילוג אי אפשר משום הנכנסין 
ומתחיל והיוצאין אם שני דולג 

בפסוק שסיים בו הראשון בני 
אדם הנכנסין שלא שמעו קריאת 
הראשון סבורין לומר שלא קרא 
הראשון אלא שני פסוקים ונפיק 
מיניה חורבא וכשהראשון קורא ג' 
פסוקים ואינו משייר אלא שנים 
איכא גזרת יוצאין דסברי האי שני 

   דסגיא ליה בשני פסוקים:
. מיתיבי פרשה של ששה פסוקים

   שאר ימות השנה קאי:א
. מפרשה ויש אומרים שלשה

   אחריתי:
הכי גרסינן למאן דאמר דולג 

. לידלוג למ''ד פוסק ליפסוק
כלומר פרשה של חמשה פסוקין 
אמאי קורא שני שלשה פסוקין 
  בפרשה אחרת לידלוג או ליפסוק: 

. שיכול לקרות דאית ליה רווחא
מפרשה אחרת אבל הכא לית ליה 

י למיקרי אלא רווחא דהא לא מצ
  בראשית ויהי רקיע:
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .104
ַנִים  ׁשְ דֹוָלה קֹוִרין אֹוָתּה ּבִ ה ּגְ ָרׁשָ   "ּפָ

יֶהן ֲחִרית ּוְבמּוָסף ּוְבִמְנָחה קֹוִרין ַעל ּפִ ׁשַ   .כו' ּבְ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
   ?ֵהיִכי ָקָאַמר

ֲחִרית ּוְבמוּ  ׁשַ ֶפרּבְ ּסֵ ה ,ָסף קֹוִרין אֹוָתּה ּבַ ַמע ,ּוְבִמְנָחה קֹוִרין אֹוָתּה ַעל ּפֶ קֹוִרין ֶאת ׁשְ    ?ּכְ
ֵני ְלָמא ָהִכי ָקּתָ    :אֹו ּדִ

ֵסֶפר ֲחִרית קֹוִרין אֹוָתּה ּבְ ׁשַ ַמע ,ּבְ קֹוִרין ֶאת ׁשְ ה ּכְ    ?ּוְבמּוָסף ּוְבִמְנָחה קֹוִרין אֹוָתּה ַעל ּפֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתנְ     :ָיאּדְ

ֲחִרית ּוְבמּוָסף  ׁשַ ֶדֶרךְ  - "ּבְ ֶנֶסת ְוקֹוִרין ּכְ ָנה,  ִנְכָנִסין ְלֵבית ַהּכְ ָ ל ַהׁשּ ּקֹוִרין ּכָ   ׁשֶ
הָיִחיד קוֹ  - ּוְבִמְנָחה    . ֵרא אֹוָתּה ַעל ּפֶ

י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ
ִצּבּור?!  ה ּבְ ְבֵרי ּתֹוָרה ַעל ּפֶ   ְוִכי ָיִחיד ָיכֹול ִלְקרֹות ּדִ

א  ַמע"ֶאּלָ קֹוִרין ֶאת ׁשְ ה ּכְ ן ִנְכָנִסין ְוקֹוִרין אֹוָתּה ַעל ּפֶ    .ּכּוּלָ
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .105
ל ֵאין ּבֹו ַמֲעָמד" ׁש ּבֹו ַהּלֵ ּיֵ ל יֹום ׁשֶ   כו' "ּכָ

  
ין ֶזה ָלֶזה    ?ָמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ

  
ְבֵרי ּתֹוָרה לּו ּדִ    ,ַהּלָ

ְבֵרי סֹוְפִרים לּו ּדִ   .ְוַהּלָ
  

  רש"י
. מאי שנא מה הפרש בין זה לזה

דקרבן עצים דחי מעמד דנעילה 
   ומעמד דמנחה לא דחי:

. מנחה כדאמרי' הללו דברי תורה
בברכות (דף כו.) יצחק אבינו תיקן 
תפלת מנחה שנאמר ויצא יצחק 
לשוח בשדה לפנות ערב ודנעילה 

לא מדברי סופרים. וצריכין חיזוק 
  גרסינן הכא:
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .106
  .ִנים ְוָהָעם""ְזַמן ֲעֵצי ּכֲֹה 

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה הּוְצְרכּו לֹוַמר ְזַמן ֲעֵצי ּכֲֹהִנים    ְוָהָעם? "ָלּמָ
ֵני ַהּגֹוָלה לֹא ָמְצ  ָעלּו ּבְ ׁשֶ הָאְמרּו: ּכְ ּכָ ׁשְ ּלִ   , אּו ֵעִצים ּבַ

ֶהם.  ּלָ ֶ בּו ִמׁשּ   ְוָעְמדּו ֵאּלּו ְוִהְתַנּדְ
ֲא  יֵניֶהן, ׁשֶ ּבֵ ה ְמֵלָאה ֵעִצים, ְוָכְך ִהְתנּו ְנִביִאים ׁשֶ ּכָ   ִפיּלּו ִלׁשְ

ֶהן,  ּלָ ֶ ִבין ִמׁשּ   ִיְהיּו ֵאּלּו ִמְתַנּדְ
ֱאַמר:ׁשֶ  ן ָהֵעִצים" ּנֶ ְלנּו ַעל ֻקְרּבַ    ,ְוַהּגֹוָרלֹות ִהּפַ

ם ְוָהָעם    ,ְלָהִביא ְלֵבית ֱאלֵֹהינוּ  ,ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ
ָנה בְּ  ִנים ׁשָ ים ְמזּוּמָ ָנהְלֵבית ֲאבֹוֵתינּו ְלִעתִּ    ,ׁשָ

ּתֹוָרה תּוב ּבַ ּכָ ח ה' ֱאלֵֹהינּו ּכַ    ."(נחמיה י) "ְלַבֵער ַעל ִמְזּבַ
  

  רש"י
. זמן דקתני במתני' עמדו אלו

אהכי הוצרכו למנות משום ההיא 
תקנה דעבוד להו הנך נביאים כי 

  היכי דלא לידחינהו מאתרייהו:
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .107
ם ְוָכל ִמי... ֶהם ּכֲֹהִנים ּוְלִוּיִ    "ְוִעּמָ

ְבטֹו, ּוְבֵני ּגֹוְנֵבי ֱעִלי ּוְבֵני קֹוְצֵעי ְקִציעֹות ׁשִ ָעה ּבְ טָּ   ]"[ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵני ּגוֹ    ְנֵבי ֱעִלי ּוְבֵני קֹוְצֵעי ְקִציעֹות'? "ֶמה ָהיּו 'ּבְ

ְזָרה ַמְלכּות ָהְר  ַעם ַאַחת ּגָ ָרֵאל, ָאְמרּו: ּפַ ָמד ַעל ִיׂשְ ָעה ׁשְ   ׁשָ
ּלֹא ָיִביאּו ֵעִצים ֲעָרָכה ׁשֶ ַלִים, ַלּמַ ּכּוִרים ִלירּוׁשָ ּלֹא ָיִביאּו ּבִ   , ְוׁשֶ

ָרִכים,  רֹוְזָדאֹות ַעל ַהּדְ יבּו ּפְ   ְוהֹוׁשִ
ֶדֶר  ָרֵאל ָלֶרֶגל. ּכְ ּלֹא ַיֲעלּו ִיׂשְ ן ְנָבט, ׁשֶ יב ָיָרְבָעם ּבֶ הֹוׁשִ   ְך ׁשֶ

אֹותֹו ַהּדֹור ִויֵרֵאי ֵחְטא? ֶמה ָעׂשּו  ּבְ ִרין ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ
ּכּוִריםֵהִביא י ּבִ ְתֵפיֶהן, ּו ַסּלֵ ְקִציעֹות ּוְנָטלּום, ֶוֱעִלי ַעל ּכִ   , ְוִחיּפּום ּבִ

יעּו ֵאֶצל ּפְ  ִהּגִ ם הֹוְלִכין? ְוֵכיָון ׁשֶ   רֹוְזָדאֹות, ָאְמרּו ָלֶהם: ְלֵהיָכן ַאתֶּ
ָפֵנינוּ אֹוְמִרין ָלֶהם: ַלֲעׂשֹות ׁשְ  ּלְ ת ׁשֶ ְכֶתׁשֶ ּמַ ֵביָלה ּבַ ֵתֵפינוּ  ֵני ִעיּגּוֵלי ּדְ ַעל ּכְ   . ּוָבֱעִלי ׁשֶ

ַלִים". ים ֶוֱהִביאּום ִלירּוׁשָ ַסּלִ רּום ּבְ ָעְברּו ֵמֶהן ִעיטְּ יָון ׁשֶ    ּכֵ
  

ָנא    :ּתָ
תֹוָפִתי".  ֵני ַסְלַמאי ַהּנְ   "ֵהן ֵהן ּבְ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֵני ַסְל  תֹוָפִתי'? "ַמה ֵהן 'ּבְ   ַמאי ַהּנְ
ְזָרה ַמ  ַעם ַאַחת ּגָ ָמדָאְמרּו: ּפַ ָעה ׁשְ ָרֵאל,  ְלכּות ָהְרׁשָ   ַעל ִיׂשְ

ֲעָרָכה,  ּלֹא ָיִביאּו ֵעִצים ַלּמַ   ׁשֶ
רֹוְזָדאֹות ַעל ַהּדְ  יבּו ּפְ   ָרִכים, ְוהֹוׁשִ

ּלֹא ַיֲעלוּ  ָרִכים, ׁשֶ ן ְנָבט ַעל ַהּדְ יב ָיָרְבָעם ּבֶ הֹוׁשִ ֶדֶרְך ׁשֶ ָרֵאל ָלֶרֶגל.  ּכְ   ִיׂשְ
א ּבְ   ? ֹותֹו ַהּדֹורֶמה ָעׂשּו ִיְרֵאי ֵחְטא ׁשֶ

ְתֵפיֶהם ְוָהְלכּו ָלֶהם,  יחּו ַעל ּכִ מֹות, ְוִהּנִ ִזיֵריֶהן ְוָעׂשּו סּוּלָ   ֵהִביאּו ּגְ
יָון ׁשֶ  ם הֹוְלִכין? ּכֵ יעּו ֶאְצָלן, ָאְמרּו ָלֶהם: ְלֵהיָכן ַאתֶּ   ִהּגִ

מֹות  ָאְמרּו ָלֶהם: ְלָהִביא ָפֵנינּו, ּוְבסּוּלָ ּלְ ֹוָבְך ׁשֶ ֵתֵפינוּ ּגֹוָזלֹות ִמׁשּ ַעל ּכְ   . ׁשֶ
ַלִים,  יְרקּום ֶוֱהִביאּום ְוֶהֱעלּום ִלירּוׁשָ ָעְברּו ֵמֶהן, ּפֵ יָון ׁשֶ   ּכֵ

ֶהם הּוא אֹוֵמרַוֲעֵליֶהם ְוַעל ּכַ  יק ִלְבָרָכה :ּיֹוֵצא ּבָ    ,(משלי י) ""ֵזֶכר ַצּדִ
ִעים ִיְרָקב"" ן ְנָבט ַוֲחֵבָריו ֶנֱאַמר:ְוַעל ָיָרְבָעם ּבֶ  ם ְרׁשָ   ."(משלי י) ְוׁשֵ

  
  
  

  רש"י
   . שומרים:פרוזדאות

. אדם נכנס לתוך שדהו בכורים
ורואה אשכול שביכר תאנה 
שביכרה קושר עליה גמי ועושה 

   אותה בכורים:
. תאנים יבשים כותשין בקציעות

   אותן ועושין מהן עגולין:
   . (בוכיא):ה''ג והעלי על כתפיהן

. שהוא במקום במכתשת שלפנינו
אחר לפני בסמוך וזהו גונבי עלי 
על שם שמתגנבין מן הפרוזדאות 

   על עסקי עלי:
. כעין הן הן בני סלמאי הנתופתי

  מעשה זה עשו:
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        אאאא    כח,כח,כח,כח, .108
ן ְיהּוָדה" ֵני ַפַחת מֹוָאב ּבֶ ִרים ּבֹו ּבְ ֶעׂשְ    ."ּבְ

  
ָנא    :ּתָ

ן יְ  ֵני ַפַחת מֹוָאב ּבֶ ן ְיהּוָדה,  –הּוָדה "ּבְ ִוד ּבֶ ֵני ּדָ   ֵהן ֵהן ּבְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ן ְצרּוָיה"ֵה  ֵני יֹוָאב ּבֶ   .ן ֵהן ּבְ
        
        

ן ְיהּוָדה ֵני ָעִדין ּבֶ ֱאלּול ּבְ ִרים ּבֶ ֶעׂשְ   ְוכּו': ""ּבְ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ן ְיהּוָדה  ֵני ָעִדין ּבֶ ן ְיהּוָדה, ֵהן ֵהן ּבְ  –"ּבְ ִוד ּבֶ   ֵני ּדָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵני יוֹ  ן ְצרּוָיה".ֵהן ֵהן ּבְ   ָאב ּבֶ
  
  

ה" ִנּיָ ְרעֹוׁש ׁשְ ֵני ּפַ בּו ּבְ ֵטֵבת ׁשָ ֶאָחד ּבְ   כו' "ּבְ
  

י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ
י ֵמִאיר י יוֹ  ,ָלא ַרּבִ י ְיהּוָדה ְוָלא ַרּבִ    :ֵסיְוָלא ַרּבִ
י ֵמִאיר  ה' :ִליְתֵני –ִאי ַרּבִ ִנּיָ ן ְיהּוָדה ׁשְ ִוד ּבֶ ֵני ּדָ בּו ּבְ    '!ׁשָ
י ְיהּוָדה  ה' :ִליְתֵני –ִאי ַרּבִ ִנּיָ ן ְיהּוָדה ׁשְ ִוד ּבֶ ֵני ּדָ בּו ּבְ    '!ׁשָ

י יֹוֵסי  ה' :ִליְתֵני –ִאי ַרּבִ ִנּיָ ן ְצרּוָיה ׁשְ ֵני יֹוָאב ּבֶ בּו ּבְ    '!ׁשָ
  

י יֹוֵסיְלעֹוָלם     ,ַרּבִ
י יֹוֵסי ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵאי ַאּלִ ּנָ   .ּוְתֵרי ּתַ

  
  

  רש"י
ך . דוד מלהן הן בני דוד בן יהודה

ישראל ואהכי קרו ליה פחת מואב 
   שבא מרות המואביה:

. שבא מרות יואב בן צרויה
המואביה כי צרויה אם יואב 
אחות דוד היתה שנאמר (דה''א ב) 

   ואחיותיהם צרויה ואביגיל:
. להכי קרי בני עדין הן הן בני דוד

ליה בספר שמואל (ב כג) עדינו 
העצני שבשעה שעוסק בתורה 

וכשיוצא  מעדן עצמו כתולעת
   למלחמה מתקשה כעץ:

. פלוגתא הן הן בני יואב בן צרויה
היא (במס' חגיגה) חד אמר עדינו 

   העצני זה דוד וחד אמר זה יואב:
. דהא ליתני שבו בני דוד שניה

קאמר ר' מאיר פחת מואב היינו 
   דוד:

. בני עדין היינו דוד ולר' יהודה
ובמתניתין קתני בהדיא בני דוד 

פחת מואב דלר''מ  והדר קתני בני
ול' יהודה בני עדין היינו דוד שבו 

   שניה מיבעי ליה:
. דאמר פחת מואב ועדין ולר' יוסי

   היינו יואב שבו שניה מיבעי ליה:
לעולם ר' יוסי ותרי תנאי אליבא 

. דמאן דאמר בני עדין בן דר' יוסי
יהודה היינו בני יואב לא סבר לה 
דבני פחת מואב היינו יואב ולהכי 

קתני שבו בני יואב שניה ולא  לא
סבירא ליה נמי דהן הן בני דוד 
דאם כן שבו בני דוד שניה מיבעי 
ליה למיתני אלא משפחה אחרת 
הן ומאן דאמר בני פחת מואב 
היינו בני יואב לא סבירא ליה דבני 
עדין היינו יואב אלא משפחה 

  אחרת הן: 
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        בבבב- - - - כח, אכח, אכח, אכח, א .109
ֵטֵבת לֹא  ֶאָחד ּבְ   .כו' ָהָיה ּבֹו ַמֲעָמד""ּבְ

אֲאַמר ֵליּה  ַרב ִחְסּדָ ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ ילְ  ָמר ְקׁשִ   :ַרב ַאׁשִ
יֵדיּה    כח, ב ָדֵחי ּדִ ל ּדְ ָנא ַהּלֵ ָנא מּוָסף  ,ַמאי ׁשְ יֵדיּה ּוַמאי ׁשְ ֵחי ּדִ ָלא ּדָ    ?ּדְ

  
יֲאַמר ֵליּה     :ַרב ַאׁשִ

ֵחי יֵדיּה ּדָ ָלאו ּדִ א ּדְ ּתָ ן ,ַהׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ יֵדיּה ָלא כָּ    ?!ּדִ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
יֵדיּה  :ָהִכי ָקָאִמיָנא ָלךְ  א ּדִ    !ָלא ִליְדֵחי ֶאלָּ

  
   :ֲאַמר ֵליּה 

ָווָתךְ  ָקֵאי ּכְ י יֹוֵסי ּדְ א ַרּבִ    :ִאיּכָ
ַתְניָ     :אּדְ

י יֹוֵסי " ׁש ּבֹו מּוָסף ֵיׁש ּבֹו ַמֲעָמד"ַרּבִ ּיֵ ל יֹום ׁשֶ    .אֹוֵמר: ּכָ
ַמאי "ַמֲעָמד"    ?ּדְ

ֲחִרית  ׁשַ א ַנִמי ָהִכי ָקָאַמר -ִאיֵליָמא ַמֲעָמד ּדְ א ַקּמָ ּנָ    !ָהא ּתַ
מּוָסף  א ַמֲעַמד ּדְ ֵחי - ֶאּלָ יֵדיּה ַנִמי ָלא ּדָ    ?!ּדִ

ִמְנָחה א ּדְ ֵחיָקְרּבַ  - ֶאּלָ    !ן ֵעִצים ּדָ
ְנִעיָלה א ָלאו ּדִ     .ֶאּלָ

יֵדיּה  ּה ּדִ ַמע ִמיּנַ ֵחי –ׁשְ יֵדיּה  ,ּדָ ָלאו ּדִ ֵחי -ּדְ    .ָלא ּדָ
ּה  ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ

  
  

  רש"י
. מעמד מאי שנא הלל דדחי דידיה

   דשחרית:
. י שנא מוסף דלא דחי דידיהומא

דקתני יום שיש בו מוסף אין בו 
מנחה ולא קתני אין בו מוסף דלא 

   דחי דידיה אלא דמנחה:
. הכי קא בעינא הכי קאמינא

   למימר:
   . דמוסף:אלא דידיה

ה''ג רבי יוסי אומר כל יום שיש 
. ואתנא בו מוסף יש בו מעמד

קמא פליג דאמר יום שיש בו 
ה ואתא ר' יוסי מוסף אין בו נעיל

למימר דיש בו מעמד אע''פ שיש 
   בו מוסף:

. דאמר ר' אלא לאו דנעילה הוא
יוסי דיש בו מעמד ואין מוסף 

  דוחה אותו:
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        כח, בכח, בכח, בכח, ב .110
ֵטֵבת לֹא ָהָיה ּבֹו ַמֲעָמד"[ ֶאָחד ּבְ   ]כו' "ּבְ
  

ִניָסן' :ְוִליְתֵני ַנִמי ֶאָחד ּבְ    ',לֹא ָהָיה ּבֹו ַמֲעָמד ּבְ
ל ׁש ּבֹו ַהּלֵ ּיֵ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

ן מּוָסף    ְוָקְרּבַ
ן ֵעִצים    !ְוָקְרּבַ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

   :זֹאת אֹוֶמֶרת
אֹוָרְייָתא ְבֵריׁש ַיְרָחא ָלאו ּדְ יָלא ּדִ    .ַהּלֵ

ֲאַמר  י יֹוָחָנןּדַ ּום  ַרּבִ ן ְיהֹוָצָדקִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ָנה  ָ ׁשּ ר יֹום ּבַ מֹוָנה ָעׂשָ לׁשְ ֶהן ֶאת ַהּלֵ    :ְוֵאּלּו ֵהן ,ָיִחיד ּגֹוֵמר ּבָ

מֹוַנת ְיֵמי ֶהָחג    ,ׁשְ
ה מֹוַנת ְיֵמי ֲחנּוּכָ    ,ּוׁשְ

ַסח ל ּפֶ    ,ְויֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ׁשֶ
ל ֲעֶצֶרת    ,ְויֹום טֹוב ׁשֶ

ִרים ְוֶאָחד יֹום ּוַבּגֹוָלה    :ְוֵאּלּו ֵהן ,ֶעׂשְ
ַעת ְיֵמי ֶהָחג ׁשְ    ,ּתִ

מֹוַנת יְ  הּוׁשְ    ,ֵמי ֲחנּוּכָ
ַסח ל ּפֶ ֵני ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ    ,ּוׁשְ

ל ֲעֶצֶרת ֵני ָיִמים טֹוִבים ׁשֶ    .ּוׁשְ
  

ַלע ְלָבֶבל ַרב ֵריׁש ַיְרָחא ,ִאיּקְ יָלא ּבְ ָקא ָקרּו ַהּלֵ    .ֲחִזיְנהּו ּדְ
ּלֹוֵגי ,ָסַבר ְלַאְפסּוִקיְנהוּ  ֵגי ּדַ ָקא ְמַדּלְ ָחָזא ּדְ יָון ּדְ    ,ּכֵ

יֵדיֶהם :ֲאַמר ּה ִמְנַהג ֲאבֹוֵתיֶהם ּבִ ַמע ִמיּנַ    .ׁשְ
  

ָנא    :ּתָ
  לֹא ַיְתִחיל,  - "ָיִחיד 

  .ּגֹוֵמר" - ְוִאם ִהְתִחיל 

  רש"י
. דאית ביה הלל באחד בניסן

   דראש חדש:
. (קרבן מוסף) דבני קרבן עצים

   ארח בן יהודה:
. מדלא קתני נמי זאת אומרת

באחד בניסן אלמא הלל דראש 
ש לא דחי ליה למעמד שמע חד

מינה דלאו דאורייתא הוה אלא 
   מנהגא כדלקמן:

. אבל הלל מנהג אבותיהם בידיהן
דחנוכה כגון באחד בטבת ודאי 
דחי דכיון דנביאים תיקנוהו שיהו 
אומרים אותו על כל פרק ופרק 
ועל כל צרה שלא תבא עליהן 
כשנגאלין יהו אומרין אותו על 

   גאולתן כדאורייתא דמי:
. כלומר אפי' יחיד גומר בהן חידי

את ההלל שכל אחד ואחד חייב 
לגמור בו את ההלל במסכת ערכין 
מפורש מאי שנא דגומר כל ימי 
החג ובפסח לא גומר אלא יום 
ראשון משום דחג הסוכות חלוק 
בקרבנותיו וכל אחד ואחד כחג 

  בפני עצמו דמי:
. שעושין שני ימים טובים ובגולה

   משום ספיקא:
. כגון אנן דמדלגין דלוגי דמדלגי

לא לנו ה' לא לנו ונתחיל מן ה' 
   זכרנו יברך:
. אינו צריך להתחיל לא יתחיל

  בראש חדש:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א    ––––כח, ב כח, ב כח, ב כח, ב  .111
  

ַתּמּוז" ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ָבִרים ֵאיְרעּו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ה ּדְ ָ    כו' "ֲחִמׁשּ
רּו ַהּלּוחֹות, [...  ּבְ תַּ   ִנׁשְ

  ִמיד, ּוָבַטל ַהתָּ 
  ְוהּוְבְקָעה ָהִעיר, 

ַרף ַאּפֹוְסְטמֹוס ֶאת ַהּתֹוָרה,    ְוׂשָ
ֵהיָכל"   ].ְוֶהֱעִמיד ֶצֶלם ּבַ

  
רּו ַהּלּוחֹות" ּבְ תַּ    ?ְמָנָלן – "ִנׁשְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָרֵאל.  רֹות ְלִיׂשְ ּבְ ֶרת ַהּדִ נּו ֲעׂשֶ ה ַלחֶֹדׁש ִניתְּ ָ ׁשּ ׁשִ   "ּבְ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְבָע  ׁשִ    ה ּבֹו"ּבְ
  

ֲאַמר נּו" :ַמאן ּדַ ה ִניתְּ ָ ׁשּ ׁשִ ה  - "ּבְ ְבָעה ָעָלה מֹׁשֶ נּו ּוְבׁשִ ה ִניּתְ ָ ׁשּ ׁשִ    .ּבְ
ֲאַמר ְבָעה" :ַמאן ּדַ ׁשִ ה - "ּבְ ְבָעה ָעָלה מֹׁשֶ נּו ּוְבׁשִ ְבָעה ִניּתְ ׁשִ    ,ּבְ

ְכִתיב ִביִעי" :ּדִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ה ּבַ ְקָרא ֶאל מֹׁשֶ   (שמות כד) "ַוּיִ

ַעל ֶאל ָהָהר" :יבּוְכִת  תֹוְך ֶהָעָנן ַוּיַ ה ּבְ בֹא מֹׁשֶ    ,ַוּיָ
ִעים ָלְיָלה ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָהר ַאְרּבָ ה ּבָ   (שמות כד) "ַוְיִהי מֹׁשֶ

ִסיָון ָעה ּדְ ִרים ְוַאְרּבָ ַתּמּוז  ,ֶעׂשְ ַסר ּדְ יּתְ ִעין -ְוׁשִ    .ָמלּו ְלהּו ַאְרּבָ
ַתּמּוז  יְבַסר ּבְ ׁשִ    ,ְוַתְבִריְנהּו ַלּלּוחֹותָנִחית ָאָתא  –ּבְ

ְרא ֶאת ָהֵעֶגל" :ּוְכִתיב ֲחֶנה ַוּיַ ר ָקַרב ֶאל ַהּמַ ֲאׁשֶ    ,ַוְיִהי ּכַ
ָדיו ֶאת ַהּלּוחֹות ֵלְך ִמּיָ ׁשְ ַחת ָהָהר ,ַוּיַ ר אֹוָתם תַּ ּבֵ   (שמות לב) "ַוְיׁשַ

  

  
ִמיד"  ַטל ַהתָּ   "ּבָ

  
ָמָרא   .ּגְ

  
  

  "הּוְבְקָעה ָהִעיר" 
  

ְבָעה ָעׂשָ  ׁשִ   ?!ר ֲהָוהּבְ
ִתיב ִעיר" :ְוָהּכְ ֱחַזק ָהָרָעב ּבָ ָעה ַלחֶֹדׁש ַוּיֶ ִתׁשְ חֶֹדׁש ָהְרִביִעי ּבְ   (ירמיהו נב)  "ּבַ

ְתֵריּה  ַקע ָהִעיר" :ּוְכִתיב ּבַ ּבָ   (ירמיהו נב)  !ְוגֹו' "ַותִּ
  

   :ָרָבאֲאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ִראׁשֹוָנה אן ּבָ    ,ּכָ
ה ִנּיָ ְ ׁשּ אן ּבַ    .ּכָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ר ּבֹו". ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ה ּבְ ִנּיָ ְ ׁשּ ַתּמּוז ּבַ ָעה ּבְ ִתׁשְ ִראׁשֹוָנה הּוְבְקָעה ָהִעיר ּבְ   "ּבָ
  
  

ַרף ַאּפֹוְסְטמֹוס ֶאת ַהּתֹוָרה"   "ׂשָ
  

ָמָרא   .ּגְ
  
  

ֵהיַכל"ֶה    " ֱעִמיד ֶצֶלם ּבַ
  

   ?ְמָנָלן
  

ְכִתיב ּקּוץ ׁשֹוֵמם" :ּדִ ִמיד ְוָלֵתת ׁשִ   דנייאל יב) ( "ּוֵמֵעת הּוַסר ַהתָּ

  
   ?!ְוַחד ֲהָוה

  רש"י
. וטעמייהו ר' יוסי אומר בשבעה

   מקרא במסכת שבת בפרק ר''ע:
. לקבל הלוחות בשבעה עלה משה

כלומר ודאי ליכא מאן דפליג עלה 
דמתני' דקתני דבי''ז בתמוז 

הלוחות מכלל דכולהו  נשתברו
סבירא להו דבשבעה עלה ולאו 
מקרא נפקא לן דבשבעה עלה 
דהאי דכתיב וישכון כבוד ה' על 
הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים 
ויקרא אל משה ביום השביעי 
איכא מאן דדריש ליה במסכת 
יומא כי אחר מתן תורה הוה 
משבעה בסיון עד י''ז בתמוז איכא 

מלא וי''ו  מ' יום כ''ד דסיון שהוא
דתמוז הרי מ' יום שעמד משה 

   בהר:
   . כך קיבלנו מאבותינו:גמרא

ומעת הוסר התמיד לתת שקוץ 
. דבעת שהוסר ונתבטל שומם וגו'

התמיד באותו היום נתן שקוץ 
   שומם דהיינו הועמד צלם בהיכל:
. ה''ג והא כתיב על כנף שקוצים

כלומר הא כתיב קרא אחרינא 
  תרי: דכתיב ביה שקוצים דמשמע
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ִתיב ּקּוִצים ְמׁשֹוֵמם" :ְוָהּכְ ָנף ׁשִ   (דנייאל ט)  "ְוַעל ּכְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ֵרי ֲהווּ     ,ּתְ

   ,ְוָנַפל ַחד ַעל ַחְבֵריּה ְוַתְבֵריּה ֵליּה ִליֵדיּה 
ִתיב ֲהָוה ּכְ ח ּדַ ּכַ ּתַ   :ְוִאׁשְ

יָתא ָיָדךְ "  א כט, ִליַמת ֵליּה  ַאְנּתְ ָצִבית ַלֲחרּוֵבי ּבֵ    ".ַאׁשְ

  
  

  רש"י
   . שהעמידן מנשה בהיכל:תרי הוו

ונפל חד על חבריה וקטעיה 
. והנקטע לא קא חשיב לידיה

   והיינו דכתיב שקוץ אחד:
. על ההוא צלם אשתכח דכתיב

  הכי: 
אנת צבית לאחרובי ביתיה וידך 

. הצלם אומר אשלימת ליה
לחבירו אתה רצית להחריב ביתו 
של מקום שהטית ישראל אחריך 

שיתי בך נקמה ושילמתי לך ואני ע
ידי ל''א אנת צבית לאחרובי ביתא 
וידך [אושלית] לי לשון שאילת 

  [כלים] כלומר ועלה בידי:
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ְנסּו ָלָאֶרץ ּלֹא ִיּכָ ָאב ִנְגַזר ַעל ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ ָעה ּבְ ִתׁשְ   " "ּבְ

  
   ?ְמָנָלן

  
ְכִתיב ֶאָחד ַלחֶֹדׁש " :ּדִ ִנית ּבְ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבַ    ,ַוְיִהי ּבַ

ן ּכָ ׁשְ   (שמות מ).  "הּוַקם ַהּמִ

   :ְוָאַמר ָמר
ָנה ִר  ן,  - אׁשֹוָנה "ׁשָ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ ה מֹׁשֶ   ָעׂשָ

ה  ִנּיָ ַלח ְמַרּגְ  -ׁשְ ן, ְוׁשָ ּכָ ׁשְ ה ֶאת ַהּמִ    ִלים"ֵהִקים מֹׁשֶ
חֶֹדׁש " :ּוְכִתיב ִרים ּבַ ֶעׂשְ ִני ּבְ ֵ חֶֹדׁש ַהׁשּ ִנית ּבַ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ    ,ַוְיִהי ּבַ

ן ָהֵעדּות ּכַ   (במדבר י).  "ַנֲעָלה ֶהָעָנן ֵמַעל ִמׁשְ

ת ָיִמים" :יבּוְכִת  לֹׁשֶ ֶרְך ׁשְ עּו ֵמַהר ה' ּדֶ ּסְ   (במדבר י).  "ַוּיִ

ר ֲחִניָנאָאַמר  י ָחָמא ּבַ    :ַרּבִ
  .אֹותֹו ַהּיֹום ָסרּו ֵמַאֲחֵרי ה'

ֲאָוה" :ּוְכִתיב ִקְרּבֹו ִהְתַאּוּו תַּ ר ּבְ    ,ְוָהֲאַסְפסּוף ֲאׁשֶ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ְבּכּו ּגַ ׁשּובּו ַוּיִ   (במדבר יא).' ְוגוֹ  "ַוּיָ

  (במדבר יא),ְוגֹו'  "ַעד חֶֹדׁש ָיִמים" :ּוְכִתיב

ִסיָון ִרין ְוַתְרֵתין ּבְ ֲהוּו ְלהּו ֶעׂשְ    .ּדַ
ְבַעת ָיִמים" :ּוְכִתיב ֵגר ִמְרָים ׁשִ סָּ   (במדבר יב), "ַותִּ

ִסיָון ָעה ּבְ ִרין ְוִתׁשְ ֲהוּו ְלהּו ֶעׂשְ    .ּדַ
ים" :ּוְכִתיב ַלח ְלָך ֲאָנׁשִ   דבר יג). (במ "ׁשְ

   :ְוַתְנָיא
ִלים" ה ְמַרּגְ ַלח מֹׁשֶ ִסיָון ׁשָ ָעה ּבְ ִרים ְוִתׁשְ ֶעׂשְ    ."ּבְ

ִעים יֹום" :ּוְכִתיב ץ ַאְרּבָ ׁשּובּו ִמּתּור ָהָאֶרץ ִמּקֵ   (במדבר יג).  "ַוּיָ

  
ִעים יֹום"ָהֵני     !ְנֵכי ַחד ֲהווּ  ?!"ַאְרּבָ

  
ֵייֲאַמר     :ַאּבַ

א ַמ  ּתָ ַהִהיא ׁשַ ּמּוז ּדְ יּוהַּ ּתַ    ,ּלּוֵיי ַמּלְ
ְכִתיב חּוָרי" :ּדִ ּבֹור ּבַ   (איכה א)  "ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלׁשְ

  
ְיָלה ַההּוא" :ּוְכִתיב ּלַ ְבּכּו ָהָעם ּבַ נּו ֶאת קֹוָלם ַוּיִ תְּ ל ָהֵעָדה ַוּיִ א ּכָ ָ ׂשּ   (במדבר יד)  "ַותִּ

הָאַמר  י יֹוָחָנןֲאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
ָאב ָהָיהּתִ  אֹוָתּה ַלְיָלה ֵליל20 ָעה ּבְ    .ׁשְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ם :ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ ל ִחּנָ ה ׁשֶ ִכּיָ ִכיֶתם ּבְ ם ּבְ    ,ַאּתֶ
ה ְלדֹורֹות ִכּיָ    .ַוֲאִני קֹוֵבַע ָלֶכם ּבְ

  
  

                                                
  "פ מסורת הש"סע 20

  רש"י
ואמר רבי חמא בר חנינא אותו 

. מהר לשון מהר עכשיו היום וכו'
כשתטול י''ט ימים מחדש אייר 
קודם עליית הענן פשו להו י' 
והנהו י' היו בין דרך שלשת ימים 

ז' דהסגרת מרים וחדש של כ''ט ו
ימים שאכלו בשר הוה ל''ט 
והשתא אשתכח דמשה שלח 

   מרגלים בכ''ט דסיון:
. ב' מסיון הני ארבעים נכי חד

וכ''ט מתמוז הוה ל''א וח' מאב 
  הוה ל''ט:
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ִראׁשֹוָנה"ָח  ִית ּבָ   ". ַרב ַהּבַ

  
ְכִתיב ְבָעה ַלחֶֹדׁש " :ּדִ ׁשִ י ּבְ    ,ּוַבחֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ

נַ  ָנהִהיא ׁשְ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ׁשַ ֶבל ת תְּ ר ֶמֶלְך ּבָ ֶלְך ְנבּוַכְדֶנאּצַ    ,ַלּמֶ
ִחים  א ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטּבָ ָלםּבָ ֶבל ְירּוׁשָ    ,ֶעֶבד ֶמֶלְך ּבָ

ית ה' רֹוף ֶאת ּבֵ ׂשְ    (מלכים ב כה).  ְוגֹו' "ַוּיִ
ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש " :ּוְכִתיב י ּבֶ    ,ּוַבחֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ
ַנת ִהיא  ָנהׁשְ ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ ׁשַ ֶבל תְּ ר ֶמֶלְך ּבָ ֶלְך ְנבּוַכְדֶנאּצַ    ,ַלּמֶ

ִחים ָעַמד ִלְפנֵ  א ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטּבָ ָלםּבָ ירּוׁשָ ֶבל ּבִ   (ירמיהו נב). ְוגֹו'  י ֶמֶלְך ּבָ
  

   :ְוַתְנָיא
ר לֹוַמר  ְבָעה""ִאי ֶאְפׁשָ ׁשִ ָבר ֶנֱאַמר  "ּבְ ֲהֵרי ּכְ ָעׂשֹור"ׁשֶ   , "ּבֶ

ר לֹוַמר  ְוִאי ָעׂשֹור"ֶאְפׁשָ ָבר ֶנֱאַמר  "ּבֶ ֲהֵרי ּכְ ְבָעה"ׁשֶ ׁשִ   ! "ּבְ
יַצד?    ָהא ּכֵ

ְבָעה ִנְכְנס ׁשִ ִביּבְ ִמיִניּו ָנְכִרים ַלֵהיָכל, ְוָאְכלּו ְוִקְלְקלּו ּבֹו ׁשְ   , ִעי ׁשְ
יתּו ּבֹו ֶאת ָהאּור,  ָכה ִהּצִ יִעי ָסמּוְך ַלֲחׁשֵ   ּוְתׁשִ

ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו, ְוָהָיה ּדֹוֵלק ְוהֹוֵל    ְך ּכָ
ֱאַמר: ּנֶ טּו ִצְלֵלי ָעֶרב" ׁשֶ י ִיּנָ י ָפָנה ַהּיֹום ּכִ   . "(ירמיהו ו) "אֹוי ָלנּו ּכִ

  

ָאַמר  י יֹוָחָנןְוַהְיינּו ּדְ    :ַרּבִ
יִרי ֲעׂשִ א ּבַ יו ֶאּלָ אֹותֹו ַהּדֹור לֹא ְקַבְעּתִ    ,ִאְלָמֵלי ָהִייִתי ּבְ

ל ֵהי רּוּבֹו ׁשֶ ֵני ׁשֶ ַרףִמּפְ    .ָכל ּבֹו ִנׂשְ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

פּוְרָענּוָתא ֲעִדיָפא א ּדְ    .ַאְתַחְלּתָ
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ה".  ִנּיָ ְ   "ּוַבׁשּ

  
   ?ְמָנָלן

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ִלין ְזכּות ְליֹום זַ  אי"ְמַגְלּגְ יב, ּכַ   , ְוחֹוָבה ְליֹום ַחּיָ
ִראׁשֹוָנה,  ׁש ּבָ ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ׁשֶ   ָאְמרּו: ּכְ

ָאב ָהָיה, אֹותֹו  ָעה ּבְ ׁשְ   ַהּיֹום ֶעֶרב תִּ
ת ָהָיה,  ּבָ   ּומֹוָצֵאי ׁשַ

ִביִעית ָהְיָתה,    ּומֹוָצֵאי ׁשְ
ל ְיהֹוָיִריב ָהְיָתה, ּוִמׁשְ  ּה ׁשֶ   ַמְרתָּ

ם ָהיוּ  יָרה, אֹוְמִרי ְוַהְלִוּיִ   ם ׁשִ
  ְועֹוְמִדין ַעל ּדּוָכָנם. 

יָרה ָהיּו אֹוְמִרים ִ    ?ּוַמה ׁשּ
ב ֲעלֵ " ׁשֶ   (תהילים צד).  "יֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתםַוּיָ

יקּו לֹוַמר: אּו ָנְכִרים ּוְכָבׁשּום,  "ַיְצִמיֵתם ה' ֱאלֵֹהינוּ " ְולֹא ִהְסּפִ ּבָ   ַעד ׁשֶ
ה". ִנּיָ ְ ׁשּ    ְוֵכן ּבַ

  
  

יָתר"  ָדה ּבֵ   "ִנְלּכְ
  

ָמָרא    .ּגְ
  
  

ה ָהִעיר"    "ֶנְחְרׁשָ
  

ְנָיא    :ּתַ
ָחַרׁש  ׁשֶ ע ֶאת ַהֵהיָכל, טוֹ  21"ּכְ   ְרנּוְסרּופּוס ָהָרׁשָ

ֵזָרה ַעל  ְמִליֵאלִנְגְזָרה ּגְ ן ּגַ   ַלֲהִריָגה  ַרּבָ
א  ְדָרׁש ְוָאַמר:  ֶהְגמֹון אֹותוֹ ּבָ ֵבית ַהּמִ   ְוָעַמד ּבְ

ַעל ַה  ׁש ּבַ ּקֵ ׁש, חֹוֶטם ִמְתּבַ ּקֵ ַעל ַהחֹוֶטם ִמְתּבַ   , ּבַ
ַמע  ְמִליֵאלׁשָ ן ּגַ א ִמי ַרּבָ ְייהּו, ָאַזל ָטׁשָ   ּנַ

ָאֵתי? יְלָנא ָלְך ַמְייֵתית ִלי ְלָעְלָמא ּדְ ִצְנָעא ֲאַמר ֵליּה: ִאי ַמּצִ יּה ּבְ    ָאַזל ְלַגּבֵ
  ֲאַמר ֵליּה: ֵהן. 

ע ִלי!  ּבַ תַּ   ֲאַמר ֵליּה: ִאׁשְ
ע ֵליּה ִא  ּבַ תַּ   . ׁשְ

ָרא, ָנִפיל ּוִמית.    ָסִליק ְלִאיּגְ
א ֵזיְרתָּ ְזֵרי ּגְ ִכי ּגָ ְייהּו.  ּוְגִמיֵרי ּדְ ֵלי ִלְגֵזְרתַּ ְייהּו, ְמַבטְּ   ּוִמית ַחד ִמיּנַ

ת קֹול ְוָאְמָרה: ן ֶהְגמֹון אֹותוֹ  ָיְצָתה ּבַ א" ְמזּוּמָ י ָהעֹוָלם ַהּבָ    .ְלַחּיֵ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
 ֶ ִראׁשֹוָנה"ִמׁשּ ִית ּבָ   , ָחַרב ַהּבַ

ה וּ  הּוּנָ ְרֵחי ּכְ ל ּפִ יּתֹות ׁשֶ יּתֹות ּכִ צּו ּכִ ָיָדן ְוָעלּו ְלַגג ַהֵהיָכל, ִנְתַקּבְ חֹות ַהֵהיָכל ּבְ   ַמְפתְּ
ל עֹוָלם! הֹוִאיל ְולֹ  ִרין ֶנֱאָמִניםא ָזִכינּו ִלְהיֹות גִּ ְוָאְמרּו ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ    ,ְזּבָ

חֹות ְמסּורֹות ְלךָ  י ַמְעָלה ,ִיְהיּו ַמְפתְּ ַלּפֵ    ,ּוְזָרקּום ּכְ
ת ָיד וְ  יסַּ ֵעין ּפִ ן ֵמֶהםְוָיְצָתה ּכְ ְלתָּ    ,ִקיּבַ

   ,ְוֵהם ָקְפצּו ְוָנְפלּו ְלתֹוְך ָהאּור
ִביא ְעָיהּו ַהּנָ ּגֹות" :ַוֲעֵליֶהן קֹוֵנן ְיׁשַ ְך ַלּגַ י ָעִלית ּכּוּלָ ְך ֵאיפֹוא ּכִ יֹון ַמה ּלָ יא ִחּזָ א ּגֵ ָ    ,ַמׂשּ

יָזה ה ִקְרָיה ַעּלִ ׁשּואֹות ְמֵלָאה ִעיר הֹוִמּיָ    ,תְּ
  (ישעיהו כב),  "ֵלי ֶחֶרב ְולֹא ֵמֵתי ִמְלָחָמהֲחָלַלִיְך לֹא ַחלְ 

רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ   ַאף ּבְ
  (ישעיהו כב).  "ְמַקְרַקר ִקיר ְוׁשֹוַע ֶאל ָהָהר" ֶנֱאַמר:

  
  

                                                
ָחַרבע"פ מסורת הש"ס. בדפוס כתוב:  21 ׁשֶ  .ּכְ

  רש"י
. היינו תשעה וחובה על ידי חייב

באב דרגילין להיות בו רעות: ה''ג 
  :מגלגלין זכות על ידי זכאי

   . יום ראשון:וצאי שבתמ
   . שמינית:מוצאי שביעית

. מקום עשוי כעין איצטבא דוכן
   ועליו לוים עומדין לשורר:

וישב עליהם את אונם וברעתם 
. יצמיתם יצמיתם ה' אלהינו

במזמור אל נקמות ה' והוא שיר 
של יום רביעי והאי דאמרי ליה 
ביום ראשון אילייא בעלמא הוה 

בערכין  דנפל בפומייהו כדאמרינן
(דף יב.) פי' אילייא קינה שכן 
תרגום יונתן בן עוזיאל שא קינה 
(יחזקאל כח) טול אילייא וכמו 
אלי כבתולה חגורת שק על בעל 
נעוריה (יואל א) שפירושו קונני 

   ובכי:
. כדכתיב (מיכה ג) נחרשה העיר

ציון שדה תחרש שנחרשה כולה 
   ונעשית כשדה חרושה:

רה . בעל קומה וצובעל החוטם
   ל''א גדול הדור:

. ליהרג ברמז אמר ליה מתבקש
   שלא יכירו בו אנשי המלך:

. נחבא כמו טשו במערתא טשא
   (שבת דף לג:):

. האדון אצל רבן גמליאל אזל
   בצנעא:

. מן היועצין ומית חד מינייהו
וכסבורין שאירע להן על שהרעו 

   לגזור:
. ירושלים שהכל גיא חזיון

   מסתכלין שם:
   ן יללה:. לשומקרקר

. מקונן וזועק לשון הנה קיר ושוע
קול שועת בת עמי (ירמיהו ח) קיר 
כמו קירי דבשחיטת חולין (דף 
קלט:) אל ההר. בשביל הר ציון 

  ששמם:
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ְמָחה" ׂשִ ְכָנס ָאב ְמַמֲעִטין ּבְ ּנִ ֶ   .כו' "ִמׁשּ

  
ילַ ֲאַמר  ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ַרב ׁשְ ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  תַרב ְיהּוָדה ּבְ ְ    :ַרבִמׁשּ

ְמָחה ׂשִ ְכָנס ָאב ְמַמֲעִטין ּבְ ּנִ ֶ ׁשּ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
ְמָחה ׂשִ ין ּבְ ְכָנס ֲאָדר ַמְרּבִ ּנִ ֶ ְך ִמׁשּ   .ּכָ

  
אֲאַמר   ב כט, ּפָ    :ַרב ּפַ

ֲהֵדי ָנְכִרי יָנא ּבַ ִאית ֵליּה ּדִ ָרֵאל ּדְ ר ִיׂשְ ְך ּבַ    ,ִהְלּכָ
ָאב יּה ּבְ יט ִמיּנֵ ּמִ ּתַ ֵליּה  ,ִליׁשְ ִריַע ַמזָּ    .ּדְ

ֵליּה  ַבְרָיא ַמּזָ ֲאָדר ּדְ יּה ּבַ    .ְוֵליְמֵצי ַנְפׁשֵ
  
  (ירמיהו כט).  "ָלֵתת ָלֶכם ַאֲחִרית ְוִתְקָוה"

יַלתֲאַמר  ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ַרב ׁשְ ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבְ ְ    :ַרבִמׁשּ
ן ּתָ ׁשְ ָקִלים ּוְכֵלי ּפִ    .ֵאּלּו ּדְ

  
ְרכֹו ה'ַוּיֹאֶמר ְר " ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ   (בראשית כז).  "ֵאה ֵריַח ּבְ

יַלתֲאַמר  ר ׁשֵ מּוֵאל ּבַ ַרב ׁשְ ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבְ ְ    :ַרבִמׁשּ
ּפּוִחים ל ּתַ ֶדה ׁשֶ ֵריַח ׂשָ    .ּכְ

  
  
  

  רש"י
. ימי נסים היו משנכנס אדר

  לישראל פורים ופסח: 
   . בערכאות שלהן:ניזיל בהדיה

. איידי ונתתי לכם אחרית ותקוה
לעיל נקיט דאיירי רב יהודה 

   ואזיל:
. להתפרנס מהן שיש מהן דקלים

בבבל הרבה כדאמרינן בפ''ק (דף 
ט:) עולא איקלע לבבל חזא מלא 

  צנא דתמרי כו':
  . ללבוש:כלי פשתן
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תֹוָכּה ֲאסּוִרין  ָאב ִלְהיֹות ּבְ ָעה ּבְ ׁשְ ָחל תִּ ת ׁשֶ ּבָ ס""ׁשַ ר ּוְלַכּבֵ    .ְלַסּפֵ

  
   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ס ְוִלְלּבֹוׁש  א ְלַכּבֵ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
ס ּוְלָהִניַח  ר –ֲאָבל ְלַכּבֵ    .מּוּתָ

  
תוְ  ׁשֶ    :ֲאַמר ַרב ׁשֵ

יַח  ס ּוְלַהּנִ    .ָאסּור –ֲאִפיּלּו ְלַכּבֵ
  

תֲאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ֵבי  ֵרי ּדְ ָבְטֵלי ַקּצָ ַדע ּדְ    .ַרבּתֵ

  
   :ַרב ַהְמנּוָנאיב ְמִת 

ת" ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ִרים ִמּפְ י מּותָּ ֲחִמיׁשִ    "ּבַ
   ?ְלַמאי

ס ְוִלְלּבֹוׁש  א -ִאיֵליָמא ְלַכּבֵ ת ִאיּכָ ּבָ בֹוד ׁשַ    ?!ַמאי ּכְ
א  יַח  –ֶאּלָ ֵרי ,ְלַהּנִ ׁשָ י הּוא ּדְ ּה ָאסּור ,ּוַבֲחִמיׁשִ ת ּכּוּלָ ּבָ ַ    !ֲאָבל ַהׁשּ

  
   ,ס ְוִלְלּבֹוׁש ְלַכּבֵ  ,ְלעֹוָלם

א ָחלּוק ֶאָחד ֵאין לֹו ֶאּלָ    .ּוְכׁשֶ
  

ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאִסיּדְ   : ַרּבִ
א ָחלּוק ֶאָחד ֵאין לֹו ֶאּלָ    ,ִמי ׁשֶ

ל מּוָעד חּוּלֹו ׁשֶ סֹו ּבְ ר ְלַכּבְ    .מּוּתָ
  

ַמר ַנִמי    :ִאיּתְ
ְנָיִמיןֲאַמר  י ּבִ י ֶאְלָעָזרֲאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ס ְוִלְלּבֹוׁש לֹא ׁשָ  א ְלַכּבֵ    ,נּו ֶאּלָ

יַח  ר –ֲאָבל ְלַהּנִ    .מּוּתָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ָאב" ָעה ּבְ ׁשְ ס ִלְפֵני תִּ    ,ָאסּור ְלַכּבֵ

ָאב ָעה ּבְ ׁשְ יַח ְלַאַחר תִּ    .ֲאִפיּלּו ְלַהּנִ
נּו  ּלָ ֶהן - ְוִגיהּוץ ׁשֶ ּלָ ִכיּבּוס ׁשֶ    ,ּכְ

ן  תָּ ׁשְ וּ  - ּוְכֵלי ּפִ ֶהם ִמׁשּ יהּוץֵאין ּבָ    "ם ּגִ
  

א יּוְבּתָ    !ּתְ
  
  

  רש"י
. במתני' שכל השבוע אסור לא שנו
   לכבס:

. כדי שילבוש אפילו לכבס ולהניח
לאחר זמן לאחר ט' באב אסור 
דנראה כמסיח דעתו שעוסק 

   בכיבוס בגדים:
. דאפי' לכבס אמר רב ששת תדע

   ולהניח אסור:
. כך שמם בלשון ישמעאל קצרי

והם כובסין שמעתי אומרים על 
שם שמקצרין בגדי צמר כשדורסין 
אותן ברגליהן במים שקורין 
פורלוי''ר והיינו דמתרגמינן עין 

   רוגל (שמואל ב יז) עינא דקצרא:
. מיד אילימא לכבס וללבוש

   מאי כבוד שבת איכא:בחמישי 
. לאו לכבס ולהניח עד אלא

   השבת:
. מיד לעולם לכבס וללבוש

   בחמישי:
. ובמי שאין לו אלא חלוק אחד

דאין לו להחליף ומאי מפני כבוד 
השבת דאי לא מכבס השתא 

   בחמישי תו לא מצי לכבס ליה:
. שאין לו אלא חלוק חולו של מועד

אחד דלא סגיא דלא מכבס מפני 
אפי' כיבס לפני המועד הכנימה ו

   מותר לכבסה במועד:
. אינו יפה אלא וגיהוץ שלנו

ככיבוס שלהן ואסור לגהץ לפני 
תשעה באב אפילו להניח לאחר 
תשעה באב אבל כיבוס שלנו 

   מותר:
. ליאסר משום כלי פשתן אין בהן

גיהוץ אלא בכלי מילת לושקי''י 
  בלע''ז:
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ַלח  ּיֹוֵריׁשָ ר ּגִ ֵמיּה ּדְ  ַרב ִיְצָחק ּבַ ְ י יֹוָחָנןִמׁשּ    :ַרּבִ

ָאְמרוּ  י ׁשֶ יהּוץ" :ַאף ַעל ּפִ ּום ּגִ ֶהן ִמׁשּ ן ֵאין ּבָ תָּ ׁשְ ֵלי ּפִ    ",ּכְ
ָאב ִלְהי ָעה ּבְ ׁשְ ָחל ּתִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ן ּבְ תֹוָכּה ֲאָבל ָאסּור ְללֹוְבׁשָ    .ֹות ּבְ

  
   :ַרבָאַמר 

א ְלָפָניו נּו ֶאּלָ ר ,לֹא ׁשָ    .ֲאָבל ְלַאֲחָריו מּוּתָ
  
מּוֵאלוּ     :ֲאַמר ׁשְ

   .ֲאִפיּלּו ְלַאֲחָריו ַנִמי ָאסּור
  

   :ֵמיִתיֵבי
תֹוָכּה " ָאב ִלְהיֹות ּבְ ָעה ּבְ ׁשְ ָחל תִּ ת ׁשֶ ּבָ   : ׁשַ

ס -ָאסּור  ר ּוְלַכּבֵ    ,ְלַסּפֵ
י  ת - ּוַבֲחִמיׁשִ ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ִרין ִמּפְ    .מּותָּ

יַצד    ?ּכֵ
ת  ּבָ ׁשַ ֶאָחד ּבְ ּה  - ָחל ִלְהיֹות ּבְ ת ּכּוּלָ ּבָ ַ ל ַהׁשּ ס ּכָ ר ְלַכּבֵ    .מּותָּ

י  ְרִביִעי ּוַבֲחִמיׁשִ י ּבִ ִליׁשִ ׁשְ ִני ּבִ ׁשֵ ר ,ְלָפָניו ָאסּור - ּבְ    .ְלַאֲחָריו מּותָּ
ת  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ימוּ  - ָחל ִלְהיֹות ּבְ ֲחִמיׁשִ ס ּבַ ר ְלַכּבֵ ת ,תָּ ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ    .ִמּפְ

ת ּבָ ַ ׁשּ י ּבַ ֲחִמיׁשִ ס ּבַ ּבֵ ְנָחה ּוְלַמְעָלה ,ְוִאם לֹא ּכִ ת ִמן ַהּמִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ס ּבְ ר ְלַכּבֵ    .מּותָּ
  

יט ֲעַלּה  ֵייַלּיֵ    ,ַאּבַ
יָמא  ר ַיֲעקֹבְוִאיּתֵ    .ַאָהא ַרב ַאָחא ּבַ

  
ׁשֵ  יָחל ִלְהיֹות ּבְ ה ּוַמְפִטיר ֶאָחד - ִני ּוַבֲחִמיׁשִ לֹׁשָ    .קֹוִרין ׁשְ

י ּוִבְרִביִעי  ִליׁשִ ׁשְ    .קֹוֵרא ֶאָחד ּוַמְפִטיר ֶאָחד - ּבִ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ

ה ּוַמְפִטיר ֶאָחד לֹׁשָ    ".ְלעֹוָלם קֹוִרין ׁשְ
  

מּוֵאל ׁשְ א ּדִ יּוְבּתָ    !ּתְ
  

מּוֵאל    :ֲאַמר ָלְך ׁשְ
ֵאי ִהיא ּנָ    :ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ת" ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ָאב ׁשֶ ָעה ּבְ ׁשְ    ,תִּ

ת ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ָאב ׁשֶ ָעה ּבְ ׁשְ    ,ְוֵכן ֶעֶרב תִּ
ל ָצְרּכוֹ     ,אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּכָ

ָעתוֹ  ׁשְ לֹמֹה ּבִ ְסעּוַדת ׁשְ    ,ּוַמֲעֶלה ַעל ׁשּוְלָחנֹו ֲאִפיּלּו ּכִ
ס ֵמ  ר ּוְלַכּבֵ ֲעִנית רֹאׁש חֹוֶדׁש ְוָאסּור ְלַסּפֵ    ,ְוַעד ַהתַּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ַהחֶֹדׁש ּכּוּלֹו ָאסּור    .ּכָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְלַבד ת ּבִ ּבָ א אֹוָתּה ׁשַ    ".ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ֲעִניתְונֹוֵהג ֵאֶבל ֵמרֹאׁש חֶֹד "    ,ׁש ְוַעד ַהתַּ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ַהחֶֹדׁש ּכּוּלֹו ָאסּור    .ּכָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ

ְלַבד ת ּבִ ּבָ א אֹוָתּה ׁשַ    ".אֹוֵמר ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ָרא ֶאָחד ּדָ  ן ִמּקְ ּתָ ָלׁשְ    ,ְרׁשוּ ּוׁשְ

ְכִתיב   הּ "ּדִ תָּ ּבַ ּה ְוׁשַ ּה ָחְדׁשָ ּה ַחּגָ ל ְמׂשֹוׂשָ י ּכָ תִּ ּבַ   (הושע ב)  "ְוִהׁשְ
ֲעִנית   א ל, ֲאַמר מרֹאׁש חֹוֶדׁש ְוַעד ַהּתַ ּה "ֵמ ^ ַמאן ּדַ    ."ַחּגָ

ל ַהחֶֹדׁש ּכּוּלֹו ָאסּור ֵמ  ֲאַמר ּכָ ּה "ּוַמאן ּדַ    ."ָחְדׁשָ
ת ּבָ ַ ל ַהׁשּ ֲאַמר ּכָ ּה ָאסּור ִמ  וַמאן ּדַ הּ "ּכּוּלָ תָּ ּבַ ַ    ."ׁשּ

  

  רש"י
. שאסור ללובשו בשבוע לא שנו

עה באב להיות בתוכה שחל תש
אלא בימים שלפני תשעה באב 
שאם חל ביום רביעי אסור ללובשו 

   ראשון ושני ושלישי:
. חמישי וששי ושביעי אבל לאחריו

   מותר:
חל להיות באחד בשבת מותר 

. דהיינו לכבס כל השבת כולה
לאחריו: חל להיות בשני או 

   בשלישי וברביעי ובחמישי כו':
רב אחא  לייט עלה אביי ואיתימא

. המכבס בתשעה בר יעקב אהא
באב אפילו מן המנחה ולמעלה 
ואדקאי בברייתא מפסיק לה 
למילתא וקאמר לייט עלה אביי 

   כו':
. סיפא דההיא חל להיות בשני כו'
   ברייתא גופה היא:

. מאותן שלשה אחרון ומפטיר
מפטיר מתוך שאין מוסיפין בחול 
יותר מג' אנשים ולא בר''ח על ד' 

ו להוסיף אלא בשבת שאין לנ
ובי''ט כדמפרש במגילה (דף כא.) 
ולפיכך קורין ג' דזמן ספר תורה 
הוא ובלאו הכי הוו קרו שלשה 
שהוא מתקנת עזרא לקרות בשני 

   ובחמישי כהן ולוי וישראל:
. אחד קורא אחד ומפטיר אחד

קורא והוא עצמו המפטיר קתני 
מיהת לאחריו מותר תיובתא 

   דשמואל:
באב שחל להיות וכן ערב תשעה 

. אינו מפסיק סעודתו ואינו בשבת
ממעט בתבשילין אלא אוכל כל 
צרכו ומעלה על שולחנו אפי' 
כסעודת שלמה בשעתו דפלוגתא 
היא במסכת גיטין בפרק [מי 
שאחזו] (דף סח:) דאיכא למאן 
דאמר מלך והדיוט ומלך ואיכא 
למ''ד מלך והדיוט כלומר כשנטרד 
שוב לא חזר למלכותו לפיכך 
הוצרך לומר בשעתו בשעת מלכו 
ותקפו שהיה אוכל הוא ושריו ס' 

   כור סולת כו':
. אלמא דסבירא ליה ועד התענית

לרבי מאיר לפניו אסור לאחריו 
מותר ורבי יהודה ורבן (גמליאל) 
סבירא להו דאפילו לאחריו נמי 

  אסור:
. כלומר יליף טעמא מן חגה מחגה

דהיינו ר''ח שנקרא חג כדאמרי' 

  .ף כט.) קרא עלי מועדלעיל (ד

  רש"י
. דלפניו אסור הלכה כר''מ
   ולאחריו מותר:

. הלכה כרבן שמעון בן גמליאל
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   :ָרָבאֲאַמר 
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
   :ָרָבאְוָאַמר 

י ֵמִאיר ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ
  

א    .ְוַתְרַוְייהּו ְלקּוּלָ
  

   !ּוְצִריָכא
י ֵמִאיר  ַרּבִ מּוִעיָנן ֲהָלָכה ּכְ ִאי ַאׁשְ    ,ּו ֵמרֹאׁש חֹוֶדׁש ֲהָוה ֲאִמיָנא ֲאִפילּ  - ּדְ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ַמע ָלן ֲהָלָכה ּכְ     .ָקא ַמׁשְ
ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ מּוִעיָנן ֲהָלָכה ּכְ    ,ֲהָוה ֲאִמיָנא ֲאִפיּלּו ְלַאֲחָריו - ְוִאי ַאׁשְ

י ֵמִאיר ַרּבִ ַמע ָלן ֲהָלָכה ּכְ   .ָקא ַמׁשְ
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        ל, אל, אל, אל, א .118
יִליןֶעֶרב תִּ " ְבׁשִ ֵני תַּ ָאב לֹא יֹאַכל ָאָדם ׁשְ ָעה ּבְ   .כו' "ׁשְ
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
עֹות ּוְלַמְעָלה ׁש ׁשָ ֵ א ִמׁשּ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ה  עֹות ּוְלַמּטָ ׁש ׁשָ ֵ ר –ֲאָבל ִמׁשּ    .מּוּתָ
  

   :ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
ּה  ְפִסיק ּבָ ְסעּוָדה ַהּמַ א ּבִ נּו ֶאּלָ    ,ָלא ׁשָ

ּה ֲאָבל ּבִ  ֵאינֹו ַמְפִסיק ּבָ ר –ְסעּוָדה ׁשֶ    .מּוּתָ
  

א    .ְוַתְרַוְייהּו ְלקּוּלָ
  

   !ּוְצִריָכא
ּה  ְפִסיק ּבָ ְסעּוָדה ַהּמַ ְמִעיָנן ּבִ ִאי ַאׁשְ ה -ּדְ עֹות ּוְלַמּטָ ׁש ׁשָ ֵ    ,ֲהָוה ֲאִמיָנא ֲאִפי' ִמׁשּ

ַמע ָלן עֹות ּוְלַמְעָלה :ָקא ַמׁשְ ׁש ׁשָ ֵ    .ִמׁשּ
ְמ  עֹות ּוְלַמְעָלה ְוִאי ַאׁשְ ׁש ׁשָ ֵ ּה  -ִעיָנן ִמׁשּ ֵאינֹו ַמְפִסיק ּבָ ְסעּוָדה ׁשֶ    ,ֲהָוה ֲאִמיָנא ֲאִפי' ּבִ

ַמע ָלן ּה  :ָקא ַמׁשְ ְפִסיק ּבָ ְסעּוָדה ַהּמַ    .ּבִ
  

א ָנא ַקּמָ ָ ִליׁשּ ְנָיא ּכְ    ,ּתַ
ְתָרא ָנא ּבַ ָ ִליׁשּ ְנָיא ּכְ    .ּתַ

  
ְתָרא ָנא ּבַ ָ ִליׁשּ ְנָיא ּכְ    :ּתַ

ָאבַהּס " ָעה ּבְ ׁשְ    ,ֹוֵעד ֶעֶרב תִּ
ּתֹות ַיִין - ִאם ָעִתיד ִלְסעֹוד ְסעּוָדה ַאֶחֶרת  ר ְוִלׁשְ ׂשָ ר ֶלֱאכֹול ּבָ    ,מּותָּ

ּתֹות ַיִין - ְוִאם ָלאו  ר ְוִלׁשְ ׂשָ    ".ָאסּור ֶלֱאכֹול ּבָ
  

א ָנא ַקּמָ ָ ִליׁשּ ְנָיא ּכְ    :ּתַ
ָאב" ָעה ּבְ ׁשְ    ,ֶעֶרב תִּ

נֵ  יִליןלֹא יֹאַכל ָאָדם ׁשְ ְבׁשִ ר ,י תַּ ׂשָ ה ַיִין ,לֹא יֹאַכל ּבָ תֶּ    .ְולֹא ִיׁשְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ה ּנֶ    .ְיׁשַ
י ְיהּוָדהֲאַמר     :ַרּבִ

ה ּנֶ יַצד ְמׁשַ    ?ּכֵ
יִלין  ְבׁשִ ֵני תַּ    ,יֹאַכל ִמין ֶאָחד - ִאם ָהָיה ָרִגיל ֶלֱאכֹול ׁשְ

ֵני ָאָדם ְוִאם ָהָיה ָרִגיל ִלְסעוֹ  ָרה ּבְ ֲעׂשָ ה -ד ּבַ ָ ֲחִמׁשּ    ,סֹוֵעד ּבַ
ָרה ּכֹוסֹות  ּתֹות ֲעׂשָ ה ּכֹוסֹות - ָהָיה ָרִגיל ִלׁשְ ָ    .ׁשֹוֶתה ֲחִמׁשּ

עֹות ּוְלַמְעָלה ׁש ׁשָ ֵ ָבִרים ֲאמּוִרים ִמׁשּ ה ּדְ ּמֶ    ,ּבַ
ר ה מּותָּ עֹות ּוְלַמטָּ ׁש ׁשָ ֵ    ."ֲאָבל ִמׁשּ

  
ְנָיא ִאיָדךְ    :ּתַ

ָאבֶעֶרב תִּ " ָעה ּבְ    :ׁשְ
יִלין ְבׁשִ ֵני תַּ ר ,לֹא יֹאַכל ָאָדם ׁשְ ׂשָ ה ַיִין ,לֹא יֹאַכל ּבָ תֶּ    .ְולֹא ִיׁשְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ה ּנֶ    .ְיׁשַ
ר ּוְבַיִין ָבׂשָ    .ּוְמַמֵעט ּבְ

יַצד ְמַמֵעט    ?ּכֵ
ר  ׂשָ    ,אַכל ֲחִצי ִליְטָראיֹ - ִאם ָהָיה ָרִגיל ֶלֱאכֹול ִליְטָרא ּבָ

ּתֹות לֹוג ַיִין  ה ֲחִצי לֹוג ַיִין - ָהָיה ָרִגיל ִלׁשְ תֶּ    ,ִיׁשְ
ר  ל ִעיּקָ    .ָאסּור –ְוִאם ֵאינֹו ָרִגיל ּכָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר  ַרּבִ
יָ  - ִאם ָהָיה ָרִגיל ֶלֱאכֹול ְצנֹון אֹו ָמִליַח ַאַחר ְסעּוָדתֹו     ".דוֹ ָהְרׁשּות ּבְ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ָאב " ָעה ּבְ ׁשְ ּום תִּ הּוא ִמׁשּ ל ׁשֶ ר   -ּכָ ׂשָ    ,ָאסּור ֶלֱאכֹול ּבָ
ּתֹות ַיִין    ,ְוָאסּור ִלׁשְ

   .ְוָאסּור ִלְרחֹוץ
ָאב  ָעה ּבְ ׁשְ ּום תִּ ֵאינֹו ִמׁשּ ל ׁשֶ ר  - ּכָ ׂשָ ר ֶלֱאכֹול ּבָ    ,מּותָּ

  

  רש"י
   . כלפי השחר:ולמטה משש שעות

. דשוב אינו אוכל עוד המפסיק בה
מאותה סעודה ואילך: ה''ג כיצד 
ישנה א''ר יהודה אם הוא רגיל 

   כו':
. שהיו סועדין עמו בעשרה
   לכבודו:

. אשני תבשילין וחכ''א ישנה
   קיימי בשר ויין ימעט:

. דג או בשר מליח דאין בו מליח
טעם כל כך אחר ששהה שלשה 

כדלקמן כשלמים ימים במלח 
והנותר מבשר זבח השלמים וגו' 

   טפי לא אשכחן דמקרי בשר:
. כגון כל שהוא משום ט' באב

   סעודה המפסיק בה:
. כגון סעודה כל שאינו משום ט''ב

המפסיק בה בתענית צבור אי נמי 
סעודה שאינו מפסיק בה: ה''ג ר' 
ישמעאל בר' יוסי אומר משום 
אביו כל שעה שמותר לאכול מותר 
לרחוץ ולא גרסינן בשר כלומר 
אפילו בשעת סעודה המפסיק 
   מותר לרחוץ הואיל ומותר לאכול:

. הני אין אסור באכילה ובשתיה
נוהגין באבל דקא חשיב נמי 
איסורים שנוהגין בו לבד מהני 
דנהיגי באבל רחיצה סיכה ונעילה 

  כו':

  רש"י
. דכתיב ואסור לקרות בתורה כו'

   בהו משמחי לב:
. דכיון ינו רגיל לקרותבמקום שא
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ּתֹות ַיִין    ְוִלׁשְ
   .ְוָאסּור ִלְרחֹוץ

י יֹוֵסי ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ּום ָאִביו אֹוֵמר ַרּבִ    :ִמׁשּ
ר ִלְרחֹוץ ר מּותָּ ׂשָ ר ֶלֱאכֹול ּבָ ּמּותָּ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ    .ּכָ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָאֵבל " ל ִמְצֹות ַהּנֹוֲהגֹות ּבְ ָאב - ּכָ ָעה ּבְ ִתׁשְ    .נֹוֲהגֹות ּבְ
ֲאִכיָלה ה ,ָאסּור ּבַ ִתּיָ ל ,ּוְבִסיָכה ,ּוִבׁשְ ְנּדָ ה ,ּוִבְנִעיַלת ַהסַּ טָּ ִמיׁש ַהּמִ    .ּוְבַתׁשְ

ּתֹוָרה תּוִבים ,ְוָאסּור ִלְקרֹות ּבַ ִביִאים ּוַבּכְ ּנְ    ,ּבַ
ָנה ִמׁשְ נֹות ּבַ ְדָרׁש  ,ְוִלׁשְ ְלמּוד ּוַבּמִ תַּ דֹות ,ּוַבֲהָלכֹות ,ּבַ    .ּוָבַאּגָ

ֵאינֹו ָרִגיל ִלְקרֹות ָמקֹום ׁשֶ    ,ֲאָבל קֹוֵרא הּוא ּבְ
נֹותְוׁש  ֵאינֹו ָרִגיל ִלׁשְ ָמקֹום ׁשֶ    ,ֹוֶנה ּבְ

ינֹות ּקִ ִאּיֹוב ,ְוקֹוֵרא ּבַ ִיְרְמָיה ,ּבְ ּבְ ָבִרים ָהָרִעים ׁשֶ    .ּוַבּדְ
ֵטִלין ן ּבְ ית ַרּבָ ל ּבֵ    ,ְוִתינֹוקֹות ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ֵחי ֵלב" :ִמׁשּ ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ה' ְיׁשָ    .(תהילים יט) "ּפִ

י ְיהּוָד     :אֹוֵמר הַרּבִ
ֵאינֹו ָרִגיל ִלְקרֹות ָמקֹום ׁשֶ    ,ַאף ֵאינֹו קֹוֵרא ּבְ

נֹות ֵאינֹו ָרִגיל ִלׁשְ ָמקֹום ׁשֶ    ,ְוֵאינֹו ׁשֹוֶנה ּבְ
ינֹות ִאּיֹוב ּוַבּקִ ִיְרְמָיהוּ  ,ֲאָבל קֹוֵרא הּוא ּבְ ּבְ ָבִרים ָהָרִעים ׁשֶ    ,ּוַבּדְ

ֵטִלים ּבֹו ִמ  ן ּבְ ית ַרּבָ ל ּבֵ ֱאַמרְוִתינֹוקֹות ׁשֶ ּנֶ ּום ׁשֶ ֵחי ֵלב" :ׁשּ ּמְ ִרים ְמׂשַ ּקּוֵדי ה' ְיׁשָ   .""ּפִ
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ה ַיִין" תֶּ ר ְולֹא ִיׁשְ ׂשָ   ."לֹא יֹאַכל ּבָ
  

ָנא    :ּתָ
ּתוֹ " ר ָמִליַח ְוׁשֹוֶתה ַיִין ִמּגִ ׂשָ    ."ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ּבָ
  
ר ָמִליַח " ׂשָ ה - "ּבָ ּמָ    ?ַעד ּכַ
  

ר כָּ ָאַמר  ָנא ּבַ ֵמיּה ּדִ  ֲהָנאַרב ִחיּנְ ְ מּוֵאלִמׁשּ    :ׁשְ
ָלִמים ׁשְ הּוא ּכִ ל ְזַמן ׁשֶ    .ּכָ

  
ּתוֹ "וְ  ה -  "ַיִין ִמּגִ ּמָ    ?ַעד ּכַ
  

הּוא ּתֹוֵסס ל ְזַמן ׁשֶ    .ּכָ
  

ָנא    :ּתָ
ִסיָסתֹו " ה תְּ יּלּוי ְוַכּמָ ּום ּגִ    ."ָיִמים הׁשָ לֹ ׁשְ ַיִין ּתֹוֵסס ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

   :ַרב ָאַמר ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ל  ְך ָהָיה ִמְנָהגֹו ׁשֶ י ִאיְלַעאיּכָ ַרּבִ י ְיהּוָדה ּבְ    :ַרּבִ

ב   ב ל, ֶמַלח ְויֹוׁשֵ ת ֲחֵריָבה ּבְ ָאב ְמִביִאין לֹו ּפַ ָעה ּבְ ׁשְ ּנּור ְלִכיַרִיים^ ֶעֶרב ּתִ ין ּתַ    ,ּבֵ
ל ַמִים    ,ְואֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ָעֶליָה ִקיתֹון ׁשֶ

תֹו מּוָט  ּמֵ ִמי ׁשֶ    .ל ְלָפָניוְודֹוֶמה ּכְ
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ָאב " ָעה ּבְ ׁשְ תִּ ֲהגּו ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ּבְ ּנָ ין –ָמקֹום ׁשֶ    .עֹוׂשִ

ּלֹא ַלֲעׂשֹות  ֲהגּו ׁשֶ ּנָ ין - ָמקֹום ׁשֶ    .ֵאין עֹוׂשִ
ְלִמיד ָחָכם  ֵטִלים –ּוְבָכל ָמקֹום תַּ    .ּבְ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַתְלִמיד ָחָכםְלעֹוָלם יַ  ל ָאָדם ַעְצמֹו ּכְ ה ּכָ    ."ֲעׂשֶ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה ְתַעּנֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ ַתְלִמיד ָחָכם ּכְ ה ָאָדם ַעְצמֹו ּכְ    ."ְלעֹוָלם ַיֲעׂשֶ

  
ְנָיא ִאיָדךְ     :ּתַ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר  ַרּבִ
ָאב ּכָ  ָעה ּבְ ׁשְ תִּ ּפּוִרים - ל ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּבְ יֹום ַהּכִ ִאיּלּו אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה ּבְ    ,ּכְ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָאב ָעה ּבְ ִתׁשְ ה ְמָלאָכה ּבְ ל ָהעֹוׂשֶ ָרָכה ְלעֹוָלם - ּכָ    .ֵאינֹו רֹוֶאה ִסיַמן ּבְ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ה ְמָלאָכה ּבְ  ל ָהעֹוׂשֶ ָאבּכָ ָעה ּבְ ׁשְ ַלִים ,תִּ ל ַעל ְירּוׁשָ ְמָחָתּה  -  ְוֵאינֹו ִמְתַאּבֵ ׂשִ    ,ֵאינֹו רֹוֶאה ּבְ

ֱאַמר: ּנֶ ְמחוּ " ׁשֶ ָלם ׂשִ ל אֹוֲהֶביָה  ֶאת ְירּוׁשָ    ,ְוִגילּו ָבּה ּכָ
ִלים ָעֶליָה  ְתַאּבְ ל ַהּמִ ּה ָמׂשֹוׂש ּכָ יׂשּו ִאתָּ   (ישעיהו סו).  "ׂשִ

אן ָאְמרוּ  ל ַה  :ִמּכָ ַלִים ּכָ ל ַעל ְירּוׁשָ ְתַאּבֵ ְמָחָתּה  -ּמִ ׂשִ    ,זֹוֶכה ְורֹוֶאה ּבְ
ַלִים  ל ַעל ְירּוׁשָ ֵאינֹו ִמְתַאּבֵ ְמָחָתּה  - ְוׁשֶ ׂשִ   ."ֵאינֹו רֹוֶאה ּבְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ָאב " ָעה ּבְ ׁשְ תִּ ר ְוׁשֹוֶתה ַיִין ּבְ ׂשָ ל ָהאֹוֵכל ּבָ תּוב אֹוֵמר -ּכָ    :ָעָליו ַהּכָ
  ."(יחזקאל לב) "ִהי ֲעֹונֹוָתם ַעל ַעְצמֹוָתםַותְּ "
  
  

  רש"י
. הוי בשר גמור דלא הוי עד כמה

בשר מליח כל זמן שהוא כשלמים 
שלא שהה במלחו אלא שני ימים 
ולילה אחד כזמן אכילת שלמים 
ולהכי נקט כשלמים דבזמן אכילת 
שלמים אשכחן דאקרי בשר 
דכתיב (ויקרא ז) והנותר מבשר 

טפי לא אשכחן זבח השלמים וגו' 
דמקרי בשר שהטעם נפסל אחרי 

   ב' וג' ימים:
. חדש ומתוק ואינו טוב יין מגתו

   כיין ישן ומשלשל ומזיק:
   . רותח:תוסס

. שאין נחש אין בו משום גילוי
  שותהו כי יברח מרתיחתו: 

. מקום מנוול תנור לכיריים
   שבבית:

. מאותה אינו רואה סימן ברכה
ה מלאכה: כל האוכל בשר ושות

יין בתשעה באב עליו הכתוב אומר 
ותהי עונותם על עצמותם. בתשעה 
באב כלומר בסעודה המפסיק בה. 
עוברות ומניקות. שאינן יכולות 

  לישן על גבי קרקע:
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י ְיהּוָדה" ה ַרּבִ טָּ ית ַהּמִ ְכִפּיַ יב ּבִ    ,ְמַחּיֵ

  "ְולֹא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים
  

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהּוָדהָאְמרּו לֹו ְל "    :ַרּבִ

רֹות ּוֵמִניקֹות  ֵהא ֲעֵליֶהן -ִלְדָבֶריָך עּוּבָ    ?ַמה תְּ
ָיכֹולַאף ֲא  :ָאַמר ָלֶהם א ּבְ י ֶאּלָ   ."ִני לֹא ָאַמְרתִּ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

י ְיהּוָדהמֹוֶדה " ֵאינֹו ָיכֹול :ֲחָכִמיםַל  ַרּבִ ׁשֶ    .ּבְ
י ְיהּוָדהְל  ֲחָכִמיםּומֹוִדים  ָיכֹול :ַרּבִ    ."ּבְ

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ָאר ִמּטֹות    .ׁשְ

  
ְנָיא ְדּתַ    :ּכִ

ׁשֶ " הּכְ טָּ    ,ָאְמרּו ִלְכּפֹות ַהּמִ
ְלַבד הּוא ּכֹוֶפה תֹו ּבִ ן הּוא ּכֹוֶפה ,לֹא ִמטָּ ּטֹות ּכּוּלָ ל ַהּמִ א ּכָ    ."ֶאּלָ

  
   :ָרָבאֲאַמר 

יַדן א ּדִ ַתּנָ    ,ִהְלְכָתא ּכְ
ר ל ִעיּקָ   .ְולֹא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים ּכָ

  

  רש"י
   . שאפשר לו:בין ביכול

. כיון דזה מודה לו מאי בינייהו
   ביכול וזה מודה לו בשאינו יכול:

. שבבית שאינו שוכב שאר מטות
ר' יהודה דמחייב במתני'  בהן

בכפיית המטה קמחייב נמי ביכול 
בשאר מטות ורבנן סברי מטתו 
כופה ולא שאר מטות וכדתניא גבי 

  אבל:
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ְמִליֵא ָאַמר " ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :לַרּבִ

ּפּוִרים ָאב ּוְכיֹום ַהּכִ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ָרֵאל ּכַ   ".לֹא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיׂשְ
  

ּפּוִרים  ָלָמא יֹום ַהּכִ ׁשְ יּה ְסִליָחה ּוְמִחיָלה   -ּבִ ִאית ּבֵ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
נּו ּבֹו לּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות יּתְ ּנִ    .יֹום ׁשֶ

ָאב ַמ  ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ א ֲחִמׁשּ    ?אי ִהיאֶאּלָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ
ֶזה ָבִטים ָלבֹוא ֶזה ּבָ רּו ׁשְ הּוּתְ    .יֹום ׁשֶ

  
רּוׁש     ?ַמאי ּדָ

  
ה ה' ִלְבנֹות ְצָלְפָחד" ר ִצּוָ ָבר ֲאׁשֶ   (במדבר לו). ְוגֹו'  "ֶזה ַהּדָ

דֹור ֶזה א ּבְ ָבר ֶזה לֹא ְיֵהא נֹוֵהג ֶאּלָ    .ּדָ
  

  :ַנְחָמןַרב ר ָאַמ  ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָהל ּקָ ְנָיִמין ָלבֹוא ּבַ ֶבט ּבִ ר ׁשֵ הּוּתַ    .יֹום ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ה ֵלאמֹר" :ׁשֶ ְצּפֶ ּמִ ע ּבַ ּבַ ָרֵאל ִנׁשְ    :ְוִאיׁש ִיׂשְ
ה ָ ּתֹו ְלִבְנָיִמן ְלִאׁשּ ן ּבִ ּנּו לֹא ִיתֵּ   (שופטים כא).  "ִאיׁש ִמּמֶ

  

רּוׁש     ?ַמאי ּדָ
  

   :ַרבָאַמר 
ּנוּ " ֵנינוּ ְולֹא  -  "ִמּמֶ    .ִמּבָ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ
ר לּו ּבֹו ֵמֵתי ִמְדּבָ כָּ    .יֹום ׁשֶ

ָאַמר ָמר    :ּדְ
ה" ּבּור ִעם מֹׁשֶ ר לֹא ָהָיה ּדִ לּו ֵמֵתי ִמְדּבָ ּלֹא ּכָ    ,ַעד ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ְלָחָמה לָ " :ׁשֶ י ַהּמִ ל ַאְנׁשֵ ּמּו ּכָ ר תַּ ֲאׁשֶ ר ה' ֵאַלי... מּות ַוְיִהי ּכַ   (דברים ב).  "ַוְיַדּבֵ

ּבּור - "ֵאַלי"    .ָהָיה ַהּדִ
  

   :ָאַמר עּוָלא
ָרִכים ן ְנָבט ַעל ַהּדְ יב ָיָרְבָעם ּבֶ הֹוׁשִ יֹות ׁשֶ רּוְסּדָ ן ֵאָלה ּפְ ַע ּבֶ ל הֹוׁשֵ יּטֵ ּבִ    ,יֹום ׁשֶ

ָרֵאל ְלֶרֶגל ּלֹא ַיֲעלּו ִיׂשְ    .ׁשֶ
ְרצּו ַיֲעלוּ ְלֵאיֶזה ׁשֶ ^ ְוָאַמר   א לא,    .ּיִ

  
ָנה    :ָאַמר ַרב ַמּתָ

יָתר ִלְקבּוָרה נּו ֲהרּוֵגי ּבֵ ּתְ ּנִ    .יֹום ׁשֶ
  

ָנהְוָאַמר     :ַרב ַמּתָ
יָתר ִלְקבּוָרה נּו ֲהרּוֵגי ּבֵ ּתְ ּנִ    ,אֹותֹו יֹום ׁשֶ

ַיְבֶנה ְקנּו ּבְ ִטיב' :ּתִ    '.ַהּטֹוב ְוַהּמֵ
ּלֹא ִהְסִריחוּ  -  'ַהּטֹוב'    ,ׁשֶ
ִט ' נּו ִלְקבּוָרה - 'יבְוַהּמֵ ּתְ ּנִ    .ׁשֶ

  
ה ְרַוְייהוּ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ

ֲעָרָכה ְכרֹות ֵעִצים ַלּמַ ְסקּו ִמּלִ ּפָ    .יֹום ׁשֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
דֹול" י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ָאב ָוֵאיָלךְ  ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ה ,ֵמֲחִמׁשּ ל ַחּמָ ׁש ּכָֹחּה ׁשֶ ׁשַ    ,תָּ
ין ְולֹא ֵאיָנן ְיֵבׁשִ ֲעָרָכה ְלִפי ׁשֶ    ."ָהיּו ּכֹוְרִתין ֵעִצים ַלּמַ

  
ָיאֲאַמר     :ַרב ְמַנׁשְ

ל'ְוָקרּו ֵליּה  ַבר ִמּגַ    '.יֹום ּתְ
  

אן ָוֵאיָלךְ  מֹוִסיף  ,ִמּכָ    .ֵיָאֵסף – ּוְדָלא מֹוִסיף ,יֹוִסיף –ּדְ
  

  רש"י
. שבי''ז שניתנו בו לוחות אחרונות

בתמוז ירד משה מן ההר תחלה ושיבר 
את הלוחות ובי''ח טחן את העגל ודן 
את הפושעים ועלה למרום נשתהה שם 

ום ארבעים יום עמד בתפלה שמונים י
דכתיב (דברים ט) ואתנפל לפני ה' 
ארבעים יום וארבעים לילה וארבעים 
יום עמד כבראשונה חשוב מי''ז בתמוז 
עד יום הכפורים והוו להו שמונים יום 
שנים עשרה שנשתיירו מתמוז דהוא 
חסר ושלשים דאב ותשעה ועשרים 
דאלול הרי אחד ושבעים ותשעה 

ם יום וליל צום דתשרי הרי שמוני
השלים כנגד לילו של י''ז תמוז דלא 
הוה בחושבניה דהא נפק ליה כבר 
בשעה שעלה השתא הוי להו פ' שלמין 
לילה ויום ובוקר יום כפור ירד שהוא 
עשרה בתשרי ואותו היום נקבע ליום 
כפור להודיע שמחל וניחם על הרעה 
אשר דבר לעשות לעמו ועל כן נקבע 

   י כך שמעתי:צום כפור בעשרה בתשר
. דרחמנא שהותרו שבטים לבא זה בזה

אמר וכל בת יורשת נחלה וגו' (במדבר 
לו) וכתיב (שם) ולא תסוב נחלה ממטה 
למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו בני 
ישראל ועמדו והתירו דבר זה בחמשה 

   עשר באב:
זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד 

. זה מיעוט הוא כלו' לא יהיה דבר וגו'
ה נוהג אלא בדור זה בדור של בנות ז

   צלפחד:
. לישא נשים לפי שנשבעו לבא בקהל

ישראל מלהינשא להם כדכתיב 
   בשופטים (כא):

. מיעוט הוא דכתיב איש ממנו לא ממנו
יתן בתו לבנימין לא גזרו אלא מהם 

   (ממנו) אבל מבניהם לא גזרו:
. דתניא כל ארבעים שכלו מתי מדבר

רב תשעה באב שנה שהיו במדבר בכל ע
היה הכרוז יוצא ואומר צאו לחפור 
והיה כל אחד ואחד יוצא וחופר לו קבר 
וישן בו שמא ימות קודם שיחפור 
ולמחר הכרוז יוצא וקורא יבדלו חיים 
מן המתים וכל שהיה בו נפש חיים היה 
עומד ויוצא וכל שנה היו עושין כן 
ובשנת ארבעים שנה עשו ולמחר עמדו 

ראו כך תמהו ואמרו כולן חיים וכיון ש
שמא טעינו בחשבון החדש חזרו ושכבו 
בקבריהן בלילות עד ליל חמשה עשר 
וכיון שראו שנתמלאה הלבנה בט''ו ולא 
מת אחד מהם ידעו שחשבון חדש מכוון 
וכבר מ' שנה של גזרה נשלמו קבעו 

   אותו הדור לאותו היום יו''ט:
   . לפיכך יו''ט הוא:דאמר מר כו'

. ביחוד וחיבה משה לא היה הדבור עם
דכתיב וידבר ה' אלי לאמר אלי נתייחד 
הדיבור ואע''ג דמקמי הכי כתיבי קראי 
בהו וידבר איכא דאמרי לא היה פה אל 

  פה אלא בחזיון לילה גמגום: 
. הושע בן אלה רשע לאיזה שירצה יעלו

היה דכתיב (מלכים ב' יז) ויעש הרע 
בעיני ה' רק לא כמלכי ישראל והיינו 

רק שבטל את הפרוסדאות דקאמר 
   ואמר לאיזה שירצו יעלו:

. בפרק הניזקין (גיטין דף הרוגי ביתר
נז.) מלכרות. לפי שהן לחין ומאותו 
הזמן אין כח בחמה לייבשן וחיישינן 
מפני התולעת לפי שעץ שיש בו תולעת 
פסול למערכה כדאמרינן (מדות פרק ב' 

   משנה ה'):
. שבירת הגרזן שפסק יום תבר מגל

   וטב מלחטוב עצים:הח
. מחמשה עשר באב ואילך מכאן ואילך

דמוסיף לילות על הימים לעסוק 
   בתורה יוסיף חיים על חייו:

  . לעסוק בתורה בלילות:דלא יוסיף
  רש"י

. כלומר ימות בלא תקבריה אימיה
  עתו:
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   "?ֵיָאֵסף"ַמאי 
  

   :ַרב יֹוֵסףֲאַמר 
ֵריּה ִאיּמֵ  ְקּבְ   .יּה ּתִ

  
  



     122 סוגיה                ''''מסכת תענית פרק דמסכת תענית פרק דמסכת תענית פרק דמסכת תענית פרק ד

 gmail.com.ilvinetdb8@1 – 0526071122דניאל ברק ווינט ועמותת וכל בנייך  –גמרא סדורה  - שמורות כל הזכויות 

179

        לא, אלא, אלא, אלא, א .122
ַלִים" נֹות ְירּוׁשָ ֶהן ּבְ ּבָ   .כו' "ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
דֹול" ת ּכֵֹהן ּגָ ת ֶמֶלְך ׁשֹוֶאֶלת ִמּבַ    ,ּבַ

ת ְסָגן דֹול ִמּבַ ת ּכֵֹהן ּגָ    ,ּבַ
ת ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה    ,ּוַבת ְסָגן ִמּבַ

ת ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט    ,ּוַבת ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה ִמּבַ
ֵאין לוֹ ְוָכל ִיׂשְ  יׁש ֶאת ִמי ׁשֶ ּיֵ ּלֹא ִיְתּבַ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ   ."ָרֵאל ׁשֹוֲאִלין ֶזה ִמּזֶ

  
  
  
  

        לא, אלא, אלא, אלא, א .123
ִלים ְטעּוִנין ְטִביָלה" ל ַהּכֵ    ."ּכָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
קּוְפָסא ִלין ּומּוָנִחין ּבְ   .ֲאִפיּלּו ְמקּוּפָ

  
  
  
  

        לא, אלא, אלא, אלא, א .124
ּכְ " ָרֵאל יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ּבַ נֹות ִיׂשְ   "ָרִמיםּבְ
  

ָנא    :ּתָ
ם" ה ִנְפֶנה ְלׁשָ ָ ֵאין לֹו ִאׁשּ   ."ִמי ׁשֶ
  
  
  
  

        לא, אלא, אלא, אלא, א .125
חּור" ֶהן ָהיּו אֹוְמרֹות ּבָ ּבָ   . ְוכּו' "ְמיּוָחסֹות ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶהן ֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות" ּבָ    ?ְיֵפיִפּיֹות ׁשֶ

א ְליֹוִפי ה ֶאּלָ ָ ֵאין ָהִאׁשּ נּו ֵעיֵניֶכם ְליֹוִפי ׁשֶ    .תְּ
ֶהן ֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות ּבָ    ?ְמיּוָחסֹות ׁשֶ

ָחה ּפָ ׁשְ נּו ֵעיֵניֶכם ַלּמִ א ְלָבִנים ,תְּ ה ֶאּלָ ָ ֵאין ָהִאׁשּ    .ְלִפי ׁשֶ
ֶהם ֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות ּבָ    ?ְמכֹוָערֹות ׁשֶ

ַמִים ֲחֶכם ְלׁשּום ׁשָ ְזהּוִבים ,ְקחּו ִמּקַ רּונּו ּבִ ַעטְּ תְּ    ".ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

יָרָאהעּוָלא ָאַמר  י ֶאְלָעָזרָאַמר  ּבִ    :ַרּבִ
יִקים ּדִ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ָמחֹול ַלּצַ דֹוׁש ּבָ    ,ָעִתיד ַהּקָ

ַגן ֵעֶדן יֵניֶהם ּבְ ב ּבֵ    ,ְוהּוא יֹוׁשֵ
עוֹ  ֶאְצּבָ    ,ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמְרֶאה ּבְ

ֱאַמ  ּנֶ ּיֹום ַההּוא" ר:ׁשֶ ה ֱאלֵֹהינּו ֶזה :ְוָאַמר ּבַ    ,ִהּנֵ
ינוּ  יֵענוּ  ִקּוִ    ,לֹו ְויֹוׁשִ

ינּו לוֹ     ,ֶזה ה' ִקּוִ
יׁשּוָעתוֹ  ְמָחה ּבִ   .(ישעיהו כה) "ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

  

  הדרן עלך בשלשה פרקים
 וסליקא לה מסכת תענית.

  
 

  רש"י
. אף על פי שהיה לה. בת מלך

שואלת מבת כהן גדול כו' שלא 
שאין  לבייש את השואלת מתוך

   לה:
. שהוא קרוב וסמוך מבת כהן גדול

   למלכות:
. כהן חשוב ממונה תחת כהן סגן

גדול להיות תחתיו ביום הכפורים 
אם יארע פסול בכהן גדול ביום 

   הכפורים ישמש זה הסגן תחתיו:
. הוא הכהן המכריז משוח מלחמה

במלחמה מי האיש הירא ורך 
   הלבב וגו' (דברים כ):

  
  
  

. ומונחין בקופס'אפילו מקופלין 
כולן  צריכין טבילה. אישקוריי''ן:

   שלא לבייש את שצריכה טבילה:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. אם בניך שאין אשה אלא לבנים
יהיו מיוחסין הכל קופצין עליהם 

   בין זכרים בין נקבות:
. על מנת שתעטרונו בזהובים

שאחרי הנישואין תתנו לנו 
תכשיטין ומילתא בעלמא הוא 

כלומר ובלבד שתתנו לנו  דאמרי
   מלבושים נאים:

. סביב לשון מחול הכרם מחול
   (כלאים פרק רביעי משנה א'):

. ואומר: זה ה' מראה באצבעו
קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו 

  נגילה ונשמחה בישועתו: 

  


