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*על מה מתריעים* .מעשי הצדיקים.

 .àהדברים שמתריעים עליהם  .1ירדו גשמים ברביעה ראשונה וזרעו ולא צימחו או שצמחו וחזרו
ונשתנו מתריעין עליהם מיד ,אבל אם יבשו ואפילו אקון אין מתריעין .2 .היה בין גשם לגשם
ארבעים יום שהיא מכה המביאה לידי בצורת ,ואמרינן שאם אפשר להביא תבואה מעיר אחרת
בנהר זהו בצורת אבל ע''י חמורים זהו רעב ,סאה בסלע ושכיחא זוהי בצורת אבל אם ארבעה
בסלע אבל לא מצוי לקנות זהו רעב ,וכן אם אין המעות מצויות מתריעין מיד .3 .גשמים שירדו רק
לצמחים ולא לאילן דאתי ניחא ,לאילן ולא לצמחים וזהו רזיא ,לתרוייהו ולא לבורות שלא ירד
הרבה ,רק לבורות ולא לאילן ולצמחים דאתי בשפיכותא .4 .עיר שלא ירדו עליה גשמים דכתיב
והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחרת לא אמטיר ואמרינן שתיהן לקללה ,אותה העיר מתענה
ומתרעת וכל סביבותיה רק מתענות ולר''ע רק מתריעות ,וכן בעיר שיש בה דבר או מפולת.5 .
מתריעין על האילנות בפרוס הפסח ודווקא בשאר שני שבוע ,ולרשב''ג אף בשביעית מתריעין בין
על האילנות ובין על הספיחין כיון שיש בהם פרנסה לעניים .6 .מתריעין על בורות המים אפילו
בפרוס החג ואף בשביעית ,ואם אין מים לשתות מתריעין מיד בשני חמישי ושני הקרובים באותה
היפרכיא .7 .דף כ ,מפולת זהו בבריאות ,משא"כ בראויות ליפול מחמת גובהן או מקומן כגון
בשפת הנהר .8 .דף כא ,דבר זהו עיר המוציאה חמש מאות רגלי ומתו שלשה אנשים בשלשה ימים
זה אחר זה ,ובמתו ביום אחד פליגי האם מתענין דכ"ש קירב נגיחותיו או שזה אקראי בעלמא .וכן
גזרו כאשר היה ֶדבר בחזירים כיון שמעיהם דומה לשל בני אדם ,וכאשר יש דבר במקום
שהשיירות מצויות וליכא מברא או בא''י שאם גבירה לוקה שפחה לא כל שכן .9 .דף כב,
מתריעין בכל מקום על שדפון ירקון בכל שהוא על ארבה וחסיל אפילו כנף אחד ,וכן על חיה רעה
וחרב שהיא מכה מהלכת ,וכן גזרו אף כאשר טרם הפסידו תבואה שהרי לא הביאו עמם צידה.10 .
חיה רעה שהיא משולחת וזה בעיר וביום ולא בשדה או בלילה ,רצה אחרי שני בנ''א בשדה
הסמוכה לאגם ולא נחבאת מפניהם או עמדה בשדה שאינה סמוכה ,טרפה שני בנ''א באגם ואכלה
רק אחד מהם ,ונטלה תינוק אפילו מכוכא דציידי .11 .חרב אפילו של שלום וכמו שיאשיהו נכשל

כה ,וחשב שיצליח בגלל שנסמך על ע''ז שלו אלא שאין דורו דומה יפה ונענש מכיון
בפרעה נ ֹ
שלא נמלך בירמיהו ,ועשו כל גופו ככברה וכאשר מת ִהצדיק עליו את הדין וירמיהו שמעו וקונן
רוח אפינו משיח ה' .12 .גזרו תענית על שנראה באשקלון שדפון כמלא פי תנור פת ועל שזאבים
אכלו שני תינוקות בעבר הירדן ולרבי יוסי על שנראו ,ואמרינן בזאב שבלע תינוק והקיאו דרך
בית הרעי הבשר טהור והעצמות טמאות .13 .מתריעין בשבת עיר שהקיפוה נכרים או נהר וספינה
המיטרפת בים ולרבי יוסי רק לעזרה ,לשמעון התימני גם בדבר ולא הודו לו אף בחול ,ויחיד
שנרדף מפני נכרים לסטים ורוח רעה ,ולת''ק יחיד רשאי לסגף עצמו על כך בתענית ורבי יוסי
אוסר שמא יצטרך לבריות ולא ירחמו עליו וכתיב ויהי האדם לנפש חיה .14 .על כל צרה שלא
תבוא על הציבור מתריעים חוץ מרוב גשמים וכדאשכחן בחוני המעגל לפי שאין מתפללין בא''י
על רוב הטובה שנאמר עד בלי די וזהו שיבלו שפתותיכם מלומר די אבל בגולה מתריעין ,והשיעור
שיעמוד בקרן אפל וישכשך במים ידיו כרגליו ומשם גמל ורוכבו נראים כמו תולעת.
 .áמעשי הצדיקים  .1אמרינן דלאחר החורבן יש שנים שגשמיהם מועטין וכן שאינם יורדים בזמנם
ודומה למקבל פרנסתו ביום ראשון ובבת אחת וטיט מגובל יפה ,ומייתי שבזמן ביהמ''ק נקדימון בן
גוריון לווה י''ב מעיינות מים מאדון אחד והתחייב להחזירם מלאים או י''ב ככרות כסף ולבסוף
התפלל במקדש וירדו גשמים ואמר לו שכבר שקעה החמה ברשותו ונכנס שוב למקדש והתפלל
ונתפזרו העבים וזרחה החמה ולכן נקרא שמו נקדימון במקום בוני ,וכן נקדרה ליהושע ולמשה
בגז''ש אחל תת .2 .דף כ ,נעתרות נשיקות שונא זה בלעם שבירך את ישראל כארז שרוח דרומית
עוקרתו ונאמנים פצעי אוהב זה אחיה השילוני שקילל את ישראל בקנה שהולך ובא עם הרוח אך
נשאר וזכה שנוטלים ממנו קולמוס לכתיבת ס''ת ,ומייתי מעשה בר''א ברבי שמעון שחזר מבית
רבו והיתה דעתו גסה עליו ואמר לאדם מכוער ריקא האם כל בני עירך מכוערים כמוך וא''ל
תאמר לאומן שעשאני ולא מחל לו עד שאנשי עירו בקשו ממנו בעבור תורתו ודרש לעולם יהא
אדם רך כקנה ולא קשה כארז .3 .היה בנהרדעא כותל רעוע ורב ושמואל לא עברו מתחתיו אפילו
שעמד במקומו י''ג שנים והלכו שם יחד עם רב אדא בר אהבה כיון שזכויותיו מרובין .4 .היה לרב
הונא יין בתוך בית רעוע והביא לשם את ר''א בר אהבה ומשכיה בשמעתתא ובינתים פינו את
הבית מהיין שהיה בו ואח''כ נפל הבית ,ורב אדא הקפיד כיון שאסור לאדם לעמוד במקום סכנה
שמא לא יעשו לו נס ואף אם ניצל מנכין מזכויותיו שנאמר קטונתי מחמת כל החסדים .5 .ר''א בר
אהבה אמר שהאריך ימים מכיון שמימיו לא הקפיד בתוך ביתו ,ולא צעד בפני שגדול ממנו ,ולא
הרהר במבואות המטונפים ,ולא הלך ארבע אמות בלא תורה ותפילין ,ולא ישן בביהמ''ד שנת
קבע או ארעי ,ולא שש בתקלת חבירו ,ולא קרא לחבירו בחניכתו .6 .מעשי רב הונא בזקנותו:
בימים שהיה רוח הוציאוהו במרכבת זהב ובדק את כל העיר וסתר כתלים רעועים ואם הבעלים לא
יכל לבנות היה בונה משלו ,ובכל ע''ש היה קונה את הירקות שנשארו והשליכם לנהר ולא לעניים
כדי שלא יסמכו על כך ולא לבהמה משום ביזוי אוכלין ,וכאשר היה לו מילתא דאסותא או
שיבתא נתן לכולם ,וכאשר אכל הזמין את כל דצריך ורבא אמר שיכול לעשות הכל מלבד זאת
כיון שעניי מחוזא מרובים .7 .דף כא ,אילפא ורבי יוחנן למדו תורה והיו דחוקים מאד ואמרו נעשה
עיסקא ונקיים בנו אפס כי לא יהיה בך אביון וישבו לאכול מתחת כותל רעוע ,ורבי יוחנן שמע
שמלאך רוצה להפילו עליהם שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה וענה לו חבירו שאחד מהם

קיימא ליה שעתא ואילפא לא שמע ורבי יוחנן אמר ש''מ לדידי קיימא שעתא וחזר ואמר אקיים
בעצמי כי לא יחדל אביון מקרב הארץ ,ועד שאילפא חזר רבי יוחנן מלך נהיה ראש ישיבה ואמרו
לאילפא שאם היה נשאר הוא היה מולך ותלה עצמו על תורן של ספינה ואמר שאם יש ברייתא
שאינו יכול למצוא משנה כמוה יפול ויטבע .8 .נחום איש גמזו היה סומא גידם קיטע וכל גופו מלא
שחין ומוטל בבית רעוע במיטה שרגליה בתוך ספלי מים ואמר לתלמידיו שיפנו את הכלים ואח''כ
את מטתו ורק אז נפל הבית ,וסיפר שאירע לו כך מפני שהלך לבית חמיו עם משוי שלשה חמורים
ועני בקש ממנו פרנסה וא''ל שימתין עד שיפרוק ובתוך כך נפטר ולכן קיבל על עצמו יסורין אלו
ואמר לתלמידיו אוי לי אם לא ראיתוני בכך .9 .על כל מה שקרה אמר נחום גם זו לטובה ,ופעם
שלחו עמו לקיסר ארגז מרגליות ובלילה במלון החליפו לו באבנים וחול וכאשר בא לקיסר חשב
שלעגו לו ורצה להרוג את כולם ,ואליהו נדמה כאחד מהם ואמר שמא זה מעפרו של אברהם
אבינו שנהיה חרבות וחיצים וניסו עם זה וכך כבשו מדינה ומילאו את הארגז ביהלומים ,וכאשר
שמעו זאת בעלי המלון סתרו את ביתם והביאו הכל למלך ולא היה כדבריהם והרגום .10 .ר''נ בר
רב חסדא בקש מרנב''י שיבא אליו א''ל לא מקומו של אדם מכבדו אלא האדם מכבד את מקומו
שהרי בהר סיני רק כל זמן שהשכינה היתה עליו היה אסור לצאן ולבקר לרעות בו וכן אהל מועד
שבמדבר ,וא''ל א''כ אבוא אליך וענה מוטב יבא מנה בן פרס למנה בן מנה ולא להיפך.11 .
בסורא היה ֶדבר ובשכנותו של רב לא היה וסברו שזה בזכותו ונראה להם בחלום דזוטרא ליה לרב
אלא בזכות אדם שהשאיל מר וקרדום לקבורה ,וכן אש בדרוקרת ובשכנות לרב הונא לא היה
בזכות אשה שמחממת את תנורה ומשאילתו לשכנותיה .12 .אבא אומנא קיבל שלום ממתיבתא
דרקיעא בכל יום ,ומייתי שכאשר היה מקיז היו גברים בנפרד מנשים והיה לו בגד מיוחד לנשים
שהמחט כבר תקועה בו ומי שלא יכל לא הוצרך לשלם ומת''ח לא לקח כסף ואף נתן לו מעות
לסעודה שלאחר ההקזה ואביי שקיבל שלום רק פעם בשבוע שלח שני ת''ח לבדקו ונטלו את
הכסתות ומכרום בשוק והוא אמר להם כמה שוויים לפי איך שקנה ואמר שחשב שנוטלים עבור
פדיון שבויים ומאז הקצה מדעתו לצדקה ,ורבא קיבל שלום בכל ערב יו''כ וזכותו הגנה על כל בני
עירו .13 .דף כב ,רבי ברוקא חוזאה היה בשוק ואליהו אמר לו על אדם שהיה לבוש כמו גוי שהוא
בן העוה''ב ומעשיו שהוא שומר בית האסורים ומפריד בין גברים לנשים וישן באמצעם ואם היתה
שם בת ישראל מוסר נפש ומצילה ועד אז מביא שמרי יין אדומים שיחשבו שהיא נדה ,ונראה כמו
גוי כדי שיוכל לשמוע אם יש גזירות ולהודיע לחכמים שיתפללו ,ואח''כ אליהו אמר לו על שנים
שגם הם בני עוה''ב והם היו משמחים עצובים ועושים שלום כשיש מריבה .14 .בימי שמעון בן שטח
ירדו גשמים בעתם בלילי רביעי ושבת ונעשו חטים ככליות ושעורים כדינרי זהב וצררו מהם דוגמא
לדורות להודיע כמה החטא גורם ,וכן בימי בניית המקדש ע''י הורדוס ירדו גשמים בלילה ולמחרת
נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה וידעו שמלאכת שמים בידיהם .15 .דף כג ,רבי מני בקש
מר"י בן אלישיב שמשפחת חמיו העשירים יהיו עניים והענו ואח''כ דחקוהו ואמר שיתעשרו ,וכן
בקש שאשתו תתייפה ואמר תתייפי חנה ואח''כ התגנדרה עליו ואמר תחזור חנה לשחרוריתה וכך
הוה ,ואח''כ תלמידיו בקשו שיתפלל עליהם שיחכימו טובא ואמר עמי היתה ושלחתיה .16 .דף
כד ,בנו של רבי יוסי דמן יוקרת התפלל שיצאו תאנים עבור פועלי אביו ואמר לו שימות שלא
בזמנו בגלל שהטרחת את קונך ,ובתו היתה בעלת יופי וראה אדם שהציץ לראותה ואמר לה

שמצערת את הבריות שובי לעפרך ,והשכיר חמור וחזר רק עם הסכום המדוייק של השכירות ופעם
שכחו סנדלים ולא הלך עד שנלקחו מעליו ,ולכן ר''י בר אבין עזב את ר''י דמן יוקרת והלך ללמוד
לפני רב אשי .17 .אלעזר איש בירתא היה נותן לגבאי הצדקה את כל מה שהיה לו ולכן היו
בורחים ממנו ,פעם הלך לשוק לקנות נדוניא לבתו וראה את הגבאים בשוק ורדף אחריהם
והשביעם במה עוסקים ואמרו ביתום ויתומה ונשבע שהם קודמים לבתו ,ובזוז שנשאר לו קנה
חיטים ונתנם באוצר וכולו התמלא בחיטים עד שלא יכל להפתח ובתו הלכה לבהמ''ד וא''ל ראה
מה עשה לך אוהבך ואמר העבודה שהם הקדש עליך .18 .ר''א בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא
והקיז דם ואכל שום ונחלש לבו והתעלף וראוהו שבכה וצחק ויצא ניצוץ מפניו ,ואמר ששאל את
ה' עד מתי יצטער לכן בכה ,וה' שאלו האם הוא רוצה שיהפוך עבורו את העולם כולי האי ואולי
יוולד בשעתא דמזוני ,וא''ל שכבר חי את רוב חייו ואמר א''כ לא בעינא וקיבל שכר של י''ג
נהרות אפרסמון לכן צחק ,ואמר האי ותו לא והרי איני מבקש מגברא דלית ליה וזהו אצבע צרדה
שה' אמר גירי בך.
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*אבא חלקיה* .מעשי הורדת גשמים.

 .àביאור המעשים התמוהים של אבא חלקיה  .1אמרו לו שלום ולא הסתובב ,כיון שהיה שכיר יום.2 .
נשא את העצים על כתיפו האחת וגלימא בכתף השניה ,כיון שהיתה שאולה .3 .כשהגיע למים
לבש את נעליו ,כיון שאינו רואה בפנים .4 .כאשר הגיע לקוצים הגביה את בגדיו ,כיון שאינם
מעלים ארוכה .5 .כאשר הגיע לעיר אשתו יצאה אליו מקושטת ,כדי שלא יתן עיניו באחרת.6 .
אשתו נכנסה קודם ואח''כ הוא ולאחריהם החכמים ,כיון שאינם בדוקים לו .7 .לא הזמינם לאכול
עמו ,כיון שמזונו מועט .8 .נתן יותר לילד הצעיר ,כיון שהוא לומד בבימ''ד והגדול נמצא בבית.9 .
כאשר התפלל על השמים הגיעו העננים מצדה של אשתו ,כיון שהיא נמצאת בבית ונותנת לעניים
לחם ומקרבא הנייתה משא''כ זוזי.
 .áמעשי הורדת גשמים  .1יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים וחוני המעגל התפלל ולא ירדו ועג עוגה
ועמד בתוכה כדרך שעשה חבקוק הנביא ונשבע לה' שלא יזוז עד שתרחם על בניך ,והתחילו
גשמים מנטפין ואח''כ ירדו בזעף ואח''כ ירדו גשמי רצון ברכה ונדבה עד שעלו ישראל להר הבית,
ואמר שאין מתפללין על רוב הטובה והביא פר הודאה ואמר עמ''י לא יכולים ברוב טובה וברוב
פורענות יה''ר שיפסקו הגשמים וזרחה החמה והביאו כמהין ופטריות ,ושמעון בן שטח שלח לו
אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נדוי ומה אעשה שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך,
ומייתי שישן שבעים שנה ולא עבדו ליה יקרא כדמיבעי ליה ובעי רחמי ומית וזהו או חבורתא או
מיתותא .2 .חנן הנחבא היה בן בתו של חוני המעגל וכאשר היו צריכים גשם שלחו אליו ילדים
והחזיקו בגלימתו ואמרו לו אבא הב לנו גשם והתפלל לה' שיעשה בשביל אלו שאינם מכירים מי
מביא גשם ,ונקרא חנן הנחבא על שהחביא עצמו בבית הכסא .3 .חסידי בבל אלו רב הונא ורב
חסדא וכאשר הוצרכו לגשם התאספו בגלוי לבקש רחמים ,משא''כ תקיפי א''י כגון רבי יונה אבוה
דרבי מני שיצא מביתו עם שק ואמר שהולך לקנות דגן והלך למקום עמוק והתכסה בשק והתפלל
בסתר וירד גשם ואמר שיחכה לירידת המחירים ואז יקנה ,ומייתי שבנו התפלל בקברו שציערוהו
בי נשיאה ונדבקו פרסות סוסיהם לקרקע המערה ולא זזו עד שקבלו על עצמם שלא יצערוהו.4 .
חלש דעתיה :ר"י נשיאה גזר תענית ולא ירד גשם ואמר כמה יש משמואל הרמתי ליהודה בן

גמילאל אוי לדור שכך נתקע אוי למי שעלתה בימיו כך חלש דעתיה וירד גשם ,וכן רב נחמן אמר
שקלוה לנחמן חבוטו מן גודא לארעא וחלש דעתיה וירד גשם ,ורב פפא צם ונחלש וגמע פינכא
דדייסא וא''ל רב נחמן שיגמע עוד אחד איכסיף וחלש דעתיה ואתא מיטרא .5 .דבי נשיאה גזרו
תענית ולא ירד גשם ואושעיא זעירא דמן חבריא דרש דכתיב מעיני העדה וכלה כל זמן שעיניה
יפות כל גופה אינו צריך בדיקה משא''כ בעיניה טרוטות ,ועבדי הריש גלותא צערוהו ובני עירו
בקשו שיעזבוהו כיון שכל מעשיו לשם שמים .6 .רבי גזר תענית ולא ירד גשם ואילפא אמר מוריד
הגשם וירד גשם ואמר שמתגורר בכפר דחוק והוא טורח להביא להם יין לקידוש והבדלה ,וכן
מעשה במיקרי דרדקי שמלמד בני עניים כבני עשירים ואינו נוטל תשלום ממי שלא יכול ונותן
דגים למי שלא רוצה ללמוד .7 .רבא גזר תענית ולא ירד גשם וא''ל הרי רב יהודה גזר תענית וירד
גשם ,וענה הלא בתנויי אנן עדיפי מינייהו שהם למדו רק סדר נזיקין ואנחנו לומדים את כל הששה
סדרים ובעוקצין לבדה יש לנו תליסר מתיבתא ,אלא מה יעשו גדולי הדור שאין דורן דומה יפה.
 .8רב יהודה ראה שנים שזלזלו בלחם ואמר ש''מ יש שובע בעולם ונתן עיניו והיה רעב ,וגרמו
שיצא מביתו לשוק וראה שמתאספים לקנות פסולת תמרים ואמר ש''מ יש רעב ושלף נעל אחת
ירד גשם ואליהו אמר לו שאילו ישלוף עוד אחת יחרב העולם ,ואז רב מרי ראה מלאכים הדומים
למלחים שממלאים חול בספינה ונעשה סולת ואמר שלא יקנו מזה מפני שזהו מעשה ניסים
ולמחרת באו ספינות עם חיטים .9 .רבא גזר תענית בהגרוניא ואמר שכולם יישנו מתוך צום ולר''א
מהגרוניא קראו בחלום שלם טב לרב טב מריבון טב דמטוביה מטיב לעמיה ,ואמר ש''מ שזו עת
רצון ובקש רחמים וירד גשם .10 .אדם בא על גויה ורבא הלקהו ומת ושבור מלכא רצה לצער את
רבא והורמיז אמו אמרה לו שהיהודים מקבלים מה' כל מה שהם מבקשים ובקשו שיתפלל שירד
גשם בתקופת תמוז וירדו גשמים רבים ואביו גער בו על שהטריח כלפי שמיא וא''ל שישן במקום
אחר ובבוקר ראה שמטתו מלאה סימני סכין ומחמת כך רבא ננזף .11 .ר''ח בר חנינא גזר תענית
ולא ירד גשם וקרא לר''י בן לוי ולא ירד גשם ,ואמר לציבור ניחא לכו שיבא מטר בשבילנו וענו הן
ואמר רקיע כסי פניך ולא נתכסה ,אמר כמה עזין פני רקיע והתכסה בעבים וירד גשם .12 .לוי גזר
תענית ולא ירד גשם ,ואמר רבש''ע עלית וישבת במרום ואינך מרחם על בניך וירד גשם ,אך
כאשר לוי הראה קידה לפני רבי נעשה צולע .13 .ר''ח בר לולייני שמע עננים האומרים שיורידו
גשם בעמון ומואב ואמר רבש''ע כאשר נתת את התורה חזרת על כל אומות העולם ולא קיבלוהו
ועכשיו אתה נותן להם מטר וירדו בא''י ,וכן דרש צדיק כתמר יפרח שעושה פירות וכארז שגזעו
מחליף .14 .ר''א גזר י''ג תעניות על הצבור ולא ירדו גשמים ובאחרונה התחילו הציבור לצאת
ואמר להם תקנתם קברים לעצמכם וגעו בבכיה וירדו גשמים .15 .ר''א ירד לפני התיבה ואמר כ''ד
ברכות ולא נענה ור''ע ירד אחריו ואמר אבינו מלכינו וירד גשם ומרנני רבנן ,ובת קול אמרה לא
מפני שזה גדול אלא שמעביר על מדותיו.
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