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ראש השנה דף כ"ח . שב"ק פרשת תולדות – ב' כסלו תשפ"בראש השנה דף כ"ח . שב"ק פרשת תולדות – ב' כסלו תשפ"ב

דף כ"ח – ע"א 
התקיעה  שתחילת  יצא,   – הבור  שפת  על  התקיעה  וגמר  ועלה  בבור  בעודו  לתקוע  התחיל 

וסופה בכשרות, ולא גוזרים שמא יוציא ראשו מהבור והשופר יהיה עדיין בפנים )ע"פ הרא"ש(.
שמע מקצת תקיעה בכשרות ומקצת שלא בכשרות, כגון מקצת תקיעה קודם עלות השחר 
ומקצת לאחריו לא יצא, וכן בשמע מקצת תקיעה בבור ומקצת חוץ לבור )והתוקע בתוך הבור(, שבסוף 

התקיעה שמע קול הברה.
שופר של קדשים לא יתקע בו, ואם תקע בשל עולה יצא, והטעם - כיון שמעל יוצא לחולין, ולכן 
בשל שלמים שאינם במעילה  – אף בדיעבד אינו יצא, לרבא אם משום זה אף בעולה לא יצא, 
שאינו יוצא לחולין אלא אחר שתקע אבל בשעת התקיעה עדיין באיסור הוא, אלא הטעם שיוצא 

משום שמצוות לאו ליהנות ניתנו, אלא ניתנו כעול על צוואריהם, ולכן גם בשל שלמים יצא.
שופר ששימש לעבודה זרה ונאסר בהנאה לא יתקע, ואם תקע בו יצא שמצוות לאו ליהנות 

ניתנו.
וכתותי מיכתת  יצא, ששופר צריך שיעור  ואף בדיעבד לא  יתקע,  עיר הנידחת לא  שופר של 

שיעוריה כיון שעומד לשריפה כשרוף דמי.
המודר הנאה מחבירו או משופר - מותר לשמוע ממנו או לתקוע בו תקיעה של מצוה, שמצוות 

לאו ליהנות ניתנו.
המודר הנאה מחבירו מזה עליו מי חטאת, וכן המודר הנאה ממעיין טובל בו טבילה של מצוה 

שמצוות לאו ליהנות ניתנו, ודווקא בימות הגשמים, אבל לא בימות החמה שיש הנאת הגוף.
עיתים חלים ועתים שוטה, ואכל מצה בשעה שהיה שוטה, וחזר ונשתפה בליל פסח - צריך 
לחזור ולאכול מצה, שכשהוא חלים הרי הוא כפיקח לכל דבריו וכשהוא שוטה הרי הוא כשוטה 

לכל דבריו.
כפאוהו פרסיים לאכול מצה, אפילו שלא כיוון לצאת ידי חובת מצה ליל ראשון של פסח - לרב 

אשי ורבא יצא, שמצוות אין צריכות כוונה )ועי' מסקנת הסוגיא(.
יצא, שלאו דווקא אכילת מצה   - יצא  התוקע לשיר - לסוברים שכפאוהו פרסיים ואכל מצה 
שנהנה באכילתו שאינו מתעסק, אלא אפילו תקיעת שופר שנאמר זכרון תרועה גם המתעסק 

יצא, שמצוות אין צריכות כוונה )ועי' דף ל"ב בדין מתעסק(.
דף כ"ח - ע"ב

שנינו: היה קורא פרשת שמע בתורה והגיע זמן קריאת שמע - אם כיון לבו יצא, לסוברים 
היינו   - כוונה  צריכות  אינם  שמצוות  ולסוברים  לצאת,  שכיוון  היינו   - כוונה  צריכות  שמצוות 

שכיון לקרות ולא להגיה, שאז גם קריאה אין כאן אלא מגמגם.
היה הולך אחורי בית הכנסת או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר או מגילה - 
אם כיון השומע והמשמיע יצא, ולסוברים שמצוות אינם צריכות כוונה היינו שידע השומע שקול 

אדם הוא ולא חמור, והמשמיע נתכוון לשיעור תקיעה.
הישן בשמיני בסוכה ולא כיוון לשם מצוה, גם לסוברים שמצוות אינם צריכות כוונה אינו לוקה 

משום בל תוסיף, שלעבור שלא בזמנו צריך כוונה.
כהן שעולה לדוכן, אפילו שנתנה לו תורה רשות לברך את ישראל לא יוסיף ברכה משלו, כגון 
'ה' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם' - שנאמר 'לא תוסיפו על הדבר', ואף אם כבר סיים כל ברכותיו.

איסור בל תוסיף לאחר זמן המצוה - לרב שמן בר אבא עובר, כמו שמצינו בכהן שאסור להוסיף 
ברכה אפילו אחר שגמר כל ברכותיו ועבר זמן המצוה, שאפילו מזדמן לו ציבור אחר שבירך אינו 
חייב לחזור ולברך. ולסוברים שאחר שנגמר זמן המצוה שוב אינו עובר - כיון שאם מזדמן ציבור 
אחר יכול לברך הוי כמו שלא נגמר זמן המצוה, או משום כדי לעבור על בל תוסיף שלא בזמנו 

צריך כוונה לשם מצוה.
דם הניתנים במתנה אחת )דם בכור ומעשר( שנתערב בניתן מתנה אחת - ינתנו מתנה אחת. מתן ד' 
)שלמים, אשם, עולה, תודה( שנתערב במתן ד' - ינתנו במתן ד'. ד' בשל אחת - לרבי אליעזר ינתנו ד', 

שאינו עובר על בל תוסיף אלא כשהוא בעצמו ואינו מעורב בדבר אחר, אבל אם יתן מתנה אחת 
יעבור על בל תגרע, לרב יהושע אם אין עובר על בל תוסיף כשהוא מעורב גם בל תגרע אינו עובר, 
ומוטב שיעבור על בל תגרע בלי עשיית עבירה בידיים מלעבור על בל תוסיף ולעשות עבירה 

בידיים )ולכולם לא נגמר זמן המצוה, כיון שאם יזדמן לו עוד בכור שדינו מתן אחת חייב להזות, אם כן מצוותו כל היום(.
מסקנת רבא בדין כוונה במצות - לצאת אין צריך כוונה, לעבור על בל תוסיף - בזמנו אין צריך 

כוונה, שלא בזמנו צריך כוונה.
ראש השנה דף כ"ט . יום א' פרשת ויצא – ג' כסלו תשפ"בראש השנה דף כ"ט . יום א' פרשת ויצא – ג' כסלו תשפ"ב

לזכות ידידנו מאיר ועלקא כץ שיחיו ובני ביתם לברכה והצלחה בכל הענינים 
דף כ"ט – ע"א

התוקע לאחרים – לתנא קמא אין השומע צריך לכווין לצאת ואין המשמיע צריך לכווין להוציאו, 
לרבי יוסי צריך לכווין לצאת ולהוציאו, אמנם לכולי עלמא יוצאים ידי חובה מידי שליח ציבור 

אפילו לא נתכווין להוציאו, שדעת השליח ציבור להוציא את  כל השומעים.
משנה . 'והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל', 'עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל 
הנשוך וראה אותו וחי' – משום שכל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את 

לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ומתרפאים.
כולם חייבים בתקיעת שופר לויים וישראלים גרים, ואפילו כהנים - הגם שווה היובל לראש 
השנה בתקיעה ובברכות, וכהנים אינם בדין יובל )שאם מכר בית בבתי ערי חומה גואל לעולם, וכן אם מכר שדה אחוזה 

גואלה אף בתוך שתי שנים(, אפילו כן חייבים בשופר של ראש השנה.

אבל  שבו,  חירות  צד  משום  חורין  בן  וחצי  עבד  חצי  וכן  בשופר,  חייבים  משוחררים  עבדים 

עבדים פטורים - שכל מצוה שאין אשה חייבת אין העבד חייב בה.
טומטום ואנדרוגינוס חייבים בשופר, שאפשר זכרים הם.

חרש שוטה וקטן אינם חייבים בשופר, ולכן אינם יכולים להוציא אחרים ידי חובתם.
נקבה  התוקע  שמא   - מוציא  אינו  טומטום  וגם  נקבה,  הוא  שמא   – זכר  מוציא  אינו  טומטום 

וחביריו זכר.
שמא דינו כנקיבה, אבל מוציא אנדרוגינוס כמותו - שאם לפי  זכר -  אינו מוציא  אנדרוגינוס 

זכרות  שניהם חייבים ואם לפי נקבות שניהם פטורים.
חציו עבד וחציו בן חורין אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו - שלא מגיע צד עבדות 
ומוציא צד חירות. ואת עצמו – לרב הונא מוציא, ולרב נחמן אינו מוציא, שלא מגיע צד עבדות 

שלו ומוציא צד חירות שלו, וכן שנינו בברייתא.
כל הברכות אפילו שיצא מוציא - שכל ישראל ערבים זה בזה למצוות, חוץ מברכת הנהנין 
שאם לא יצא מוציא ואם יצא אינו מוציא, מפני שאינה חובה על האדם לברך שיכול לא ליהנות 

ולא לברך.
דף כ"ט - ע"ב

לזכות ידידנו יוסף והינדא סבו ובני ביתם  שיחיו לברכה והצלחה בכל הענינים
ברכת היין של קידוש וברכת המוציא של מצות אכילה מצה, הסתפק רבא אם יצא מוציא כיון 
שהקידוש והמצה חובה, ואי אפשר לקיים מצוותם בלי ברכת הנהנין, או אינו מוציא כיון שברכת 
הנהנין הם ואינם באים מחמת חובת המצוה שהרי היא נוהגת בכל ההנאות, ופשטה הגמרא שרב 

אשי סיפר שרב פפי היה מוציא תלמידיו אפילו שכבר יצא.
כדי  מותר  ביתו  ובני  לבניו  אבל  אחרים,  בשביל  לברך  לו  אסור  אוכל  אינו  אם  המוציא  ברכת 

לחנכם במצוות.
הדרן עלך פרק ראוהו בית דין

פרק רביעי – יום טוב
)וכן רדיית הפת(,  שהיא חכמה ואינה מלאכה  מותרת מדאורייתא -  משנה . תקיעת שופר בשבת 
וחכמים גזרו ואסרו מפני שהכל חייבים בתקיעת שופר ואין כולם בקיאים בו, וגזירה שמא יקחנו 
בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים, וזה הטעם גם לולב ומגילה. 

אבל בבית המקדש היו תוקעים בשבת - שאין שבות במקדש.
משחרב בית המקדש תיקן רבן יוחנן בן זכאי שיהיו תוקעים בבית דין, לתנא קמא גם בבית דין 

אקראי שאינו קבוע, לרבי אלעזר רק ביבנה, לתנא בתרא בכל בית דין קבוע כיבנה.
ויכולה לבוא היו  ירושלים הייתה יתירה מיבנה שכל עיר שרואה ירושלים ושומעת וקרובה 

תוקעים בה בשבת, וביבנה היו תוקעים רק בבית דין.

ראש השנה דף ל' . יום ב' פרשת ויצא – ד' כסלו תשפ"בראש השנה דף ל' . יום ב' פרשת ויצא – ד' כסלו תשפ"ב

דף ל' – ע"א
ואף  דין,  בית  שיש  מקום  בכל  בשבת  שחל  השנה  בראש  תוקעים  המקדש  בית  משחרב 
היחידים תוקעים במקומות אלו, אלא שבירושלים תוקעים גם שלא בפני בית דין, וביבנה דווקא 

בפני בית דין.
'ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם' - כל יחיד ויחיד חייב לתקוע בביתו ביום הכיפורים 

של יובל )ודווקא אנשים, אבל נשים פטורות שהוא מצות עשה שהזמן גרמא(, אך דווקא בזמן שבית דין יושבים.
ננערו בית דין ונעקרו ממושבם כדי לעמוד ולילך אך לא עמדו – ספק בגמרא אם כיון שיושבים 

הוי עדיין בכלל זמן ישיבת בית דין ומותר לתקוע, או אינו כבר זמן בית דין הוא ואסור לתקוע.
סביב ירושלים היו תוקעים בראש-השנה שחל בשבת - בכל עיר שהיא רואה את ירושלים 
- פרט ליושבת בנחל, ושומעת - פרט ליושבת בראש ההר, וקרובה - פרט ליושבת חוץ לתחום, 

ויכולה לבוא - פרט אם מפסיק נהר ביניהם.
משנה . בראשונה היה לולב ניטל במקדש כל שבעת ימי החג - שנאמר 'ושמחתם לפני ה' 
אלוקיכם שבעת ימים', ובמדינה רק ביום הראשון. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי 

שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש.
עושים זכר למקדש - שנאמר 'ציון היא דורש אין לה' מכלל שצריך דרישה.

ואילך  היום  והרחוקים מירושלים מותרים מחצות  בזמן הבית הנפת העומר התירה החדש, 
שבוודאי כבר קרב העומר.

היתר חדש בזמן הזה – 
לרבן יוחנן בן זכאי )לפשטות הש"ס( מעיקר הדין מותר משהאיר המזרח של יום הנפת העומר, ותיקן 
שיהא כל היום אסור משום שבמהרה יבנה המקדש ואז ההיתר הוא רק אחר הקרבת העומר, 
ויטעו ויאכלו מיד בבוקר כשם שאכלו בשנה שעברה, ואף מחצות היום ואילך אסור - שמא יבנה 
המקדש ביום טוב פסח סמוך לשקיעת החמה, או בליל מוצאי פסח, ולא יספיקו להקריב העומר 

קודם חצות היום.
לרבי יהודה – החדש אסור מן התורה כל היום, שנאמר 'עד עצם היום הזה' וסבר עד ועד בכלל.

לרב נחמן בר יצחק - גם רבן יוחנן בן זכאי סובר כרבי יהודה, ולא תיקן תקנה חדשה אלא דרש 
הפסוקים כרבי יהודה והתקין להם שינהגו איסור כל היום.

דף ל' – ע"ב
משנה . בראשונה היו מקבלים עדות החודש כל היום, פעם אחת נשתהו העדים מלבוא בל' 
שיר  אמרו  שלא   - בשיר  הלויים  ונתקלקלו  הערביים,  בין  של  תמיד  הקרבת  אחר  ובאו  אלול 
בתמיד של בין הערביים שלא ידעו אם לומר של חול או של ראש השנה, ולרבי זירא הקלקול 
היה שאמרו שיר של חול - ולכך התקינו שלא יהיו מקבלים עדים אלא עד המנחה. אך אף על פי 

שלא הגיעו עדים עד המנחה המשיכו לנהוג כל היום קודש – שלא יזלזלו בו בשנה הבאה.

ניתן לתרום ולהנציח במהירות ובקלות דרך מוקדי "נדרים פלוס"ניתן לתרום ולהנציח במהירות ובקלות דרך מוקדי "נדרים פלוס"
ע"ש "מחודדים" או ע"י קוד שלוחה ע"ש "מחודדים" או ע"י קוד שלוחה 57045704. לתרומה דרך "נדרים פון" בטל: . לתרומה דרך "נדרים פון" בטל: 03-763058503-7630585 להקיש שלוחה  להקיש שלוחה 57045704. . 



ב

משחרב בית המקדש – התקין רבן יוחנן בן זכאי לקבל עדות החודש כל היום, כיון שבטל טעם 
התקנה.

בתמיד השחר של ראש השנה אומרים שיר של חול, כיון שברוב השנים אין העדים באים קודם 
תמיד של שחר וספק יתקדש היום, לא תקנו שיר של יום טוב בשחרית.

בקרבן מוסף של ראש השנה אומרים שיר 'הרנינו לאלוקי עוזנו הריעו לאלוקי יעקב' )לפי שהוא 
יום תרועה(, וכשחל ראש השנה בחמישי בשבת שהוא שיר של יום חמישי - לא היו אומרים בתמיד 

של שחר 'הרנינו' שלא לחזור ולכופלו במוסף, אלא אומרים בשחר 'הסירותי מסבל שכמו' )שבראש 
השנה יצא יוסף מבית האסורים(.

בתמיד של בין הערביים של ראש השנה - משוררים 'קול ה' יחיל מדבר', להזכיר זכות קול 
שופרות של מתן תורה.

ראש השנה שחל ביום חמישי - אם לא באו עדים לפני תמיד של שחר אמרו 'הרנינו' )כמו בכל יום 
חמישי(, ואף אם יבואו עדים יחזרו ויכפלו אותו במוסף לא נמנעים מספק מלהגיד – כיון שהוא שיר 

של היום, ורק מחמת הכפילות אין אומרים אותו, אין נמנעים מחמת הספק. )אבל בספק בתמיד של בין 
הערביים אם לומר שיר של חול או של יום טוב - אפשר שראוי שלא לומר כלל מספק, ושלא כר' זירא(.

ראש השנה דף ל"א . יום ג' פרשת ויצא – ה' כסלו תשפ"בראש השנה דף ל"א . יום ג' פרשת ויצא – ה' כסלו תשפ"ב

דף ל"א – ע"א
שיר של יום: בראשון – 'לה' הארץ ומלואה', שקנה שמים וארץ והקנה תבל ליושבי בה ושליט 
יחידי בעולמו. בשני – 'גדול ה' ומהולל מאוד בעיר אלוקינו הר קדשו', שהבדיל ברקיע בין עליונים 
ותחתונים ונתעלה וישב במרום דוגמת משכנו בעירו והר קדשו. בשלישי – 'אלוקים ניצב בעדת 
קל', שגילה ארץ בחכמתו והכין תבל לעדתו – 'ותראה היבשה'. ברביעי – 'קל נקמות ה'', שברא 
ודגים,  עופות  שברא  עוזנו',  לאלוקים  'הרנינו  מעובדיהן. בחמישי –  להפרע  ועתיד  ולבנה  חמה 
לבש',  גאות  מלך  'ה'  שבראם. בשישי –  למי  שבח  נותן  מזה  זה  משונים  עופות  רואה  וכשאדם 
שגמר מלאכתו ומלך עליהם. בשביעי – 'מזמור שיר ליום השבת' – לרבי עקיבא ליום שכולו שבת 
לעתיד לבא, לרבי נחמיה - כשם ששיר של שאר הימים הוא על שם העבר כך שיר של יום השבת 

- על שם ששבת ביום השביעי. 
ששת אלפים שנים הוי עולם, לרב קטינא – אחר כך אלף אחד חרב, שנאמר 'ונשגב ה' לבדו ביום 
ההוא' )ויומו של הקב"ה אלף שנים(, לאביי - אלפיים חרב, שנאמר 'יחיינו מיומיים', וכן סבר רבי נחמיה 
ומהאי טעמא סבר שמזמור שיר ליום השבת שהוא יום אחד לא נאמר על שבת העתידה, ורבי 

עקיבא שפירשו על שבת העתידה סובר כרב קטינא. 
בהקרבת מוסף של שבת היו אומרים חלק אחד משירת האזינו המחולקת לששה חלקים - הזי"ו 

ל"ך, ובדרך זו מחלקים לשש עליות בקריאת פרשת האזינו בבית הכנסת. 
במנחה של שבת היו אומרים שירת הים עד 'מי כמוך', בשבת הבאה – 'מי כמוך' עד סוף השירה, 

ובשבת הבאה 'אז ישיר ישראל' של 'עלי באר'. וכך חוזר חלילה. 
מצפה  שהיה   - אחת  בבת  הלך  )ולא  כשחטאו  מעט  מעט  מישראל  שכינה להסתלק  נסעה  מסעות  עשר 
שישובו( כמו שלומדים מפסוקים, מכפורת לכרוב שעשה שלמה )מכרוב לכרוב(, למפתן הבית, לחצר, 

למזבח, לגג, לחומה, לעיר, להר, למדבר, וממדבר עלתה וישבה במקומה. 
ששה חדשים נתעכב שכינה לישראל במדבר, כיון שלא חזרו אמר תיפח עצמן. 

דף ל"א -  ע"ב 
גלות סנהדרין - לרבי יוחנן עשר מסעות, כדגמרינן מגמרא, מלשכת הגזית לחנות, לירושלים, 
ליבנה, לאושא, ליבנה, לאושא, לשפערם, לבית שערים, לציפורי, לטבריה. לרבי אלעזר גלתה רק 

ו' מסעות. 
'התנערי מעפר  טבריה עמוקה מכל המסעות שגלו סנהדרין, ומשם עתידים ליגאל, שנאמר 

קומי שבי'. 
משנה . אפילו ראש בית דין אינו במקום הבית דין, אף שעיקר קידוש החודש תלוי בו תיקן רבן 
יוחנן בן זכאי שאין העדים הולכים אלא למקום הוועד, ויקדשו בלי ראש בית דין, שלא להכשיל 

העדים לעתיד לבא. 
הזמין המלווה את הלווה לדין תורה לפני ראש בית דין בעירו, והלך ראש הבית דין למקום 
אחר, חייב הלווה ללכת למקום שנמצא, ש'עבד לוה לאיש מלוה', ואם לא הלך כותבים עליו שטר 

שמתא. 
גר שנתגייר חייב קרבן, כשם שנכנסו ישראל לברית במילה וטבילה והרצאת דמים, לכן מעיקר 
ויקריבנו,  יבנה בית המקדש בימיו  יפריש רובע שקל כשיעור דמי קן שמא  הדין גם בזמן הזה 

וביטל את זה רבן יוחנן בן זכאי מפני התקלה שמא יבא ליהנות מהדמים. 
כרם רבעי ומעשר שני - מדין תורה נפדה ומתחלל כל שהוא חוץ לחומה, אך תיקנו חכמים שכל 
)אילת מן הצפון, עקרבת מן הדרום, לוד מן המערב, ירדן מן  פירות הנמצאים במרחק מהלך יום אחד מירושלים 

המזרח( יעלום ויאכלום שם כדי לעטר שוקי ירושלים בפירות. 

לו  ואמרו  לירושלים,  הפירות  שיקחו  לעניים  להפקיר  רבעי וביקש  כרם  היה  אליעזר  לרבי 
תלמידיו שנמנו חבריו להתיר לאחר החורבן לפדותם ולהעלות דמיהם לירושלים, שכיון שחרבה 

ירושלים אין צריך לעטרה. 
בראשונה היו קושרים לשון של זהורית על פתח אולם מבחוץ, הלבין היו שמחים לא הלבין היו 
עצבים, התקינו שיהיו קושרים אותו על פתח האולם מבפנים, ועדיין היו מציצים ורואים, התקינו 

שיהיו קושרים אותו חציו בסלע וחציו בין קרניו של השעיר לעזאזל. 
רבן יוחנן בן זכאי תיקן ט' תקנות: 

שש תקנות השנוי בפרק זה -  א. אין הכהנים רשאים לעלות בסנדליהם לדוכן.  ב. תוקעים בראש 
השנה שחל בשבת בכל מקום שיש בית דין.  ג. לולב ניטל במדינה כל שבעה.  ד. יום הנף כולו 

אסור.  ה. מקבלים עדות החודש כל היום.  ו. שלא יהיו עדים הולכים אלא למקום הוועד. 
ניסן  יהיו עדי קידוש החודש מחללים השבת אלא על חודשי  ז. שלא    - המוזכר בפרק קמא 
ותשרי.  ח . גר שנתגייר לא יפריש רובע לקינו מפני התקלה.  ט. לרב פפא - שאין צריך להביא 
כרם רבעי לירושלים אחר החורבן, לרב נחמן בר יצחק - שיהיו קושרים לשון של זהורית חציו 

בסלע וחציו בין קרניו של השעיר המשתלח. 
תלמידי רבי אליעזר אמרו לו שחבריו התירו לפדות כרם רבעי סמוך לירושלים, לרב פפא 
יוחנן בן זכאי והגם שהיה רבו אמרו 'חבריך' - שאין דרך ארץ לתלמידים לומר  התכוונו לרבן 

לרבם על רבו 'רבך'. 
כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנה, ארבעים שנה עסק בפרקמטיא, ארבעים  

למד, ארבעים לימד. 
ארבעים שנה קודם חורבן בית המקדש לא היה לשון של זהורית מלבין אלא מאדים. 

לרב נחמן בר יצחק רבן יוחנן בן זכאי הוא אשר תיקן לקשור לשון של זהורית חציו בסלע 
וחציו בין קרניו, הגם שהיה תלמיד יושב לפני רבו לפני חורבן בית המקדש, מכל מקום הוא אמר 

מילתא שמסתבר וקבעה רבו בשמו.   

ראש השנה דף ל"ב . יום ד' פרשת ויצא – ו' כסלו תשפ"בראש השנה דף ל"ב . יום ד' פרשת ויצא – ו' כסלו תשפ"ב

דף ל"ב – ע"א 
משנה . סדר ברכות של ראש השנה: לרבי יוחנן בן נורי – אבות, גבורות, קדושת השם וכולל 
ותוקע, עבודה  ותוקע, שופרות  זכרונות  ותוקע,  ואינו תוקע, קדושת היום  מלכויות עמהם 
ושופרות  כיון שהשתנה מלכויות מזכרונות   - רבי עקיבא  לו  כהנים. אמר  וברכת  והודאה 
שאינו תוקע אינו אומר עשר פסוקים כזכרונות ושופרות אלא תשע פסוקים, אלא אומר – 
ותוקע,  זכרונות  ותוקע,  עמהם  מלכויות  וכולל  היום  קדושת  השם,  קדושת  גבורות,  אבות, 

שופרות ותוקע, עבודה והודאה וברכת כהנים.
גבורות וקדושות ,אבות - שנאמר 'הבו לה' בני אלים', גבורות – 'הבו לה' כבוד  אומרים אבות 

ועוז', קדושות – 'הבו לה' כבוד שמו השתחוו לה' בהדרת קודש'.
זכרון  היום,  קדושת  להזכיר   – שבתון  אליעזר:  לרבי   – קודש'  מקרא  תרועה  זכרון  'שבתון 
 - - קדשהו בעשיית מלאכה. לרבי עקיבא: שבתון  - שופרות, מקרא קודש  זכרונות, תרועה   -

קדשהו בעשיית במלאכה )שהשביתה עיקר וקודמת לכולם(, מקרא קודש - קדושת היום.
מנין שאומרים מלכויות – לרבי שסמוך 'אני ה' אלוקיכם' ל'חודש השביעי', לרבי יוסי בר יהודה 
- שנאמר 'והיו לכם לזכרון לפני אלוקיכם אני השם אלוקיכם' - לשון אני אדון לכם, זה בנה אב 

לכל מקום שנאמר זכרונות שיהיו מלכויות עמהם.
בברכה  לעולם  היום  וקדושת  רביעית,  ברכה  שהיא  המלכויות  עם  אומר  לרבי   - היום  קדושת 
רביעית, לרבן שמעון בן גמליאל עם הזכרונות שהיא ברכה אמצעית של תשע הברכות, וקדושת 

היום לעולם באמצע.
כשקידשו בית דין את השנה באושא ירד רבי יוחנן בן ברוקא לפני רבן שמעון בן גמליאל ולא 
תקע אחר מלכויות, אמר לו רשב"ג לא היו כן נוהגים ביבנה, לשנה הבאה ירד רבי חנינא בנו של 

רבי יוסי הגלילי ותקע אחר מלכויות ואמר רשב"ג כך היו נוהגים ביבנה.
משנה . אין פוחתים מעשרה פסוקים של מלכיות זכרונות ושופרות,

לרבי לוי - כנגד עשר הילולים שבמזמור 'הללו קל בקדשו' שנאמר בו 'הללוהו בתקע שופר',
לרב יוסף - כנגד עשרת הדיברות שכתוב בו שופר, 

לרבי יוחנן - כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם בראש השנה, ו'בראשית' הוא גם מאמר , 
שנאמר 'בדבר ה' שמים נעשו'.

אמר שבע פסוקים מכולם יצא כנגד שבעה רקיעים, לרבי יוחנן בן נורי - אם אמר שלש מכולם 
יצא אחד מתורה אחד מנביאים ואחד מכתובים כנגד תורה נביאים וכתובים, או כנגד כהנים לוים 

וישראלים, וכן הלכה.
דף ל"ב -  ע"ב

משנה . אין מזכירים פסוקים של פורענות, כגון, במלכויות – 'חי אני נאום ה' אלוקים אם לא ביד 
חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם', ואף על גב שאמר רב נחמן מי יתן ויבא לנו זה 
הכעס וימלוך עלינו, מכל מקום כיון שנאמר מתוך כעס אין מזכירים אותו בראש השנה, בזכרונות 

– 'ויזכור כי בשר המה', בשופרות – 'תקעו שופר בגבעה'.
פורענות של עכו"ם מזכירים, כגון, במלכויות – 'ה' מלך ירגזו עמים', 'ה' מלך עולם ועד אבדו גוים 
מארצו', זכרונות – 'זכור ה' לבני אדום', שופרות – 'וה' אלוקים בשופר יתקע והלך בסערות תימן'.
פסוקים שמוזכר בהם פקדונות – כגון, 'וה' פקד את שרה', 'פקוד פקדתי אתכם', לרב יוסי הרי הם 

כזכרונות, ולרבי יהודה לא.
'זכרה לי אלוקים לטובה',  'זכרני ה' ברצון עמך',   – אין מזכירים זכרון של יחיד אפילו לטובה 
ואפילו שהפסוק 'ה' פקד את שרה' של יחיד הוא ולרבי יוסי הרי הוא כזכרונות - כיון שרבים יצא 

ממנה בזה פקידה כרבים דמיא.
'שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, מי זה מלך הכבוד ה' עזוז וגבור ה' 
גבור מלחמה, שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד ה' 
צבאות הוא מלך הכבוד סלה' - לרבי יוסי 'מי זה מלך' ו'מי הוא זה מלך' נחשבים לפסוקי מלכויות, 

ונמצא סך הכל חמש פעמים מלכויות, לרבי יהודה אינם מן המנין ונמצאו רק שלש פעמים.
'זמרו אלוקים זמרו זמרו למלכינו זמרו כי מלך כל הארץ אלוקים' - לרבי יוסי נחשב לשתי 
לשונות של מלכות, לרבי יהודה – 'זמרו למלכינו' לא נחשב, מפני שלא המליכוהו אלא על אומה 

אחת.
'מלך אלוקים על גוים אלוקים ישב על כסא קדשו' – נחשב רק ללשון אחת של מלכות, ש'ישב 

על כסא קדשו' אינו לשון מלכות.
עם  אומר  תרועה'  זכרון  'שבתון  ולכן  שופרות,  כפסוקי  הם  הרי  יוסי  לרבי   - תרועה  פסוקי 
הזכרונות ועם השופרות, 'ה' אלוקיו עמו ותרועת מלך בו' - אומרה עם המלכויות ועם השופרות, 

לרבי יהודה - תרועה אינו לשון שופרות.
פסוקים  בשלש  מתחיל  יוסי  לרבי  בנביאים,  משלים  קמא  לתנא  תורה,  של  בפסוקים  מתחיל 

מתורה ומשלים בסוף בפסוק של תורה, ואם השלים בנביא יצא.
'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד', 'וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים אין 
עוד', 'אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו' - לרבי יוסי הרי הם לשונות של 

מלכויות, לרבי יהודה לא.
אומר הלל, משום שזריזים מקדימים למצות,  . העובר לפני התיבה ביום טוב שחרית  משנה 
אבל תקיעות של ראש השנה הוא במוסף, שבשעת גזירת מלכות שלא יתקעו היו אורבים להם 

עד סוף זמן תפילת שחרית.
אין אומרים הלל בראש השנה - שאמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, 
מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים, אמר להם: אפשר למלך 

יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל אומרים שירה.
משנה . שופר של ראש השנה אין מחללים עליו יום טוב, שאין עשה של שופר דוחה עשה ולא 
תעשה של יום טוב, ואפילו איסור שבות אינו דוחה, כגון לעבור על התחום ולפקח עליו את הגל 
ולחתכו באיסור שבות, ואין צריך לומר שאין דוחה איסורים שיש בהם חשש שיבוא לידי איסור 

דאורייתא, כגון לחתכו או לעלות באילן ולרכוב על בהמה ולשוט על פני המים.  
אם רצה ליתן בתוך השופר מים או יין מותר, ואינו נחשב למתקן מנא.

אין מעכבים את התינוקות מלתקוע, ומתעסקים עמהם כדי שילמדו.
המתעסק בתקיעה והשומע ממנו - לא יצאו.

ראש השנה דף ל"ג . יום ה' פרשת ויצא - ז' כסלו תשפ"בראש השנה דף ל"ג . יום ה' פרשת ויצא - ז' כסלו תשפ"ב

לעילוי נשמת האשה החשובה הצדקנית מרת הינדא ע"ה בת הרה"ג יהושע אריה 
זצ"ל נלב"ע ז' כסליו תשמ"ה הונצח ע"י נכדה הרבנית תליט"א

דף ל"ג – ע"א 
דרכו  שאין  במגל  כגון  שבות,  משום  בו  שיש  טוב בדבר  השופר ביום  ומתקנים  חותכים  אין 
לחתוך בו שופרות והוא תיקון כלאחר יד, ואין צריך לומר שאסור לתקנו במלאכה גמורה כגון 

בסכין שדרכו בכך. 
לא נותנים מי רגלים בשופר כדי לצחצחו, מפני הכבוד. 

ממה שכתוב במשנה שאין מעכבים את התינוקות מלתקוע משמע שאת הנשים מעכבים, והיינו 
משום שפטורות הם כיון שהוא מצות עשה שהזמן גרמא, ואם תוקעים יש בל תוסיף - זהו כדעת 
רבי יהודה שדרש את האמור במצות סמיכה 'בני ישראל' שבנות ישראל אסורות לסמוך, אבל רבי 
יוסי ורבי שמעון דרשו שהם פטורות אבל יש להם רשות לסמוך, ולדבריהם כן הוא במצוות עשה 

שהזמן גרמא שאינם אסורות לקיימם אלא הם רשות להם. 
קטן שהגיע לחינוך מתעסק ביום טוב בשופר לכתחילה עד שילמד, ואפילו כשחל בשבת, ואם 

לא הגיע לחינוך - לכתחילה לא אומרים לתקוע, אבל אם תוקע לא מעכבים בעדו. 
 דף ל"ג - ע"ב 

לעילוי נשמת הרה"ח ר' אברהם ז"ל בן הרה"ח ר' משה דוב בריואר נלב"ע ז' כסלו תשע"ט
המתעסק לא יצא, והתוקע לשיר - לרבא אינו מתעסק הוא, כיון שמכווין לתקיעה בעלמא, ורק 

אם אינו מתכוון לתקיעה כלל אלא מנבח או נופח ועלתה בידו תקיעה - נחשב למתעסק. 
שומע ממתעסק לא יצא, ולרבי זירא גם השומע מן המשמיע לעצמו לא יצא עד שמכווין להוציא 

השומע. 
משנה . סדר תקיעות:  במלכיות זכרונות ושופרות בכל אחד מהם שלש - תקיעה תרועה ותקיעה. 

שיעור תקיעה כתרועה, ושיעור שלש תקיעות כשיעור שלש תרועות. 

קו הסיכומים לשמיעת סיכום יומי על הדף היומי בגמרא והלכה 079-9379634



ג ניתן לקבל סיכום יומי דרך האימייל SIKUMHADAF12@GMAIL.COM או דרך קו המערכת 073-2490403

שיעור תרועה - לתנא דמתניתין שלש יבבות כל שהוא, ולתנא דברייתא שלש שברים, ופליגי 
אלא  'ותיבב',  סיסרא  באם  שכתוב  ממה  ולומדים  יבבא',  'יום  שתרגומה  תרועה'  'יום  בפירוש 

שנחלקו אם הם גניחות ארוכות כדרך החולים, או יללות קצרות סמוכות כאדם הבוכה. 
פשוטה שלפני התרועה, ומשך בתקיעה שלאחר התרועה כשיעור שתי תקיעות כדי שתעלה גם 
לתקיעה שבאה אחריה – תקע ראשונה של סדר הבא, אין בידו אלא אחת, שאין מחלקים תקיעה 

לשתיים. 
מי שהתפלל תפילת מוספים ורק אחר כך הזדמן לו שופר - תוקע ומריע ותוקע שלש פעמים 

בשביל מלכויות זכרונות ושופרות. 
את  מוציא  ציבור  שליח  גמליאל  חייב, ולרבן  ויחיד  יחיד  כל  כך  חייב  ציבור  ששליח  כשם 

הרבים ידי חובתם. 
ראש השנה דף ל"ד . יום ו' פרשת ויצא – ח' כסלו תשפ"בראש השנה דף ל"ד . יום ו' פרשת ויצא – ח' כסלו תשפ"ב

דף ל"ד – ע"א
תוקעים בשופר בראש השנה, שלומדים מייתור של 'חודש השביעי' )שידוע שיום הכיפורים הוא בחודש 
תשרי( בפסוק 'והעברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש' - שיהיו כל תרועות חודש 

השביעי זה כזה, ולומד בגזירה שוה, ולולי גזירה שוה היינו למדים מהיקש. 
ביובל  שכתוב  ממה   – ראשונה  ושלאחריו: לברייתא  התרועה  שלפני  לתקיעה  המקור 
'והעברת שופר תרועה בחודש השביעי וכו' תעבירו שופר', והיינו העברת קול אחד לפני התרועה 
וקול לאחריה, ולומדים ראש השנה  מיום הכיפורים. לברייתא שניה - לומדים תרועה תרועה 
ממדבר, והתם כתיב 'ותקעתם תרועה' היינו תקיעה שלפניה )תקיעה בפני עצמה כמו שכתוב 'ובהקהיל העם 
תתקעו ולא תריעו'(, ו'תרועה יתקעו' היינו תקיעה שלאחריה )אלא שבמדבר תקעו חצוצרות אבל בראש השנה תוקעים 

בשופר שנאמר 'תקעו בחודש שופר'(. ולרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה – לאחריו לומדים ממה 

שנאמר 'ותקעתם תרועה שנית', זה בנה אב שכל מקום שנאמר 'תרועה' תהא תקיעה שניה לה. 
המקור לפשוטה לפניו ואחריו ג' פעמים למלכויות זכרונות שופרות - שנאמר שלש פעמים 
מן התורה מכח  ביום הכיפורים, לברייתא ראשונה  ופעם אחת  'תרועה', פעמיים בראש השנה 
)שלש בראש השנה ושלש ביום הכיפורים(, לתנא שניה  גזירה שוה שביעי שביעי ליתן האמור של זה בזה 
- שתים מדאורייתא ואחת מדברי סופרים, שתרועה אחת של ראש השנה מופנה ללמוד ממנו 
גזירה שווה של תרועה תרועה ממדבר, ולרבי שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן - אחת מן התורה 

ושתיים מדברי סופרים. 
לרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן  'יום תרועה יהיה לכם' אינו מיותר ללמוד לפשוטה 
לפניו ולאחריו שצריך ללימוד שתקיעת שופר הוא ביום ולא בלילה, ולסוברים שלומדים ממנו 

לפשוטה לפניו ולאחריו לומדים דין של  ביום ולא בלילה מ'ביום הכיפורים תעבירו שופר'. 
לתנא דברייתא שניה שלומד פשוטה לפניו ולאחריו ממדבר אינו לומד מ'והעברת' ו'תעבירו' 
בחייה  העבירתו  שהבהמה  כדרך   - העברתו  כדרך  לתקוע  שצריך  'והעברת'  שדורש  משום 
לאפוקי הפכו ותקע בו, ו'תעבירו' היינו אומרים שיעבירו ביד ולא שיתקע בו, ולסוברים שלומד 
ממנו לפשוטה לפניו ולאחריו לומדים מ'והעברת' גם דין של דרך העברתו ממה ששינה הכתוב 

לכתוב בדרך העברה, ו'תעבירו' היינו קול כמו שכתוב במשה 'ויעבירו קול במחנה'. 
רבי אבהו התקין לתקוע תקיעה שברים תרועה תרועה, שמספקא ליה אם תרועה הוא גנוחי 
עושים  ולכן  שניהם,  או  קצרים(  בקולות  הבוכה  )כדרך  יליל  ילולי  או  בנגיחותיהם(  המאריכים  החולים  )כדרך  גנח 
שניהם שאפשר צריך שניהם, ותוקעים שברים לפני תרועה אבל אין תוקעים תרועה לפני שברים 

שמסתמא גונחים ואחריו בוכים. 
בין  מפסיק  ו'תרועה'  שבתורה,  תרועה  היא  זו  שאפשר  תקיעה -  שברים  תקיעה  גם  תוקעים 

השברים לתקיעה. 
תוקעים גם תקיעה תרועה תקיעה – שאפשר זו היא תרועה שבתורה, והשברים מפסיקים בין 

התקיעה לתרועה. 
דף ל"ד – ע"ב 

שמע תשע תקיעות במשך כל היום לרבי יוחנן יצא, לרבי שמעון בן יהוצדק ור' אבהו אם שהה 
ביניהם כדי לגמור את כולם לא יצא, וכן נחלקו בקריאת שמע והלל ומגילה. 

משני  קולות  ששתי  רש"י(  )לגירסת  כאחד, יצא  אדם  בני  מתשע  ותרועות  תקיעות  תשע  שמע 
אנשים בדבר החביב שומעים. 

ברכות ותקיעות בתעניות אינם מעכבים זו את זו שאם יכול לברך או לתקוע מקצת מהם יעשה 
כך, אבל בראש השנה אם אינו יכול לברך את כולם או אינו יכול לתקוע את של כולם לא יברך 
ולא יתקע, שאמר הקדוש ברוך הוא אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי 

שיעלה זכרוניכם לפני לטובה, ובמה בשופר )כ"מ מפרש"י כמ"ש הרא"ש ועי"ש(. 
חבורת ציבור המתפללים ביחד תוקעים לפי סדר הברכות של מלכויות זכרונות שופרות, ואם 
לא היה להם שופר מתפללים כל הברכות ואם נזדמן להם שופר יתקעו, אבל יחיד מברך את כל 

הברכות ואחר כך תוקע על הסדר. 
יחיד שלא תקע - חבירו תוקע לו, יחיד שלא התפלל - אין חבירו יכול לברך בשבילו ולהוציאו 

)אלא אם הוא מוציא את הרבים ידי חובתם(. 

ובאחת  תוקעים  באחת  עיירות  שתי  לפניו  שיש  - שמי  המברכים  מן  יותר  בתוקעים  מצוה 
מברכים )–שיש שם מנין ושליח ציבור( הולך למקום שתוקעים שמדאורייתא הוא, ואפילו אם ספק שמא 

כבר תקעו, והמברכים ודאי לא התפללו. 
שליח ציבור חייב בברכות, לרבנן גם כל יחיד ויחיד חייב שאם לא כן למה ציבור מתפללים, 
והשליח ציבור יורד לפני התיבה רק להוציא את שאינו בקי, לרבן גמליאל שליח ציבור מוציא 

כולם, והציבור מתפללים כדי שיסדר שליח ציבור תפילתו. 
ראש השנה דף ל"ה . שב"ק פרשת ויצא – ט' כסלו תשפ"בראש השנה דף ל"ה . שב"ק פרשת ויצא – ט' כסלו תשפ"ב

דף ל"ה – ע"א  
לרבן גמליאל שליח ציבור מוציא את הציבור ידי חובתם, לרבי יוחנן הודו לו חכמים, ולרב 
עדיין נחלקו. רבי אבא פירש דברי רבי יוחנן שמודים חכמים לרבן גמליאל בברכות של ראש 
ומטעות שאין הכל בקיאים  והם ארוכות  ויום הכיפורים, משום שיש בהם תשע ברכות  השנה 
בהם, אך עדיין נחלקו בברכות של כל השנה, לרב נחמן בר יצחק רבי מאיר מודה לרבן גמליאל 

וחכמים נחלקו. 
הפסוקים שבתפילת מוספים של ראש השנה אינם מעכבים, בין יחיד בין ציבור, ולכן אם אמר 

רק 'נעשה ונקריב לפניך כמצות רצונך כמו שכתבת עלינו בתורתך' יצא ידי חובתו. 
לעולם יסדר אדם תפלתו ואחר כך יתפלל, ודווקא בתפילות הבאות לפרקים - של ראש השנה 
ויום הכיפורים ויום טוב שאינו רגיל בהם, אבל שאר תפילות לא. ורבי יהודה שהיה מתפלל פעם 

אחת בשלושים יום מפני שהיה מחזר על תלמודו  - תפילתו כשל פרקים. 
עם שאחורי הכהנים בשעת הברכה אינם בכלל ברכה, כיון שאין הברכה חשובה עליהם לעקור 

רגליהם ולבא לפני הכהנים להיות מתברכים. 
ששליח  הכנסת,  לבית  מלבוא  שאנוסים  שבשדות  העם  מתפילה את  גמליאל  רבן  היה  פוטר 

ציבור פוטרם, אבל אלו שבעיר שאינם אנוסים מלבוא אינו פוטר. 

הדרן עלך פרק יום טוב 
וסליקא לה מסכת ראש השנה

הדרן עלך והדרן עלן דעתן עלך ודעתן עלן
לא נתנשי מנך ולא תתנשי מנן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי 

מסכת תענית 

תענית דף ב' . יום א' פרשת וישלח – י' כסלו תשפ"בתענית דף ב' . יום א' פרשת וישלח – י' כסלו תשפ"ב

דף ב' – ע"א 
ראש  במסכת  שתנן  מה  על  גשמים' נאמר  גבורות  מזכירים  'מאימתי  התנא  שאלת   . משנה 
השנה 'ובחג נידונים על המים', שכיון שנידונים עליהם מסתבר שיש להזכירם כדי לרצות עליהם 

שיבואו לברכה. 
נקט לשון 'גבורות גשמים' מפני שיורדים בגבורה, שכתוב 'חקר' בגשמים – 'עושה גדולות ואין 
חקר... הנותן מטר על פני הארץ', וכתוב 'חקר' בבריאת העולם – 'ה' בורא קצות הארץ... אין חקר 
- אף גשמים כמו  נאזר בגבורה'  'מכין הרים בכוחו   – 'גבורה'  ובבריאת העולם כתוב  לתבונתו', 

שכתוב בו גבורה. 
מזכירים הגשמים בתפילה - שכתוב 'לעבדו בכל לבבכם' שהיא תפלה, ואחר כך כתוב 'ונתתי 

מטר ארצכם'. 
אימתי מתחילים להזכיר גבורות גשמים: 

לרבי אליעזר – ביום טוב הראשון של סוכות בשחרית, שלומד מלולב - שארבעת המינים באים 
לרצות על המים וכשם שאי אפשר להם בלי מים כך אי אפשר לעולם בלי מים. 

ובשביעי  'ונסכיה',  ובשישי  'ונסכיהם',  בו  שנאמר  חג,  של  בשני  בתירה -  בן  יהודה  לרבי 
בו  השני  ביום  שמרומז  וכיון  התורה,  מן  המים  לניסוך  רמז  מכאן   – מים  'כמשפטם' אותיות 

מתחילים. 
לרבי עקיבא - בשישי בחג, שנאמר בו 'ונסכיה' - שני ניסוכים אחד של יין ואחד של מים, )כנ"ל 

שאותיות מים מרומזים בקרא(, וכיון שניסוך המים מרומז בשישי מתחילים בו להזכיר. 

לרבי יהושע דברייתא - בשביעי של חג, יום האחרון שמברכים על הלולב ומניחים אותו )וראה 
הגהות מהר"ב רנשבורג(. 

)שמיני עצרת( בשחרית, שהגשמים סימן קללה  לרבי יהושע דמתניתין – ביום טוב אחרון של חג 
בחג הסוכות. 

ג'.( -  לרבי יהודה )דמתניתין, ובברייתא נוסף שאמר כן( בשם רבי יהושע בן בתירא )כך פירשה הגמרא להלן )דף 
במוסף של שמיני עצרת. 

הזכרת גשמים בחג שלפי רבי אליעזר מזכירים אין בזה משום סימן קללה שאינו שואל אלא 
מזכיר משיב הרוח ומוריד הגשם בעונתו, וכשם שמזכיר תחיית המתים כל השנה כולה ואינה 
אלא בזמנה, ובברייתא הוסיף שלפי זה אם רצה יכול להזכיר גשמים כל השנה כולה. אך לרבי 
יהושע שונה מהזכרת תחיית המתים שכל יום זמנה, אבל גשמים אין כל השנה זמנם, שלפעמים 
רק  להזכירם  אין  ולכן  היום',  חטים  קציר  'הלא  שנאמר  כמו  ניסן  שיצא  אחר  וכגון  קללה,  הם 

בזמנם. 
דף ב’ – ע”ב

אמר רבי יוחנן ג' מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח: גשמים – 'יפתח 
ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו', חיה – 'ויזכור אלוקים את רחל וישמע 
'וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם'. ובמערבא   – אליה ויפתח את רחמה', תחיית המתים 

הוסיפו מפתח נוסף - פרנסה - 'פותח את ידך', ולר' יוחנן היינו גשמים. 
המים לניסוך ממלאים בלילה, ויש גורסים שדורשים מ'ומנחתם ונסכיהם' שאפשר גם לנסך 
בלילה, אך אף על פי כן אין מזכירים הגשמים בליל ראשון של חג גם לר' אליעזר משום שלומד 

מלולב ולא מניסוך המים. 
אין שואלים הגשמים אלא סמוך לגשמים. 

לר' אליעזר אם רוצה יכול להזכיר גשמים כל השנה, לרבי - בפסח שפוסק לשאול ותן טל 
ומטר, פוסק גם מלהזכיר. 

לשיטת ר' יהודה )בשם ר' יהושע בן בתירא( – ביום טוב אחרון של חג מזכיר גשמים בתפילת 
מוסף ולא בתפלת שחרית, ביום טוב ראשון של פסח – מזכיר בשחרית ולא במוסף. 

תענית דף ג' . יום ב' פרשת וישלח – י"א כסלו תשפ"בתענית דף ג' . יום ב' פרשת וישלח – י"א כסלו תשפ"ב

דף ג' – ע"א
ניסוך המים לומדים ממה שכתוב 'בקודש הסך נסך שכר לה'' - בשני ניסוכים הכתוב מדבר, ומה 
ששינה הפסוק בלשונו )ולא 'הסך הסך' או 'נסך נסך'( לומדים לאחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין )ולעיל דף 

ב': הובא לימוד אחר(. 

ימי ניסוך המים: לחכמים ממסכת סוכה - כל שבעה ימי החג, וכן לפי לרבי יהושע כאן, ומה 
)גם  שאין מזכירים הגשמים היינו משום סימן קללה. לרבי יהודה ממסכת סוכה - שמונה ימים 
בשמיני עצרת(. לרבי יהודה בן בתירא שסובר שמתחילים להזכיר הגשמים ביום השני משום שבו 

מתחיל הרמז 'מים' )בקרא 'ונסכיהם'( אין מנסכים אלא מיום זה עד יום ששי שבו מסתיים רמז ד'מים' 
)בקרא ד'כמשפטם'(. 

הלכה למשה מסיני – א. עשר נטיעות המפוזרות בתוך בית סאה חורשים בשבילם כל בית סאה 
בערב שביעית, שהואיל וילדות הם אם אין חורשים סביב נפסדים. ב. מקיפים המזבח בערבה. ג. 

ניסוך המים שבעה ימים. 
העובר לפני התיבה ביום טוב האחרון של חג, רבי יהודה בשם רבי יהושע אומר האחרון מזכיר 
והראשון אינו מזכיר, והיינו רבי יהושע בן בתירא, שלפי רבי יהושע של המשנה גם בשחרית 

מזכיר. 
'מוריד הטל' ו'משיב הרוח' לא חייבו חכמים להזכיר לפי שאינם נעצרים, שאלמלי נעצרים אין 

העולם מתקיים. 
דף ג' - ע"ב 

טל אינו נעצר – ממה שאמר אליהו לאחאב 'חי ה' אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו אם יהיה 
פני  על  מטר  ואתנה  אחאב  אל  הראה  'לך  אמר  וה'  דברי',  לפי  אם  כי  ומטר  טל  האלה  השנים 
האדמה' ואילו טל לא הזכיר. ואליהו שנשבע גם על טל התכוון לטל של ברכה, ומה שלא ענה 
לו השם על טל של ברכה משום שלא היה ניכר לאחאב שהטל שלא נעצר אינו של ברכה, והיה 

אומר שהטל לא נעצר על ידי אליהו. 
רוחות אינן נעצרות - שנאמר 'כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם נאום ה'' – כך אמר הקדוש 

ברוך הוא לישראל: כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. 
בימות החמה - אמר 'משיב הרוח' לא מחזירים אותו שאינם נעצרים, אמר 'מוריד הגשם' חוזר 

לראש הברכה מפני שלא התפלל כהוגן, שגשמים סימן קללה הם בשעת הקציר. 
בימות הגשמים - לא אמר 'משיב הרוח', ואפילו אמר 'מעביר הרוח ומפריח הטל' - לא מחזירים 

אותו, לא אמר 'מוריד הגשם' - מחזירים אותו. 
עבים ורוחות לא חייבו חכמים להזכיר, שעבים הבאים לפני המטר ורוח מצויה אינם נעצרות. 

ואם בא להזכיר מזכיר. 
'ועצר את השמים' - מן העבים שלאחר המטר ומרוח מצויה, שהרי מן מטר עצמו נאמר בהמשך 

'ולא יהיה מטר'. 
רוח שאינה מצויה אף שנצרכת לזרות הקשים מן התבואה נעצרת - שאפשר בנפה וכברה. 
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והרוח שאחר המטר מועילות כמעט כמטר עצמו, אך דווקא כשבאה הרוח בנחת, אבל בכח  העבים 
לא - שמעלה אבק. 

שמש שאחר המטר כשני פעמים מטר. גילהי דליליא ושמש שבין העבים – אינם מועילים אחר המטר. 
שלג על גבי הרים - כחמש פעמים מטר בארץ, שהגשמים יורדים למטה ואין ההר שותה ממנו. 

שלג יפה להרים, גשם היורד בחזקה יפה לאילנות, גשם היורד בנחת יפה לפירות התבואה, גשם דק 
)עורפילא( יפה אפילו לגרעין שתחת גושה של קרקע שמתחיל לבצבץ ולעלות מיד.  

תענית דף ד' . יום ג' פרשת וישלח – י"ב כסלו תשפ"בתענית דף ד' . יום ג' פרשת וישלח – י"ב כסלו תשפ"ב

דף ד' – ע"א
עולה  ולעלות  לבצבץ  שמתחיל  שכיון   - בקרקע  הזרוע  לגרעין  דומה  בתורה(  חריף  דרבנן )–בחור  צורבא 

למעלה, כך תלמיד חכם כיון שיצא שמו הולך וגדל למעלה. 
צורבא דרבנן שכועס אורייתא הוא דקא מרתח, שהתורה נמשלה לאש שמחממת כל גופו, כך תלמיד 

חכם מפני שיש לו רוחב לב מתוך תורתו משים ללבו יותר משאר בני אדם, וחייבים לדון לכף זכות. 
כל תלמיד חכם שאינו קשה וקפדן כברזל אינו תלמיד חכם, ואף על פי כן צריך להרגיל עצמו להתנהג 

בנחת ולהרחיק עצמו מן הכעס. 
שלשה שאלו שלא כהוגן, לשנים מהם השיבו כהוגן ולאחד שלא כהוגן, אליעזר עבד אברהם – 'והיה 
הנערה אשר אומר אליה' וכו' ואפילו חיגרת וסומא, השיבוהו כהוגן – רבקה. שאול – 'והיה האיש אשר 
 – – דוד. יפתח הגלעדי  יכנו יעשרנו המלך עושר גדול ואת בתו יתן לו' ואפילו ממזר, השיבוהו כהוגן 
'והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי... והיה לה' והעליתיהו עולה' ואפילו דבר טמא, השיבוהו שלא כהוגן 

ונזדמן לו בתו. 
'ובנו את במות הבעל לשרוף את בניהם באש... אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי', אשר 
לא צויתי – זה בנו של מישע מלך מואב, ולא דברתי – זו בתו של יפתח, ולא עלתה על לבי – זה יצחק בן 

אברהם, שאפילו שצוויתי לא עלתה על לבי לשוחטו אלא לנסות את אברהם. 
כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן והקדוש ברוך הוא השיבה כהוגן - שנאמר 'נרדפה לדעת את ה' 
כשחר נכון מוצאו ויבא כגשם לנו', דבר שבקיץ אינו מתבקש, אמר לה הקדוש ברוך הוא, בתי את שואלת 
דבר שפעמים מתבקש ופעמים אינו מתבקש, אבל אני אהיה לך כדבר המתבקש לעולם – 'אהיה כטל 

לישראל' שהטל מתבקש אף בימות הקיץ. 
'שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך' – אמר לה הקדוש ברוך הוא, בתי, את שואלת דבר שפעמים 

אינו נראה, אבל אני אעשה לך דבר שנראה לעולם – 'הן על כפים חקותיך'. 
דף ד' - ע"ב 

אין שואלים את הגשמים )–ותן טל ומטר( אלא אחר החג לפי כולם - ששאלה לחוד והזכרה לחוד. ומתי 
מתחילים: לתנא קמא - בג' מרחשון, לרבן גמליאל - בז' מרחשון, ופסק רבי אלעזר כדבריו. וראה להלן 

שיטת רבי יוחנן. 
עד מתי שואלים את הגשמים: לרבי מאיר - עד שיצא ניסן. לרבי יהודה – עד שיעבור הפסח. 

שיטות האמוראים בדעת רבי יהודה: 
לרב חסדא - אף שמפסיק להזכיר )מוריד הגשם( ביום טוב ראשון ממשיך לשאול עד סוף החג. 

לרב יוסף – כוונתו עד אחר שחרית של יום טוב ראשון של חג, שהמתורגמן של הדרשה אומר ביום טוב 
ראשון ברכת השנים ושואל הגשמים. 

לרבה – כוונתו עד זמן שחיטת הפסח בערב פסח )חצות(, ובמנחה של ערב פסח אינו שואל. 
לעולא – תרי תנאי אליבא דר' יהודה, לרבי יהודה דמתניתין לקמן )דף ה'.( מזכיר ושואל עד שיעבור פסח, 

לרבי יהודה דמתניתין )דף ב'.( שואל רק עד הפסח, ומזכיר עד שחרית של יום ראשון של פסח. 
רבי יוחנן פסק כרבי יהודה שהעובר לפני התיבה ביום טוב אחרון של חג האחרון מזכיר והראשון 
אינו מזכיר, והוא הדין לשאול בארץ ישראל בזמן הזה, אבל בזמן הבית שיש עולי רגלים אינו מזכיר עד 

ז' חשון, וכן בני בבל שיש להם תבואה ופירות בשדה כל חודש תשרי. 
בחוץ לארץ שיש שני ימים יום טוב: לפי כולם מתחיל להזכיר במוסף של שמיני ספק שביעי. לרב - 
פוסק במנחה של אותו יום ובערבית ושחרית של יום הבא, וחוזר להזכיר במוסף של תשיעי ספק שמיני. 
לשמואל – ממשיך להזכיר גם במנחה, ורק בערבית ושחרית מפסיק, וחוזר במוסף שלמחרת. לרבא – כיון 

שהתחיל שוב אינו פוסק, וגם רב חזר להורות כך, וכן הלכה. 

תענית דף ה' . יום ד' פרשת וישלח – י"ג כסלו תשפ"בתענית דף ה' . יום ד' פרשת וישלח – י"ג כסלו תשפ"ב

דף ה' – ע"א
משנה . עד מתי שואלים הגשמים - לרבי יהודה עד שיעבור הפסח )נתבאר שיטתו לעיל דף ד':(, לרבי מאיר 

עד שיצא ניסן. 
זמן יורה הוא בחשוון ומלקוש בניסן, ובימי יואל גם יורה היה בניסן בנס, שנאמר 'ויורד לכם גשם מורה 

ומלקוש בראשון'. 
בימי יואל היה ארבה ורעב, יצא אדר ועדיין לא ירדו גשמים, וירדה רביעה ראשונה באחד בניסן, ורצו 
בני ישראל לאכול החיטים ושעורים שהיו להם ולא לזרעם שלא ימותו ברעב, ואמר להם הנביא שיזרעו, 
ונעשה להם נס ונתגלה להם מה שבכתלים וחורי נמלים, ואכלו מה שמצאו וזרעו מה שבידם ב' ג' וד' 
ניסן, וירדה להם רביעה שניה בה' ניסן והקריבו עומר בט"ז ניסן, נמצא תבואה שגדילה תמיד בו' חדשים 

גדלה בי"א יום. 
'הזורעים בדמעה ברינה יקצרו' נאמר על דורו של יואל הנביא, 'הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע' – 
שור כשהוא חורש הולך ובוכה, ובחזירתו אוכל חזיז מן התלם, שמיד התחיל לצמוח, 'נושא אלומותיו' 

– שהיה קנה זרת והשיבולת זרתיים, וזה נס גדול שתמיד הקנה גדול פי ג' וד' מהשיבולת. 
אכילת שבע שני הרעב בימי יואל: שנה ראשונה מה שבבתים, ב' מה שבשדות, ג' בשר בהמה טהורה, 

ד' בשר בהמה טמאה, ה' בשר שקצים ורמשים, ו' בשר בניהם ובנותיהם, ז' בשר זרועותיהם. 
'בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר' - אומר הקב"ה: לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים 

של מטה. 
'ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו' - ירושלים של מטה תהא בנויה כעיר שחוברה לה - שהיא 

כיוצא בה חבירתה ודוגמתה, והיינו ירושלים של מעלה. 
'ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא' - בעבירה אחת יתבערו הרשעים בגיהנום, והיינו עבודה 

זרה. 
דף ה' - ע"ב 

- זו  'כי שתיים רעות עשה עמי אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות נשברים' 
עבודה זרה ששקולה כשתיים, שעזבו אותי, ולא עוד אלא שהחליפו אותי בלא יועיל, והרעו מכותיים 
שעובדים לאש, וקדרים שעובדים למים, ואפילו שיודעים שהמים מכבים האש לא המירו אלוהיהם ועמי 

המיר כבודי בלא יועיל. 
'ויהי כאשר זקן שמואל' - הגם שהיה רק בן נ"ב שנים כשמת, כיון שרצה הקב"ה להרוג שאול ואמר 
לפניו שמואל ריבונו של עולם שקלתני כמשה ואהרן ולא בטלו מעשה ידיהם )יהושע( בחייהם אף אני לא 
יתבטל מעשה ידי )שאול( בחיי, וכדי שלא יאמרו משמת שמואל כשהוא צעיר שמא ח"ו עבירה הייתה בו, 

לכן קפצה עליו זקנה והלבין שערו. 
ומחצה,  בנימין שתי שנים  גרם לשאול לישב בגבעת  יושב בגבעה תחת האשל ברמה' - מי  'ושאול 

תפילתו של שמואל הרמתי שלא ימות שאול בחייו. 
'על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי' – לפעמים נהרגים מחמת 'אמרי פי' ולא מחמת מעשיהם, 
מלכות  ואין  דוד  בית  מלכות  של  זמנו  שהגיע  שאול  מעשה  משום  שגזרתי  דבר  שמפני  שמואל  וכגון 

נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא הוצרך שמואל למות. 
אין מסיחים בסעודה שמא יקדים קנה לושט, שכשמוציא קול נפתח הכובע שעל פי הקנה ונכנס בו 

המאכל ומסתכן. 
'ואתה אל תירא עבדי יעקב וכו' ואת זרעך מארץ שבים' - מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים כשמקבצם 

מארץ שבים, אף הוא בחיים, שיעקב אבינו לא מת רק נדמה כמת. 
כל האומר רחב רחב מיד ניקרי אם יודעה ומכירה. 

כשנפטר רב נחמן מרב יצחק ביקש ממנו שיברכו, והמשיל לו לאדם רעב עייף וצמא במדבר שמצא 
אילן שפירותיו מתוקים וצילו נאה ואמת המים עוברת תחתיו ואוכל ושותה ויושב בצילו, כשביקש לילך 
אמר אילן אילן במה אברכך וכו' אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך, אף אתה במה 

אברכך, תורה ועושר ובנים יש לך, אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מעיך כמותך.   

תענית דף ו' . יום ה' פרשת וישלח – י"ד כסלו תשפ"בתענית דף ו' . יום ה' פרשת וישלח – י"ד כסלו תשפ"ב

דף ו' – ע"א
יורה – א. שמורה להבריות להטיח גגותיהם ולהכניס את פירותיהם ולעשות כל צרכיהם.  ב. שמרווה את 
הארץ ומשקה אותה עד התהום.  ג. שיורד בנחת כאדם שמורה לתלמידיו בנחת. ואין לומר שיורה הוא 
לשון קללה )לשון ירה יורה או לשון חץ היורה( שמשיר הפירות ושוטף את הזרעים והאילנות, וכן מלקוש )מל וקשה( 
שמפיל בתים ומשבר אילנות ומעלה מין ארבה, שהיורה ברכה הוא שנאמר 'ובני ציון גילו ושמחו בה' 
אלוקיכם כי נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון', ונלמד מלקוש ליורה 

שגם הוא ברכה. 
שממלא  ב.  בתשובה.   ישראל  חוזרים  יורד  שכשאינו  ישראל,  של  קשיותיהם  שמל  דבר  א.  מלקוש – 

תבואה בקשיה.  ג. שיורד על מלילות וקשים. 
'בעתו יורה ומלקוש' - עת היורה במרחשון ומלקוש בניסן, ולרבי יוסי יורה בכסלו. 

ג' זמני יורה:
 לרבי מאיר - רביעה ראשונה ג' מרחשון, בינונית ז' מרחשון, אחרונה י"ז מרחשון.

לרבי יהודה – ז' י"ז כ"ג,
לרבי יוסי – י"ז כ"ג ור"ח כסלו, ועד אז אין החסידים מתענים, ולגירסא ראשונה בדעת רב חסדא - הלכה 

כרבי יוסי. 
גשמים שירדו שבע ימים זה אחר זה אתה מונה בהם רביעה ראשונה שניה וכן שניה ושלישית, והיינו 

רק לדעת רבי יוסי, אבל לרבי מאיר בין שניה לשלישית ולר' יהודה בין ראשונה לשנייה – י' ימים. 

דף ו' - ע"ב 
ג' זמני רביעה - ראשונה לשאלת גשמים, שלישית להתענות, שניה: 

לר' זירא - לנדרים, שהנודר הנאה עד הגשמים אסור עד רביעה שניה, שאין בני אדם קוראים גשמים 
עד אז.

לרב זביד - שמאז מותר כל אדם בשכחה ופאה של זיתים. 
לרב פפא - שעד אז מותר לילך בשבילי הרשות, אבל מכאן ואילך גדלה התבואה וקשה לה דישת הרגל.
לרב נחמן בר יצחק - לבער תבן וקש של שביעית שאז כלה לחיה מן השדה שהגשמים עושים אותם 

לזבל. 
יוחנן זקנים ההולכים על משענתם, לריש לקיש  )לרבי  כל אדם מותרים בלקט בשכחה ובפאה - משילכו הנמושות 
לקוטי בתר לקוטי( שמכאן ואילך נתייאשו שאר עניים. בפרט ובעוללות של כרם - משילכו עניים בכרם פעם 

שניה. בשכחה ופאה של זיתים - משתרד רביעה שניה, שעד אותו זמן לקטו הכל. 
האכל  בשדה  אוכלת  שהחיה  זמן  - כל  לאכול'  תבואתה  כל  תהיה  בארצך  אשר  ולחיה  'ולבהמתך 

לבהמתך בבית, ונהנים ושורפים בתבן וקש של שביעית. 
'כי כאשר ירד  ורובע אותה, שנאמר  'רביעה' על שם שהגשם בעלה של קרקע  ירידת הגשם נקראת 

הגשם והשלג מן השמים... והולידה והצמיחה'. 
רביעה ראשונה - אם נמס הקרקע בעומק טפח יפים הם ואין צריך להתענות, שניה - עד שיכול לעשות 

מגופת חבית בלי תוספת מים - שוב אין בהם משום 'ועצר'. 
גשמים שירדו קודם זמן אמירת 'ועצר' בערבית )זמן קריאת שמע( אין בהם משום 'ועצר', אבל קודם זמן 

קריאת שמע של שחרית ונתקשרו שמים בעבים קלושים יש בהם משום 'ועצר'. 
גשמים היורד בבוקר בעננים עבים כשפותחים הפתחים - יקפל החמר המוכר תבואה את שקו ויכנס 

לישן, מפני שהשנה מתברכת ויהיה שובע ולא ישתכר במכירת תבואתו. 
אשריה שנה שאין הגשמים יורדים בטבת, י"א דהיינו במקומות שמרביצים בהם תורה שכך הולכים 
התלמידים ללמוד תורה )וראה ברש"י פירוש נוסף(, וי"א משום שאין השידפון נאחז בתבואה. וכל זה דווקא אם 
ירדו גשמים קודם לכך, אך אם לא ירדו עדיין – אשרי השנה שטבת מנוולת בגשמים )וראה פירוש הפוך ברש"י(.  

גשמים שירדו על מקצת מדינה ועל מקצת לא ירדו - אין בהם משום 'ועצר', שהן מוכרים מים לחלק 
המדינה שלא ירד בה גשם, ודווקא אם לא ירדו יותר מדאי שאז הוא לקללה. 

נופלת  שכשהטיפה  כך  כל  שירדו  והיינו  כלה,  לקראת  חתן  משיצא  הגשמים –  על  מברכים  מאימתי 
יוצאה אחרת כנגדה, פירוש שני - שהשוק מקלח וגשמים יורדים ומקלח כנגדו. 

מברך על הגשמים – 'מודים אנחנו לך ה' על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו', לרבי יוחנן מוסיף 'אילו פינו 
מלא שירה וכו' עד ולא עזבנו ברוך רוב ההודאות', לרבא חותם 'קל ההודאות', לרב פפא יחתום בשניהם.

תענית דף ז' . יום ו' פרשת וישלח – ט"ו כסלו תשפ"בתענית דף ז' . יום ו' פרשת וישלח – ט"ו כסלו תשפ"ב

דף ז' – ע"א
גדול יום הגשמים:

לר' אבהו – מתחיית המתים שהוא רק לצדיקים, וגשמים גם לרשעים. 
לרב יוסף – שקולה כתחיית המתים, ולכן קבעוה בברכת תחיית המתים. 

לרב יהודה – כיום שניתנה בו תורה, שנאמר 'יערוף כמטר לקחי', ולקח הוא תורה שנאמר 'כי לקח טוב'. 
לרבא - יותר מיום שניתנה בו תורה, מפסוק הנ"ל שקטן נתלה בגדול. 

לרבי חמא בר חנינא - כיום שנבראו שמים וארץ. 
לרב אושעיא – שאפילו ישועה פרה ורבה בו - שמליצי זכות נכנסים לפניו שעת רצון הוא. 

'יערוף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי' - אם תלמיד חכם הגון הוא – כטל )התנהג עמו בנחת כטל ולמד ממנו(, ואם 
לאו - עורפהו )הורגהו( כמטר. 

כל העוסק בתורה לשמה - תורתו נעשית לו סם חיים, וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם 
המוות. 

- אותו  ואם לאו  ואותו לא תכרות,  - ממנו תאכל  'כי האדם עץ השדה' - אם תלמיד חכם הגון הוא 
תשחית וסור מעליו. 

'ברזל בברזל יחד ואיש יחד פני רעהו' - מה ברזל זה אחד מחדד את חבירו, אף שני תלמידי חכמים 
מחדדים זה את זה בהלכה. 

'הלא כה דברי כאש נאום ה'' - מה אש אינו דולק יחידי אף דברי תורה אינם מתקיים בלומד יחידי. 
'חרב אל הבדים ונואלו' - חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקים בד בבד בתורה, 'ונואלו' - 

שמטפשים וחוטאים. 
'עץ חיים היא' - נמשלה תורה לעץ, מה עץ, קטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים קטנים ששואלים 

כל שעה - מחדדים את הגדולים. 
רבי חנינא אמר - הרבה למדתי מרבותי, ומחבירי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולם. 

'לקראת צמא התיו )-הוליכו( מים' - אם תלמיד הגון הוא שרוצה ללמוד ממך מצוה לרב לילך אצלו, ואם 
לאו 'הוי צמא למים' - ילך הוא אצל הרב. 

'יפוצו מעינותיך חוצה' – אם תלמיד הגון הוא אמור לו סתרי תורה ואם לאו - 'יהיו לך לבדך'. 
'הוי כל צמא לכו למים' - נמשלו דברי תורה למים, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, 

אף דברי תורה אינו מתקיים אלא במי שדעתו שפלה. 
נמשלו דברי תורה למים יין וחלב - שדברי תורה אינו מתקיים אלא במי שדעתו שפלה כמו משקים 
אלו שאין מתקיימים אלא בפחות שבכלים, או שמשתכחים בהיסח הדעת כמו שמשקים אלו נפסל בכך. 
בת הקיסר אמרה לרבי יהושע בן חנניה אי חכמה מפוארה בכלי מכוער, והשיב לה שראוי שאביה יטיל 
יינו בכלים של כסף וזהב, ועשו כן והחמיץ, ורימז לה בכך שהחכמה מצויה יותר במכוערים שאי אפשר 

לנאה להשפיל דעתו ובא לידי שכחה. 

דף ז' - ע"ב 
אין הגשמים יורדים אלא אם כן נמחלו עוונותיהם של ישראל. 

הגשמים נעצרים – א. אם נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה.      ב. משום ביטול תרומות ומעשרות.  ג. 
בשביל מספרי לשון הרע.   ד. בשביל עזי פנים.  ה. בשביל ביטול תורה.  ו. בעוון הגזל. 

שנכשל  בידוע  נחמן  לרב  בעבירה,  נכשל  סוף  המנונא  א"ר  סלא  - לרב  פנים  עזות  לו  שיש  אדם  כל 
בעבירה, לרבה ב"ר הונא מותר לקרותו רשע, לרב נחמן בר יצחק מותר לשנאותו. 

אם נעצרו הגשמים התקנה היא שירבו בתפילה ובקשת רחמים, וכל שכן שמועיל אם הוכשרו מעשיהם 
מעיקרא. 
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