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תענית ב -ח
 דף ב-ג 

דהגיע זמן שאול למות ,וזמן דוד למלוך ,ושמואל לא רצה שיתבטלו מעשי ידיו בחייו [כמשה
ואהרן שיהושע לא בטל בחייהם] ,לכן הקפיץ ה' עליו זקנה שלא ירננו הבריות אחריו ,ותפילת

מאימתי מזכירין גבורות גשמים :א .לר"א מיו"ט הראשון של חג ,ויליף לה מנטילת לולב
[דכשם שא"א לד' מינים בלא מים ,כך א"א לעולם בלא מים] ולכך מתחיל להזכיר ביום [ולא מהלילה שמואל הועילה לשאול שישב בגבעה שנתיים ומחצה ,ומהכא חזינן דמידחי גברא מקמי
כניסוך המים ,שממלאין את הכלים לניסוך מהלילה ,א"נ שאם הקריבו קרבנות ביום אפשר להביא הנסכים בלילה] .גברא .ז .כאשר ישבו בסעודה בקש ר"נ מר' יצחק שידבר ,וא"ל דאין מסיחין בסעודה שמא
ב .לר' יהושע דמתני' מיו"ט אחרון של חג דהיינו שמיני עצרת [ומתחיל להזכיר בשחרית] .ג .לר' יקדים קנה לושט ויבוא לידי סכנה ,ובתר דסעוד א"ל דיעקב אבינו לא מת שהוקש לזרעו
יהושע דברייתא משעת הנחת לולב והיינו בשביעי [וכן נקיט הגבו"א ,אך עיין הג' מהר"ב רנשבורג] ,שבחיים [ומה שחנטו ספדו וקברו נדמה להם שמת] .ח .האומר רחב רחב מיד ניקרי ,והיינו ביודעה
שהרי גשמים בחג סימן קללה [ולר"א אפשר להזכיר כל השנה דומיא דתחיית המתים שהיא בזמנה ,ודחי' ומכירה .י .כאשר נפרדו א"ל ר"י :אילן אילן במה אברכך והרי פירותיך מתוקים צלך נאה ואמת
דגשמים לאחר זמנם הוו סי' קללה] ,ואמרינן דהא דתנן דניסוך המים כל ז' אתיא כוותיה דיליף לה המים עוברת תחתיך ,וכן ר"נ היה לו תורה עושר ובנים ,אלא שכל צאצאי מעיך יהיו כמותך.
מהלכה למשה מסיני [וכן י' נטיעות המפוזרות בתוך בית סאה דחורשין בשבילן עד ר"ה ,וכן ערבה במקדש].
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ד .לר' יהודה בן בתירה מזכירין בשני משום דכתיב בשני ונסכיהם ,בששי ונסכיה ,ובשביעי יורה בחשון ומלקוש בניסן דכתיב בעתו [והוא הזמן הראוי להם] * .הטעם שנקרא הגשם הראשון
כמשפטם הרי מי"ם ומכאן רמז לניסוך המים מהתורה .ה .לר"ע מזכירין בששי דכתיב ביה יורה :א .שמורה את הבריות להתכונן לחורף .ב .שמרוה את הארץ ומשקה עד תהום .ג.
ונסכיה דמשמע ב' ניסוכין [על קרבן אחד] אחד מים ואחד יין .ו .לר"י בשם ר' יהושע בן בתירה שיורד בנחת וילפינן זאת להו"א מדהוקש למלקוש ,ודחי' דאולי מלקוש משבר את האילנות
מתחיל במוסף של שמיני עצרת עד שחרית של יו"ט הראשון [וזהו ר' יהושע דמתני' ובן בתירה וכו' [דמל וקשה] ,ולמס' ילפינן מדכתיב כי נתן לכם את המורה לצדקה * .טעם שנקרא מלקוש
דברייתא] ,וכך הלכה * .תנא היכא קאי דקתני מאימתי :להו"א דסמיך על המשנה בברכות בשם זה :א .מל קשיותיהן של ישראל [כשאינו יורד חוזרין בתשובה ומתענין] .ב .ממלא תבואה
דקתני מזכירין גבורות גשמים וכו' ,ודחי' דא"כ ליתני התם [בסדר זרעים] ,ולמס' קאי על מס' בקשיה ומשלימה .ג .יורד על המלילות והקשין * .זמן רביעה ראשונה :לר"מ הבכירה בג'
ר"ה דקתני ובחג נידונין על המים * .נקט 'גבורות' גשמים מפני שיורדין בגבורה ,ויליף בגז"ש חשון ,הבינונית בז' ,ואפילה בי"ז ,לר' יהודה ז' י"ז וכ"ג ,לר' יוסי י"ז כ"ג ור"ח כסליו ,ולדבריו
חקר חקר מברייתו של עולם דכתיב ביה נאזר בגבורה * .המקור להזכרת הגשם בתפילה אין היחידים מתענין עד ר"ח כסליו ,ופסק ר"ח כוותיה ,וכוותיה נמי אתיא הברייתא דגשמים
דכתיב ולעבדו בכל לבבכם וזו תפילה ,וכתיב בתריה ונתתי מטר ארצכם * .ג' מפתחות בידו שירדו ז' ימים ברציפות אתה מונה בהם רביעה ראשונה שניה ושלישית * .הנפק"מ לזמן
של הקב"ה שלא נמסרו לשליח אחד ביחד :מטר ,תחיית המתים ,חיה [יולדת] ,ולמערבא אף רביעה ראשונה :לשאול אז את הגשמים .לרביעה שניה :א .לנודר עד הגשמים [דהולכין אחר
פרנסה ,ולאידך הוו בכלל גשמים [וסימנך מפת"ח] * .הדברים שלא נעצרים :טל ואף בימי לשון בנ"א ,ומאז הדרכים מתקלקלות] .ב .לקיחת כל אדם הנותר מלקט שכחה ופאה בזיתים [דעד
אחאב נעצר רק טל של ברכה [ולא החזירו אליהו דלא מינכרא מילתא] ולכן אין חובה להזכירו ,רוח אז לקטו העניים את הכל] .ג .לסוף זמן ההילוך בשבילי הרשות [דמאז קשה דריסת הרגל] .ד .לסוף
מצויה [ורוח שאינה מצויה נעצרת ואף דחזיא לבי דרי ,אפשר בנפוותא] דעם ישראל נמשלו לכך דא"א זמן ההנאה מתבן וקש של שביעית דכלה לחיה מן השדה .לרביעה שלישית :להתענות
לעולם בלא רוחות ובלא ישראל [דאם לא בריתי וכו'] * .אמר מוריד הגשם בקיץ או לא הזכיר [היחידים] * .נקראית רביעה משום שהמטר בעלה של הקרקע [הולידה והצמיחה] * .סימן ברכה
גשם בחורף מחזירין אותו ,אבל אם אמר מעביר הרוח או מפריח הטל אין מחזירין אותו דלא בגשמים :משתרד רביעה ראשונה טפח ,ורביעה שניה כדי לגוף פי חבית אין בהם משום
נעצר * .העבים והרוחות הנוחות שאחר המטר שניות למטר [אך רוח חזקה מדביקה עפר על התבואה ועצר ,וכן גשמים שירדו קודם אמירת ועצר דאורתא ,משא"כ ענני בוקר [אך עבים אין בהם
וקללה היא] ,שמש שאחר המטר כתרי מטרי ,שלג להרים כחמשה מטרי ,למעוטי גילהי דליליא ועצר] ,וכן גשמים שירדו על מקצה מדינה בכמות שנצרך לה ,ואמרינן טוב לשנה שטבת
ושמש שבין העננים * .שלג מועיל להרים ,גשם חזק לאילנות ,מטר נח לפירות התבואה ,ארמלתא אם ירד גשם קודם ,ואם לאו טוב שתהא מנוולת * .ברכת ההודאה על הגשמים
ועורפילא [גשם דק] מועיל אף לגרעין שתחת האדמה ,ות"ח צעיר נמשל לזה דכיון דנבט נבט ,משיצא חתן לקראת כלה ,ואומר מודים אנחנו על כל טיפה וכו' ואילו פינו מלא שירה כים
וכן אמרינן דת"ח שכועס אורייתא מרתחא ליה [דיש לו רוחב לב ,וחייבין לדונו לזכות] ,וצריך ת"ח עד אל יעזבונו רחמיך וחותם למסקנת ר"פ ברוך אל ההודאות ורוב ההודאות.
להיות קשה כברזל [דכתיב כפטיש יפוץ סלע ,א"נ אבניה ברזל] ,אך ינהיג עצמו בניחותא.
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מה נאמר בת"ח הגון :א .תזל כטל אמרתי ,ואם לאו עורפהו כמטר .ב .ממנו תאכל ואותו לא
ג' שאלו שלא כהוגן :א .אליעזר עבד אברהם שאמר שיבחר בנערה שתציע להשקות לו תכרות ,ואם לאו אותו תשחית וכרת [וזהו שאמרו כי האדם עץ השדה] .ג .לקראת צמא התיו מים,
ולגמליו ,ויכול חיגרת או סומא ,והשיבוהו כהוגן ונזדמנה לו רבקה .ב .שאול שהבטיח שמי ואם לאו הוי כל צמא לכו למים .ד .יפוצו מעיינותיך חוצה ,ואם לאו יהיו לך לבדך * .העוסק
שיכה את גלית ישא את ביתו ,ויכול עבד או ממזר ,והשיבוהו כהוגן שנזדמן לו דוד .ג .יפתח בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים שנאמר עץ חיים היא ,ושלא לשמה נעשית לו סם
הגלעדי שאמר שיקריב לה' את הראשון שיצא מדלתי ביתו ,ויכול דבר טמא ,והשיבוהו שלא המות שנא' יערוף כמטר לקחי בגז"ש מעגלה ערופה * .ברזל בברזל יחד שברזל מחדד את
כהוגן שנזדמנה לו ביתו ,והו"ל ליפתח ללכת לפנחס שיתיר לו את נדרו שנא' הצרי אין חבירו ,וכן שני ת"ח מחדדין זה את זה בהלכה * .ד"ת נמשלו לאש שאינה דולקת יחידי כך
בגלעד ,ונאמר ע"כ אשר לא ציויתי זה בנו של מישע מלך מואב ,ולא דיברתי זה יפתח ,ולא ד"ת אין מתקיימין ביחידי .ועוד אמרינן דחרב אל הבדים ונואלו ,ומטפשין [נואלו לשון טפשות],
עלתה על ליבי זה אליעזר עבד אברהם * .אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן שנדעה ונרדפה וחוטאין [תועה היינו חוטא] * .נמשלו ד"ת לעץ שנא' עץ חיים היא וכו' דמה עץ קטן מדליק את
את ה' כגשם שפעמים אינו מתבקש ,והשיבה ה' כהוגן דאהיה כטל לישראל ,ועוד שאלה הגדול ,אף ת"ח קטנים מחדדין את הגדולים ,והיינו דא"ר חנינא הרבה למדתי מרבותי,
שימני כחותם על לבך וזרועך שפעמים אינו נראה [כשהוא לבוש] ,והשיבה כהוגן דעל כפים ומחבירי יותר ,ומתלמידי יותר מכולן * .ד"ת נמשלו למים שנא' הוי כל צמא לכו למים,
חקותיך [כף יד ,א"נ שמים] * .במתני' אמרינן דלר"י פוסק בשחרית של יו"ט ראשון של פסח ,שהמים מניחים מקום גבוה והולכים לנמוך ,כך ד"ת מתקיימין רק במי שדעתו שפילה ,וכן
ומקשינן דתנן עד מתי שואלין את הגשמים לר"י עד שיעבור הפסח ,ולר"מ עד שיצא ניסן ,התורה נמשלה ליין וחלב שהם נשמרים בפחות שבכלים וכמעשה בר' יהושע בן חנניה ובת
והתירוצים :א .כאן לשאול כאן להזכיר ,ודחי' דמה במקום שאינו שואל מזכיר ,במקום הקיסר ,וכן משקים הללו נפסלים בהיסח הדעת [אך בשמן ודבש הפסולת צפה ונוטלה] ,כך ד"ת
ששואל אין דין שיזכיר .ב .שואלין עד שיעבור ש"צ הראשון וזהו המתורגמן ,ודחי' דכי משתכחין אם אינו חוזר 'תמיד' * .מי שיש לו עזות פנים גורם לעצירת גשמים ,וסופו או
שואלין דבר שאי"צ לציבור .ג .שואל עד זמן שחיטת הפסח וכתחילתו כן סופו שמזכיר בידוע שנכשל בעבירת זנות ,ומותר לקרותו רשע ולשנאתו * .תלמיד שלימודו קשה עליו
אע"פ שאינו שואל ,ודחי' דליכא ריצוי שאלה .ד .ומסקינן כדעולא דתרי תנאי אליבא דר"י .כברזל הוא מפני שאין משנתו סדורה לו ,ותקנתו שירבה בישיבה[ ,וכר"ל שחזר על משנתו מ'
* ר' יוחנן פסק כר' יהודה דמתחיל להזכיר במוסף של שמיני עצרת ,ומקשינן דר"א פסק פעמים ,ורב אדא בר אהבה חזר כ"ד פעם כנגד תנ"ך] ,או מפני שאין רבו מסביר לו פנים ,ותקנתו שירבה
כר"ג ששואל מז' חשון ,והתירוצים :א .גברא אגברא קא רמית .ב .מתחיל בז' חשון לשאול ,עליו רעים ,וכ"ש אם הוכשרו מעשיו מעיקרא דיתרון הכשיר חכמה * .סוגיית ירידת
והזכרה מיו"ט אחרון .ג .שואל בבבל בז' חשון מפני פירות התבואה ,ובא"י שאוספים כבר הגשמים :גדול יום הגשמים כתחיית המתים [דמתוך ששקולה כמוה קבעוה בתחיית המתים] ,וי"א
בתשרי מזכירין מיו"ט אחרון .ד .מזכירין בא"י בז' חשון כשביהמ"ק קיים ואיכא עולי רגלים ,יותר מתחיית המתים [דיורד גם לרשעים] ,וכן גדול כיום שניתנה בו תורה ,וי"א אף יותר [דכתיב
וביו"ט אחרון כשאינו קיים * .ההזכרה ביו"ט האחרון בחו"ל שיש להם שני י"ט :להו"א דרב יערוף כמטר לקחי וקטן נתלה בגדול] ,וכיום שנבראו בו שמים וארץ [שנא' בראתיו -לטל ומטר] ,וכיום
מתחיל במוסף של היום הראשון ופוסק עד למחרת במוסף ,ודחי' דאחר שעשיתו קודש קיבוץ גליות לעת"ל ,וכן ישועה פרה ורבה בו [תפתח ארץ ויפרו ישע] ,ופרוטה שבכיס מתברכת
תעשהו חול [להפסיק במנחה של אותו היום] ,ולשמואל ממשיך להזכיר גם במנחה של היום [שנא' לתת מטר ארצך בעתו לברך את כל מעשי ידיך] ,וגייסות פוסקות בו [תלמיה רוה נחת גדודיה]* .
הראשון ופוסק בערבית ושחרית ,ולרבא כיון שהתחיל שוב אינו פוסק ,וכן מסקנת רב.
הסיבות לעצירת הגשמים :שונאי ישראל נתחייבו כליה ,ביטול תרומות ומעשרות ,מספרי
לשה"ר ,עזי פנים ,ביטול תורה ,גזל [ותקנתו שירבו בתפילה] ,מעשי הדור מקולקלין [ותקנתן
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שיתגברו ברחמים] ,אין בדור לוחשי לחישות [ותקנתן שילכו למי שיודע ללחוש ,ואם אינו לוחש אין בו
הדברים שאמר ר' יצחק לר"נ :א .במתני' הובא הפס' 'ויורד לכם גשם מורה ומלקוש בראשון' הנאה ,ואם לחש ונענה ומגיס דעתו מביא חרון אף לעולם (וכן הוא בשני ת"ח שיושבין בעיר אחת ואין נוחין זל"ז
ואמרינן שפס' זה התקיים בימי יואל בן פתואל שהיה רעב מחמת הארבה וירדה רביעה בהלכה) ,ואם נחש ולא נענה ילך אצל חסיד שבדור וירבה עליו בתפלה] פוסקי צדקה ברבים ואין נותנין.
ראשונה בא' ניסן וזרעו ב' ג' וד' ,ונעשה נס שנתגלה להם מה שבכתלים ובחורי הנמלים * ,הגשמים יורדין אם נמחלו עוותיהן ישראל ,ובשביל בעלי אמנה ,ונעצרין אם נתחייבו כליה.
וירדה רביעה שניה בה' בניסן ,והקריבו עומר בטז' בניסן ,נמצא שהתבואה גדלה בי"א יום * נאמר עצירה לידה ופקידה באשה ובגשמים דדמו אהדדי ,ועצירת גשמים דומה לאשה
במקום ששה חודשים .והשור בהליכתו חרש ובכה ובחזירתו אכל חזיז מן התלם ,ונעשה נס שמחבלת ואינה יולדת [וכמין קובה יש ברקיע שממנה גשמים יורדין] * .אם לשבט בהרים ובגבעות,
שקנה היה זרת ושיבולת זרתיים .ב .בז' שנות הרעב אכלו :מה שבבתים ,שדות ,בשר בהמה א"נ לאילנות ,אם לארצו בשדות וכרמים ,א"נ לזרעים ,אם לחסד ימצאהו לבורות שיחין
טהורה ,בשר בהמה טמאה ,שקצים ורמשים ,בשר בניהם ובנותיהם ,בשר זרועותיהם .ג .ומערות * .אין מבקשין על ב' דברים שנאמר ונצומה ונבקשה מאלוקינו 'על זאת' ,א"נ
בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר דאמר ה' לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים מדכתיב 'על רזא דנא' ,ולכך כשהיה רעב ודבר רצו העם לבקש רק על הדבר ולסבול את
של מטה [וזהו כעיר שחוברה לה יחדיו] .ד .כתיב ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא ,דאחת הרעב ,וא"ל ר' שמואל בר נחמני שיבקשו על השבע וה' יתנו לחיים ,ואם גזרו המלכות שלא
היא שמבערת רשעים בגיהנם וזו ע"ז בגז"ש מהבל המה מעשה תעתועים .ה .כי שתים רעות יתענו מהני לקבל תענית שלאחר ביטול הגזירה יתענו מדכתיב בדניאל כי מן היום הראשון
עשה עמי ,ואף שעברו על כ"ד ,דהכוונה על ע"ז ששקולה כשתים ,דכותיים עובדים לאש אשר נתת לבך להבין ולהתענות וכו' נשמעו דבריך * .גשמים בע"ש הוי סימן קללה אפי' בשני
וקדריים למים ולא המירו כותיים אלוהיהם ,ועמי המיר כבודו בלא יועיל .ו .ויהי כי זקן רעב כשל אליהו ,וקשה יום הגשמים כיום דין ואם לאו דצריך לבריות היו מבקשים רחמים לבטלו,
שמואל ,אף שהיה רק בן נ"ב [כ"ד חודש דגמילת תינוק ,ונ' שנה עולמו של לוי] ,דזקנה קפצה עליו ,ושמש בשבת צדקה לעניים * .הברכה מצויה בדבר הסמוי מן העין ,ואין לברך אחר שמדד.
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