
ח.ח.

ח.ח.

ח:ח:

דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם בשא, נ״ע שְּ

ס•אזטמא
'ת דצצ צשגפמ ץצץת מת זךס דמדמ

א. ר"א:א. ר"א: אם ראית רקיע שקהה כברזל מלהוריד טל ומטר,

שמעשה הדור שמקולקלין. ותקנתן -יתגברו ברחמים.
ץסאגץכ צןבסג ףןלצ' - כ"ש אם הוכשרו מעשיהן מתחילה.

ב. ר"ל:ב. ר"ל: תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל, 

משום שמשנתו אינה סדורה,  ותקנתו שירבה בישיבה,
ץסאגץכ צןבסג ףןלצ' - כ"ש כשמשנתו סדורה לו מתחילה.

ר"ל:ר"ל: סידר משנתו מ' פעם, ראב''אראב''א כ"ד פעם כנגד כ"ד ספרים.

ג. רבא:ג. רבא:  תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל, 

משום שרבו לא מסביר לו פנים תקנתו - ירבה עליו רעים,
ץסאגץכ צןבסג ףןלצ כ"ש בהוכשרו מעשיו בפני רבו מתחילה

'ת סבנ צךףב שמץת מףב ץתסכ סאגץכ משטמ צמבץכ',
ר"א:ר"א: דור ששמים כנחשת על  שאין לוחשי לחישות

'ץתסכ סאגץכ משטמ צמבץכ' שיכול ללחוש ולא לוחש מה הנאה יש לו
לחש ולא נענה - ילך אצל חסיד שבדור, וירבה עליו בתפלה,

לחש ועלתה בידו- ומגיס דעתו עליו מביא אף לעולם,
רבא:רבא: שני ת"ח שאין נוחין זה לזה בהלכה מעלין כעס ה'

ב. ר"לב. ר"ל: לעת"ל אומרים החיות לנחש: ארי דורס ואוכל, זאב 

טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך?
א. ר"א:א. ר"א: ךבת מששךץ תמ ןזסם- תפלת יחיד נשמעת כשמכוון

ושמואל:ושמואל: קץסזאץצץ שזסצ ץרץ' ואעפ"כ- ץצץת גףץ סןזג טץכ היינו בציבור

ב.ב. ר"א:ר"א: גשמים יורדים בשביל בעלי אמנה
ג.ר"אג.ר"א גדולים בעלי אמנה בקב''ה, ק''ו ממאמין בחולדה ובור,

רי"ו:רי"ו:  המצדיק עצמו מלמטה, מצדיקין עליו הדין מלמעלה,  

השמח ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם
גשמים כאשה

'ץטהג תא צבלס' כאשה שמחבלת ולא יולדת,
כבר קפרא:כבר קפרא: נאמרה עצירה באשה, ועצירה בגשמים.

נאמרה לידה באשה,  ולידה בגשמים
פקידה באשה, ופקידה בגשמים

'זמר תמצס למת לס' -כמין קובה ברקיע שממנה גשמים יוצאין.
 

אם נגזרו גשמים בחוזק, וחזרו בתשובה.
• רשב"נ: • רשב"נ:          'ת מבשע' - בהרים ובגבעות,

'ת מףיק סלהתצץ מתגהץ' - בשדות ובכרמים.
'ת מבשע' – טוב לאילנות,  'ת מתגהץ' - לזרעים,

'ת מףיק סלהתצץ' - בורות שיחין ומערות.



א.א. מעשה מעשה שהיה רעב ומוות, ולא יכלו לבקש על שנים,

ארשב"נ:ארשב"נ: לבקש על השובע וממילא יתן חיים,

 
ב.ב. מעשה  מעשה שגזרו שמד ושלא לישב בתענית,

אר"ז:אר"ז: שיקבלו ע"ע, וכשיבטל השמד ישבו בתענית,

והוכיח:והוכיח: מ'תבג ךאא תא משנ מצשסכ ץמצאטךץא ץרץ'.



רי"צ: רי"צ: גשמים בע''ש אפי' בשני אליהו – הן סימן קללה

כרב"ש:כרב"ש: קשה יום המטר כיום הדין. טורח לבנ''א שא''א לצאת,

אמימר:אמימר: אי לא שצריך לבריות היינו מבקשים רחמים לבטלו

רי"צרי"צ: שמש בשבת צדקה לעניים, ד'בלב הקדצ ץלגזת'.

 
גדול יום הגשמים

א. רי"צ:א. רי"צ:  שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו,

ב. רי"וב. רי"ו: כיום קבוץ גליות,  ג.ג. שאפילו גייסות פוסקות בו, 

רי"צ:רי"צ: אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין,

הנכנס למוד גרנו אומר יה''ר מה''א שתשלח ברכה במעשה ידנו.
התחיל למוד- אומר ברוך השולח ברכה בכרי הזה.

מדד ואח"כ בירך – הר"ז תפלת שוא. שאין הברכה מצויה 
בדבר השקול, המדוד, המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין.
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