פרשת מקץ

תענית טז-כב

ד .עיר שלא ירדו עליה גשמים דכתיב והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר
 דף טז 
סדר תפילת התענית בז' אחרונות :מוצאין את התיבה לרחובה של עיר [לומר כלי צנוע נתבזה ושתיהן לקללה [דילכו לקנות מאותה העיר ויהיה בה רעב] ,ואותה העיר מתענה ומתרעת וכל
בעווננו ,ומציאין כדי להתבזות בפרהסיא ,א"נ דגלות מכפרת ,ונפק"מ בגלו מבי כנישתא לבי כנישתא] ונותנין סביבותיה רק מתענות ,ולר"ע רק מתריעות ,וכן בעיר שיש בה דבר [היינו עיר המוציאה חמש
מאות רגלי ומתו ג' אנשים בג' ימים זה אחר זה ,או עיר המוציאה אלף חמש מאות בנ"א ,ומתו ט' אנשים בג' ימים
עליה אפר מקלה [עמו אנוכי בצרה ,א"נ בכל צרתם לו צר] ובראש הנשיא ובראש אב"ד [דהמתבייש זא"ז ,ובמתו ביום אחד פליגי האם מתענין דכ"ש קירב נגיחותיו ,או שזה אקראי בעלמא ,וכן גזרו כשהיה דבר
מאחרים איכא עגמת נפש טפי] וכל אחד נותן בראשו [לומר דחשובים כאפר ,או להזכיר זכות יצחק ,ונפק"מ בחזירים כיון שהמעים שלהם דומים לבנ"א ,וכן כאשר יש דבר במקום ששיירות מצויות וליכא מברא ומחיצה ,או
בעפר סתם] ,ואף דבקלקלה מתחילין מן הקטן זהו חשיבות עבורם שראויים לבקש רחמים ,בא"י דאם גבירה לוקה כ"ש שפחה] או מפולת [וזהו בבריאות ,אך לא ברעועות מחמת גובהן או מקומן כגון על
ומתכסים בשקים דחשובים כבהמה ,ויוצאין לבית הקברות [לומר שחשובין כמתים ,או שיבקשו שפת הנהר ,ואפי' בכותל רעוע שעמד הרבה שנים ולא נפל] .ה .מתריעין על האילנות בפרוס הפסח
עליהם רחמים ,ונפק"מ בקברי עכו"ם ,וכן נח' מהו הר המוריה אי שיצאה ממנו הוראה לישראל ,או מורא לעכו"ם] .ודווקא בשאר שני שבוע ,ולרשב"ג אף בשביעית מתריעין בין על האילנות ובין על הספיחין
* מי אומר דברי כיבושים :זקן והוא חכם ,ואם לאו חכם ,ואם לאו אדם של צורה ,ואומר[ :עיין קרן אורה] דיש בהן פרנסה לעניים .ו .מתריעין בכ"מ על שדפון וירקון ,ועל ארבה וחסיל
אחינו לא שק ותענית גורמים אלא תשובה ומעש"ט וכדמצינו באנשי נינוה דכתיב וירא אפי' כל שהוא [דעתידין לבוא לרוב ,וכן גזרו אף כאשר טרם הפסידו תבואה שהרי לא הביאו עמם צידה] ,אך
האלוקים את מעשיהם ,שאסרו את הוולדות בנפרד מהאמהות ,ואמרו לה' שירחם עליהם ,חגב כ"ש מצוי הוא ואין מכלה כארבה ,ולרשב"א אף על חגב כ"ש מתריעין ,וכן מתריעין על
וכן שצדיק נדחה מפני הרשע ,ואפי' מי שגזל קורה ובנאו בבירה מקעקע את כל הבירה חיה רעה וחרב שהיא מכה מהלכת .ז .חיה רעה שהיא משולחת וזהו בעיר וביום ,ולא בשדה
ומחזירו לבעליו [והגוזל ואינו משיב כטובל שרץ בידו] * .דיני היורד לפני התיבה :צריך שיהא מטופל אף ביום ,וכן אם רצתה אחר שני בנ"א בשדה הסמוכה לאגם ,או עמדה בשדה שאינה סמוכה
בילדים ואין לו לפרנסם ,יש לו יגיעה בשדה ,ביתו ריקם משם רע בילדותו ,פרקו נאה ,שפל לאגם ולא נחבאת מפניהם ,וכן אם טרפה שני בנ"א באגם ואכלה אחד מהם משולחת ,אך
ברך ,מרוצה לעם ,יש לו נעימה וקולו ערב ,בקי לקרות בתנ"ך ולשנות במדרש הלכות אכלה שניהם אינה משולחת ,עלתה לגג ונטלה תינוק מעריסה אפי' מכוכא דציידא משולחת.
ואגדות ובקי בכל הברכות כולם [אך על ש"צ שאינו הגון נאמר נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה] * .אין ח .חרב אפי' של שלום וכמו שיאשיהו נכשל בפרעה נכה דחשב שיצליח לנצחו מפני שנסמך
גוזרין ג' תעניות ראשונות בתחילה בחמישי שלא להפקיע את השערים ,ובשניות ת"ק שרי ,על ע"ז שלו ,אך אין דורו דומה יפה ,ונענש על שלא נמלך בירמיהו ,ועשו כל גופו ככברה,
ור' יוסי אוסר * .אין גוזרין תענית בר"ח חנוכה ופורים ואם התחילו [לר' אבא ג' הוי התחלה ,ולר' וכשמת שמע ירמיהו שהצדיק עליו את הדין ,וקונן עליו רוח אפינו משיח ה' .ט .גזרו תענית
אסי אחת] אין מפסיקין ,ולר"מ מודה ר"ג שאין משלימין ,ולחכמים מתענה ומשלים וכן הלכה .על שנראה באשקלון שדפון כמלא פי תנור פת [ודייק לה מדקתני כמלא פי תנור] ,ועל זאבים
שאכלו שני תינוקות בעבר הירדן ,ולר' יוסי על שנראו [וזאב שבלע תינוק והקיאו דרך בית הרעי הבשר
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דיני הכהנים בזמן ביהמ"ק ובזה"ז :במשנה אמרינן דלר' יהושע בתעניות הראשונות אנשי טהור משום שנתעכל והוי כפרש בעלמא והעצמות טמאים] .י .מתריעין בשבת על עיר שהקיפוה נכרים
משמר מתענין ,ואנשי בית אב אין מתענין כלל ,ובאמצעיות אנשי משמר משלימין ,ואנשי או נהר ועל ספינה המיטרפת בים ,ולר' יוסי רק לעזרה ולא בתפלה [דאין אנו בטוחין בתפילתינו],
בית אב מתענין ולא משלימין ,ובאחרונות תרוויהו משלימין ,ולחכמים בראשונות תרוויהו ולשמעון התימני אף על הדבר מתריעין בשבת ,ולא הודו לו חכמים 'אף בחול' ,ולת"ק יחיד
לא התענו ,ובאמצעיות רק אנשי משמר התענו ,ובאחרונות אנשי משמר משלימין ,ואנשי רשאי לסגף את עצמו בתענית על כך [וכן על יחיד שנרדף מפני נכרים לסטים ורוח רעה] ,ור' יוסי אוסר
בית אב מתענין ולא משלימין * .אנשי משמר מותרין לשתות יין בלילות אבל לא בימים כיון שמא יצטרך לבריות ואין מרחמות עליו וכתיב ויהי האדם לנפש חיה .יא .על כל צרה שלא
שאם תכבד העבודה על אנשי בית אב צריכים לסייעם ,ואנשי בית אב אסורין לשתות אף תבוא על הציבור מתריעין חוץ מריבוי גשמים לפי שאין מתפללין על רוב טובה ,וכדאשכחן
בלילה דעסוקין תמיד בעבודה [דמעלין איברים שפקעו ,א"נ מה שלא גמרו ביום] * .כהן בזה"ז היודע במעשה דחוני המעגל [ושלח לו שמעון בן שטח שראוי היה להתנדות על שאמר לא כך שאלתי וכו'] ,אך
מתי משמרת בית אב שלו אסור באותו היום ,ואם מכיר רק משמרתו אסור בכל אותו השבוע ,בבבל מתריעין על רוב גשמים מפני שהיא עמוקה [שלא יהיו בתיהם קבריהם] ,ור"א אמר
ואם אינו מכיר אך יודע שבתי אבותיו קבועים [שודאי עובדים ,או שלא נתחללו לכהונה] אסור שהשיעור הוא כדי שיעמוד בקרן אפל [שן סלע גבוה מאור עד שנראים משם גמל ורוכבו כתולעת]
לשתות יין כל השנה ,ולרבי כל הכהנים אסורים לשתות לעולם [אפי' המכיר משמרתו דשמא וישכשך במים ידיו כרגליו [כלומר -לעולם אין מתפללין] * .לאחר החורבן יש שנים שגשמיהם
ישתנו המשמרות ,או שיעבדו כולם לחנוכת הבית] אלא שתקנתו קלקלתו * .אנשי משמר ומעמד מועטין וכן שאינן יורדין בזמנן ,ויש שגשמיהם מרובין ויורדין בזמנן ודומה למקבל פרנסתו
אסורים לספר ולכבס שלא יכנסו למשמרתן כשהן מנוולין ,ובחמישי מותרין מפני כבוד ביום ראשון ובבת אחת [ונמצא ריחים טוחנות מן הכור מה שטוחנת מהקב] וטיט מגובל יפה* .
השבת * .מלך מסתפר בכל יום שנא' מלך ביפיו תחזינה עיניך ,כה"ג בכל ע"ש מפני מעשיות הצדיקים שהובאו בגמ' :נקדימון בן גוריון לווה יב' מעיינות מאדון אחד לצורך עולי
שמשמרות מתחדשות ,כהן הדיוט אחת לל' יום שנא' ופרע לא ישלח [פרע להוי ,ושלוחי לא הרגלים והתחייב להחזירם מלאים או שיתן י"ב ככרות כסף ולבסוף התפלל בביהמ"ק וירדו
ישלחו] ,וילפינן בגז"ש פרע מסתם נזירות דיהיה בגי' ל' יום * .בזה"ז כהנים מותרים לגדל פרע ,גשמים ,וא"ל האדון שכבר שקעה החמה וירדו הגשמים ברשותו ,ונכנס שוב לביהמ"ק
כמו שתויי יין דאסור רק בבואם אל החצר ,ואף לרבנן דאסרי בזה"ז לשתות יין בתספורת והתפלל ונתפזרו העבים וזרחה החמה ,ולכן נקרא שמו נקדימון במקום בוני ,וכן נקדרה
לא גזרינן משום דיכול להסתפר[ ,משא"כ בשותה יותר מרביעית דלא מהניא ליה השינה דדרך מטרידתו החמה ליהושע [וידם השמש וירח עמד] ,וכן למשה [ויליף בגז"ש מאחל תת ,או מגופיה דקרא דאימתי חלו
ושינה משכרתו] ,א"נ דגזרו בשתויי יין משום דמחלי עבודה משא"כ פרועי ראש [ותרוויהו הוקשו ורגזו בשעה שנקדמה לו חמה למשה] * נעתרות נשיקות שונא זה בלעם שבירך את ישראל כארז
למיתה בידי שמים ,ויש שגרסי דכמו שהוקשו למיתה כך הוקשו לחילול] * .עונש פרועי ראש דבמיתה שרוח דרומית עוקרתו ,ונאמנים פצעי אוהב זה אחיה השילוני שקילל את ישראל בקנה
שהולך ובא עם הרוח אך נשאר עומד [וכן דרשינן מקראות אלו לטובה :היתה ירושלים לנדה ביניהם דיש
גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכא אקרא ,וכדאמרינן גבי ערל לב וערל בשר.
לה היתר ,היתה כאלמנה שבעלה עתיד לחזור ,נתתי אתכם נבזים ושפלים שאין עושין אותנו מוכסין] ,וזכה קנה
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שנוטלים ממנו קולמוס לס"ת ,ומייתי מעשה בר"א ברבי שמעון שחזר מבית רבו והיתה
שלא
תענית
במגילת
הכתוב
מועד
דכל
דיני י"ט הכתובים במגילת תענית :אמרינן במתני'
דעתו גסה עליו ואמר לאדם מכוער ריקא האם כל בני עירך מכוערין כמוך וכו' * .הטעם שרב
להספיד בו ,אף יום שלפניו אסור [שמא יטעו ויעשו כן אף במועד עצמו] ולאחריו מותר [דלא חיישינן אדא בר אהבה האריך ימים :א .מימיו לא הקפיד בתוך ביתו .ב .לא צעד בפני הגדול ממנו
להכי] ,ולר' יוסי אסור אף לאחריו ,ומועד שכתוב שאין להתענות בו לפניו ולאחריו מותר ,ולר' בחכמה ,ג .לא הרהר במבואות המטונפים ,ד .לא הלך ד"א בלא תורה ותפילין ,ה .לא ישן
יוסי לפניו אסור ולאחריו מותר ,ולרשב"ג בתרוויהו לפניהם ולאחריהם מותר [והכי ס"ל בביהמ"ד אפי' שינת עראי ,ו .לא שש בתקלת חבירו ,ז .לא קרא לחבירו בהכינתו ובחניכתו,
לשמואל ,אך מעיקרא אמר דהלכה כר"מ דלאחריו מותר דהי' סבור שהוא הכי מיקל] * .הימים הכתובים ורב ושמואל עברו תחת כותל רעוע בן יג' שנה יחד עמו ,וכן ר' הונא פינה ע"י את היין מבית
במגילת תענית ודיניהם :א .מר"ח ועד ח' בניסן הוקם התמיד [שיחיד אין מתנדב תמיד] ואסור רעוע ,והקפיד ע"כ דמנכין מזכויותיו * .מעשיו הטובים של ר"ה בזקנותו :א .בכל יום מעונן היה
בהספד ,ואף שר"ח הוי יו"ט ,קאמר מר"ח לאסור את שלפניו דשייכא רק בדרבנן ולא בדאו' מסייר וסותר את הכתלים הרעועים ,ובונה משלו למי שאין ביכלתו לבנות .ב .בכל ע"ש קנה את
דאי"צ חיזוק .ב .מח' בניסן עד סוף המועד הוקם חג שבועות [שלא כדברי הבייתוסים האומרים הירקות שנשארו והשליכם לנהר [שלא תהא מכשילן לעתיד לבוא] ,ולא נתנם לעניים כדי שלא יסמכו
דעצרת אחר השבת] ואין להספיד בו ,ואמרינן עד סוף המועד ולא עד המועד ,לאסור את יום ע"כ ,ולא לבהמה משום בזוי אוכלין [א"נ שהנהר הוליכן לעבר השני ושם בנ"א אוכלין] .ג .כשהיה לו
שלאחריו ,ואיצטריך למימר פעמיים ח' ניסן כדי שאם יבטלו את אחד מהם ישאר השני .ג .מילתא דאסותא או דשיבתא נתן לכולם .ה .כשאכל היה מזמין את כל מי שצריך [ורבא אמר שרק
בכח' באדר באה בשורה טובה שנתבטלו הגזירות על התורה מילה ושבת ע"י שנטלו עצה זאת לא יכל לקיים דנפישי העניים בעירו] * .מעשה באילפא ור' יוחנן שגרסי בתורה מתוך הדחק והלכו
ממטרוניתא להפגין בלילה ,ואף שכט' אדר הוא יום שלאחר כח' איצריך למימר משום :א .לעשות עסק וישבו תחת כותל רעוע וכו' ואמר ההוא סבא דהאומר תנו שקל [חצי סלע] לבני
חודש מעובר [ויום שלפני ר"ח ניסן הוא ל' באדר ואינו סמוך לכ"ח אדר מלאחריו] .ב .מכיון שניתן בין וראויין לסלע נותנין להם סלע [דלא אמר אל תתנו אלא שקל ולזרזוניהו עביד] ,ואם אמר מתו ירשו
שני ימים טובים אסור אף בהספד ולא רק בתענית .ג .אם יתבטל כח' ,כט' יהא אסור מדין אחרים תחתיהם אף שלא אמר אל תתנו אלא שקל נותנין רק שקל ,וא"ל אילפא שהמקור לכך
יום שלפני ר"ח * .ר' יוחנן פסק כר' יוסי שימים האסורים בתענית אסור אף לפניהם ,ומקשינן ממתני' דמצוה לקיים את דברי המת * .נחום איש גמזו היה סומא גידם קיטע וכל גופו מלא שחין
מסתם משנה דאף שהקדימו מקרא מגילה ליום הכניסה שהוא יא' מותר בהספד ותענית ומוטל בבית רעוע ע"ג מיטה שרגליה בתוך ספלי מים שלא יעלו עליו הנמלים ואמר לתלמידיו
אף דהוי יום לפני יום טריינוס ,ודחי' דיום טריינוס גופיה התבטל משום שנהרגו בו שמעיה שיפנו את הכלים ואח"כ את מטתו ולאחמ"כ נפל הבית ,וא"ל שאירע לו כן מפני שהלך לחמיו
ואחיה אחיו [ולא אסרינן ביה משום יום שקודם ניקנור ,דהוא גופיה בטיל ,ומשום ניקנור ניקום וניגזר] * .יג' עם משוי ג' חמורים וכו' ,והיה רגיל לומר על כל דבר גם זו לטובה ומייתי המעשה עם הארגז
אדר הוי יום ניקנור על שהי' אחד משרי יוונים ובכל הניף ידו על ירושלים ואמר מתי תיפול מרגליות שהביא לקיסר וכו' * .ר"נ בר רב חסדא בקש מרנב"י שיבא אליו ,וא"ל דהאדם מכבד
לידי וארמסנה ,וכשגברו מלכות חשמונאי קצצו בהונות ידיו ורגליו ותלאום בשערי ירושלים .את מקומו ,שהרי בהר סיני כ"ז ששכינה היתה עליו אסור לצאן ולבקר לרעות שם ,וכשהסתלקה
ויב' אדר הוי יום טוריינוס שהרג את פפוס ולוליינוס [שמסרו עצמם להריגה ,כשנמצאה בת המלך שרי ,וכן מאהל מועד שבמדבר שמשנגלל הותרו זבין ומצורעין ליכנס ,וא"ל א"כ אבוא אני אליך,
וענה לו דמוטב יבא מנה בן פרס אצל מנה בן מנה ולא להיפך *.בשכנותו של רב לא היה דבר
מתה] ,ולא זזו משם עד ששני דיופלי מרומי פצעו את מוחו בגיזרין.

 דף יט-כב 

הדברים שמתריעין עליהן :א .ירדו גשמים ברביעה ראשונה וזרעו ולא צמחו ,או שצמחו
וחזרו ונשתנו מתריעין עליהן מיד ,אבל אם יבשו ואפי' אקון אין מתריעין [דלא יועיל ,א"נ שאף
בלא תפילתם יחזרו לקדמותם] .ב .כשבין גשם לגשם היה הפסקה של מ' יום ,דמכה המביאה לידי
בצורת ,ואמרינן דאם אפשר להביא תבואה מעיר אחרת בנהר זהו בצורת ,אך ע"י חמורים
זהו רעב [א"נ נהר שיבש וצריך להסב מנהר אחר זהו בצורת ,אך אם יבשו כל הנהרות בעיר זהו רעב] ,וכן סאה
בסלע ושכיחא בצורת ,ד' בסלע ולא מצוי לקנות זהו רעב ,וכן אם אין המעות מצויות מתריעין
מיד .ג .מתריעין על גשמים שירדו לצמחים ולא לאילן דאתי ניחא ,לאילן ולא לצמחים דאתי
רזיא ,לתרוויהו ולא לבורות שלא ירד הרבה ,לבורות ולא לאילן ולצמחים דאתי בשפיכותא.

בזכות אדם שהשאיל מר וקרדום לקבורה ,וכן לא היה אש בשכנותו של ר"ה בזכות אשה
שמחממת את תנורה ומשאילתו לשכנותיה * .אבא אומנא קיבל שלום ממתיבתא דרקיעא בכל
יום משום שכאשר היה מקיז דם היו גברים בנפרד מהנשים והי' לו בגד מיוחד לנשים שהמחט
כבר תקועה בו ,ומי שלא היה לו אפשרות לו הי' משלם ,ות"ח אף נתן מעות לסעודת ההקזה
ואביי קיבל שלום פעם בשבוע ושלח שני ת"ח לבודקו ונטלו ממנו את הכסתות וכו' ,ורבא קיבל
שלום בעיוכ"פ וזכותו הגנה על יושבי עירו * .אליהו אמר לר' ברוקא חוזאה על אדם הלבוש כגוי
[ללא ציצית ומנעלים שחורים] שהוא בן עוה"ב ,ששומר הוא בבית האסורין וכו' ,וכן על שני בנ"א
המשמחים את הבריות ועושין שלום * .בימי שמעון בן שטח ירדו גשמים בעתם בלילי רביעיות
ושבתות [א"נ בעתם לא שיכורה ולא צמאה אלא בינונית] ,ונעשו חיטים ככליות ושעורים כדינרי זהב
וצררו מהם דוגמא לדורות להודיע כמה החטא גורם ,וכן היה בימי בניית ביהמ"ק ע"י הורדוס.
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