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 כט -תענית כג ויגשפרשת 

 כגף ד         
ועג עוגה ועמד  ,והתפלל ולא נענה ,שיצא רוב אדר ולא ירדו גשמים מעשה בחוני המעגל

ואח"כ גשמי  ,ואח"כ ירדו בזעף ,בתוכה כדרך שעשה חבקוק וכו', והתחילו גשמים מנטפים
רצון ברכה ונדבה וכו' וראוי היה להתנדות על שאמר לא כך שאלתי, ומייתי שישן שבעים 

נכדו חנן או חברותא או מיתותא. * ד ,שנה וכשקם לא כיבדוהו מספיק ובעי רחמי ומית
ילדים והיה  כשהיו צריכים לגשם היו שלוחים אליובביה הכסא[  , וי"ג]שהי' מחביא עצמו הנחבא

ביאור מעשיו של אבא בשביל אלו שלא יודעים מי האבא שמביא גשם. *  אומר עשה
לא הניח את העצים על הטלית  ב.אמרו לו שלום ולא ענה דהיה שכיר יום.  חלקיה: א.

]ושמא ישכנו כשהגיע למים נעל את נעליו דלא רואה מה בפנים  ג.כשנשאם, דלא שאלה לכך. 
כשהגיע לעיר  ה.כשהגיע לקוצים הגביה את בגדיו, דאינם מעלים ארוכה.  ד.דג או נחש[. 

אשתו נכנסה קודם, ואח"כ הוא,  ו.אשתו יצאה לפניו מקושטת, שלא יתן עיניו באחרת. 
לא הזמינם לאכול, דמזונו מועט ונמצא שמחזיקים לו טובה  ז.ואח"כ רבנן, דאינם בדוקים לו. 

העננים  ט.לומד כל היום בביהמ"ד, אך הגדול נמצא בבית. נתן יותר לילד הקטן, דח. בחינם. 
הקדימו לבוא מהצד של אשתו, דנמצאת בבית ומקרבא הנייתא גבי עניים, וכן התפללה על 

]ר'  אך תקיפי א"י, להתפלל היו מתאספים בגלוי ]ר"ה ור"ח[ חסידי בבל *. הרשעים שישובו
והולכים טלים שק כהולכים לקנות תבואה אף מבני ביתם ונוזאת הסתירו  יונה אבוה דר' מני[

על שציערוהו בית התפלל על קברו  ר' מניובנו  למקום נמוך ומתכסים בשק ומתפללים וכו',
על משפחת חמיו שיהיו ש מר"י בן אלישיב ביק וכןהנשיא, ונדבקו פרסות סוסיהם לקרקע. 

התגנדרה עליו עניים ואח"כ דחקוהו וביקש שיעשירו, וכן על אשתו חנה שתתייפה ואח"כ 
 לא התפלל על תלמידיו שיחכימו דעמי היתה ושלחתיה.וואמר שתחזור לשחרוריתה, 

 ף כדד    
מפני שלא חס על בנו  דמן יוקרת והלך ללמוד אצל רב אשי ' יוסיבר אבין עזב את ר וסי' יר

 זזא ורו לוחמ שהיתה בעלת יופי וציערה לבריות[,]ובתו ]על שאמר לתאנה שתוציא פירות והטריח לקב"ה[ 
 דהשולה דג מן היםואמר אם לא הניחו כסף שכירות מדויק, או אם שכחו עליה נעליים, 

אלעזר *  ומיירי בבין סנפיריו., כיון שיבש בו כסלע חייב משום נטילת נשמה שניצוד ועומד[כ]
היה נותן כל מה שיש לו לגבאי צדקה וכו' והניח חיטים באוצר ונעשה נס  איש בירתא

גזר תענית ולא ירד גשם  ר"י נשיאה : א.וחלש דעתיהאלו דנות מזה. * הישנתמלא ולא רצה ל
ב. אוי לו לדור שכך נתקע, וירד גשם.  לליהודה בן גמליאואמר כמה יש בין שמואל הרמתי 

צם ונחלש ובלע כף  ג. ר"פד גשם. שיחבטוהו מגודא לארעא וחלש דעתיה ויר ר"נ אמר
אושעיא זעירא אמר לבי תי מיטרא. * ואר"פ ואיכסיף  ,וא"ל ר"נ שיגמע עוד אחד, דייסא

שיעזבוהו  ואמרו בני עירודכלה שעיניה טרוטות כל גופה צריכה בדיקה וציערוהו, נשיאה 
ל בני הכפר את כ יד"ח וציאאותו אדם שהבעבור ירד גשם בימי רבי . * ם שמיםדכוונתו לש

מלמד דרדקי שמלמד בני עניים כעשירים ולא נוטל  עבורב ירדוכן בקידוש והבדלה, וק הדח
גזר תענית ולא ירד גשם,  המעשים עם רבא: א. * תשלום ממי שאין לו, ומפייס אותם בדגים.

]שבא רעב ע"י שהקפיד על ששיחקו בלחם, ואח"כ שלף נעלו כשראה ואמר דאף דר' יהודה גזר וירד 
ואמר שלא יקנום ת של תמרים ובא מטר, ומלאכים מילאו ספינות בחול ונעשה לחיטים שמתאספים לקנות פסול

אנן עדיפי מנייהו שאנו לומדים כל הששה סדרים, ויש לנו תליסר מתיבתא  דהוי מעשה ניסים[,
ולא ירד גשם וביקש מהציבור שילינו  גזר תענית ב.בעוקצין, אלא שאין הדור דומה יפה. 

עת ד'שלום טוב לרב טוב מריבון טוב' ואמר רבא  הגרוניא בחלום:והראו לר"א מבתענית, 
 .ו וכו'הלקה את האדם שבא על גויה, ורצה המלך לצער ג.להתפלל, וירד גשם.  רצון

 ף כהד    
הלך בדרך וירד גשם ואמר כל העולם בנחת וחנינא בצער  א: א.סהמעשים עם ר"ח בן דו

וירד גשם,  ]שלא יורד גשם בשדות[שחנינא בנחת וכולם בצער  וכשהגיע לביתו אמרופסק גשם, 
 ב. בכל יום בת קול אומרתשלא יכנס תפילת עוברי דרכים.  ולא הועילה לו תפילת הכה"ג

ג. אשתו הסיקה את התנור שכל העולם ניזון בעבורו, והוא די לו בקב חרובין מע"ש לע"ש. 
מלא כל התנור בלחם, והלכה להביא והניחה דבר שיעלה עשן וכו', ונעשה נס שנתבע"ש 

ואחר שראו בחלום שיחסר להם לעוה"ב, התפללו ולקחו  קיבלו בנס רגל מזהב .דהמרדה. 
ודלק בנס עד  התחלף לבתו כלי של שמן בחומץ .ה ]וגדול הנס האחרון מהראשון[.זאת בחזרה 

לשכנים שאם הם לא  ואמר ]ע"י מעשה שמצא תרנגולים ומכרם וקנה עיזים[, גידל עיזים ו.הבדלה. 
 אמהו. קורות הבית של שכינתו איכו התארכו בנס מזיקות שיביאו לערב דובים בקרניהם. 

היה עני והקיז דם ואכל שום ונתעלף ובכה  ר"א בן פדת* דסניפים עשאום.  וי"אלכל צד, 
]על שלוש עשרה נהרות של אפרסמון שיקבל[, וחייך  ]דרוב ימי חייו עברו, ולא רצה שיתהפך העולם בעבורו[,

גזר תענית ולא ירד גשם והזמין את ריב"ל ולא ירד, ואמר  * ר"ח בר חנינא.ויצא ניצוץ ממצחו
לוי גזר תענית ולא ירד רקיע כסי פניך ולא נתכסתה, ואמר כמה עזין פני רקיע וירד גשם. * 

כאשר הראה  , ונצלע בעבור זהואמר רבש"ע עלית וישבת במרום ואינך מרחם על בניך גשם
שמע עננים שרוצים להוריד גשם בעמון ומואב ואמר ר"ח בר לולייני קידה קמיה רבי. * 
שעושה פירות  צדיק כתמר יפרח וכן דרשלא רצו לקבל את התורה, בעבר שיורידו כאן שהרי 
טפחיים, ובבתולה ]ואף ששנינו דהלוקח אילן מחבירו מגביה טפח, ובסדן שגזעו מחליף  וכארז בלבנון ישגה

 ר"א גזר י"ג תעניות ולא ירדו גשמים* איכא י' מיני ארזים[. הא עו מחליף, זשלש, ובדקל וארז משריש דאין ג
ובאחרונה כשיצאו העם שאלם אם תיקנו לעצמם קברים, וגעו כל העם בבכיה וירד גשם, 

ו מלכנו וכו' ור"ע אמר אבינואמר כ"ד ברכות ולא נענה  וכן היה מעשה שירד ר"א לפני התיבה
מאימתי מפסיקין  *ולא מפני שזה גדול מזה, אלא שהיה ר"ע מעביר על מידותיו.  וירד גשם,

]דסימן הוא טפח  בחריבה לחכמיםאם נטשטשו כמלא ברך המחרישה,  לגזור תעניות: לר"מ
עולה תהום  וכאשר יורד גשם טפחג' טפחים, ובעבודה טפחיים,  בבינונית שרוב גשמים נכנסו[,

אחר  התענו וירדו גשמים: לר"מג' טפחים. *  ובשאינה עבודהטפחיים,  בעבודהלקראתו 
אחר ט' וכן הלכה, ולר' יוסי ]שאז זמן אכילה[ אחר חצות ישלימו ' יהודה לרהנה"ח ישלימו, 

ר גז שמואל הקטן* ]דבני מלכים קמים בג' שעות ושוהין ו' שעות[. שעות ישלימו שכן מצינו באחאב 
ואמר דאינו שבח הציבור, דמשל לעבד שאין רבו רוצה  קודם הנה"חתענית וירדו גשמים 

אם  אלא שבחו של ציבורדומה לעבד שמתמקמק ומצטער,  וכן אחר השקיעהלשמוע קולו, 
 אומרים הלל הגדול אחר האכילה גזרו תענית וירדו גשמים* אמרו מוריד הגשם וירד הגשם. 

קודם הלל אומרים  אך במקום ששכיח שכרות נותן לחם לכל בשר[, ]שיהא על השבע, דכתיב ביה
 אבי גובר. כדאשכחן בבי  האכילה

 כז-ף כוד    
]וביוכ"פ ביוהכ"פ  ג.במעמדות.  ב.בתעניות.  בכל התפילות: א. נושאים כפיהםג' פעמים בשנה 

כדי שיהיו שלוחי  נביאים ראשונים תקנו מעמדות*  יש ד' תפילות: שחרית מוסף מנחה ונעילה[.
וכנגדם כ"ד מעמדות של כהנים לויים  ,ואיכא כ"ד משמרות כהונהישראל לעמוד על הקרבן, 

וכשהגיע הזמן חצי עלו לירושלים וחצי ליריחו כדי לספק מים ומזון לאחיהם, וישראלים, 
אף כלי שיר מעכבין. *   , ולמ"ד עיקר שירה בכלימעכבין את הקרבן וכהנים לוים וישראלים

 , ודודהעמידן על ט"ז ושמואלד' מאלעזר וד' מאיתמר,  משה תיקן לישראל ח' משמרות
 וי"א שמשה תיקן ט"ז מעמדות, ]ומיסודו של שמואל שתיקן ט"ז תיקן דוד כ"ד[,העמידן על כ"ד 

]אך איתמר נשאר ח' כמקודם שנא' אחוז אחוז וכשרבו בני אלעזר הוסיפו עוד ח' משמרות מאלעזר 
ידעיה חרים פשחר ואימר, וחילקו כל  :והם ובבית שני רק ד' משמרות עלו מהגולה, לאיתמר[

*  והתנו שאפי' אם יהויריב יעלה מהגולה יהיה טפל לידעיה. [שיהו כ"ד משמרות]משמר לשש 
ביהכנ"ס מתכנסין ב י מעמדשואנמתפללין על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון,  אנשי משמר

על הולכי מדבריות  בשלישי]שנא' בו יהי רקיע בתוך המים[, על יורדי הים  ביום שניומתענים 
בחמישי  ]שבו נתלו מאורות, ומארת כתיב[,שלא תיפול אסכרא בתינוקות ברביעי  ]ותראה היבשה[,

 ולא ביום ראשוןמפני כבוד השבת,  ולא צמו ביום שישי ]שרץ נפש חיה[,על עוברות ומניקות 
נחלש ג.  שלישי ליצירה וחלוש. ב.מפני הנוצרים שעושין אותו יו"ט שלהם.  והטעם: א.

]דאלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים  מעשה בראשיתבקראו בתורה שהלכה הנשמה יתירה. * 
וקריאת פרשה גדולה את קריאת אותו היום ומחרתו,  [, דאמר אברהם במה אדע כי אירשנה וכו'וארץ

]כיון דלא דולג  ולרב ,קורין בשניםם ובראשית דהויא ה' פסוקי קורין בשנים והקטנה ביחיד,
ואין להק' מדתניא דפרשה של ה' פסוקים , ]גזירה משום הנכנסים והיוצאיםפוסק  ולשמואלפסקיה משה[, 

מתוך  וקראו בשחרית ובמוסף, ליה רווחא[ דשאני התם דאית ,קורין מפרשה אחרת ,ג'קורין ביחיד ואם קרא 
 כל אחד קורא ע"פ בפ"ע.  ולר' יוסיהיחיד קורא ע"פ ומוציא את כולם,  לת"ק :ובמנחההספר, 

 חף כד    
משלהם, והתנו שלעולם משפחות אנשים והתנדבו  כשעלו מן הגולה לא היו עצים בלשכה

בני  -ר"ח ניסן :זמנם תשעהו, או עצים ללשכה באותו תאריך אפי' אם הלשכה מלאהיאלו יב
י' בני יונדב בן רכב, -אב 'זבני פרעוש בן יהודה,  -ה' באבבני דוד,  -תמוזכ' ארח בן יהודה, 

טעה ש ועמהם כהנים ולויים ומי ,זתוא בן יהודה -אבבטו' בני סנאה בן בנימין,   -אבב
]ונקראו כך מפני שכשגזרה המלכות שלא יביאו עצים וביכורים ובני גונבי עלי וקצעי קציעות  ,בשבטו

פום בקציעות ואמרו שהולכים לעשות עיגולי דבילה במכתשת ובעלי, וכן בני סלמאי ו סלי ביכורים וחיאיהב
כ' פחת מואב בן יהודה,  -כ' אב, הנתופאי עשו מהעצים סולמות ואמרו שהולכים להביא גוזלות וכו'[

ביום שיש *  .בני פרעוש בן יהודה בשניתשוב הקריבו  -א' טבתבני עדין בן יהודה,  -אלול
אין מעמד במנחה  לר"ע :וביום שיש קרבן מוסף ]דאין להם פנאי[,אין מעמד בשחרית  :הלל

קרבן מוסף דוחה רק מעמד דידיה ולא מנחה  ולר' יוסי אין רק במנחה, ולבן עזאיובנעילה, 
]דטרודים בקרבן עצים שמביאין אותו סמוך למנחה, אין במנחה  לר"ע :וביום שיש קרבן עצים ונעילה,

אך ונדחית,  ברי סופריםאין בנעילה דהויא מדולבן עזאי  יטלו שלא נתאחרו כ"כ[,אך נעילה לא ב
שבר"ח טבת ואמרינן  וחזר ר"ע והודה לבן עזאי,, מד"ת ואינה נדחיתהוי ד במנחה יש מעמד

אך הלל דר"ח ניסן לא דוחה את קרבן מוסף ועצים, ]חנוכה[ שיש בו הלל  לא היה מעמד כלל
הפורעניות שאירעו * . ]ויחיד לא יתחיל ואם התחיל גומר[ואף מדלגין בו כיון שהוא מדרבנן  המעמד

מיהו  ,, ואף דנח' אם נתנו בו' או בז' סיוןנשתברו הלוחות הראשונותבי"ז בתמוז ומנין: א. 
ירד ושבר את  ונמצא שבי"ז בתמוזלכו"ע בז' בו עלה משה להר למשך מ' יום שלימים, 

בקעה בט' בתמוז[. ו]אך בבית ראשון הית שני העיר בב הובקעהג. גמרא.  ב. בוטל התמיד,הלוחות. 
באותו היום שבוטל ה. מנשה העמיד צלם בהיכל גמרא.  ד. שרף אפוסטמוס את התורה,

 . ]מעת הוסר התמיד ולתת שקוץ משומם, והיו שנים ונפל אחד על חבירו ושבר את ידו[התמיד 

 ף כטד    
שבשנה ראשונה נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, הפורעניות שאירעו בט' באב ומנין: א. 

ובכ' באייר נסעו הוקם המשכן,  ובשנה שניה בר"ח ניסןנבנה המשכן,  את מצריםיליצ
וקבלו חודש ימים  האספסוף התאוו לבשראייר  ובכ"גמהר ה' דרך שלושת ימים,  לראשונה

ואז שלח משה  ,עד כ"טומרים נצטרעה והיתה בהסגר ז' ימים והמתינו לה  עד כ"ב סיון,
בכיה  ובכו בליל ט' באב [תמוז באותו השנה היה מלא] בח' באב מרגלים וחזרו מקץ ארבעים יום

שנבוזראדן בא לירושלים בז' באב ונכנסו  ב. חרב הבית בראשונהשל חינם ונקבעה לדורות. 
ודלק ובתשיעי סמוך לחשיכה הציתו את האש נכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו עד התשיעי, 

דאם היה באותו הדור היה קובעו  ור' יוחנן אמרדכתיב אוי לנו כי פנה היום,  כל העשירי
ג. נחרב הבית אתחלתא דפורענות עדיפא.  אך לרבנןבעשירי שרובו של היכל נשרף בו, 

משמרתו של בו תמוצאי שביעיבו חל במוצ"ש שמגלגלין חובה ליום חייב, וט' באב בשניה
יצמיתם ', ולא הספיקו לומר 'עליהם את אונם וברעתם יצמיתם בויש' הלוייםיהויריב ואמרו 

ואז ע"י טורנוסרופוס הרשע,  ה. נחרשה העיר ירושליםגמרא.  ד. נלכדה ביתר,. 'ה' אלוקינו
ובא אדון אחד ואמר ברמז בעל החוטם מתבקש ונחבא ר"ג, והבטיח  גזרו להרוג את ר"ג

]שסבורים שמת על ת ואז נתבטלה הגזירה לאדון שאם יצילו יזכה לעוה"ב, ונפל האדון מהגג ומ
שכשנחרב הבית בראשונה ומייתי שהאדון מזומן לעוה"ב,  ויצתה בת קול ואמרהשהרעו לגזור[, 

ל בידם וזרקום כלפי מעלה ויצאה כמין כהינתקבצו כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ה
לית כולך לגגות וכו', והקב"ה ועליהם קונן ישעיהו מה לך איפוא כי עפיסת יד וקבלה מהן וקפצו לאש ]

ויש ליזהר מלדון עם  דיני ט' באב: א. משנכנס אב ממעטין בשמחה* . מקרקר קיר ושוע אל ההר[
]ולתת להם אחרית ותקוה אלו דקלים וכלי   זלועולה המ מרבין בשמחהאז גוי ויזמן עצמו באדר ש

 רב שרי :ולאחר ת"בבשבוע שחל בו ת"ב,  ב. אסרו לכבס. [םתפוחישל פשתן, וריח בני כריח שדה 
ולר"מ כל שבתה, תי כרשב"ג שאוסר באותו השבוע שנא' ואו ושמואל אוסרותניא כוותיה, 

והלכה  ,שנא' חדשה כל החודשאסור ולר' יהודה שנא' והשבתי חגה,  אסור מר"ח עד התענית
שרי לכבס * ת"ב שחל בע"ש  .רק באותו שבוע ורק לפניו ולקולאאסור דכר"מ וכרשב"ג 

 :לכבס ולהניח . *לה אך אביי לייט בחמישי, ואם לא כיבס שרי אף בע"ש מהמנחה ולמעלה,
ור' ששת  ,היינו ללבוש ובאין לו רק חלוק אחד[, דהא דקתני דבחמישי מותריןלדבריו מ ל"ק]ו שריר"נ 

וכלי שרי,  ושלנ וכיבוס ואסור, גיהוץ שלנו ככיבוס שלהם*  ., ותניא כוותיהאסר דבטלי קצירי
, טירקורין ג' ואחרון מפ חמישיני ובבש חל ת"ב * .]אך אסור ללובשם[ אין בהם משום גיהוץ פשתן

  לעולם קורין שלושה.  ולר' יוסי, טיר אחדקורא אחד ומפ ובחל בשאר הימים לת"ק
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