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תענית כג כט
דף כג בעתם של הגשמים הוא בלילות רביעי ושבת ,וכך היה בימי שמעון בן שטח שירדו גשמים
בלילות רביעי ושבת ,והיו החיטים ככליות והשעורים כגרעיני זיתים ,ועדשים כדינרי זהב ,וצררו מהם
דוגמא לדורות להודיע כמה גרם החטא שכתוב ועוונתיכם הטו אלה וחטאותיכם מנעו הטוב מכם ,וכן היה
בימי הורדוס כשבנו את ביהמ''ק ,ירדו גשמים בלילה ולמחרת נשבה הרוח ופזרה העבים וזרחה החמה,
ויצאו העם למלכאתם וידעו שמלאכת שמים בידם.
פעם יצא רוב אדר ולא ירד גשם וקראו לחוני המעגל שיתפלל ,והתפלל אך לא ירד גשם ,ועג עוגה ועמד
בתוכה כמו שעשה חבקוק הנביא ,שכתוב על משמרתי אעמודה ואתיצבה על מצור ,ואמר חוני ,רבש'' ע
בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך ,ואני נשבע בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך
והתחילו לנטוף גשמים ,אמרו לו תלמידיו שנראה שזה רק להתיר השבועה ,ואמר חוני שלא שאלתי כך
אלא גשמים שיורדים לבורות שיחין ומערות ,וירדו בזעף עד שכל טיפה היתה כמלא פי חבית ושיערו
חכמים שהטיפה לא היתה פחות מלוג ,ואמרו תלמידיו ראינוך ולא נמות ,שנראה שהגשמים יורדים לאבד
העולם ,ואמר חוני לא כך שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה ,וירדו כראוי עד שעלו העם להר הבית
מפני הגשמים ,ואמרו לו שכמו שהתפללת שירדו התפלל שיפסיקו ,אמר להם שמקובל אצלו שלא
מתפללים על רוב הטובה ,אך אמר שיביאו לו פר הודאה ,והביאו לו ,וסמך ידיו עליו ואמר רבש''ע עמך
ישראל שיצאו ממצרים כשכעסת עליהם לא יכלו לעמוד ,וכן כשהשפעת טובה אינם יכולים לעמוד ,יה'' ר
מלפניך שיפסקו הגשמים ויהיה רוו ח בעולם ונשבה הרוח והתפזרו העבים וזרחה החמה ויצאו העם לשדה
להביא כמהים ופטריות ,ושלח לו שמעון בן שטח שאילולא אתה חוני היינו גוזרים עליך נידוי ,שהרי
אפילו בשנים של אליהו שהיו אצלו מפתחות הגשמים הוא נשבע שלא ירדו ,ואתה נשבע שירדו ויש
חילול ה' אלא אתה מתחטא לפני המקום ועושה רצונך כבן לפני אביו ,שאומר לו רחץ אותי בחמין ושטוף
אותי בצונן ,תן לי אגוזים אפרסקים שקדים ורימונים ,ואביו נותן לו ,ונאמר עליך ישמח אביך ואמך ותגל
יולדתך ,ובני לשכת הגזית שלחו לחוני שעליו נאמר ותגזר אומר ויקם לך ,שעל ידי שגזרת מלמטה ה' קיים
מלמעלה ,ועל דרכיך נגה אור שהדור שהיה אפל הארת לו בתפילה ,כי השפילו ותאמר גוה ,שהדור היה
שפל והגבהת אותו בתפלתך ,ושח עינים יושיע ,שהדור ש היה שח בעוונו הושעת אותו בתפילה ,ימלט אי
נקי ,הדור שלא היה נקי מלטת בתפלתך ,ונמלט בבור כפיך ,שמלטת אותו במעשה ידיך הברורים,
ר' יוחנן אמר שחוני הצטער כל ימיו על הפסוק שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים,
והיינו שהיו כמו בחלום ע' שנה ,ואיך זה יתכן ,ויום אחד הלך בדרך וראה אדם אחד שזורע חרובים ואמר
לו מתי יוציא פירות ,אמר לו עוד ע' שנה ,אמר לו נראה לך שתחיה עד אז ,אמר לו שמצאתי את העולם עם
חרובים וכמו שאבותי שתלו לי אני שותל לבני ,וישב לאכול ואח''כ ישן ,ועלתה שן סלע סביבו ונכסה
מהעין וישן ע' שנה ,וכשהתעורר ראה אדם שקוטף החרובים ,אמר לו האם אתה שתלת אותם ,אמר לו אני
נכדו של השותל ,אמר אם כן ישנתי ע' שנה ,וראה שלחמורו נולדו ולדי ולדות ,הלך לביתו ושאל אם בנו
של חוני קיים ,אמרו לו שבנו אינו קיים ,אך בן בנו קיים ,אמר להם אני חוני ולא האמינו לו ,הלך לביהמ'' ד
ושמע שהם אומרים שהשמועה מאירה כמו בימיו של חוני המעגל שכשנכנס לביהמ''ד היה מתרץ את כל
הקושיות ,אמר להם אני הוא ולא האמינו ולא עשו לו כבוד כראוי לו וחלשה דעתו וביקש רחמים ומת,
ואמר רבא שעל זה אומרים או חברותא או מיתותא.
אבא חלקיה היה בן בנו של חוני וכשהיו צריכים גשמים שלחו אליו שיתפלל על כך ,ופעם אחת שלחו
אליו זוג של תלמידים שיתפלל על הגשמים ,והלכו לביתו ולא מצאוהו והלכו לשדה ומצאוהו עודר,
ושאלו בשלומו עמוד ב ולא החזיר להם פניו ,וכשנשא עצים נשא את העצים והמעדר בכתף אחד ,וגלימתו
בכתף השניה ולא נעל נעליו בדרך רק כשהגיעו למים ,וכשהלכו ליד קוצים הגביה בגדו ,וכשהגיע לעיר
יצאה אשתו מקושטת לקראתו ,וכשנכנס לבית נכנסה אשתו לפניו ,ואח''כ נכנסו התלמידים ,וישב לאכול
ולא שיתף התלמידים ,ונתן לבנו הגדול חלק אחד ולקטן ב' חלקים ,ואמר לאשתו יודע אני שהם הגיעו
לבקש גשם נעלה שנינו לגג ונתפלל ויבא גשם ולא נחזיק טובה לעצמינו ,ועמדו להתפלל הוא בצד אחד
והיא בצד השני ,והגיעו עננים מהצד שלה ,וכשירד אמר להם מה רצונכם ,אמרו לו ששלחונו אליך
להתפלל על גשמ ים אמר להם ברוך המקום שאתם לא צריכים אותי לכך ,אמרו לו יודעים אנו שבזכותך
באו הגשמים רק הסבר לנו כמה דברים תמוהים שעשית ,מדוע בתחלה כששאלנו בשלומך לא ענית ,אמר
להם שאני שכיר יום ואיני יכול להתעכב בעבודתי ,שאלו מדוע גלימתך היתה בכתף אחרת אמר להם
שהיא שאולה ולא שאלתיה לישא עליה משא ,שאלו מדוע בדרך לא נעלת מלבד במים ,אמר להם שבדרך
אני רואה אם יש מזיקים ,ובמים איני רואה ,ושאלו מדוע הגבהת הבגד בקוצים ,אמר להם שהבגדים אם
יקרעו אי אפשר לתקנם אך הרגל עצמה תתרפא ,שאלו מדוע יצאה אשתך מקושטת לקראתך ,אמר להם
כדי שלא אשא עיני באשה אחרת ,ושאלו מדוע היא נכנסה לפניך לבית ,אמר להם שאיני יכול להשאירה
בחוץ עמכם כשאיני מכירכם ,ושאלו מדוע לא הצעת לנו לאכול עמך ,אמר להם שאין לי מספיק פת
ואמרתי שלא תחזיקו לי טובה לחנם ,ושאלו מדוע לגדול נתת אחד ולקטן שנים ,אמר להם שהגדול מצוי
בבית והקטן נמצא בבימ''ד ,ושאלו מדוע עלו העננים מצד אשתך ,אמר להם שכיון שהיא נמצאת בבית
והיא נותנת לעניים פת מוכנה קרובה ההנאה ממנה לעני ,ואני נותן רק מעות לעני וההנאה אינה קרובה,
ועוד סיבה שהיו בריונים בשכנותי שאני בקשתי רחמים שימותו והיא בקשה שיחזרו בתשובה ,וחזרו.
חנן הנחבא היה בן בתו של חוני המעגל ,וכשהיו צריכים לגשם היו שולחים אליו תינוק הלומד תורה והיה
מחזי ק בגלימתו ומבקש אבא אבא הבא מטר ,וחנן התפלל רבש'' ע עשה בשביל אלו שלא מכירים בין אבא
שנותן מטר לאבא שאינו נותן מטר ,וקראו לו נחבא שהיה מתחבא בבית הכסא.
אמר ר' זריקה לרב ספרא תראה מה בין החזקים של א''י לחסידי בבל ,שכשרב הונא ורב חסדא רצו
להתפלל על גשם אמרו נתכנס יחד אולי יתרצה הקב''ה שירד גשם ,ואילו בא''י ר' יונה אביו של ר' מני
כשבאו אליו להתפלל על גשם היה נכנס לביתו לקחת הסל ואמר אקח לי תבואה בזוז ויצא בחוץ למקום
עמוק שכתוב ממעמקים קראתיך ,ועמד במקום צנוע והתכסה בשק והתפלל וכשחזר לביתו אמרו לו הבא
התבואה ,אמר שכיון שירד גשם א''כ לא קניתי במחיר יקר ,ור' מני בנו כשציערוהו מבית הנשיא השתטח
על קברו ,ואמר אבא מצערים לי ויום אחד כשעברו שם נדבקה שם רגל סוסיהם עד שקיבלו שלא יצערוהו
יותר ,ור' מני היה מצוי אצל ר' י צחק בן אלישיב ואמר לו שעשירי בית חמיו מצערים אותו ,והתפלל
שייענו ונעשו עניים ,ואח'' כ אמר לו שהם דוחקים אותו והתפלל שיעשירו שוב ,וכך היה ,ואמר לו שאשתו
אינה מקובלת עליו ,אמר לו מה שמה ,אמר לו חנה ,אמר תתיפי חנה ,וכך היה ,אח''כ אמר לו שהיא
מתגאית עליו והתפלל שתחזור לכיעורה וכך היה ,והיו ב' ת למידים אצל ר' יצחק בן אלישיב ובקשוהו
שיתפלל שיחכימו ,אמר להם שעכשיו שלחתי את כח תפילתי ,ר' יוסי בר אבין למד אצל ר' יוסי מיוקרת,
ואח''כ עבר ללמוד לפני רב אשי
דף כד יום אחד שמע ש רב אשי לומד ששמואל אמר שהשולה דגים מהים בשבת חייב כשיבש בו
כשיעור סלע ,אמר לו אמור בין סנפיריו ,אמר לו שזה דעת ר' יוסי בר' אבין ,אמר לו שאכן זה הוא ,אמר לו
הרי למדת אצל ר' יוסי מיוקרת ,אמר לו שכן ,אמר לו מדוע עזבת אותו ,אמר לו שהוא לא חס אפילו על
בנו או בתו ,שפעם אחת היו לו פועלים בשדה ואיחר להביא להם פת ,ואמרו לבנו שהם רעבים והם היו
תחת תאנה ואמר בנו תאנה הוציאי פרותיך ויאכלו פועלי אבא וכך היה ,ובינתים הגיע אביו ואמר להם אל
תקפידו שאחרתי כי הייתי עסוק במצוה ,אמרו לו שה' ישביע אותך כמו שבנך השביע אותנו ,אמר להם
ממה ,וספרו לו ,אמר ר' יוסי לבנו שאתה הטרחת את קונך שתוציא התאינה פירות שלא בזמנן ,לכן תאסף
מהעולם קודם זמנך ,והיתה לו בת בעלת יופי ,יום אחד ראה אדם שנדחף בגדר לראותה ,שאל אותו מה
רצונך ,אמר לו אם לא נשאתי אותה לפחות אזכה לראותה ,ואמר בתי את מצערת לבריות שובי לעפרך ולא
יכשלו בך בני אדם ,והיתה לו חמור שהיה משכירה והיו שמים עליה השכר ואם הוסיפו או החסירו לא זזה
ופעם שכחו עליה זוג סנדלים ולא הלכה עד שלקחום ממנה והלכה.
מאלעזר איש בירתא היו מתחבאים גבאי הצדקה ,שתמיד היה נותן כל מה שהיה לו ,יום אחד לקח מעות
לשוק לקנות לבתו נדוניה וראוהו הגבאים ונחבאו ממנו ורץ אחריהם והשביעם במה הם עוסקים ,אמרו לו
להשיא יתום ליתומה ,אמר להם הם קודמים לבתי ונתן להם כל מה שהיה לו ,ונשאר לו זוז אחד וקנה בו
תבואה וחזר לביתו ונתנם באוצר ,וכשבאה אשתו אמרה לבתה מה הביא אבא ,אמרה לה איני יודעת אך
מה שקנה שם באוצר ,והלכה וראתה שהוא מלא חיטים ואי אפשר לפתוח הדלת ,הלכה בתו לביהמ'' ד
ואמרה לו ראה מה עשה לך אוהבך ,אמר לה העבודה שהן הקדש ו אין לך בהם יותר משאר עניי ישראל.
ר' יהודה נשיאה גזר תענית על גשמים ולא באו ,ואמר כמה יש משמואל הרמתי עד יהודה בן גמליאל אוי
לדור שכך נתקע אוי למי שעלה כך בימיו ,וחלשה דעתו ואז בא מטר.
בבית הנשיא גזרו תענית ולא הודיעו לר' יוחנן ור''ל ,והודיעו להם רק בבוקר ,אמר ר''ל שלא קיבלנו
מאתמול אמר ר' יוחנן שאנו נגררים אחר כולם.

גליון  101פרשת בלק תשע''ד
פעם גזרו בית הנשיא תענית על גשמים ולא ירדו ,אמר הושעיא זעירי מן חבריא שכתוב והיה אם מעיני
העדה נעשתה לשגגה ,וזה משל לכלה בבית אביה שאם עיניה יפות אין גופה צריך בדיקה ,אך אם עיניה
טרוטות גופה צריך בדיקה ובאו עבדי הנשיא ושמו סודר בצוארו וציערוהו ,ואמרו להם בני העיר עזבוהו
שהוא מצער גם אותנו אך אנו רואים שכל דבריו לשם שמים ,לכן אנו לא אומרים לו כלום.
רבי גזר תענית ולא ירד גשם ,וירד לפניו אילפא או ר' אילפי ואמר משיב הרוח ונשבה רוח ,ואמר מוריד
הגשם וירד גשם ,אמר לו מה מעשיך ,אמר לו אני גר בכפר עני שאין בו יין לקידוש והבדלה ואני טורח
ומביא יין ומוציא את כולם ידי חובה.
רב הגיע למקום וגזר שם תענית ולא ירד גשם ,וירד לפניו ש''ץ אחד ו אמר משיב הרוח ונשבה רוח ,ואמר
מוריד הגשם וירד גשם ,אמר לו רב מה מעשיך ,אמר לו שאני מלמד תינוקות ואני מלמד בני עניים כבני
עשירים ואינני לוקח שכר ממי שאינו יכול ,ויש לי דגים שאני משחד ומפייס בהם את מי שאינו רוצה
ללמוד והוא לומד.
ר''נ גזר תענית והתפלל ולא ירד גשם ,ואמר שלקחו את נחמן וחבטוהו מהכותל לקרקע ,וחלשה דעתו ואז
ירד גשם ,רבה גזר תענית והתפלל ולא ירד גשם ,אמרו לו שרב יהודה היה גוזר תענית והיה יורד גשם,
אמר להם מה אעשה שאמנם בלימוד אנו עדיפים מהם ,עמוד ב שהרי בימי רב יהודה היו לומדים רק נזיקין
ואילו אנו לומדים בכל הסדרים ,וכשרב יהודה הגיע במסכת עוקצים האשה שכובשת ירק בקדרה או זיתים
שכבשן בטרפיהם טהורים אמר שהוא רואה כאן הוויות של רב ושמואל ,ואילו לנו יש י''ג ישיבות
שלומדים עוקצין ,וכשרב יהודה היה שולף נעל אחת ירד גשם ואנו צווחים כל היום ולא משגיחים בנו,
ואם יש לנו מעשים מי שיודע יגיד ,אך מה יעשו גדולי הדור שאין דורם ראוי.
רב יהודה ראה שני אנשים שזלזלו בלחם אמר א'' כ יש שובע בעולם ונתן עיניו ונהיה רעב ,אמרו החכמים
לרב כהנא בן רב נחוניא משרתו שמצוי אצלו ,שיגרום שיצא בפתח הסמוך לשוק ,ורב יהודה יצא לשם
וראה אסיפה ושאל אותם מה זה ,ואמרו לו שהם עומדים סביב סל תמרים אמר א''כ יש רעב בעולם ושלף
נעל אחת ובא מטר ,וכשרצה לשלוף את השניה בא אליהו ואמר לו שהקב''ה אומר שאם תשלוף אותה
יחרב העולם.
רב מרי בן בת שמואל אמר שהוא עמד על שפת נהר פפא וראה מלאכים בדמות מלחים שמילאו חול
בספינה ,ונעשה קמח סולת ובאו כולם לקנות ,ואמר להם שלא יקנו מזה כי זה מעשה ניסים ולמחרת
הגיעה ספינה עם חיטים מפרזינא.
רבא הגיע להגרוניא וגזר תענית ולא ירד מטר ,אמר שכולם ילכו לישון בתעניתם ,ולמחרת שאל האם
מישהו ראה חלום ,אמר ר'' א מהגרוניא שקראו לו בחלום שלם טוב לרב טוב מריבון טוב שמטובו מטיב
לעמו ,אמר רבא א''כ זה עת רצון והתפללו וירד גשם.
אדם אחד חייבו רבא מלקות שבעל כותית ומת כשהלקוהו ,ושמעו בית המלך ורצו לצער את רבא ואמרה
איפרא הורמיז לבנה המלך שלא יתע סק עם היהודים שריבונם נותן להם מה שמבקשים ,ואמרה לו שאם
הם מתפללים על מטר יורד מטר ,אמר לה שאולי ירד כי זה זמנו ,אך נראה אם יתפללו עכשיו בתקופת
תמוז אם ירד גשם ,ושלחה לרבא שיתפלל עכשיו על גשם והתפלל ולא ירד מטר ,ואמר רבש''ע אלוקים
באזנינו שמענו אבותינו ספרו לנו פועל פעלת בימיהם בימי קדם ואנו בעינינו לא ראינו ,וירד גשם עד
שנפלו המרזבים של הצפורים לחדקל ,ובא אליו אביו בחלום ואמר לו שמי מטריח כך כלפי שמיא ואמר
ל רבא שישנה מקומו וכך עשה ולמחרת ראה שבמיטתו יש רושם של סכינים,
רב פפא גזר תענית ולא ירד מטר וחלש לבו ונשרף לו קדירת דייסא ,והתפלל ולא ירד גשם ,אמר לו ר''נ
בר אושפזתי שאם תשרוף קדירה נוספת ירד גשם והוא התבייש ,ואז חלשה דעתו וירד גשם.
ר' חנינא בן דוסא הלך בדרך וירד גשם ,ואמר ,כל העולם בנחת וחנינא בצער ופסק הגשם ,וכשהגיע לביתו
אמר כל העולם בצער וחנינא בנחת וחזר הגשם ,ואמר רב יוסף שתפלת הכה''ג ביוה''כ לא הועילה כלפי
ר' חנינא ,ולרב יהודה התפילה היתה שתהיה השנה הזו גשומה ושחונה ,ולכאורה שחונה זה חסרון ,אלא
הכוונה שגם אם תהיה שחונה תהיה גשומה וטלולה ,ולא יכנס לפניך תפלת עוברי דרכים ,ורב אחא בר
רבא אמר שהכה''ג סיים ולא יסור שלטון מבית יהודה ולא יהיו צריכים עמך להתפרנס זה מזה ולא מעם
אחר ,ורב אמר שכל יום יוצאת בת קול שכל העולם ניזון בגלל ר' חנינא ולו עצמו מספיק קב חרובים
מער''ש לער''ש ,וכל ער'' ש אשתו היה רגילה להבעיר התנור ולהעלות עשן שלא תתבייש מהשכינות
דף כה והיתה לה שכנה רעה שאמרה לעצמה הרי אין לה כלום אראה מה היא אופה ,ודפקה בדלת
ואשת ר'' ח התביישה ועלתה לחדר ,ונעשה לה נס וכשנכנסה השכנה ראתה שהתנור מלא לחם ,אמרה לה
הביאי המרדה שלא יחרך הלחם ,אמרה לה אכן הלכתי להביא מרדה ,ושנו שבאמת זה היה כוונתה כי
היתה מלומדת בניסים ,ואמרה לבעלה עד מתי נצטער כך ,אמר לה מה אעשה אמרה לו תתפלל שה' יביא
לך משהו והתפלל ויצאה פיסת יד והביאה רגל שולחן מזהב וראתה בחלומה שכל הצדיקים אוכלים
בשולחן זהב עם שלש רגלים ולה עם שני רגלים ,אמרה לו נוח לך שכולם יאכלו בשולחן שלם ושלנו
שולחן חסר ,אמר לה שיתפלל ויקחו חזרה ,והתפלל ולקחו את הרגל ושנו שהנס האחרון גדול יותר,
שידוע שדבר שנותנים לא לוקחים חזרה ,ער''ש אחד ראה שבתו עצובה ושאל אותה מדוע היא עצובה
אמרה לו שהתחלף לה כלי השמן בשל חומץ והדליקה בחומץ ,אמר לה מה אכפת לך מי שאמר לשמן
וידלק יאמר לחומץ וידלק ,ודלק כל היום ולקחו ממנו אש להבדלה.
פעם היו לו עיזים ובאו ו אמרו לו שהם מפסידים בשדות ,אמר שאם הם מפסידים יאכלו אותם דובים ,ואם
לא ,כל אחת תביא דוב בקרניה ,וכך היה ,היתה לו שכנה שבנתה בית ולא הספיקו הקורות ובאה אליו
ואמרה לה שלא הספיקו לה הקורות ,אמר לה מה שמך אמרה לו איכו ,אמר איכו יספיקו לך הקורות
ונעשה נס ו התארכו ויצאו אמה לכל צד ,ויש אומרים שנוספו להם סניפים ,ופלימו אמר שראה את אותו
בית שיצאו לו הקורות אמה לכל צד ואמרו לו שזה הבית שקירה ר' חנינא בתפילתו ,ולכאורה מהיכן היו
לו עיזים הלא היה עני ,ועוד שחכמים אמרו שאסור לגדל בהמה דקה בא''י ,ורב פנחס אומר שפעם עבר
אדם ליד פתח ביתו והניח שם תרנגולים ,ואשת ר' חנינא מצאה אותם והוא אמר לה שלא יאכלו ביציהם
והרבו ביצים ותרנגולים וציערו אותם ,ומכרן וקיבל בדמיהם עיזים ,ופעם עבר אותו אדם שאיבד
התרנגולים ואמר שהנחתי כאן את תרנגולי בעבר ,ושמע ר' חנינא ושאל אותו אם היה בהם סימן ונתן סימן
ונטל את העיזים.
ר''א בן פדת היה עני מאד וכשהקיז לא היה לו כלום לאכול ,ומצא צלע שום ואכלו וחלש לבו וישן ,ובאו
החכמים לבקרו וראו שהו א בכה וצחק ויצא ניצוץ אש ממצחו ,שאלוהו מדוע צחקת ובכית ,אמר להם
שישב עמו הקב'' ה ואמרתי לו עד מתי אצטער בעוה''ז ,ואמר לי אלעזר בני נוח לך שאהפוך את העולם
מתחיל תו ואז יתכן שתוולד בשעה של מזונות ,וגם אז זה לא ודאי ,אמרתי האם נשאר לי לחיות יותר ממה
שחייתי או שחיי בעבר הם יותר ,אמר לי שמה שחיית הוא יותר ,אמרתי א'' כ איני רוצה ,ואמר לי הקב''ה
שבגלל שאמרת כך תקבל לעוה''ב י'' ג נהרות של שמן אפרסמון צלולים כפרת וחדקל ,שתתענג בהם,
ואמרתי האם זה הכל ואמר הקב''ה מה נשאר לחבריך ,ואמרתי האם אני מבקש ממישהו שאין לו ,והכני
בצפורן על מצחי ,ואמר לי אלעזר בני הכתי בך בחיצים.
ר' חמא בר חנינא גזר תענית ולא בא מטר ,אמרו לו שכשריב''ל גזר כן ירד מטר ,אמר להם שהוא יותר
ממנו ,ואמרו לו שנבא ונכוון דעתינו וישברו הציבור לבם ויבא מטר ,ובקשו רחמים ולא ירד גשם אמר
להם נח לכם שירד מטר בשבילנו אמרו לו שכן ,ואמר רקיע רקיע כסה פניך ולא כיסה אמר כמה עזים פני
הרקיע והתכסה וירד גשם.
לוי גזר תענית ולא ירד גשם ואמר לפני ה' רבש'' ע עלית וישבת במרום ואינך מרחם על בניך ,וירד גשם אך
לוי נעשה צולע ,וע''ז אמר ר'' א שאסור להטיח דברים כלפי מעלה שאדם גדול הטיח דברים ונעשה צולע
והוא לוי ,ולכאורה זה קרה לו כשה דגים לפני רבי איךעושים קידה ,ויש לומר ששני הדברים גרמו לו,
ר' חייא בן לוליינו שמע שאמרו העננים זה לזה שיורידו מטר בעמון ומואב ,והתפלל רבש''ע כשנתת תורה
לעמך ני סית בכל העמים ולא קיבלו אותה ועכשיו אתה נותן להם גשם ונתנו גשם במקומם.
ור' חייא בן לולייני דרש בפסוק צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה שכתוב גם תמר וגם ארז שאם היה
כתוב תמר היינו אומרים עמוד ב שצדיק הוא כתמר וגזעו לא מחליף לכן דימו לארז ,ואם היה כתוב ארז
היינו אומרים שצדיק הוא כארז שאינו עושה פירות לכן נאמרו שניהם ,ולכאורה ארז גם אין גזעו מחליף
שכתוב שהלוקח אילן מחבירו לקוץ קוצץ יותר מטפח מהקרקע ובסדן השקמה ג' טפחים ובקנים וגפנים
מהפקק ומעלה ,ובדקל וארז יכול לשרש כי אין גזעם מחליף ,ויש ל ומר שהפסוק מדבר בשאר מיני ארזים
כדברי רב הונא שיש י' מיני ארזים שכתוב אתן במדבר ארז שיטה והדס וכו'.
ר''א גזר י'' ג תעניות על הציבור ולא ירד גשם ובתענית האחרונה ה תחילו לצאת ואמר אתם מכינים
לעצמכ ם קברים ובכו כולם וירד גשם ,ועוד מעשה בר''א שירד לפני התיבה ואמר כ''ד ברכות ולא נענה
ור'' ע ירד אחריו ואמר אבינו מלכינו אין לנו מלך אלא אתה אבינו מלכינו למענך רחם עלינו וירדו גשמים,

וריננו העם ויצאה בת קול שתפלת ר''ע התקבלה לא מפני שהוא גדול ,אלא שהוא מעביר על מידותיו
ור'' א לא מעביר על מידותיו.
שיעור הגשם שירד ויפסיקו להתענות ,לר''מ הוא כמלא ברך המחרישה ולחכמים ביבשה טפח ,בבינונית
ב' טפחים ,ובעבודה ג' טפחים ,ר'' ש בן אלעזר אומר שאין טפח מלמעלה שלא עולה אליו התהום ב'
טפחים ,ויש ברייתא שהתהום עולה ב' טפחים וזה מדובר בעבודה שטפח הוא קצת ואז עולה רק טפח
ובאינה עבודה עולה ב' טפחים.
ר''א אומר שבשעת ניסוך המים אומר תהום לחבירו שיביע מימיו קול שני רעים אני שומע ,שכתוב תהום
אל תהום קורא לקול צינורך ,ורבה אמר שראה את רידיה מלאך הגשם שהוא דומה לעגל שחתוך שפתו
ועומד בין תהום תחתון לעליון ,ואמר לעליון הורד מימיך ,ולתחתון אומר תביע מימיך ,שכתוב הניצנים
נראו בארץ וגו'.
לר''מ אם התענו וירד גשם קודם הנץ ל א ישלימו ואם ירד אחר הנץ ישלימו ,ולר' יהודה אם ירד קודם
חצות לא ישלימו ואם ירד אחר חצות ישלימו ,ולר' יוסי ,ירד קודם ט' שעות ביום לא ישלימו ,ואם ירד
אחר ט' שעות ישלימו ,כמו שמצאנו אצל אחאב שהתענה עד ט' שעות שכתוב הראית כי נכנע אחאב ,ר'
יהודה נשיאה גזר תענית וירד גשם אחר הנץ וחשב להשלים ,אמר לו ר' אמי שאנו שונים שהחילוק הוא
בין חצות ללאחר חצות ,וכ ן שמואל הקטן גזר תענית וירד גשם קודם הנץ וחשבו העם שזה שבח לציבור
שלא צריכים לצום ,אמר להם שזה משל לעבד שביקש פרס מרבו אך אמר לעבדיו שיתנו לו קודם שישמע
קולו ,ופעם אחרת גזר תענית וירד גשם אחר השקיעה ,וחשבו העם שזה שבח לציבור אמר להם שזה לא
שבח אלא זה כמו עבד שביקש מרבו פרס ואמר רבו הניחו לו שיתמקמק ויצטער ואח''כ תנו לו ,ולשמואל
הקטן יהיה שבח לציבור רק כשאמרו משיב הרוח ומיד בא רוח ,ואומרים מוריד הגשם ויורד גשם.
כשגזרו תענית בלוד וירד גשם קראו הלל הגדול בין הערביים ,ומה שלא אמרו מיד כשירד גשם אומרים
אביי ורבא
דף כו שאומרים הלל רק בנפש שבעה וכרס מליאה ,אך כשרב פפא הגיע לבית כנסת של בי גובר וגזר
תענית וירד גשם קודם חצות ואמרו הלל ואח''כ אכלו ושתו ,יש לחלק שאצל בני מחוזא מצוי שכרות.

פרק בשלושה פרקים

משנה ג' פעמים בשנה הכהנים נושאים כפיהם ד' פעמים ביום ,בשחרית מנחה מוסף ונעילה ,בתעניות
ומעמדות וביוה''כ ,ותקנו מעמדות שכתוב בפסוק את קרבני לחמי ,ואיך אדם מקריב ללא שעומד על
קרבנו ,לכן תקנו נביאים הראשונים כ''ד משמרות ,ובכל משמר היה מעמד של כהנים לויים וישראלים,
וכשהגיע זמן המשמר לעלות עלו הכהנים והלויים לירושלים ,וישראל היו מתכנסים בעריהם ,וקראו
במעשה בראשית ,ואנשי המעמד התענו ד' ימים בשבוע מב' עד ה' ,ובער''ש לא התענו מפני כבוד שבת,
וביום א' לא התענו שלא יצאו ממנוחה ועונג ליגיעה ותענית וימותו ,וביום א' קראו בראשית ויהי רקיע,
ביום ב' קראו יהי רקיע ויקוו המים ,וביום ג' קראו יקוו המים ויהי מאורות ,וביום ד' קראו יהי מאורות
וישרצו המים ,וביום ה' קראו ישרצו המים ותוצא הארץ ,וביום ו' קראו תוצא הארץ ויכולו השמים ,ופרשה
גדולה קראו שנים ,וקטנה קרא אחד ,ובשחרית במוסף ומנחה קראו על פה כקריאת שמע ,בער''ש במנחה
לא נכנסו לקרוא מפני כבוד שבת ,לר''ע ,ביום שאמרו הלל לא היה מעמד בשחרית ,ואם יש מוסף אין
מעמד בנעילה ,ואם יש קרבן עצים אין במנחה ,ואמר בן עזאי שר' יהושע שנה שאם יש קרבן מוסף אין
במנחה ,ואם יש קרבן עצים אין בנעילה ,ור''ע חזר ושנה כבן עזאי ,יש ט' זמני עצי כהנים ,בא' ניסן בני
ארח בן יהודה ,בכ' תמוז בני דוד בן יהודה ,בה' אב בני פרעוש בן יהודה ,בז' אב בני יונדב בן רכב ,בי' אב
בני סנאה בן בנימין ,בט''ו אב בני זתוא בן יהודה ,והיו עמם כהנים ולויים ,וכן מי שטעה בשבטו ,וכן בני
גונבי עלי ובני קוצעי קציעות ,בכ' אב בני פחת בן יהודה ,בכ' אלול בני עדין בן יהודה ,בא' טבת הביאו
שוב בני פרעוש ,אך לא היה בו מעמד שיש בו הלל וקרבן מוסף וקרבן עצים ,ה' דברים קרו בי''ז בתמוז
עמוד ב נשברו הלוחות ובטל התמיד ,והובקעה העיר ,ואפוסטמוס שרף את התורה ,והועמד צלם בהיכל,
ה' דברים קרו בט' באב נגזר שלא יכנסו לארץ וחרב הבית הראשון והשני ונלכדה ביתר ונחרשה העיר,
משנכנס אב ממעטים בשמחה ,ובשבוע שחל בו ט' באב לא מכבסים ולא מסתפרים ,ומותר ביום ה' מפני
כבוד השבת ,בערב ט' באב לא יאכל ב' תבשילים ,ולא יאכל בשר ולא ישתה יין ,ולרשב''ג יעשה שינוי,
ור' יהודה אומר שיכפה המיטה ,ולא הודו לו חכמים ,רשב''ג אומר שלא היו ימים טובים לישראל כט''ו
באב וכיוה'' כ שבנות ישראל יוצאות בבגדי לבן שאולים שלא לביש את מי שאין לה והבגדים טעונים
טבילה ,ובנות ירושלים יוצאות ומחוללות בכרמים ואומרות ,בחור שא עיניך לראות את מי תברור לך אל
תתן עיניך בנוי אלא במשפחה ,שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל ,וכתוב תנו לה מפרי ידיה
ויהללוה בשערים מעשיה ,וכן כתוב צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום
חתונתו ,שזה מתן תורה ,וביום שמחת לבו ,זה בנין ביהמ''ק במהרה בימינו .גמרא המשנה אומרת שבג'
פרקים נושאים כפים ד' פעמים ,אך למעשה בתעניות אין מוסף ,ויש לבאר במשנה שבג' פרקים נושאים
כפים בכל תפילה ,ויש מהימים ג' פעמים ויש ד' פעמים ,שחרית מוסף מנחה ונעילה ,והג' פרקים הם
תעניות מעמדות ויוה''כ ,ור''נ אומר בשם רבה בר אבוה שזה רק לר''מ ,ולחכמים נושאים כפים רק
בשחרית ומוסף ולא במנחה ונעילה ,וחכמים זה דעת ר' יהודה ,ולר' יוסי ,בנעילה יש ,ובמנחה אין נשיאות
כפים ,ונחלקו ,שלר''מ נושאים גם במנחה ,שכל יום לא נושאים שחש שו לשכרות ,ובתענית אין חשש
שכרות ,ור' יהודה סו בר שמנחה ונעילה שזה שעה שכל יום מצוי שכרות גזרו גם בתעניות ויוה''כ ,ור' יוסי
סובר שגזרו רק במנחה שהיא מצויה כל יום ,אך לא גזרו בנעילה שאינה מצויה כל יום ,ורב פסק כר''מ ור'
יוחנן אמר שנהגו כר''מ ,ורבא אומר שהמנהג כר''מ ,והנ'' מ שלרב דורשים כך בשיעור ,ולרבא לא דורשים
אך מורים כן לשואל ,ולר' יוחנן לא מורים ,אך אם עשה לא מחזירים אותו ,ור''נ פסק כר' יוסי ומה שנהגו
היום לישא כפים במנחה בתענית ,כיון שמתפללים סמוך לשקיעה עשאוה כנעילה.
לכו''ע שיכור אסור לישא כפיו ,וריב'' ל אומר בשם בר קפרא שהטעם לכך שנסמכה פרשת נשיאות כפים
לנזיר שכמו שנזיר אסור ביין כך הנושא כפיו אסור ביין ,ואביו של ר' זירא או ר' יהושע בר זבדא הקשה
שא''כ יהיה אסור גם בחרצן ,ור' י צחק מבאר שכתוב בפסוק לשרתו ולברך בשמו וכמו שמשרת מותר
בחרצן כך המברך מותר בחרצן,
דף כז אך לפ''ז אם בעל מום אסור בשירו ת כך מברך יהיה אסור בשירות ,יש לומר שהוקש לנזיר ששייך
אף בבעל מום ,ואין לומר שנקיש להחמיר כי זה רק אסמכתא והולכים לקולא.
המשנה מבארת מה הן מעמדות ומה הסיבה שעושים אותם ,כיון שישראל צוו להביא קרבן תמיד ,וצריך
לעמוד על קרבנו לכן תיקנו הנביאים כ''ד משמרות ,ובהגיע זמן המשמר הכהנים והלויים עולים ,וכתוב
בברייתא שיש כ''ד משמרות בא''י וי''ב ביריחו והכוונה שי''ב מהכ''ד הם ביריחו ,ובהגיע זמן המשמר
לעלות חצים עולים לירושלים ,וחצים נשארים ביריחו להמציא מזון לאחיהם בירושלים.
ר' יהודה אומר בשם שמואל שכהנים לויים וישראלים מעכבים את הקרבן ,וכתוב בברייתא שר''ש בן
אלעזר אומר שכהנים לויים וכלי שיר ממעכבים את הקרבן ,וזה תלוי אם עיקר שירה בפה שאז כלי שיר לא
מעכבים ,אך אם עיקר שירה בכלי ,כלי שיר מעכבים.
רב חמא בר גוריא אמר בשם רב שמשה תיקן ח' משמרות ד' מאלעזר וד' מאיתמר ,ושמואל הוסיף עוד ח'
ודוד עוד ח' ,וביחד כ'' ד שכתוב בשנת הארבעים למלכות דוד נדרשו וימצא בהם גיבורי החיל ביעזר
גלעד ,ובברייתא אחרת נאמר ששמואל ודוד הוסיפו על משה לכ'' ד שכתוב המה יסד דוד ושמואל הרואה
באמונתם ,ויש לבאר שמיסודם של דוד ושמואל העמידו על כ''ד ,ובברייתא אחרת נאמר שמשה העמיד
ט''ז ,ח' מאלעזר וח' מאיתמר ,וכשרבו בני אלעזר על בני איתמר חלקום והעמידום על כ''ד שכתוב וימצאו
בני אלעזר ר בים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום לבני אלעז ר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני
איתמר לבית אבותם שמונה ,ואומר בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר ,והביאו פסוק נוסף
שלא נאמר שבני איתמר רבו כבני אלעזר ונעשו ח' שהיו ד' לכן כתוב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז
לאיתמר ,ורב חמא יאמר שזה מחלוקת תנאים והוא למד כמ''ד שבתחילה היו ח' משניהם.
מהגולה עלו ד' משמרות ידעיה חרום פשחור ואימר ,ותיקנו הנביאים עמוד ב וחילקום לכ''ד ובללו ונתנו
בקלפי וידעיה נטל חלקו וחלק חביריו ששה ,וכן חרום ,וכן פשחור ,וכן אימר ,והתנו שאפילו אם יהויריב
יעלה ישאר ידעיה העיקר ויהויריב אחריו.
במעמדות קוראים במעשה בראשית ,ור' יעקב בר אחא בשם רב אסי מבאר שללא המעמדות אין קיום
לשמים ולארץ שכתוב ,ויאמר ה' אלוקים במה אדע כי אירשנה ,ואברהם אמר איך אדע שאף שיחטאו
ישראל לא יעשה להם כמו דור המבול ודור הפלגה ,ואמר ה' שלא ,ואמר אברהם במה אדע אמר לו ה'
קחה לי עגלה משולשת והיינו בקרבנות ,ואמר אברהם שכ''ז כשביהמ'' ק קיים ואחר החורבן מה יהיה,
אמר ה' שתיקן להם סדר קרבנות שכשקוראים אותם לפניו זה כאילו הקריבום ונמחלים להם כל עוונותם.
אנשי המשמר מתפללים על אחיהם שקרבנם יעלה לרצון ,ואנשי המעמד נכנסו לבית הכנסת  ,והתענו ד'
תעניות ימי ב' ג' ד' וה' ,בב' על יורדי הים ,ובג' על הולכי מדברות ,ובד' שלא תיפול אסכרה בתינוקות,
ובה' שמעוברות לא יפילו והמיניקות שיניקו בניהם ,ולא התענו ביום ו' מפני כבוד שבת וק''ו שלא בשבת,
וביום א' לא התענו ,לר' יוחנן מפני הנוצרים ,ולר' שמואל בר נחמני מפני שהוא ג' ליצירה ,ולר''ל מפני
נשמה יתירה שהיא ניתנת בער''ש והולכת במוצ''ש ,כמו שכתוב שבת וינפש ,שאחר שבת וי אבדה נפש.
בראשית קוראים בשנים ויהי רקיע קורא אחד ,שזה ג' פסוקים ,ולכאורה בראשית זה ה' פסוקים ,ואי
אפשר לחלק שאין לפחות מג' פסוקים ,ורב אומר שהשני דולג והיינו שקורא שוב פסוק א' שקרא הראשון
ולשמואל מפסיק באמצע הפסוק ,ורב סובר שלא מחלקים פסוק שלא הפסיק בו משה ,ולשמואל כן
מפסיקים ,ולכאורה ר' חנינא אמר שהיה לו צער גדול לפני ר' חנינא הגדול ,ולא התיר לפסוק באמצע פסוק
אלא רק לתינוק של בית רבו שהוא צריך להתלמד ,ושמואל סובר שכמו שהותר לתשב''ר שאי אפשר

אחרת ,כך בקריאה של ה' פסוקים מפסיקים ,ושמואל לא סובר כרב שחששו לנכנסים שיחשבו שהראשון
קרא רק ב' פסוקים ואם הראשון קורא ג' יחשבו היוצאים שהבא יקרא ב' פסוקים ,אך ישנה ברייתא
שפרשה של ה' קורא אותה יחיד ,ואם קרא הראשון ג' יקרא הבא פסוק מעוד פרשה ,ויש דיעה שיקרא
השני ג' מפרשה אחרת שלא מתחילים פחות מג' פסוקים בפרשה ,ולכאורה לרב ידלגו ולשמואל יפסיקו,
יש לומר ששם מדובר שיש רווח בפרשה הבאה וכאן לא.
דף כח הסתפקו במשנה אם במוסף ומנחה קוראים את מעשה בראשית ע''פ כמו קריאת שמע ,או
שבשחרית ומוסף קוראים מהספר ובמנחה קוראים ע''פ ,וישנ ה ברייתא שבשחרית ומוסף קוראים מהספר
כמו כל השנה ,ובמנחה ע''פ ור' יוסי דוחה שיחיד לא יכול לקרוא ע''פ בציבור ,אלא כולם נכנסים לקרוא
ע''פ כקריאת שמע.
זמן עצים דוחה מעמד של נעילה ולא של מנחה ,שמנחה הוא דבר תורה ונעילה זה דברי סופרים,
זמן עצי כהנים והעם נקרא כך שכשעלו מהגולה ,ולא היה עצים בלשכה התנדבו הכהנים הללו משלהם,
ואז התנו שגם כשהלשכה מלאה עצים הם יביאו משלהם ,שכתוב והגורלות הפלנו על קרבן העצים
הכהנים הלויים והעם להביא לבית אלוקינו לבית אבותינו לעתים מזומנים שנה בשנה לבער על מזבח ה'
אלוקינו ככתוב בתורה.
בני גונבי עלי נקראו ע''ש המעשה שבשעת שגזרה המלכות שלא יביאו עציםלמערכה ולא יביאו ביכורים
והעמידו שומרים בדרכים כמו שהעמיד ירבעם בן נבט שלא יעלו ישראל לרגל והכשרים שבדור הביאו
סלי ביכורים והסתירו בקציעות ועלי על כתפיהם ,וכשהגיעו לשומרים אמרו להם להיכן אתם הולכים
אמרו להם לכתוש ב' עיגולי דבילה הללו במכתשת הזו ,ובעלי שעל כתפינו ,ואחר שעברו אותם עיטרום
בסלים והביאו לירושלים ,והם היו בני סולמאי הנטופתי ,ופעם גזרה המלכו ת שלא יביאו עצים למערכה
והושיבו שומרים בדרכים כמו שי רבעם הושיב שלא יעלו ישראל לרגל ,ויראי חטא שבדור ההוא עשו
סולמות מהעצים והניחום על כתפיהם וכשהגיעו לשומרי ם שאלו אותם להיכן אתם הולכים ,אמרו להם
להבי א גוזלות בסולמות הללו ואחר שעברו מהם פרקום והביאום לירושלים ,ועליהם נאמר זכר צדיקים
לברכה ועל ירבעם נאמר שם רשעים ירקב.
בני פחת מואב בן יהודה לר''מ הם בני דוד ,ולר' יוסי הם בני יואב בן צרויה ,לר' יהודה בני עדין בן יהודה
הם בני דוד ולר' יוסי הם בני יואב בן צרויה ,וכתוב במשנה בא' טבת שבו בני פרעוש שניה ,ולכאורה
המשנה לא כר'' מ שלדבריו יש לכתוב שבו בני דוד שניה ,וכן יש לכתוב לר' יהודה ולר' יוסי יש לכתוב
שבו בני יואב שניה ,ויש לומר שזה כר' יוסי ,ויש שני תנאים בדעת ר' יוסי.
עמוד ב מר קשישא בן רב חסדא שאל את רב אשי מדוע הלל דוהה את המעמד ומוסף אינו דוחה את
המעמד ,אמר רב אשי שאם הוא דוחה את של מנחה ,ודאי ידחה את שלו ,אמר מר קשישא שהתכוונתי
להקשות שידחה רק את שלו ,אמר רב אשי שר' יוסי סובר כך שהוא אומר שביום שיש מוסף יש מעמד,
ובשחרית גם לת'' ק יש מעמד אלא הכוונה שיש במנחה אך במנחה דחה הקרבן עצים ,אלא הכוונה שלא
נדחה בנעילה א'' כ יוצא שדוחה רק את שלו ולא של תפילה אחרת ,ומה שהמשנה לא אומרת שבר''ח ניסן
לא היה מעמד כי יש בו הלל וקרבן מוסף וקרבן עצים ,והוכיח מזה רבא שהלל של ר''ח אינו מדאורייתא
שר' יוחנן אמר בשם ר''ש בן יהוצדק שרק י'' ח יום גומרים את ההלל ,ח' ימי החג ח' ימי חנוכה יו''ט
ראשון של פסח ושבועות ,ובחו''ל כ'א יום ,ט' ימים של חג וח' ימי חנוכה וב' ימים ראשונים של פסח וב'
ימים של שבועות ,רב הגיע לבבל וראה שקראו הלל בר''ח ורצה להפסיקם ,אך ראה שהם מדלגים אמר
א''כ מנהג אבותם בידם ,ולהלכה יחיד לא יתחיל ואם התחיל גומר.
הלוחות נשברו בי''ז תמוז שלת''ק ניתנו הלוחות בו' סיון ,ולר' יוסי בז' ,ולת''ק ניתנו בו' אך משה עלה בז'
ולר' יוסי ניתנו בז' ומשה עלה באותו יום ,שכתוב ,ויקרא אל משה ביום השביעי ויבא משה בתוך הענן
ויעל אל ההר ,ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה ,א''כ היה כ''ד יום מסיון ,ועוד ט''ז יום בתמוז
א''כ בי'' ז תמוז כלו המ' יום ונשברו הלוחות ,שכתוב ויהי כי קרב משה אל המחנה וירא את העגל וישלך
מידיו את הלוחות וישבור אותם תחת ההר ,שבטל התמיד יודעים מקבלה.
לכאורה העיר הובקעה בט' שכתוב בחדש הרביעי בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר וכתוב ותבקע העיר
ורבא אומר שהפסוק מדבר במקדש ראשון ,ובמקדש שני הובקעה בי''ז תמוז.
אפוסטמוס שרף בי''ז מקבלה ,העמד צלם שכתוב ומעת הוסר התמיד ולתת שיקוץ שומם ,ולכאורה היו ב'
פסלים שכתוב ועל כנף שיקוצים משומם ,אומר רבא שהיו ב' ואחד נפל על חבירו ונשברה ידו ונמצא
שהיה כתוב
דף כט אנת צבית לחרובי ביתך ידך אשלימת לך.
בט' באב היתה הגזירה שלא יכנסו לארץ ,שכתוב ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם
המשכן ,וכ תוב שבשנה ראשונה עשה משה את המשכן ,ובשניה הוקם המשכן ושלחו מרגלים ,וכתוב ויהי
בשנה השנית בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדות ,וכתוב ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים ,ורב
חמא בר חנינא אמר שסרו אותו יום מאחרי ה' ,וכתוב והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו
גם בני ישראל ,וכתוב עד חדש ימים ,ונגמרו בכ''ב סיון ,וכתוב שלח לך אנשים ובכ''ט סיון שלחם ושבו
מתור הארץ מקץ ארבעים יום ,ו אמנם חסר בח' באב יום אחד ,אלא שתמוז של אותה שנה היה מלא
שכתוב קרא עלי מועד לשבור בחורי ,וכתוב ותשא כל העדה ויתנו את קולם בלילה ההוא ,ואמר להם ה'
אתם בכיתם בכיה של חינם ואני קובע לכם בו בכיה לדורות ,ובית ראשון חרב בט' שכתוב בחדש החמישי
בשבעה לחדש היא שנת תשע עשרה למלך נבוכדנצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל
ירושלים וישרוף את בית ה' ,וכתוב ובחודש החמישי בעשור לחדש היא שנת תשע עשרה למלך נבוכדנצר
מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושלים ,ואי אפשר לומר שחרב בז' שכתוב בי'
וגם י' אין לומר כי כתוב ז' ,אלא נכנסו בז' להיכל ואכלו וקלקלו בו ז' ח' וט' ,ואז סמוך לחשיכה הבעירו
בו האש ודלק כל היום שכתוב אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב ,ולכן אמר ר' יוחנן שאם היה באותו
דור היה קובעו בעשירי שרוב ההיכל נשרף בו ,וחכמים תקנו בט' שהוא תחילת הפורענות.
בית שני חרב בט' באב שמגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב ,ובית ראשון נחרב במוצ''ש ומוצאי
שביעית והיתה משמרת יהויריב ואמרו הלויים שירה ועמדו על דוכנם ,והשירה היתה וישב עליהם את
אונם וברעתם יצמיתם ,ולא הספיקו לומר ה' אלוקינו וכבשום הנכרים ,וכן בית שני.
נחרבה ביתר בט' באב מקבלה ,ונחרשה בו העיר שכתוב שכשהחריב טורנוסרופוס את ההיכל נגזר על רבן
גמליאל לההרג ,ובא אדון אחד לבית המדרש ואמר בעל החוטם מתבקש בעל החוטם מתבקש ,והלך רבן
גמליאל והתחבא ,והלך אליו האדון בצנעא ושאל אותו שאם יצילהו האם יבא לעוה''ב ,אמר לו ר''ג שכן,
ואמר לו אישבע לי ונשבע לו ועלה לגג ונפל ומת ,וכשגזרו גזירה ומת אחד מהן בטלה הגזירה ויצאה בת
קול ואמרה שאדון זה מזומן לעוה''ב.
כשנחרב בית ראשון הלכו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידם ,ועלו לגג ההיכל ואמרו
רבש''ע הואיל שלא זכינו להיות גזברים נאמנים המפתחות ימס רו לך וזרקום כלפי מעלה ויצאה פיסת יד
וקיבלה אותם והם קפצו ונפלו לאש ,ועליהם קונן ישעיהו משא גיא חזיון מה לך איפוא כי עלית כולך
לגגות תשואות מלאה עיר הומיה קרי ה עליזה חלליך לא חללי חרב ולא מתי מלחמה ,ועל הקב''ה נאמר
מקרקר קיר ושוע אל ההר.
רב יהודה בר רב שמואל בר שילת אמר בשם רב שכמו שמשנכנס אב ממעטים בשמחה ,כך משנכנס אדר
מרבים בשמחה ,עמוד ב ואומר רב פפא שיהודי שיש לו דין עם נכרי ישתמט ממנו באב שרע מזלו ויעשה
הדין באדר שמזלו בריא ,וכן דרש בפסוק לתת לכם אחרית ותקוה שנתן בבבל דקלים וכלי פשתן ,ועוד
דרש בפסוק ראה ריח בני כריח שדה והיינו כשדה של תפוחים.
ר''נ אומר שבשבוע שחל ט' באב נאסר רק לכבס וללבוש אך מותר לכבס ולהניח ,ולרב ששת אסור לכבס
אף כשמניח ,והוכיח רב ששת ממה שהכובסים של בית רב בטלים בשבוע שחל בו ,ורב המנונא שואל
שכתוב שביום חמישי מותר מפני כבוד שבת ,ושם ודאי מדובר על הנחה לשבת שהרי אין כבוד לשבת אם
לובש בה' ,וא''כ בשאר השבוע אסור ,ויש לדחות שמדובר שיש לו רק בגד אחד שאמר רב אסי בשם ר'
יוחנן שמותר לו לכבסו וללבשו בחול המועד ,ור' בנימין אמר בשם ר''א שנאסר רק לכבס וללבוש אך
מותר לכבס ולהניח ,וקשה שכתוב בברייתא שאסור לכבס לפני ט' באב ואפילו להניח לאחר ט' באב
וגיהוץ שלנו ככיבוס שלהם ובכלי פשתן אין איסור לגהץ ,ר' יצחק בר גיורי שלח בשם ר' יוחנן שאף שלא
נאסר גיהוץ בכלי פשתן אך אין ללבשם בשבוע שחל בו ט' באב ,ורב אומר שרק לפני ט' באב אסור
ואחריו מותר ,ולשמואל אסור גם לאחריו ,א ך בברייתא כתוב ששבוע שחל בו ט' באב אסור להסתפר
ולכבס ,ובה' מותר מפני כבוד שבת ,ואם חל ביום א' מותר להסתפר ולכבס כל השבוע שלפניו וכשח ל
בב' או ג' או בד' או בה ' אסור לפניו ומותר לאחריו ,וכשחל בער''ש מותר בה' מפני כבוד שבת ואם לא
כיבס ביום ה' מותר לכבס בו ביום מהמנחה ולמעלה ,ואביי קילל המכבס בט' באב אפילו מהמנחה
ולמעלה.
חל ט' באב בב' או ה' קוראים שלושה ואחד מפטיר ואם חל ביום ג' או ד' אחד קורא ואחד מפטיר ,ולר'
יוסי תמיד קוראים ג' ואחד מפטיר ,וקשה מברייתא זו לשמואל שאסר גם לאחריו ,ושמואל סובר שזה
מחלוקת תנאים ,שכתוב שאם חל ט' באב בשבת או שערב ט' באב חל בשבת אוכל כל צרכו ויכול להעלות
על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו ,ולר''מ אסור להסתפר ולכבס מר''ח עד התענית ,ולר' יהודה
אסור כל החודש ,ורשב'' ג אסר רק בשבוע שחל בו ,וכן כתוב בברייתא אחרת שלר''מ נוהג אבלות מר''ח
עד התענית ולר' יהודה אסור כל החודש ורשב''ג אסר רק בשבוע שחל בו ,ור' יוחנן אומר שכולם למדו
מפסוק אחד והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה .

