
 

 

 

 

                                
                                       

 ?מדוע יש תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל .1

שהיה מסדר  קישליש כמו ר [טוב הוא ,בשביל משנתו שאינה סדורה. ותקנתו: שיסדר לימודו }וכ"ש שאם היתה חכמתו סדורה לו מעיקרא .א

 ואח"כ נכנס לרבא. ,פעמים כנגד תנ"ך 40א היה מסדר ורב אד ,ימים שנתנה תורה. ואח"כ נכנס לר' יוחנן 04פעמים כנגד  04משנתו 

 בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים. ותקנתו: שירבה על רבו רעים לפיסו. וכ"ש טוב אם מלכתחילא היה רבו מאיר לו פנים. .ב

 

 ?ישך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון"וק "אם סמה דרשו מהפ .2

 בשביל שאין תפילה בלחש באותו דור. ותקנתן שילכו אצל מי שיודע להתפלל.  ,שאינם מורידים גשמים ,ראית דור שהשמים כנחושתאם  .א

 ילך אצל החסיד שבדור וירבה עליו בתפילה. ואם לחש ונענה ומגיס דעתו משום כן, מביא חרון אף לעולם. ורבא אמר  ,ואם לחש ולא נענה

 ומביאים אותו עליהם. ,מתקנאים בכעס ,כן על שני ת"ח שאין נוחין זה לזה בהלכה

 רון לבעל הלשון".תיונה להם "ואין ע? ולעתיד לבוא מתקבצות החיות אצל הנחש ושואלות ארי דורס ואוכל וכו' אתה מה הנאה יש לך .ב
 

 ?אלו מימרות של רב אמי בעניני תפילה ואמונה למדנו .3

  .מכוון בלב שלם. שנא': "נשא לבבנו אל כפים" - תפילתו של אדם נשמעת כשמשים נפשו בכפו .א

 מתקבל רק אם מכוון בלב שלם. , היינו בציבור. אבל ביחיד'יכפר עוון'נכון עמו" ומ"מ  לא שהמתורגמן של שמואל אמר "ולבםואע"פ 

 . דוברי אמת.'בעלי אמנה'גשמים יורדים בשביל  .ב

 מהמעשה בחולדה ובור שהיו עדים ותבעו את הילדים מוכח שעל אחת כמה וכמה אם מאמין בהקב"ה שיהיה עדו, שנאמן לו. .ג

  מצדיקין עליו הדין מלמעלה כדי למרק עוונותיו. למטההנוהג במעשי צדקות  .ד

 ועושה צדק" וכו'. . "וכיראתך עברתך", ג. "פגעת את ששמת מארץ תצמח", בוהמקור: א. "א
 

 אלו ביטויים מקבילים נאמרו בגשמים ובלידת אישה? .4

 ה יולדת{דומה לאשה שיש לה חבלי לידה ואינ}וכדברי ר"ל שהשמים נעצרים השמים" "ועצר את - ""כי עצר עצר ה' בעד כל רחם -'עצירה'  .א

 "והולידה והצמיחה". - ותלד בן" תהרו" –'לידה'  .ב

 ה"ק"פקדת הארץ ותש -"וה' פקד את שרה"  –'פקידה'  .ג

 הקב"ה שירדו גשמים לרעה, יורדים  גזר אם :עוד למדויש אהל ברקיע שממנו יוצאים גשמים.  –"פלג אלוקים מלא מים"  פירוש הפסוק

   ירדו בשדות וכרמים  בנחת - לחסדשירדו ואם גזר  .או לאילנות בהרים ובגבעותואם חזרו בתשובה מורידם  .המכה בכח כשבט – לשבט

 וימלאו בורות שיחין ומערות.שבארץ ישראל, 
 

 אלו מעשים למדנו בענין? .5

"ונבקשה מאלוקינו על זאת" משמע על דבר  בימי ר' שמואל בר נחמני היה רעב וגם מגיפה, ואמרו להתפלל על שתי צרות אי אפשר }דכתיב .א

 לפיכך חשבו להתפלל שתסור המגיפה ואת הרעב נסבול.  [אחר לא התפלל. ובארץ ישראל למדו מדניאל 'על רזא דנא'

 ים ותיבטל המגיפה. דכתיב "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון".יבא שובע והקב"ה מביאו לחייתפללו ש, ששמואל להיפך אמר להם ר'

 ו מנין לך שקבלת תענית והשאל : נקבל להתענות כשנוכל. להתענות. אמר להם ר' זיראמי ר' זירא גזרו שמד ואף אסרו עליהם בי .ב

 .לבך להבין ולהתענות" את תת..."כי מן היום הראשון אשר נ  - ניאלנה להם: מדעבכוחה לבטל הגזירה? 
 

 על שמש בשבת?נאמר מה נאמר על גשמים בערב שבת, ומה  .6

כמו שהיה אצל אליהו הרי הם סימן קללה כיון שמקשים לקנות צרכי שבת. וכמו שאמר רבה בר"ש, קשה יום גשמים כיום אפילו בשנות בצורת 

 לבריות היינו מבקשים רחמים ומבטלים אותם  אם לא היו הגשמים נצרכים ואמר אמימר:שפתוחים בו בתי הדין שיש הרבה קולות והתנצחויות. 

 שמש שזורחת בשבת צדקה לעניים שמתעדנים בה, שנא': "וזרחה לכם" וכו'. עוד למדנו על יום הגשמים:  ר' יצחק אמר:על בנ"א. כיון שמקשים 

 גשמים נעצרים בגלל פוסקי צדקה ברבים ולבסוף אינם נותנים. ד.גייסות פוסקין בו.  ג.כיום קבוץ גלויות.  ב.שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו.  א.
  

 וכיצד ימוד תבואתו? . מנין?ת בדבר הסמוי מן העיןברכה שולט .7

"השולח ברכה בכרי  למוד יברך לח ברכה במעשה ידנו. וכשהתחילסמוי מהעין. יתפלל קודם יהי רצון וכו' שתש –"יצו ה' אתך את הברכה באסמיך" 

 הזה". אבל אם מדד ואח"כ ברך, הרי זו תפילת שווא שאין ברכה שולטת בדבר שקול, מדוד ומנוי.

 

     תשע"ד    סיוןב "אכ יחמישיום  בס"ד

 'ח – תענית
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