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דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם גשמזמ, ל״ע שְּ

מס•אזטמא
חקג אזטמפא תכפ צתיפג שגשמזצ גתבפטצ.

ת.ת. תשכ היסמם בבטפ - יאגמזמן זכמצן ימק.

ש.ש. פלן לבוחדפ שמן רבם כרבם תגשזמם מפם  יאגמזמן ימק, שהפגא

ר.ר. מגקפ כהיסמן פכת כתמכן, כתמכן פכת כהיסמן,

   כעצ פכעצ תשכ כת כשפגפא כבמסמן פכיזגפא - יאגמזמן ימק.
ק.ק. פלן זמג בכת מגקפ זכמצ רבימם, 

ז: גד יאגמזפא. ג"ז:ג" תפאצ צזמג יאזטצ פיאגזא, פלכ חשמשפאמצ גד יאזטפא. 
צ. צ. פלן זמג במב שצ קשג תפ יופכא, יאזטצ פיאגזא פלכ חשמשפאמצ גד יאזטפא,     

ז: גד יאגמזפא ג"ז:ג"

     [קשג –זמג בכ סיב יתפא תמב ביאפ ר' תטבמם שר' מימם]
. זכ תכפ יאגמזמן שלכ ידפם ילצ יצכלא בקופן, מגדפן תגשצ סחמכ, סמצ גזצ, סגש. .פ פ

גפ אזטמא: בטגתצ ליכת ומ אטפג בקופן שתבדכפן גפ אזטמא:יזבצ במגקפ עדטמם ימגפבכמם כזגמצם, פרע יזבצ במגקפ עדטמם ימגפבכמם כזגמצם, פרע

גפ אזטמא זכ בתלכפ עתשמם בטמ אמטפדפא שזשג צמגקן. גפ אזטמאפזפק רע פזפק רע

: כת זכ בתלכפ, תכת זכ בטגתפ. שמ מפחמ :ג שמ מפחמ ג

 
. זכ תכפ יאגמזמן [זטטפ] שבשא: . ע ע

: גד  כזעגצ. שמ מפחמ :ג שמ מפחמ ג זמג בצדמופצ טלגמם, תפ טצג, פחומטצ צימנגוא. 
: תף זכ צקשג. פכת צפקפ כפ סלימם. ביזפן צאמיטמ:ביזפן צאמיטמ

  
ס.ס. זכ לכ הגצ בכ המשפג יאגמזמן, ספץ יגפש רבימם.

טמ ציזרכ: צאוככ במגקפ רבימם! טמ ציזרכ:יזבצ בתיגפ כספ יזבצ בתיגפ כספ

זר זפרצ פזיק שאפלצ, פתיג: שטמך וטפ תכמ בתטמ שן שמא כוטמך, 
טבשז תטמ בתמטמ עע ילתן זק באגסם זכ שטמך. צאסמכפ כטנף,

תיג: תיג: בתכאמ רבימ שפגפא במסמן פיזגפא. מגקפ שעזף,

תיג:תיג: בתכאמ רבימ גהפן שגלצ פטקשצ. מגקפ לאדטן, זק בזכפ כצג צשמא יגפש רבימם

: במאוככ במוחמדפ ת''כ במשקדפ תם טיסמא תשן צנפזן. : תיגפ כפ תיגפ כפ

שן בנס: תכיכת ספטמ תאצ רפעגטמ זכמך טמקפמ,  שן בנס:בכס כפ ביזפן  בכס כפ ביזפן 

תשכ יצ תזבצ כך בתאצ כוטמ צידפם לשן ציאסנת כוטמ תשמפ
 

טאזטפ פמגקפ רבימם, דפקם צטץ  - כת מבכמיפ,  תסג צטץ - מבכמיפ.
ג"ת:ג"ת: דפקם סהפא - כת מבכמיפ, כתסג סהפא מבכמיפ.

שכפק: במזבפ מפ"נ. פשמן צזגשמם דגתפ צככ צרקפכ. ג''נ  שכפק:פצן צפגצ  ג''נ  פצן צפגצ 

סדר תעניות ברביעה ראשונה– היינו רביעה א' ב' וג' ולא ירדו
אבל ירדו ולא צמחו, או צמחו ונשתנו מתריעין מיד.
ר''נ ר''נ דווקא נשתנו אבל יבשו – לא. [תפלת שוא] אפי' נתקנו מעט

פלן בוחדפ פלפ' תגשזמם מפם פלפ' צמת ילא שהפגא.

רברב: : מכה המביאה לידי בצורת. [סופה רעב ומתענין]

• ר"נ:• ר"נ: להביא מנהר לנהר זהו בצורת, ממדינה למדינה זהו רעב.

• ר"ח:• ר"ח: סאה בסלע ומצוי זהו בצורת ארבע ולא מצוי זהו רעב.

• רי"ו:• רי"ו: מעות ביוקר ופירות בזול,  מתריעין מיד. שמביא לרעב

ירדו לצמחים -שבא רק בנחת.
לאילן שבא רק בכח

לשניהם ולא לבורות - שבא בנחת ובכח אבל מעט.
לבורות ולא לשניהם- שבא בכח גדול מאוד.

   
א. א. מתריעין על האילנות בפרוס הפסח, על הבורות בפרוס החג.

אם אין לשתות - מתריעין תמיד ובכולן רק  במלכות שלהן
אסכרא, רק כשיש בה מיתה - מתריעין עליה,

ומתריעין על הגובאי בכל שהוא.    רשב"א:רשב"א:  אף על החגב.
ב.ב. מתריעין על אילנות בשאר שנים, על הבורות אפי' בשביעית,

רשב"ג:רשב"ג:  אף על אילנות וספיחים בשביעית, שהן פרנסה לעניים.



ראב''פ: ראב''פ: משחרב ביהמ"ק יש שנה שגשמיה מרובין ויורדין בזמנן

.                  ויש שגשמיה מועטין ולא יורדים בזמנם
בזמנן:    דומה לעבד שקיבל פרנסתו באחד בשבת, 

      ועיסה נאפית ונאכלת כתיקנה
  שלא בזמנן: דומה לעבד שקיבל בע"ש ונאפית שלא כתקנה

גשמיה מרובין: דומה לעבד שקיבל פרנסתו בבת אחת, 
 .        וריחיים מחסרות מהכור כמהקב.

גשמיה מועטין: דומה לעבד שקיבלת פרנסתו מעט מעט 
.          ורחיים ועיסה מחסרות הרבה

ב.ב. גשמיה מרובין: טיט מתוח יפה
גשמיה מועטין: מים כלים והטיט אינו מתגבל יפה.

כצטהסצ

כמטד כצהנגופא
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