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 .מסודים ורניעית היוס רביעיה אלהיס חורת בספר ויקרא דכסיב רחמי ובעינן מצלינן דיומא ורבעא ומפסירינן קרינן דיומא רבעא לפניא דיומא מפלגא דממא במילי מעיינינן דיומא לפלגא
 אנו.גנה»ן-לא■ ואין בדרשו ומפסירין וימל בפ׳ ובערב בבקר לקרוס ואנומנהגמ וקללות^ ברכות בתעטוס ל״א) ל׳ (מגילה העיר בני פרק וכו/משנה וקללות בברכות קוראין רביט ומ״ש

 :ז״ל חכמים מנהג לשינוי פעם יודע ואיני כמנהגנו טהגין היו הם שאף נראה הגאונים קצת ומדברי הם שנהגו מה לקרוס ולא היום מצי אחר לקרוס ולא חכמים שאמרו כסדר
ב ״ לו א פ אס הסוכר פרק מבוארת שהיא המזונות מצרת מון י״פ) י״ס (תענית האמור תעניות סדר פרק מבוארות כלן רבימ שהזכיר אלו צרות פרפי .וכו׳ הצרות הן א

שיתבאר כמו הספינה

 רביע ולערב היום ומחצי .אלו בדברים וכיוצא .אותן
ה׳ מוםר שנאמר שבתורה וקללות בברכות קודאין היום
 בנביא ומפטירין בתוכחתו תקוץ ואל תמאס אל בני

 מתפללים האחרון היום ורביע .הצרה מענין בתוכחות
: כחם כפי ומתוודים וזועקים ומתחננים מנחה

}2"S ל ב  אלו מכל צרה בה שיש עיר כ
 רבינו שיפת ה״ה כתב .וכו׳

 שהסביבות צרה שוס אץ דלרבנן וכו׳ בזה
 דתעניות פ״ג במשנה וכו׳ ומחריעות מתענות
 גשמים עליה ירדו שלא עיר י״פ) י״ח (תענית

 העיר אותה מפולס או דבר בה שיש או
 לא אבל מתענות וסביבותיה ומחרעח מתענה

 סחענוח לא אבל מתריעות אומר ר״ע מתריעות
 לשאר דה״ה רבינו וסובר כס״ק דהלכה וידוע

:כולם הצרות
אי

ל ב כ

אלו” א
שני פרק

 ימתריעין שמתענין צבור של הצרות הן
ישראללישראל. שונאי הצרת על עליהם.

 ועל השדפון. ועל החםיל. ועל הארבה. ועל רעה. חיה ועל הדבר. ועל החרב. ועל
 בה שיש עיר כל ב ♦ המטר ועל .המזננות ועל .החלאים ועל .המפולת ועל .הירקון

 מתענות סביבותיה וכל .הצרה שתעבור עד ומתרעת מתענה העיר אותה ,אלו מכל צרה
 בשבת מתריעין ולא צועקין אין מקום ובכל .רחמים עליחם מבקשים אבל מתריעות ולא
שבת. אפילו עליה שצועקין המזונות מצרת חוץ שאמרנו. כמו  עליה מתריעין אין אבל ב

 מלחמה לערוך שבאו עכו״ם . כיצד לישראל ישראל שונאי הצרת על ג :בשבת בחצוצרות
 במצוד. אפילו גזרה עליהם לגזור או ארץ מידם ליקח או מם מהם ליטול או ישראל עם

 אין אבל מתענין שסביבותיהם הערים וכל .שירוחמו עד ומתריעין מתענין אלו הדי קלה
 שלום של חרב אפילו כיצד. החרב על ד לעזרתן: להתקבץ תקעו כן אם אלא מתריעין

 ובין ביניהם שאין פי על אף ישראל במקום ועברו עכו״ם עם עכו״ם מלחמד. שערכו כגון
 מכלל בארצכם תעבור לא וחרב שנאמר עליה ומתענין צרה זו הרי מלחמה ישראל
שראיית :סקעו סי׳ פזי א

משנה לחם

 בזה רבינו שיפת .וכו׳ בה שיש עיר
 דלרבק בפירושיו ז״ל הר״א כשיפח

 ומסרישת מתעמת שהסביבות צרה שום אין
 ולא מתענות אלא משולמת מכה ואפילו

ת.  צרות שיש סבור ז״ל הרחבים אכל מתריעו
 ומתרישת מתעמת הסביבות שאפילו משולמות

:הפרכיא אותה סביבות ופי׳
ל כ ב כו׳. צועקין אין מקום ו  צרות שאר דין ו

 פ״א נתבאר בשבת עליהן מתריעין שאין
 (בחרא הספינה אס המוכר בפ׳ המזונות ודץ

 ופי׳ . בשבת ואפילו פרקמפיא על צ״א)מתריעין
 ופשוס ז״ל פירש״י וכן בחפצה מתריעין רבינו
 שאין בחצוצרות לתקוע שבס דוחין שאין הוא

:שיציל ברור דבר תקיעתן
ל {  סדר פרק .וכו׳ ישראל שונאי הצרת ע

 שהקיפוה עיר י"פ)על תעניות(תענית
 אמרו יבמתו* על הבא פ׳ וביבמות וכו׳ עכו״ס

 ושם סעניסא גזר לבבל חברי אתו לרבא ליה
 ברור ודבר הגזירה על תענית שגוזרין מתבאר

 תעניות סדר פרק מבואר הסביבות ולין .הוא
:משנה סתם דהוא מתני׳ דריש ת״ק כדעת

ל ד  (דף תענית במשנה .וכו׳ כיצד החרב ע
 חרב לומר א״צ ובגמ׳ החרב ועל י״ס)

:שלום של מרב אלא שלום של שאינה
אי

 ולא יבא במקום יוחנן רני גרס ס׳ג: *[נדף
 ואם , לו היסה אחרת גירסא ואולי ,סעניתא גזר גרס
: מקומו] ידעתי לא כן אינו

 קוראין ואילך היום שממצי שכתב ז״ל רבינו מדברי וכ*נ ירמיה כר׳ דהא.קי״ל דהלכתא
 בקללות בשחרית דקורץ כתב סקע״ע בסימן ז״ל הפור אבל כלל. בשחר הזכיר ולא

 בשני גם כלל קורין אין דבשחר בגמרא, דמוכח הימה והוא ויחל בפרשת ובמנחה
תו שהעלה כמו ויחל ומנחה שחרית דקורין ליה דאית ראשונות  בסימן ז״ל הרב״י מנ
 דמתניתין בפסקין כן שהם יוכיחו ז״ל הרא״ש ודברי שכתב מהפעם עמו והדין תקע״ח
 עם מתני׳ להסכים כדי כן. שכתב אחרונות תעניות בז׳ אלא איירי לא וקללות דברכוח

 איירי נמי דמחניחין למימר איכא מיהו וז״ל מ״ס דברי שהביא אחר שם שכתב מ״ס
 שב״ד חקע״ה בסי׳ דכחב דכיון קשה מ״מ .ע״כ פליגי ולא תעניות ובז׳ באב בתשעה
 בני בפ׳ כדאמר בשחרית חורה קריאת ליכא א״כ בגמ׳ כדאיתא מצפרא ומוקרין דורשין
ר.  ז׳ בין דמחלק הגמרא שיפת על להלך דרוצה ז״ל הפור על תמיה אני זה כל העי
 היה לא דאילו לא בראשונות אבל בקללות קורץ דבאחמנות לאחרות אחרונות תעניות

 אומר שהייתי חמיה הייתי לא ויחל קורין דבכל כותב שהיה אלא הגמ׳ שימת על מלך
 תמיה אני ויותר .הגמרא שיפת על ולא ז״ל ה״ה כמ׳׳ש הגאונים מנהג על הולך שהיה

 ומפפירין קורץ דיומא רבעא לפניא דיומא דמפלגא מדאמרינן וז״ל שכתב ז״ל הר״ן מל
 פלפוי רב הגאון ואף -ואילך היום מחצי אלא מעניות בפ׳ בבוקר קורץ היו שלא משמע

 ע״כ. תעניות בפרשת ובמנחה דשבסא בפרשתא קרינן בצפרא וחמישי שלשני בסעניוח כסב
 הנאמר הפך והוא השבוע בפרשת אלא קורץ היו לא דבבוקר ליה דאית לכאורה משמע

א מגי  בעיני שהוקשה למה לתרן ונ״ל .כלל קורין היו לא דבבוקר העיר בני בא' ג
 דבזמן נפרונאי רב פעם יתברר זה ועם חכמים מנהג לשינוי פעם יודע ואיני ז״ל ה״ה

 היה ראוי והעבירות המכשלות ולהסיר במצות ורדופים עסוקים כך כל שהיו כיון הגמרא
 מכשולוס ולהסיר בעבירות ולחפש העיר בני בפ׳ כדאמרינן בבוקר ההורה קריאת לבעל
התורה קריאת לבפל לנו ראוי אין במצוה כך כל רודפים אמ שאין אלו בדורות אבל

היינו הדין דמן דכיון ז״ל הר״ן שכתב נפרונאי לרב נכון פעם והוא כך בשביל בבוקר
 דלית השתא דמחפשיס לא אי העיר בני בא׳ כדאמר דשבתא פרשחא בבוקר קוראים

 הכונה אבל התענית פרשת ובערב דשבתא פרשחא קורין דבשחריס לדינא הדריק ה״פ לן
במנחה חקט דהם דכיון גוונא בחד ובערב בבוקר קורין אנו התעניות דבכל דס״ל

קרינן פרודים אנו דאין השתא פרודים שהיו מאני מקינו לא דבשחר אע״ג הפרשה
חל. וקורין במנחה דקרינן מאי בשחרית  לאו דאי משמע העיר בני דבא׳ פו?א קשה וי
ק השבוע פרשת קורין היו דפרודים מפעמא  וקי״ל כו׳ הפסקה ל״ל ירמיה לר׳ הקשו ד

 פרשת אלא לקרות לנו היה לא וא״כ פרשיות ד׳ עם השבוע פרשיות קרינן דהא כר״י
 ויחל ובערב קלעת קורץ דבבקר פסק תעניות דבז׳ ותו ויחל ובערב בבוקר השבוע
 ובערב השבוע פרשת בבוקר קרינן לא אמאי דכן וכיון גוונא בחד הוי דלא אע״ג

 על מירון בלי הקושיא למ ונשארה כר״י דקי״ל לדידן הפסקה לי ולמה הקללות פרשת
 דמסוגיא ז״ל רבימ ועל הפור על תימה קצת לי יש עוד .ממני נעלמו הפור דברי כן

 ראשונות תעניות בג׳ הוי לא מצפרא כנואיא הונא רב דאמר דהך משמע דתעניוס בא״ק
 אסורים דהם אמצעיות תעניות בג׳ אלא הוי לא הכתוב דצוה זקנים אסיפת דהא

 לא והא במלאכה שאמר כעצרת דהוי בגמ׳ ואמריק עצרה קראו קרא דאמר במלאכה
 דדורשין הך לומר להו מנא כן ואם בראשונות לא אבל ואמרומס באמצעיות אלא הוי

:כדכחיבנא הכי משמע לא דבגמרא ראשומח בתעניות אפילו דהוי וחוקרין

. שבחורה וקללות בברטח קוראין  אמריק ל״א) ל׳ (דף העיר בני דבפרק קשה כו׳
ס במתני׳ עניו ח ל״א:) (דף בגמרא ואמרו בקללות מפסיקים אין וקללות ברכות ד

 ר״ל תמאס אל בני ה׳ מוסר קרא דאמר אסי א״ר גמדא בר חייא א״ר מילי הני מנא
 מראה בהן והמפסיק תמאס אל ז״ל ופירש״י .הפורענות על ברכה אומרץ שאין לפי אמר
 דא ועל בקללות מפסיקין דאין למאי פעמא דיהיב משמע וכו׳ לקרוס לו שקשה עצמו

 ברכה אומרים שאין לפי אמר דר״ל משמע וכן תמאס אל בני ה׳ דמוסר קרא הביאו
 מענין וקללות בברכות לקריאה פעם זה אין אבל מפסיקין לאין פעם שהוא משמע וכו׳
 ז״ל רש״י כדכחב הקריאה פעם אבל זה הוא פעם דמה ז״ל רבינו כדכתב אחר

 רבינו כתב בזה וכיוצא בתשובה ויחזרו לעולם פורענות באה חמא עסקי שעל להודיע
 כשישמעו לבבם ויכנע העם שישובו כדי וקללות ברמת קורץ וז״ל ספלה מה׳ בפי״ג ז״ל

 צרות לך שיבואו אע״ס כלומר תמאס אל בני ה׳ מוסר במ״ש כונסו דזו ואולי , אותם
רין :אותם ותקרא תשוב אלא יתברך האל בתוכחת תמאס אל הרבה מפטי  בנביא ו

 ז״ל רבינו דמדברי חקע״ד בסימן שכתב מהרב״י והתימה בגמרא שם אמרו כן .בתוכחות
 אלא במנחה ולא בשחרית לא תענית בשום מפפירין דאין משמע חפלה מהל׳ בפי״ג

 ואע״ג צרות על שגוזרין בתעניות שמפפירין כאן כתב בהדיא דהא בלבד באב בתשעה
 על דסמיך ודאי צרות דשאר בתעניות הזכיר ולא באב פ׳ בתענית הפפרה הזכיר דשם
 אבל הכתובים תעניות ג׳ למשפי אלא כן ז״ל יוסף בית הרב אמר לא ואולי כאן מ״ש

בהן: מפפירין כאן כתב דבהדיא הצבור על שגוזרים תעניות לא
ל ב ט׳ צרה בה שיש עיר כ במתני׳ שהרי ז״ל רבינו ■על הוא גדול תימה .ו

 שמתריעין רעה וחיה וחרב וארבה וירקון האדשדפון הזכירו י"פ) (דף
 דוקא דהסביבוס בכולן אלא כתב לא ז״ל ורבינו מהלכת מכה שהיא מפני בכ״מ עליה

 דהוא ופירש משנהתירן כסף ובספר חקע״ו בסי׳ ב״י והרב . מחרישת ולא מתענות
 אפשר איך ועוד מהלכות מכות בכלל אינו־ דדבר אפשר דאיך סברא משח הסביבות

 שהרי לעולם להתענות צריכים היינו דא"כ מכה שום על מתריעין הרחוקים דבמקומוח
 דבכ״מ לשון כן לומר והכריחו המקומות. מן באחד חרב בו יהיה שלא בעולם זמן אין

 מכה דכל וכתב מהלכת מכה שהיא מפני שאמרה במה מחני׳ בלשון עצש דחק ועוד
 הקושיא ולעיקר מהלכת. להיות דרכה אחת שבעיר מכה שכל מפני מהלכת(וק״ק) היא
 בפירושיו ז״ל הראב״ד כשיפס בזה ז״ל רבימ שיפת במ״ש רמזה ז״ל המגיד דהרב נ״ל

בל משולחת מכה ואפילו ומחרימות מסענוס שהסביבות צרה שום אין דלרבנן א כו׳.  ו
 ‘ז״ל הרא״ש כדגריס במתני׳ גריס דהוא ונ״ל .ז״ל הראב״ד של זה פי׳ לישב צריך מ״מ
 מכה שהיא פעם זה ולפי מהלכת מכה שהיא מפני מיד עליהם דמחריעין מחני׳ בהך

 ג׳ על אלא מתריעים שאין כגשמים שאינו כלומר מיד להתריע אלא הוי לא מהלכת
 דכ״מ ומפרש מהלכת מכה שהיא מפני מיד מתריעין אלא בראשומה לא אבל אמצעיות

א אלא מתריעין אין כולם על בגמרא שאמרו הברייתא משום הסביטת שהם  ^פרכי
 עליה מסריעין ששנינו אע״פ מהלכת במכה שאפילו לומר שבא ז״ל הר״ן וכתב שלהם
"i ה״ה כדכתב אפרכיא הוי סביבות ופירוש שלהם באפרכיא אלא מסריעין אין בכ"מ f 
 לאלו ויש וגשמים בדבר כמו שלהם בסביבות מסריעין דאלו קאמרה מחני׳ זה לפי א״כ

 אלא איירי לא דזה ז״ל להראב״ד וס״ל מהלכת מכה שהיא מפני מיד שמתריעץ יתרון
התרעה ולא שוי בהפך הוי לרבנן אבל עטי ולא בסביבות מיד התרעה ליה דאית לר״ע

והוכרח



ת . D’MT מש™ מניד ט ל ת ה י י נ ע ב ת ״ 851 קעו משנה כסף פ

י ד,  ויצאו רגלי מאות חרש המוציאה עיר וכ״א) י״ע (דף וגמרא משגה .כו' דנר זהו א
 זה אין ימים כד׳ או א׳ ביום דנר ה״ז זה אחר זה ימים בג׳ מסים ג׳ מסנה

ט כפר כגון רגלי מאות פ׳׳ו המוציאה גדולה עיר דבר  ימים בג׳ מחים פ׳ ממנה ויצאו ע
 הנשים ואין רביע וכתב .דבר זה אין ימים בארבעה או אחד ביום דבר זה הרי זא״ז

 שכוונת הוא ברור ודבר וכו׳ והזקנים והקפנים
ף: לבד הגברים רגלי מפ

ה ו י . בא״י דבר ה ט׳  כ״א:) (דף בגמרא ו
 מוסנא איכא נחמן לרב ליה אמרו

 לא שפחה לוקה גבירה אמר חעניתא גזר בא״י
 שפחה הא ושפחה דגבירה עעמא והקשו כ״ש

 מותנא איכא לשמואל ליה אמרו והא לא ושפחה
כיון ההם שאגי ותירצו חעניחא וגזר חוזאי בי

. והזקנים והקפנים הנשים ואין וכו׳ דבר היא זו אי ה כו׳  דייק דהכי ה״ה כתב ו
.ממף לגד הגברים משמע דרגלי רגלי ס״ק המוציאה עיר דקתני מתני׳

 בתים התם דנרסיק כן למד שמהירושלמי ול״נ .הכי דייק המוציאה דלשון כתב והר׳ין
זקנים דמשמע היכי וכי זקנים לא אבל בחורים ודכוותה מרועעים ולא בריאים שאמרו

ם למעפ יש ק לפי נשים למעמ יש וכן ^וני ש

............. = חלי״ח ̂ דבר היא זו אי .הדבר ועל ה :צרה המלחמה שראיית
יי“ י מתים שלשה ממנה ויצאו ינלי מאות חמש בה שיש עיר

 שד ראתה אם ביום בשדה נראתה משולחת אחד ביום יצאו .דבר זה הרי זה אחר זה ימים בשלשה
ר. זה אין ימים בארבעה או ב משולחת ה״ז מפניהם ברחה ולא אדם בני ויצאן אלה בה היה ד

י ״ אהי m ימים בשלשה טתים ששה טמנה נ S נד '^אי • י S

 היסה שלא נראה אחד אלא אכלה שלא שכל
 שניהם פרפה כן ואע״ס לאחד אלא רעבה
 רעבון מחמת שלא להרוג היא משולחת אלמא

 רעבונה שמחמת נראה שניהם בשאכלה אבל
 באו שהם כיון משולחת ואינה טרפהם לשניהם

:ז״ל פירש״י וכן שלה ובאגם בגבולה
ר מ א סוף ברייתא .וכו׳ הארן רמש מיני ש

ס״ק

 .בכ״מ צרה שוס על מחריעין שיהו כר^ ולא זה
 משמע דמתניחין דמפשפא משוס שפעמו ונ״ל
 מכוס שהם מפני בכ״מ מסריעין בלבד אלו דעל

 .או מפר כגק צרות שאר על אבל מהלכות
 במקומות עליהם מהריעין אין מפולס או דבר

 וסביטתיה מהלטת מכות שאינם לפי הרחוקים
 לו והוקשה לה״ק מתריעות ולא מתענות לבדן

מכוס בכלל אינה דדבר למימר מצינן היכי ז״ל

מ׳. ע״כ מיגרי שייראתא דשכיחי  היא זו .משולחת אינה אחדהם רדפה לא .זה חשבון לפי וכן דבר. זה אין בארבעה או אחד ביום נכתב ולא בג
ספרים ובקצת רביט בדברי הנכונה הגירסא בכלל ממלאכה ששבתו והזמנים והקטנים הנשים ואין :הפעם ידעתי ולא בהלכות

ננ׳ג תנן שיייל’ נאיץ דבי היה ו :זה לענץ המדינה אנשי טנץ g™ ™ י? ז’א <
א מגי ועל הירקון ועל השדפון על מקום בכל במדינה דבר היה .עליהן ישראל גליות שאר מתענין באגס היחה ואם ומ״ש כ״ב) (דף שס ו
שהיא מפני החרב ועל החסיל ועל הארבה שתיהן אחרת למדינה ממנה ובאות הולכות ושיירות אכלה משולמת מהם אחד ואכלה שניהם ופרפה
® מבואר משולמת אינה שניהם ש מכה מת;ןנץ ייאין T :מזו זו רחוקות שהן פי על אף מתענות ״היי שם.והמע שהשמיט רבינו על לתמוה מהלכת.וי

 נראתה כיצד .משולחת שהיא בזמן אלא רעה חיה על
 אם ביום בשדה נראתה .משולחת זו הרי ביום בעיר

.משולחת זו הרי מפניהם ברחה ולא אדם בני שני ראתה
 אדם בני שני וראתה לאגם הםמוכה שדה היה ואם

 אחריהם רדפה לא משולחת זו הרי אחריהם ורדפה
. אחריהם רדפה אפילו באגם היה ואם .משולחת אינה

ך מסר באגם שניהם אכלה אם אבל . מהן אחד ואכלה שניהם טרפה כן אם אלא משולחת אעה א ! ה ד '^ ע ^ '^ ד ל מ ^ 
ס לומר :משולחת שהיא מפני לא טרפה הרעבון ומפני מקומה הוא שזה מפני משולחת אינה  שום יעל מתריעים דבמקומות^רחוקי

ע עלתה אם חיה. גדודי מקום והן הואיל הנשמות ובארצות במדברות הבנויים בתים ח שהרי לעולם להתענות צריכים הייט דא״כ מכה ל

׳1מהמרומ משולחת. אינה זו למדה הגיעה לא ואם משולחת. זו הרי מעריסה תינוק ונטלה א ו ס’ *מל 5^ ל ט ם י ט רי צ ^ ^
ד השגת החיות! למקום ובאו בעצמם שסכנו הם אדם בני ב׳׳ א ד ולכן מהלכת מכה שהי'א מפני לעולם להתענות ד
 מתריעין אלו על דתנן דהא מפרש ז״ל הוא וממיסין גושכין היו אם א׳א וכו׳. רמש מיני *שאר ,והזיסן ששולחו העוף ורמש הארץ רמש מיני *שאר ט

אלא, קאמר הרחוקים במקומות לאו בכ״מ הס המקום שלוחי כלס ני חנוגים ויפושין ציפין אשי׳ אשורסי׳סרעו•
מהאי לעיל דקתני אמאי וקאי דוקא בסביבותיה ־”’י י ׳ י ׳

אותה מפולת או דבר או מסר דעל מתני׳
 השדטן על העיר אותה בסביבות כלומר בכ"מ מתריעין הצרות דגסעלאלו קאמר והשתא מתענות ולא מתריעות אומר ר״ע מתריעות ולא מתענות וסביבותיה ומחרעת מתענה העיר

 מהריעיןבכ״מ אלו על דקחני ממני׳ האי זה ולפי כלל חוששין אין לסביבות שהון עיירות אבל הרעה תדבקם פן לעצמה לחוש לסביטת ויש מהלכת מכה שהיא מפני וכו׳ הירקון ועל
ט׳ וארבה וירקון שדפון מסניתין האי דמני בהנך בין דינאהכי הוי כת״ק דקי״ל וכיון ליה מבעי בכ״מ מתענין אלו על לס״ק דאילו כר׳׳ע אתיא  מטלת דבר מפר דלעיל באינך בין ו
 ועל השדפח ועל המשיל ועל וכו׳ ועל ישראל שונאי הצרה על עליהם ומחריעץ שמהענץ צבור של הצרות הן אלו וז״ש מתריעות ולא מתענות וסביבותיה ומתרעה מתענה העיר אותה

 מבקשק אבל מסריטת ולא מתענות סביבותיה וכל הצרה שתעבור עד ומסרעת מתענה העיר אותה אלו מכל צרה בה שיש עיר כל המפר ועל המזונות ועל המפולת ועל הירקון
 שאינה מכה דאיכא דמשמע מהלכת מכה שהיא מפני פעמא מתני׳ יהיב היכי א״כ ממעטת דסביבותיה בהן ופסק הצרות כל שכלל רבינו בדברי לדקדק יש ועדיין .רחמים עליהם
 סחעטס אמח בעיר צרה כשיש למה כלומר הוא פעם נתינת אלא למכה מכה בין הבדל אינו מהלכת מכה שהיא דמפני מפרש שרבינו ונ״ל .כלל להם מוששין הסביבות שאין נזהלכס

: לסביבותיה ומתפשפח מהלכת להיות דרכה אשת בעיר שיש מכה שכל מפני פעמא ויהיב סביבותיה מתריעות או
א מסענין שאין הפעם אלא וכו׳ בברייתא כשהזכירו כדבריו אם הראב״ד דברי על ה״ה כתב .וכו׳ הארן רמש מיני שאף ט משאיכ מהן ולהשמר להרגן יכול שאדם מפני ט

בחיה:
משנה לחם

או דר״מ להא דמי אי אלא החם פליגי לא דע״כ דכולהו אליבא כר״מ דהלכתא מהסס ולמה תעטת שגזרו אמרו שהביא זקטם בה׳ דמעשה ליה דקשיא משום כן לומר והוכרח
ט סבירא הזקנים שאלו מפני אלא שהתריעו אמרו לא  התרעה ולא עגוי והוי כת״ק ל

 לר״ע ומינה סביבותיה לרבנן להתענות צרה היא דזאח היא הזקנים מן שהביא והראיה
 יוסף בבית תקע״ו סימן בא״ח וכ״כ ז״ל הראב״ד של דעתו זהו , בסביבות התרעה

 כר״ע והוי מעניות בלא התרעה הוי מתריעין אלו על דקאמר דהך פירש ז״ל דהראב״ד
 ז״ל ה״ה שכתב וזהו הסביבות מתענין כרבנן לן דקיימא דלדידן זה פירוש לפי נמצא וא״כ

̂׳ל הרמב״ן אבל .בפירושיו ז״ל הראב״ד כדעת רבינו דדעח  דהך דס״ל עמו אמרח רוח ז
 משום מודו רבנן דאפילו כר״ע אתי סיפא והך ג״כ בעינוי הוי דמחניתין מחריעין

א טי  הברייתא מכח הסביבות שהוא מפרש בכ״מ מיהו גכ״מ מהריעין ולכך מהלכת מכה ד
 דזקנים ובשבדא התרעה כאן שהזכירו ומה .כדכהיבנא ז״ל הר״ן וכדפירש שכתבתי

: ומתרישת מתענות דהסביבוס מודו כ״ע דבזו נמצא איתא והא דהא משום העניה

 פסק למה דא״כ ועוד כדכתיבנא כר״י הלכתא איפסיקא דבהדיא תימה זה ודבר .לא
 דהעניוח בפ״ג כדמשמע דבר הוי לר״מ הא דבר איט א׳ דביום תקע״ו בסימן ז״ל הפור

ם המועד שור לענין הוי הרגל כיצד בפרק כר״י דפסקיק דמאי תימא וכי ט  דמשמע מ
 בין דלישתמע העדאה סתמא קאמר ולא ימים הזכיר דקרא משום ק״ו לית ליח דקרא

 ולכך אמה הוא כר״מ דהסברא ודאי קרא דליכא בעלמא אבל אחד ביום בין ימים בג׳
 לו קשה עדיין דחוק שהוא מלבד כן א״ח .מיניה ראיה ז״ל מרופנבורג הר״ס הביא

 היא, דסברסו כיון כר״מ דבר שי אחד דביום פסק לא דבר גבי דלמה אחריהי קושיא
ס. מ ה פסק דבר מי לא אמד ביום קאמר דברייחא דכיון י״ל ואולי א  ומאי מתי

 אפילו לר״מ זה בדין סומך אמה להיכן בהמיה ליה ה״ק כר״מ כמאן כגמרא דקאמר
דבר הוי ולא מקרה מי אמד ביום דכשהם סעמא דאיכא הכא דשאני דמי לא לדר*מ

ו ה א צ מקרה ודאי ימים בג׳ אבל דתעניוה בפ״ג היא ברייתא .וכו׳ דבר זה אין ימים בד׳ או אחד ביום י א השור דסבע הוא טעמא התם אבל דאינו' ופיק רע; מ
 ויצאו וכו׳ כפר [כגון רגלי ת״ק המוציאה עיר בברייתא שם ואמרו כ״א) (דף

ט׳ דבר זה הרי זה אחר זה ימים בג׳ מסים ג׳ ממנה  המוציאה עיר דרוקרת שם שד ו
 אר״נ העניה חסדא רב בר ר״נ וגזר אחד ביום מהים ג׳ ממנה ויצאו הוה רגלי] ס״ק

 ומחלוקת .ע״כ כ״ש לא [נגיחותיו], קירב חייב נגיחותיו ריחק דאמר כר״מ כמאן יצחק בר
 במועד כר״י הלכה בגמרא שם ואמרו כ״ד) (דף הרגל כיצד בפרק איתא ור״י דר״מ

 ליה דאית כר״י אלא אחדסגי ביום אפילו פעמים ג׳ בו דכשהעידו ליה דאית כר"מ ולא
 דמשמע זמני תלתא ביה ודרשינן מתמול תמול דאמר מקרא כדמשמע דוקא ימים ג׳

 ז״ל רבינו כאן שפסק וא״ש כ״ש לא קירב חייב נגיחותיו ריחק אמריק ולא יומי נהלתא
ס דבר אינו אחד דביום ט  סימן בא״ח כן פסק הטור וכן כר״מ לן קיימא דלא מ
 מרופנטרג הר״ם בשם כתב קי״ד דבסיסן ז״ל הפור על תימה לי יש אבל .חקע״ו
ר אמה עצרת בשמיני אומר דהיה ט  כנגד הגשם ומוריד הרוח משיב עד פעמים צ׳ ג

 וראיתי לחזור צריך אין מסופק היה אס ועכשיו ביום פעמים ג׳ אותו שאוסר יום ל׳
. כ״ש לא קירב חייב ריחקנגיחותיו המועד שור גבי דאמר הרגל כיצד בא׳ ׳ ו נ  והרב ו

י נ משמע מרוענטרג הר״מ לסברה נפה ז״ל והרא״ש דמי דלא זו ראיה דחה סרן מי

בע מפ  יוסף ביתי הרב שם כדכחב רע קנין דהוי ודאי אחד ביום פעמים בג׳ גו ד
 ברייתא כסתם לפסוק כדי ז״ל הטור כן ופי׳ .שם ישין ז״ל אבוהב מהר״י בשם ז״ל

אין צ״ע: ועדיין . והקפנים הנשים ו ט׳  מ׳1ד דאמרו ממאי ליה דנפקא ז״ל ה״ה כסב ו
ם דנפקא כתב ז״ל יוסף בית הרב אבל מפף לבד דמשסע רגלי אלף מאוח ממש ט  מ

 במורים דכותיה מסרועשם ולא בריאים' שאמרו בתים מסולת גבי בימשלמי דאמרינן
. זקנים ולא ׳  קפיד לא דלדבריו ז״ל ה״ה כדברי אלא משמע הלשון דאין נראה ולי ט

מו מאות החמש של האנשים שמנין אלא ז״ל רביט  לפי אבל וזקנים וקטנים מנשים לבד י
 זקנים ולא בחורים יהיו ימותו אשר שהמתים אלא קפיד לא ז״ל יוסף ביס הרב פירוש

 אם וקטנים ונשים מזקנים לבד רגלי מאות ממש כעיר יהיו ואפילו וקמנים נשים ולא
 בתים יפלו דאס דמטלת דומיא דבר מי לא ימים בג׳ קמנים ו' או חמשה ימותו

 לענק הוא דקאמר דמאי דנראה רבינו דברי במשמע זה ואין מטלת הוי לא רעועים
 מממן דגר לא אבל זה מממן וכו׳ והקטנים הנשים ואין כדקאמר מאות הממש מנין

גדולים: או וקפנים נשים יהיו אס ימותו מאשר
T ט׳ ביום בשדה נראתה זו הרי אחריהם רדפה צא זאת בחלוקה בספריט מ״ש .ו

י משולמת



משנה מגיד y'Q תעניות הלכות .זמנים משנה בסף852

^ה שיוהר מסהברא איאכא זה מכיפם שאם אומר ואני .רעה נחיה  -לרממר הוא י
 וממיחיס נושכים היו שאם נ״ל׳ הראב״ד מ״ש ולענין .רעה מסיה מלהשמר מהרמשים

 עשויים שהרי מהם להשמר יכול אדם שאי! הראב״ד וכדברי עליהם שמהענין השימא
 לשון דייק והכי מזיקין אלא ממיחים כשאינם וכריימא מדעתו שלא האדם אס ולנשוך לכוא

;והזיקו ששולחו רבינו
ק יג ט׳ ו כוךלחו  צרעץ לומר צריך ואץ ועקרבים נחשים שילוח כגון פשסברובהצטי ואם חי
ולא^מתריעץ עליהם סתענץ אץ” להן והדומה ויתושץ tp״

תעניש

הראב״ד השגת
 להם ידוע חגב אלא א״א .וכו׳ החגב על *אנל
 הילק שהרי הן מזיקים מינין שאר אגל מזיק שאינו
חמול לסלעם וה׳ה יואל גימי השחיסו והגזם  ועכשיו ו
:עכ׳ל מהריעין, כלן על מיניהם מנייין אנו שאין

 וזבובין צרעיןויחושין אפילו וממיתין משכין היו אס א״א ובהשגות .מבוארת י׳׳ד) פ׳׳קלדף
 נחשים שלוח בברייתא כשהזכירו כדבריו אס אומר ואני .ע״כ המקום שלוחי כולן כי

 הוא מסענין שאין המעם אלא ממיהין אינן בין ממיתין בין לסלק להם היה ועקרבים
:רעה בחיה מפא״כ מהם ולהשמר להרגן יכול שאדם מאד

ל י  (דף במשנה .וכו׳ החסיל ועל הארבה ע
 החסיל ועל הארבה על וכ״ב) י״מ

 כנף אלא נראה לא אפילו וחסיל ארבה ובנמ׳
:עליו מיד מתריעין א״י בכל

על  מחריעין ברייתא י״ס:) גמ׳(דף3 הגובאי. ו
 אומר רשב״א שהוא בכל הגובאי על

 א״א ובהשגות . כת״ק וקי״ל המגב על אף
 לדבריו אומר ואני .נו׳ להם ידוע חגב אלא
 אלא וגובאי' ומטיל ארבה בפרס הזכירו למה
 מיוחדין שהן אלו מינין יודעים היו הם ודאי

 משא״כ המינין שאר תערובת בלא בהשחתה
 הכתוב כדין דימ רבינו וכתב .המינין בשאר

 זה אי על יודע ובשמותיהן ןvבר והבקי בגמרא
•• מסריעין מהן י

א ל י  במשנה .וכו' הירקון ועל השדפון ע
 הירקון ועל השדפון על י״ט) (דף

 מירושלים זקנים .שירדו מעשה שם עוד וכו׳
 תנור כמלא שנראה על תענית וגזרו לעריהם

 כמלא מפורש כ״ב:) ובגמ׳(דף באשקלון שדפון
 כמלא פת ממנה שיעשה תבואה ופי׳ מנור פי
 השדפון על כ״ב) (דף בגמ׳ וברייתא מנור פי

 מפרע שרבינו לי ונראה .שהוא בכל הירקון ועל
 פי כמלא והיינו שיעור לו יש שהוא כל דהאי
 מועע דבר שהוא לפי שהוא כל ליה וקרי תנור
 שהוא כל שנראה כיון פירש ז״ל רש״י אבל

 למאי דא״כ לי קשה שהוא בכל אפילו דינא לענין אבל מעשה היה דכך שכתב אחרון ולשון .עכ״ל היה כך שהיה מעשה נמי אי להתענות הוא דמתני׳ תנור ומלא מיד מתריעין
דהנהו התם ומשמע להתרעה תענית בין הלק ז״ל שהוא לי קשה ראשון לשון גם .הוה דהוה מאי לן איכפת ומאי פת תנור פי כמלא או מבואה מנור כמלא הוא אם בגמ׳ ומרו שקלו

עיקר: רבינו דברי ודאי אלא קאמר בהתרעה ממענין עליהן מתריעין דאמרינן
ב ל י  וכמ״ש תרתי דאיכא הנהר בצד עומדות ושאינן בריאות כותלין בנפילת אלא מפולת קרוי שאינו מבואר ובגמרא המפולת על וכ׳:) י״נו (דף שם משנה .וכו׳ כיצד המפולס ע

חכמים: שהזכירו מפולת בכלל נכלל שזה נראה וכו׳. הרעש על ובן :רבינו
ל ע  מרובה פ׳ בב״ק וכו׳. לח מטך וכן עליה: מתריעין אין מיסה עליה שאין בזמן עליה מתריעין מיתה עליה שיש בזמן ואסכרה י״מ:)ברייתא (דף שם וכו׳. כיצד החלייס ע

 הא בלח הא ל״ק ותירצו .צועקין אצא מתריעין היו לא וכו׳ החטך על כגון הצבור על הבאים פורעניות מיני ושאר מדתניא והקשו בשבת החכוך על מתריעין פ׳.) (דף
:שם ע״כ אבעבועות שמין ויהי שנאסר מבחון ויבש מבפנים לח היה במצרים הקב״ה שהביא שחין דאריב״ל .ביבש

ף ל י ומא א״ריוסף נא״י ושמן ויין בבבל פשתן כצי כגון יוחנן א״ר . בשבת אפילו פרקממיא על מתריעין ח״ר צ״א) (בחרא הספינה אס המוכר פרק .וכו׳ כיצד המזונות ע

 החסיל ועל הארבה על י :תרועה בלא זועקין אבל
 ישראל ארץ בבל אחד בנף אלא מהן נראה לא אפילו

 . שהוא בבל הגובאי ועל .עליהן ומתריעין מתענין
 אלא מתריעין ולא עליו מתענין אין החגב על *אבל
א :בלבד זועקין  משיתחיל הירקון ועל השדפון על י

 פי במלוא קטן ממקום אלא התחיל לא ואפילו .בתבואה
ב :ומתריעין תעגית עליו גוזרין תנור  המפולת ייעל י
 צרה זו הרי הנהר בצד עומדים שאינן בריאים בתלים מפולת בעיר שרבתה הרי .ביצד

 מתענין והורגין הבנין את מפילין שהן הרוחות ועל הרעש על ובן .עליה ומתריעין ומתענין
 העיר. באותה הרבה לאנשים אחד חולי שירד הרי ביצד. החליים על יג ♦ עליהן ומתריעין

 לה וגוזרין צבור צרת זו הרי החולי באותו מתים והיו בהן וביוצא חרחור או אסכרה כגון
 מתענין הצבור ברוב פשט ואם .פורח כשחין חוא הרי לח חיכוך וכן .ומתריעין תענית

 שהוזלו הרי כיצד. המזונות על יד :בלבד עליו צועקים יבש חכוך אבל עליו. ומתריעין
 ושמן ויין פשתן.בבבל כלי כגון .מהן העיר אותר! אנשי חיי שרוב סחורח של דברים
בששה עשדה שוה למכור התגר שיצטרך עד והמתן המשא ונתמעט ישראל. בארץ

ואחר :תקעו י׳5 נווי א

בשימא פשרי. וקם דזל

לחם
על

 הוא ומוכרח ליתיה ז״ל יוסף ביס הרב שהביא ובגירסא מ״ס דהוא ודאי משולחת
 (דף ובגמרא לאגם. סמוכה שאינה כיון משולמת היא שעמדה אלא לבד ברחה ולא

 נמי אי משולחת אינה בלילה בעיר משולחת ביום בעיר נראתה ה״ק ל״ק אמרו כ״ב)
 אע״ג קמא כלישנא פסק ז״ל ורבינו .משולחת אינה בלילה בשדה משולמת ביום בשדה

̂שינן ולקולא הוא דרבנן דמילתא משוס בחרא כלישנא פסקינן אמרים דבמקומות  דבשדה נר
:מתענין ואין משולחת אינה בלילה בין ביום בין גונא בכל

 ונראה וכתב תקע״ו בסימן עליו השיג ז״ל הכיור .וכו׳ ועקרבים נחשים שילוח כגון ט
 בפ״ק י״ד) (דף דבברייחא ואע״ג .ע״כ עליהם מתענין ועקרבים דנמשיס

 בעולם] [לבא המתרגשות פורעניות מיני כל ושאר שם ואמרו ועקרבים נחשים הזכירו
 נראה מתריעים היו לא ועקרבים נחשים ושילוח וימושין וצרעת וזבוב חגב מטך כגון

 לענין לא אבל ההתרעה לענין אלא לאידך ועקרבים נמשים השוה דלא מפרש דהמור
 ז״ל רבימ מעם אפל ממיתים שסממן מפני מתענים דודאי. ליה איס דפנחשים העינוי

ז״ל: יוסף ביס הרב ביארו כבר
לו י פי . אחד כנף אלא• מהם נראה לא א ׳  כס״ק פסק דהוא דכיון מובא קשיה ט

 למה א״כ מתריעות ולא מתענות סביבותיה צרה בה שיש דעיר י״נו) (דף
 (ןיבומא דמענית בפ״ג ז״ל הר״ן דהא ומתריעין מתענין א״י בכל אמד ארבה כשיש פסק

 צרה בה שיש לעיר סביבות בכלם ונקראו אחת אפרכיא מקרי א״י דכל לן משמע קא
 לנו אין מזה ויותר זה על ראיה להביא ומרח ז״ל ה״ה כדכתב אפרכיא סביבות דפי'
 קי״ל דאנן וכיון מא״י העיר כשאותה צרה בה שיש לעיר סביבות א״י כל שנקרא אלא

 ממריעין כלס א״י בכל אחד שנראה דכיון כסב ואיך מתריעין ולא מתענים א״כ כת״ק
 דבסביבות ליה דאית לפעמיה אזיל ואיהו ר״ע דברי הס בברייתא הוזכר זה דלשון אע״ג

 קשה לדידן אבל מתריעין לכך צרה בה שיש לעיר סביבות הוי א״י דכל וכיון מתריעין
 מתריעין כלן צרה מהן באחת וכשיש אחת כעיר מקרי א״י דכל לרבינו דס״ל שנאמר לא אס

 היתה דהמכה הוא זקנים מחמשה ראיה במשנה שהביאו ומה אמס כעיר דטלה מפני
 להיות ממש כא״י אינה מ״מ כא״י דמשיב ואע״ג ז״ל הר״ן כדכסב מא״י דאינה באשקלון

 מפני מענית וגזח לה כסביבות הוי א״י אלא אחד וגוף אחת כעיר א״י עם נחשבת
 הראפ״ד פירוש והוא ז״ל רבינו לדעת לעיל כדפירש׳ ההרעה לא אבל מתענין שהסביבות

 אבל ממריעין דלר״ע ומינה ממענין שהסביבות שהביאו הראיה וזו לעיל כדכסיבנא ז״ל
 משסע והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה ארצות ג׳ שנימ דהא מחק זה כל באמת

 נחשבת שיהא אפל אחת כאפרכיא דנמשבים לומר ז״ל הר״ן ומרח ארצות כג׳ דנחשבוס
:עיון וצריך הוא רחוק דבר אחת כעיר

משגה
א ל י  ואמרו תנור פי כמלא מסנה שיעשה תבואה פירוש .כו׳ הירקון ועל השדפון ע

 דילמא או דתנורא ככסויא לך תבעי ועדיין כ״ב:) (דף דמעניות בפ״ג בגמ׳
 כבעיא פסק לא ז״ל ורבימ .ע״כ j תיקו דתנורא לסומא לה דהדר דריפחא דרא כי

: למה ידעתי ולא דעתו ביאר. ולא כלל זו
ל יג כו׳. כיצד החציים ע  מלקו •לא דלמה תמה מקע״ו בסימן ז״ל יוסף בית הרב ו

 בדבר שחלקו כמו בארבעה או אמד ביום למחו ימים בג׳ ג׳ מתו בין כאן
וכו׳ ענין באותו שאינו וכל זמן שהיית בלי ממיס אויר שינוי שהוא דבר דשאני ותירן

 ממיתת אסכרה מיסת חמור יהא דלדעתו בעיני קצת וקשה בעלמא. אקראי אלא אינו
 בשלשה שלשה בעינן ובדבר סגי אחד ביום שנים שימותו אפילו אסכרה ובמיתת דבר
 לאנשים אחד מולי שירד הרי שכתב בלשונו זאת קושיא תירן ז״ל דרבינו נ״ל לכך .ימים

 שהוכו אלא הרבה באנשים הדבר ירד שלא אע״פ שבדבר כלומר מדינה מאותה הרבה
 העיר ברוב החולי שירד אלא כן אינו הכא אבל סגי ביומו אמד כל ומת לבד אנשים ג׳

 שירד כתב שכן כמוהו שהוא ודאי זה מולי גם הצבור ברוב שפשע שכתב חיכוך כסו
 הצבור רוב משמע לא הרבה לאנשים מאמר ואפילו הצבור רוב דמשמע הרבה לאנשים

 משולחת מכה דהיא ודאי שטס,מהם אלא מסו שלא ואע״ס אנשים לכסה ירד הרי מ״מ
 מתים מהם שנים שראינו כיון ניצולים שרבים אע״פ הרפה אנשים על באה דהיא כיון

 אע״פ הרבה אנשים בעיר בדבר שהוכו ראינו שאם בדבר כ״ש זה ולפי ומתריעין מתענין
 הציבור ברוב דפשע דכיון מאסכרה גרע דלא מסענין אחד ביום מהם ב׳ אלא מהו שלא

 דהערוס דפ״ק מברייתא ז״ל לרבינו ליה נפקא הציבור רוב דבעיר באסכרה דהא מסענין
 המתרגשות פורעניות מיני כל ושאר דקאמרס פ״ב) (דף מרובה בפרק והוא י״ד) (דף
 גרע דלא בדבר שכן וכל ה״ה א״כ הצבור רוב על שבאה ומשמע הצבור על לבא

 הצבור ברוב המכה נתפשעה שלא דאע״ס הוא בדבר דאיכא והרבותא פורעניות משאר
 ולא הרבה אנשים בעיר הוכו ולא ימים בשלשה שלשה ומתו יום בכל אחד הוכה אלא

 ומסענץ חיישינן דבר דהוא כיון קמ״ל הוא דמקרה ס״ד דהוה מהם לבד אמרים
 ביומו אמד כל ימים בשלשה שלשה מסו דאס מסענין דאין אולי האופן בזה ופאסכרה

 הרי לח חיכוך וכן :זאת קושיא לישב כנ״ל .ממענין אק ההוא מחולי מלו לא ואחרים
 בשבת החימך על מתריעין אמרו פ׳:) דף (שם מרופה בס׳ .וכו׳ פורח כשחין הוא
 לא דאיך ז״ל רבינו על וסימה .בשבת התרעה ליכא דבשופרות היא בפה התרעה והך

 מרופה בס׳ כן אמרו דבהדיא כיון מזונות גבי כמו בשבת חיכוך גבי זעקה הזכיר
 זועקים אין כתבוככ״מ לעיל הפרק דבראש מזאת עוד וקשה ז״ל רבינו כדפי׳ לס בשחין

בשבת ואפילו עליהם שזועקים המזונות מצרה חון שאמרו כמו בשבת מסריעין ולא
משמע

ת הו ג ת ה ו י נ מו י סי
ר ®[כוזב «ו ל ז»ם ה ״ ה ז א ר ם ונ שי ח ם דנ קרכי ע ענין ו ת ם מ ה כ] עלי ג ע״



 פורעניות מיני שאר חיכוך גכי י״ד) (העניה
ק הצמר דכל משמע הצכור על הכאים עי  נ

:ככולו ורונו
ונועלים

353 קעז משנה כסף ג ב פרק תעניות הלכות זמנים. משנה מגיד

ו ל ט ה העניות סדר פ׳ .וכו׳ כיצד המסר ע העני כו׳( הכי נמי ותניא מיד עליהם מהריעין נגולה רנ אמר ונגמרא גשמים רונ על מחריעין שאין מנואר נמשנה וכ״נ:) י״מ ו
:רנינו וכמ׳׳ש קנריהם נסיהם יהו שלא כדי העעם שם והזכירו

 נחמן א״ר מיד עליהן מהריעין ושנו וחזרו הזרעים וצמחו גשמים ירדו שאם כגמרא ופירושה י״ס) י״ח האמור(דף האלו תעניוה סדר פ׳ ראש משנה .וכו׳ ־שצמחה תבואה טז
 אין שונ דינשו רנינו לדעה ופירושה .ע״כ היא מלחא לאו קמ״ל היא מלחא אקנתא דהימא מהו דאקון צריכא לא ותירצו תנן שיט פשיעא לא ינשו אנל שינוי דוקא

ם ה שלהם נקנה עמדו ואפילו ואחריה הקנה נ

 ומתריעץ צבור צרת זו הרי .לוקח ימצא כך ואחר
 הרי כיצד. המטר ייעל טו : בשבת עליה וזועקין עליה
 מתפללין אלו הרי להן שיצרו עד גשמים עליהן שרבו

ונמצאו נופלין שהבתים מזו יתירה צרה לך שאין עליהן.
 הרים ארץ שהיא מפני הגשמים רוב על מתפללין אין ישראל ובארץ קבריהן. בתיהן

 גתבואה טז ♦* הטובה להעביר מתעגין ואין להן טובה הגשמים ורוב באבגים בנויים ובתיהם
 גשמים שירדו עד וזועקין מתענין אלו הרי לייבש צמחין והתחילו המטר וגמנע שצמחה

 זמן שהוא ישראל בארץ לו קרוב או הפסח זמן הגיע אם וכן הצמחים.. שייבשו עד או
 הראויין גשמים שירדו עד וזועקין מתעגין אלו הרי גשמים ירדו ולא שם האילנות פריחת

 הרבה גשמים ירדו ולא הסוכות חג זמן הגיע אם וכן יז זמנם: שיעבור עד או לאילנות
 הראוי גשם שירד עד מתענין אלו הרי והמערות השיחין הבורות מהם למלאות כדי

 מים להם יהיה שלא עת בכל הגשמים על מתענים לשתות מים להם אין ואם .לבורות
 בימות יום ארבעים לגשם גשם בין הגשמים פסקו יח החמה: בימות ואפילו לשתות

זמנם: שיעבור עד או הגשמים שירדו עד וזועקים ומתענים בצורת מכת זו הרי הגשמים

ק ר שי פ לי ש

 במרחשון י״ז הגיע אם הגשמים. ימות מתחלת עיקר כל גשמים להם ירדו שלא יהדי א
.ושני וחמישי שני להתענות בלבד חכמים תלמידי מתחילין גשמים ירדו ולא

 גוזרין דין בית גשמים ידדו ולא כסליו חודש ראש הגיע ב :לכך ראויין התלמידים וכל
 ואנשי . בלילה, ולשתות לאכול בהן ומותרין . ושני חמישי שני הצבור על תעניות שלש

כנסיות לבתי נכנסים העם וכל .בעבודה עסוקין שהן מפני עמהן מתענין אין משמר
ומתפללין :וע׳ש פקעה סי׳ מוי ג :סקעה סי׳ פור ג :סקעו סי׳ מוי א

 הזכיר ולזה כגמרא שהזכירו אקון והיינו וינשו
ט  נזה ויש ז״ל הראנ״ד פי׳ וכן סחם ינשו רני

:מיקר וזה ז״ל לרש״י אחר פירוש
כן מן אם ו ע.ז . הפסח הגי כו׳  (דף משנה ו

 מחריעין לאילן ולא לצמחים ירדו י״ח:)
ף ד ) ע׳ ג נ  נסרוס האילנות על מהריעין י״ט:) ו

 החג כפרום ומערוח שיחין כורוה ועל הפסח
 ואי מיד עליהם מהריעין מים להם אין ואם
׳ שלהן מיד זהו  רניצו ניאר וככר ונ׳ וה׳ נ

ה הם הצנור העניות שכל ראשון פרק  הסדר נז
:ושני וחמישי שני

כו׳. גשם נין הגשמיס פסקו יח  כמשנה ו
 נין הגשמים וכשפסקו י״ח:) (דף

 מיד עליהן מחריעין יום ארנעים לגשם גשם
ס שהיא מפני  י״ט) כגמרא(דף ופירשו נצורה מנ
 רכיטשאיןזה ופירש נצורה. לידי המניאה מכה

פשוט: ודנר הגשמים כימות אלא
ג ״ רי א פ  עיקר כל, גשמים ירדו שלא ה

י׳) (העניה פ״ק משנה .וכו׳
 החחילו גשמים ירדו ולא נמרחשון י״ז הגיע

 ומוהרין משחשכה ושוהין מחעניןאוכלין היחידים
 הסנדל כנעילה נסיכה כרחיצה כמלאכה
 א״ר רננן יחידים מאן ונגמרא המטה כתשמיש

 וחמישי שני חעניוס שלש מתענין יחידים הונא
 שם עוד .הזה כסדר דדוקא שם ופירשו ושני•

ח. ומפסיקין ר״  מה ולא זה הזכיר לא ורנינו נ
 הן שאלו לפי משחשכה ושותין אוכלין שאמרו

 נתנארו וככר אלו לדנרים יחיד כסעניס
 ס״ר י׳:) כגמרא(דף עוד .ראשון פרק אלו דיצין

 לכך ראוי אני אין אני תלמיד אדם יאמר לא
:לכך ראויין התלמידים כל אלא

ע ב י ג ט׳ כסליו ר״ח ה שי :ו אנ שנת נאוהה משמרהן שהיתה הכהנים משמר אנשי פי׳ מתענין היו לא הראשונות העניות וחכ״א משמר אנשי גני ס״ו:) שני(דף פרק משנה .וכו׳ משמר ו
עכרו

משנה לחם
 וגם כדכסיננא. חיכוך איכא דהא ליתא והא שזועקים אחר דנר שום דליכא משמע

,ראשון פ׳ נריש כמ״ש נשכת שזועקים הנרדף ויחיד שהקיפוה עיר איכא דהא קשה שם  
 מ׳ מסענין אין האמרים כל על אכל שכסנ יפה כלשונו כיון הקע״ו כסימן ז״ל והטור

 . קשה ז׳׳ל רנינו על אנל וכו׳ המיטרפה וספינה נהר או עכו״ם שהקיפוה מעיר מון
 על דסמך דפ״נ דנכ״מ הכלל מן ולהוציאה לחזור ז״ל רנינו מש דלא י׳׳ל כהני מיהו

 :וצ״ע הזכיר דלא מונא קשה דחיכוך הא אכל נפ״א מ״ש
 את שמטשטשין טעמא דאיכא ה״ה . קכריהם נתיהם ונמצאו נופלים טדשהכתים

ם ננרייתא כגמרא אם כדאמרו פירוח מוציאה ואינה הקרקע  לא נעת
 כדכתנ מתפללין זה שעל ונודאי וכו׳ מרוכים שהגשמים זמן שכל צמאה ולא שכורה
ר הר״ש ס הרנ כחנו צמח נ  יומר הטעם אימא שנגמ׳ אלא תקע״ו כסי׳ ז״ל יוסף ני
ן אנל שכחכ כלשונו ז״ל המור דקדק וכן גדול  ולא לה קשים הגשמים שרוכ מטלה אי
 טעם הוא שזה אלא דמטשמשין אחרינא טעמא דאיכא משמע וכו׳ שמפילין אלא עוד

ק גדול יותר :קנריהם שנהי
 שניט י״ח:} (דף כמשנה פ״ג .וכו׳ מתענים אלו הרי לינש צמחים והתחילו טז

 גשם נין גשמים שפסקו וכן מיד עליהן מתריעין ששנו צמחים אכל
 ירדו לא אכל לצמחים ירדו כצורת מכת שהיא מפני עליהן מסריעין יום ארנעים לגשם
 מיד עליהן מהריעין. ומערות שיחין לנורות לא אכל ולזה לזה לצמחים ולא לאילן לאילן
פה הוי ששנו דזרעים התרעה דהך כתנ תקע״ה כסימן נ״י והרנ .ע״כ  מדכתנ נ

 גשם נין גשמים דפסקו דמהני׳ אינך נכל ולדנריו מתריעין כתכ ולא וזועקין מחענין
 הזכירו ננרייתא וכן מסריעין הזכירו דנמשנה לאילן לא אכל גצמחים וירדו לגשם

 אלא הני ככל התרעה כסנ לא ז״ל ורנינו הפסח נפרוס האילמת על ממריעין התרעה
 דנכ׳׳מ קשה ולי .נפה הוי דמתני׳ התרעות הני דכל ז״ל לרנינו דס״ל ג״כ צ״ל תענית
 דא״א משום כשנת התרעה כשהזכיר זולת כשופר ז״ל רנינו מפרש התרעה דמזכיר
 הני וכל וחסיל וארנה וירקון דשדפון כשופר הוי אינך כל אכל נשכת נשופרות התרעה
 נפה מפרש דנהני ומ״ש כשופר ז׳׳ל רנינו מפרש מחריעין עליהן ואמרו זאת המשנה שהזכיר

 כזמן ואסכרה שם ואמרו וכו׳ הפסח כפרס האילנות על מתריעין אמרו דנרייתא ועוד
 וגונאי דאסכרה והך וכו׳ הגונאי על מהריעין אמר ועוד .מתריעין מיתה כה שיש

פה הוי האילנות על דמתריעין והך .כשופר התרעה ז״ל רנינו מפרש  כרייסא נחדא וכולהו נ
 דכשרכינו הוא כן האמת אם ז״ל להרנ״י נשאל ועוד .ק״ק כעיני לכן .מתנו לישנא וכחד

 על לעיל דכהכ חרכ גני התרעה ולא דוקא תענית הוי מהענין זה כפרק הזכיר ז״ל
 זו הרי וכו׳ עכו״ם עם עכו״ם מלחמה שערכו כגון שלום של הרנ אפילו כיצד החרנ

 הרי כיצד המטר על שכתנ מטר גני וכן הסרעה שם הזכיר ולא עליה ומתענים צרה
 התרעה שם הזכיר שלא וכו' עליהן מתפללין אלו הרי להם שיצרו עד גשמים עליהם שרנו
 שהזכיר אחר הפרק כראש דלעיל א״א זה ה"נ אין וכ״ת התרעה כלא תענית דהוי ה״נ

 מתענה העיר אותה אלו מכל צרה כה שיש עיר הל כתכ מטר• ושל מרנ של צרות
ודאי לעיל דאמר למאי דפריש וכיון ומטר חרנ מפרש והדר הצרה .שתענור עד ומתרעת

 ז״ל דכיון־דרנינו למימר לך אית מאי אלא .הוא התרעה עם כהן שהזכיר שתענית הוא
 ליה איצטריך לא השתא להו מפרש מחריעין הצרות אלו כל דעל הפרק כריש הזכיר
 דאדלעיל ההרעה נמי משמע ממילא לחוד תענית דכתנ דכיון מתריעים ולומר לחזור

 מפרש והשתא מתריעין דנמטר לעיל הזכיר דכנר דכיון כהני נאמר אנו גם א"כ סמיך>
 כאן דאמר תענית דהך משתמע ממילא התרעה הזכיר דכנר א״כ.כיון דמטר לחלוקה

לא ואידך ומפולת וארנה וירקון דשדפון החלוקות דכשאר ק״ק מ״מ אנל נהתרעה הוי
כראש לעיל דהזכיר אמאי סמך ולא כהן והתרעה תענית הזכיר אלא כך ז״ל רנינו עשה

על לכ לשים וראוי ומטר חרנ גני שסמך כמו ומתרעת מתענה העיר דאוסה הפרק
ז״ל הרכ״י כדכתג לעיל מ״ש על סומך שאינו שנאמר לא אם למה ידעתי ולא זה

 התרעה איכא דנכלהני כעיני ז״לנראה רנינו דעת מ״מ אכל לפרשה ממה שכאלו והראיה
 מתריעין ששנו כצמחים דהא כפירש״י ז״ל רכינו מפרש דאינו צ״ל ומ״מ צ״ע. ועדיין
ד' עליהן  מדמינן דהסרעה נהא דוקא אלא אחרונות ז׳ חומר להם מתנין דמפרש מי

 דעל. פירוש הם הפרק סוף עד ז״ל רנינו כאן שהזכיר חלוקות דמני אחרונוח לז׳ להו
 שלא ומה .דוקא ההרעה דהיינו דמסריעין הפרק כריש לעיל כתכ דוקא ונמסר המטר
 המוזכרות חלוקות דהם לבורות ולא ולזה לזה או לצמחים ולא לאילן ירד דץ הזכיר

 לצמחים נין הצורך עת ככל שמתענין נדנריו הזכיר דהרי צורך דאין משום כמשנה
:לפירות נין לאילטת נין

ג ״ ם א פ כו׳. י״ז הגיע א שוןו  הרוצה כל לא ת״ר י׳:) (דף דתעניות נפ״ק נמרח
 יוסי ר׳ ר״מ דכרי עצמם] עושים [והתלמידים עושה יחיד עצמו לעשות

 אפילו אדם כל דר״י אלינא ולפ״ז .ז״ל הרי״ף גירסת כך וכו׳ לסונ וזכור עושה אומר
סי׳ הב״י הרנ כתכ כן ומפני .לכך ת״ח עצמו להחזיק יכול ת״ח אינו  גירשת דאין חקע״ה נ

 להחזיק יכולין אינן העם דשאר כתב ולמה כר״י לפסוק לו היה דא״כ כן ז״ל הטור
 ז״ג רש״י כגירסת שגירססו וכתנ דר״מ לגני כר״י דהלכה כיון לכך תלמידים עצמן

ק יחיד עצמו לעשות יכול אדם כל לא דה״ק שני בלשון וגרסינן  עצמו לעפות לא ו
 דברייתא דפשסה זה על וקשה יחיד עצמו לעשות דיכול וקאמר ארישא ר״י ופליג תלמיד
 העם בשאר דר״מ יחיד עצמו לעשות דיכול קאמר העם אשאר אפילו דר״י א״כ משמע
 לעשות דיטל ר״י קאמר דא ועל תלמיד ולא יחיד לא עצמו לעשות יכול דאיט קאמר
 אדם בכל דר״מ הרב״י שם כדכתב קאי דוקא אתלמיד יוסי דר׳ לומר ודוחק יחיד
 ומ״מ. .הרי״ףז״ל כגירסס דגריס לומר בעיני נכון דיותר דר״י מילתיה קאי ועלייהו הם

 משמע יחידים התלמידים כל אלא דאמר מותיה דכרייתא דסתמא משום כר״מ פסק
 בשיטת דאזיל שפיר אתי ולפ״ז הטור כדכרי הם רנינו דנרי וכן העם שאר לא אנל

 לפי הטור ואזיל בפסקיו ז״ל הרי״ף כגירסת דגריס נראה ז״ל הרא״ש וגם רביה הרי״ף
 ז״ל רבינו דטעם לרמוז הברייתא ז״ל ה״ה הביא ולהכי .ז״ל הרא״ש אביו בשיטה זה

:כדכתיבנא כר״מ פסק הכי דמשום זהו
תריין ב מו  מתי עד י״ב) בברייתא(דף נגמ׳ אמרינן .וכו׳ בלילה ולשתות לאכול כהן ו

חנו וככר .ע״ה שיעלה עד ושותים אוכלים ראשון בפרק ז״ל רבינו נ
שכתב


