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יח:
מ

סדר תעניות אלו האמור ברביעה ראשונה. אבל צמחים ששנו ־ מתריעין עליהן מיד.▀

וכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם ארבעים יום ־ מתריעין עליהן, מפני שהיא מכת בצורת.▀יח:

▀יח:
ירדו לצמחין אבל לא ירדו לאילן, לאילן ולא לצמחין, לזה ולזה אבל לא לבורות לשיחין ולמערות ־ 

מתריעין עליהן מיד.

[ת"ק]♦▀יח:
וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים, דכתיב, (עמוס ד') והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר חלקה 

אחת תמטר, וגו' אותה העיר מתענה ומתרעת, וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות.

יט.
מתריעות ולא מתענות.רבי עקיבא:♦▀

וכן עיר שיש בה דבר או מפולת, אותה העיר מתענה ומתרעת וכל סביבותיה מתענות ולא מתריעות.[ת"ק]♦▀יט.

מתריעות ולא מתענות.רבי עקיבא:♦▀יט.

▀◊יט.
איזהו דבר? עיר המוציאה חמש מאות רגלי ויצאו ממנה שלשה מתים בשלשה ימים זה אחר זה ־ הרי זה 

דבר, פחות מכאן ־ אין זה דבר.

▀יט.
על אלו מתריעין בכל מקום: על השדפון, ועל הירקון ועל הארבה, ועל החסיל, ועל החיה רעה, ועל החרב 

־ מתריעין עליה, מפני שהיא מכה מהלכת.

מעשה שירדו זקנים מירושלים לעריהם, וגזרו תענית על שנראה כמלא פי תנור שדפון באשקלון.О▀יט.

ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן.[ת"ק]♦▀יט.

לא על שאכלו, אלא על שנראו.רבי יוסי:♦▀יט.

על אלו מתריעין בשבת: על עיר שהקיפוה נכרים, או נהר, ועל הספינה המיטרפת בים.[ת"ק]♦▀יט.

לעזרה, ולא לצעקה.רבי יוסי:♦▀יט.

אף על הדבר.שמעון התימני:♦▀◊יט.

ולא הודו לו חכמים.[חכמים]♦▀◊יט.

על כל צרה שלא תבוא על הצבור מתריעין עליהן, חוץ מרוב גשמים.▀יט.

[חוני המעגל]О▀יט.

מעשה שאמרו לו לחוני המעגל: התפלל שירדו גשמיִם אמר להם: צאו והכניסו תנורי פסחים בשביל שלא 

ימוקו. התפלל ולא ירדו גשמים. מה עשה? עג עוגה ועמד בתוכה, ואמר לפניו: רבונו של עולִם בניך שמו 

פניהם עלי שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו 

גשמים מנטפין, אמר: לא כך שאלתי, אלא גשמי בורות שיחין ומערות. התחילו לירד בזעף, אמר: לא כך 

שאלתי, אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. ירדו כתקנן, עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים. 

באו ואמרו לו: כשם שהתפללת עליהם שירדו, כך התפלל שילכו להןִ ־ אמר להם: צאו וראו אם נמחית אבן 

הטועין.

שלח לו שמעון בן שטח:О▀יט.
אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי, אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך, כבן 

שהוא מתחטא על אביו ועושה לו רצונו, ועליך הכתוב אומר (משלי כ"ג) ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך.

היו מתענין וירדו להם גשמים, קודם הנץ החמה ־ לא ישלימו, לאחר הנץ החמה ־ ישלימו.[ת"ק]▀יט.

קודם חצות ־ לא ישלימו, לאחר חצות ־ ישלימו.רבי אליעזר:▀יט.

מעשה שגזרו תענית בלוד וירדו להם גשמים קודם חצותО▀יט.

צאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב.אמר להם רבי טרפון:О▀▀יט.

ויצאו ואכלו ושתו ועשו יום טוב, ובאו בין הערבים וקראו הלל הגדול.О▀יט.

יט.
ג

סדר תעניות האלו האמור ברביעה ראשונה▀◊

רביעה ראשונה ושניה ־ לשאול, שלישית ־ להתענותִ ורמינהי:▀¿יט.

רב יהודה:▀◊יט.
הכי קאמר: סדר תעניות האמור, אימתי? בזמן שיצאה רביעה ראשונה ושניה ושלישית ולא ירדו גשמים. 

אבל ירדו גשמים ברביעה ראשונה, וזרעו ולא צמחו, אי נמי צמחו וחזרו ונשתנו ־ מתריעין עליהן מיד.

דוקא נשתנו, אבל יבשו ־ לא.רב נחמן:▀◊יט.

ִ ¿יט. פשיטא, נשתנו תנן
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לא צריכא דאקון. מהו דתימא אקנתא מילתא היא, קמשמע לן.!◊יט.

וכן שפסקו גשמים בין גשם לגשם כו'.▀>יט.

מאי מכת בצורת?^◊יט.

מכה המביאה לידי בצורת.רב יהודה אמר רב:!◊יט.

נהרא אנהרא ־ בצורתא, מדינתא אמדינתא ־ כפנא.רב נחמן:▀◊יט.

יט:
סאה בסלע ושכיחא ־ בצורתא, ארבעה ולא שכיחא ־ כפנא.ואמר רבי חנינא:▀◊

לא שנו אלא בזמן שהמעות בזול ופירות ביוקר, אבל מעות ביוקר ופירות בזול ־ מתריעין עליה מיד.רבי יוחנן:▀◊יט:

נהירנא כד הוו קיימי ארבעה סאין בסלע והוו נפישי נפיחי כפן בטבריא, מדלית איסר.דאמר רבי יוחנן:Оיט:

ירדו לצמחין אבל לא לאילן.▀>יט:

¿יט:

בשלמא לצמחים ולא לאילן ־ משכחת לה, דאתא ניחא ולא אתיא רזיא. לאילן ולא לצמחין ־ דאתיא רזיא 

ולא אתיא ניחא. לזה ולזה אבל לא לבורות ולא לשיחין ומערות ־ משכחת לה, דאתיא רזיא וניחא, מיהו 

טובא לא אתיא.

ירדו לבורות לשיחין ולמערות אבל לא לזה ולזהאלא הא דתניא:▀¿◊יט:

היכי משכחת לה?¿יט:

דאתיא בשפיכותא.!◊יט:

תנו רבנן:▀◊יט:
מתריעין על האילנות בפרוס הפסח, על הבורות ושיחין ומערות ־ אפילו בפרוס החג. ועל כולן, אם אין להן 

מים לשתות ־ מתריעין עליהן מיד.

ואיזהו מיד שלהן^יט:

שני וחמישי ושני.!◊יט:

ועל כולן אין מתריעין עליהן אלא באפרכיא שלהן.▀◊יט:

ואסכרא, בזמן שיש בה מיתה ־ מתריעין עליה, בזמן שאין בה מיתה ־ אין מתריעין עליה▀◊יט:

ומתריעין על הגובאי בכל שהוא.▀◊יט:

אף על החגב.רבי שמעון בן אלעזר:▀◊יט:

מתריעין על האילנות בשאר שני שבוע, על הבורות ועל השיחין ועל המערות אפילו בשביעית.תנו רבנן: [ת"ק]▀◊יט:

אף על האילנות בשביעית, מפני שיש בהן פרנסה לעניים.רבן שמעון בן גמליאל:▀◊יט:

מתריעין על האילנות בשאר שני שבוע, על הבורות על השיחין ועל המערות אפילו בשביעית.תניא אידך:[ת"ק]▀◊יט:

אף על האילנות. מתריעין על הספיחין בשביעית מפני שיש בהן פרנסה לעניים.רבן שמעון בן גמליאל:▀◊יט:

▀◊יט:
תניא, אמר רבי אלעזר בן 

פרטא:

מיום שחרב בית המקדש נעשו גשמים צימוקין לעולם, יש שנה שגשמיה מרובין ויש שנה שגשמיה מועטין. 

יש שנה שגשמיה יורדין בזמנן, ויש שנה שאין גשמיה יורדין בזמנן.

▀יט:
שנה שגשמיה יורדין בזמנן למה הוא דומה ־ לעבד שנתן לו רבו פרנסתו באחד בשבת, נמצאת עיסה נאפית 

כתיקנה ונאכלת כתיקנה.

▀יט:
שנה שאין גשמיה יורדין בזמנן למה הוא דומה ־ לעבד שנתן לו רבו פרנסתו בערב שבת, נמצאת עיסה 

נאפית שלא כתיקנה, ונאכלת שלא כתיקנה.

▀יט:
שנה שגשמיה מרובין למה הוא דומה ־ לעבד שנתן לו רבו פרנסתו בבת אחת, נמצאו ריחים טוחנות מן 

הכור מה שטוחנות מן הקב, ונמצאת עיסה אוכלת מן הכור כמו אוכלת מן הקב.

▀יט:
שנה שגשמיה מועטין למה הוא דומה ־ לעבד שנתן לו רבו פרנסתו מעט מעט, נמצאו ריחיים מה שטוחנות 

מן הכור טוחנות מן הקב, נמצאת עיסה כמה שנאכלת מן הכור אוכלת מן הקב.

▀יט:
דבר אחר: בזמן שגשמיה מרובין למה הוא דומה ־ לאדם שמגבל את הטיט, אם יש לו מים רבים ־ מים אינן 

כלין והטיט מגובל יפה, אם יש לו מים מועטין ־ מים כלים והטיט אינו מתגבל יפה.
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תנו רבנן:О▀◊יט:

פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים ולא היה להם מים לשתות. הלך נקדימון בן גוריון אצל הגמון 

אחד, אמר לו: הלויני שתים עשרה מעיינות מים לעולי רגלים, ואני אתן לך שתים עשרה עינות מים. ואם 

איני נותן לך ־ הריני נותן לך שתים עשרה ככר כסף. וקבע לו זמן.

О▀יט:

כיון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים, בשחרית שלח לו: שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך. ־ שלח לו: 

עדיין יש לי זמן, כל היום כולו שלי הוא. בצהריים שלח לו: שגר לי או מים או מעות שיש לי בידִך ־ שלח 

לו: עדיין יש לי שהות ביום. במנחה שלח לו: שגר לי מים או מעות שיש לי בידך ־ שלח לו: עדיין יש לי 

שהות ביום. לגלג עליו אותו הגמון, אמר: כל השנה כולה לא ירדו גשמים, ועכשיו ירדו גשמים? נכנס 

לבית המרחץ בשמחה.
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