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  .ג� ד תענית

  ].ה עשר"תוד[? עד מתי מותר לחרוש בשנה הששית בדלהל�

  

 כשה� ביותר מבית סאה  כשה� בבית סאה כשה� בפחות מבית סאה  

כשאר אילנות  עשר נטיעות
1

כולה עד ראש השנה  
2
  ה רק כדי צרכ�"עד ר 

  ומדרבנ� אסור כבר מעצרת, ת אסור כל אלול"מה אילנות גדולי�

  

  :תענית ד� ג

  ? הא� צרי� לחזורשאמר� או שלא אמר� בימות הגשמי� או בימות החמה, ת דלהל�הזכרו

  

מוריד הטל  מוריד הגש�  משיב הרוח  
3

  

אי� מחזירי�  אמר
4

  אי� מחזירי�   מחזירי�:בימות החמה 

  אי� מחזירי�  מחזירי�:בימות הגשמי� אי� מחזירי�  לא אמר

  

  ?איזה סוגי עבי� ורוחות נעצרי� ואיזה לא נעצרי�

  

  שאינ� נעצרי�  נעצרי�  

 עבי� שאחר המטר�אפלי    עבי� הבאי� קוד� למטר�חרפי   עבי�
5

  

רוח שאינה מצויה  רוחות
6

  רוח מצויה   

  

                                                           

1
ולא דיברה בה� ההלכה למשה מסיני להקל , כיו� שה� כל כ� צפופי� הרי ה� עומדות להעקר 

 .תמותרה" י אילנאאוקמ" דאי� כא� חרישה משו� �דשביעית ה "בה� לחרוש בשביל� עד ר
2

 .ה"דכ� נתקבלה הלכה למשה מסיני להקל לה� לחרוש בשביל� את כל הבית סאה עד ר 
3

שה� לשונות האומרות שלא ינשב " מעביר הרוח ומפריח הטל"ה א� אמר להיפ� בלשו� "וה 
 .כיו� שרוח וטל אינ� נעצרי�, דלא אמר כלו� �אי� מחזירי� אותו , הרוח ושלא ירד הטל

4
 שדוקא בדיעבד א� אמר ,�"הביאו בש� הר) ה בימות"בד('  והתוס. אמר בימות החמה'אפי 

 .אול� לכתחילה אי� לו לומר, בימות החמה אי� מחזירי� אותו
5

עצר "וק ד ופירוש הפס.כמו שירד עוד פע� מטרהיא  �קרקע למטר הוהתועלת בעבי� אלו שאחר  
את השמי� מ� העבי� שאחר ' יעצור ה ביאר בשפת אמת שתחילה ,"את השמי� ולא יהיה מטר

 . יעצור ג� מ� המטר�וא� לא ישמעו לחזור בתשובה , המטר
6

 �כ מ� הדי� "וא� שהיא נערצת וא, ותועלתה לזרות את הגרונות כדי להפריד בי� הגרעי� ובי� המו
  .מ כיו� שאפשר לעשות ברירה זאת בנפה ובררה לא חייבו להזכיר"מ, היה להתפלל עליה


