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תענית ד יט.

1

עיר שלא ירדו עליה גשמי או עיר שיש בה דבר או מפולת ,
מה דינה ומה די הערי הסמוכות לה?
העיר עצמה
מתענה ומתריעה מיד
מתענה ומתריעה מיד

2

לרבנ
לר' עקיבא

הערי סביבותיה
מתענות ולא מתריעות
מתריעה ולא מתענה

3

היו מתעני 4על הגשמי וירדו לה גשמי בזמני דלהל מה יעשו?

לתנא קמא
לר' אליעזר

5

קוד הנ החמה
לא חייבי להשלי תענית
לא חייבי להשלי תענית

אחר הנ וקוד חצות
חייבי להשלי
לא חייבי להשלי תענית

אחר חצות
חייבי להשלי
חייבי להשלי

צמחי שקרה לה מקרה דלהל הא מתריעי עליה ומדוע?
6

לל"ק ברש"י
לל"ב ברש"י

א נשתנו
מתעני ומתריעי מיד
מתעני ומתריעי מיד

א נתייבשו
7
לא ,דלא יועיל ,ואפי' דאקו
8
לא ,דאי צרי דחוזרי מעצמ ,ואפי' דאקו

 1שיש בה רוחות חזקות המפילות את הבתי ואת החומות.
 2כלומר ,שלא עושי כל סדר התעניות מהקל אל החמור ,אלא מיד מתחילי בשבע תעניות
חמורות מבעוד יו ובחמשה עינויי ומריעי בשופרות.
 3דא יש עצירת גשמי בעיר אחת ,ג העיר הסמוכה לה יהיה בה רעב מחמת שיהיה בה יוקר
השערי ע"י שכל בני העיר שיש בה עצירת גשמי יבואו לקנות ממנה .וכ בעני דבר ומפולת יש
לה לחוש שלא תבוא עליה ,דהיא מכה מהלכת.
 4כלומר ,שהתחילו להתענות מבערב כגו בג' וז' החמורות ,או אפי' בג' תעניות קלות והתחילו
להתענות מעלות השחר.
 5וכ הביאה המשנה מעשה שהיה בלוד שפסק ר' טרפו כדעת ר' אליעזר.
חח ,ותחת השעורה ָב ְא ָה,
 6כגו שבמקו חטה ושעורה שזרעו גדלו דברי אחרי; תחת החטה ַ
חח וְ ַת ַחת ְ&ע ָֹרה ָב ְא ָה"[.
ֵצא ַ
]ע"פ )איוב לא:מ( " ַַ $חת ִח ָ!ה י ֵ
 7פי' ,דוקא במקו שמועילה תפלה מתעני ומתריעי ,אול אחר שיבשו הצמחי שאי אפשר
לה לחזור לקדמות ,לא מתפללי על זה .ואפי' שראינו שעלו בקנה שלה ,אי לנו לומר
שרואי שה נתקני ונתפלל עליה כדי שיתוקנו היטב ,דאקנתא לאו מילתא היא.
 8פי' ,דהו"א דמה שאנו אומרי שהיבשות לא מזיקה וחוזרי לעצמ היינו בסת ,אול א עלו
בקנה ועדיי לא הבשילו כל צרכ ,נימא שא לא נתריע עליה לא יגדלו ,קמ"ל דא בכה"ג לא
מתריעי דאקו לאו מילתא היא ועדיי יגדלו מעצמ אח"כ היטב.
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תענית ד יט:
מתי נקרא מכת בצורת  שהוא רק שאי תבואה כמו שצרי ,לבי רעב שהוא מצב חמור?

לרב נחמ
לר' חנינא

בצורת
בעיר אחת אי ובעיירות סביבותיה יש
חטי יקרות עד סאה בסלע +
3
אבל מצויות חטי

1

רעב
במדינה אחת אי ובמדינות אחרות יש
אפי' חטי זולות ד' סאי בסלע +
אבל לא מצויות חטי

2

ירד מטר הראוי לאילנות ולא ראוי לבורות או להיפ ,הא מתריעי על זה בשביעית?

לתנא קמא
לרשב"ג ולרשב"א

על אילנות
אי מתריעי
4
מתריעי

על בורות
מתריעי
מתריעי

 1זה נקרא רק בצורת כיו שאפשר להביא מעיר לעיר דר נהר בספינא והוא רק טירחא מועטת
ולכ נקרא בצורת ולא רעב ,ולכ אי מתריעי] .והקשו התוס' )בד"ה נהרא( ,שבמשנה איתא שעל
מכת בצורת מתריעי ,ואי כא אנו מפרשי שלא מתריעי .ותירצו ,שמכת בצורת של המשנה
הכוונה למכה המביאה לידי רעב ,רק נקראת בצורת דעדיי עכשיו כשיש עצירת גשמי או
שנשתנתה התבואה עדיי יש תבואה לאכול ,רק שאח"כ יהיה מחמת מכה זו רעב .משא"כ כא
שג לאחר זמ יוכלו להביא תבואה במעט טירחא ,לכ אינו חשוב רעב אלא רק בצורת שאי
מתריעי[ .ובלשו אחר פירש"י "נהרא אנהרא" ,א יבש מעיי זה וצרי להביא מי ע"י שיסבו
נהר אחר לכא ,או שיצטרכו להמתי עד שיגדל נהר אחר ויבוא לכ ,זה נחשב בצורת.
 2וצרי להביא את התבואה ע"י חמורי ,שאי אפשר להביא כל כ כמו שמביאי בספינות ,חשוב
רעב וקשה מבצורת .ובלשו אחר פירש"י "מדינתא אמדינתא" ,שיבשו כל הנהרות שבעיר זו,
וצרי להביא מי מעיר אחרת.
 3אכ אמר ר' יוחנ ,דמה שלא נחשב רעב הוא רק מתי שהמעות בזול ,דהיינו שמצויי מעות
לאנשי לקנות בה חטי  +דאז שאפי' שהפירות ביוקר אינו רעב ,אבל בזמ שהמעות ביוקר,
דהיינו שהאנשי עניי ואי לה כס הרי זה רעב.
 4ולרשב"א מתריעי ג על הספיחי א שאי חשובי כל כ משו שיש בה פרנסה לעניי.
ופירשו תוס' )בד"ה רב( ,שספיחי כא הכוונה לפירות האיל ,וכמ"ד ספיחי זרעי אסורי.

