
 
 

 
 

0697 Taanis 19- Two Remarkable Prayers for Rain, Choni and Nakdimon 

 

  א עמוד יט דף תענית מסכת בבלי תלמוד

 שירדו התפלל: המעגל לחוני לו שאמרו מעשה. גשמים מרוב חוץ, עליהן מתריעין הצבור על תבוא שלא צרה כל על

 עוגה עג? עשה מה. גשמים ירדו ולא התפלל. ימוקו שלא בשביל פסחים תנורי והכניסו צאו: להם אמר! גשמים

 הגדול בשמך אני נשבע, לפניך בית כבן שאני עלי פניהם שמו בניך! עולם של רבונו: לפניו ואמר, בתוכה ועמד

 שיחין בורות גשמי אלא, שאלתי כך לא: אמר, מנטפין גשמים התחילו. בניך על שתרחם עד מכאן זז שאיני

 ישראל שיצאו עד, כתקנן ירדו. ונדבה ברכה רצון גשמי אלא, שאלתי כך לא: אמר, בזעף לירד התחילו. ומערות

 אמר! - להן שילכו התפלל כך, שירדו עליהם שהתפללת כשם: לו ואמרו באו. הגשמים מפני הבית להר מירושלים

 מה אבל, נידוי עליך גוזרני אתה חוני אלמלא: שטח בן שמעון לו שלח. הטועין אבן נמחית אם וראו צאו: להם

 הכתוב ועליך, רצונו לו ועושה אביו על מתחטא שהוא כבן, רצונך לך ועושה המקום לפני מתחטא שאתה לך אעשה

 יולדתך ותגל ואמך אביך ישמח+ ג"כ משלי +אומר

 

  ב עמוד יט דף תענית מסכת בבלי תלמוד

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

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

 שגר: לו שלח בשחרית, גשמים ירדו ולא הזמן שהגיע כיון. זמן לו וקבע. כסף ככר עשרה שתים לך נותן הריני - לך

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

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

 ,גשמים ירדו לא כולה השנה כל: אמר, הגמון אותו עליו לגלג. ביום שהות לי יש עדיין: לו שלח- 

 

  א עמוד כ דף תענית מסכת בבלי תלמוד

 לבית נכנס נקדימון המרחץ לבית בשמחתו נכנס שהאדון עד. בשמחה המרחץ לבית נכנס? גשמים ירדו ועכשיו

 ולא עשיתי לכבודי שלא לפניך וידוע גלוי! עולם של רבונו: לפניו אמר, בתפלה ועמד נתעטף. עצוב כשהוא המקדש

 וירדו, בעבים שמים נתקשרו מיד. רגלים לעולי מצויין מים שיהו, עשיתי לכבודך אלא, עשיתי אבא בית לכבוד

 מבית יצא גוריון בן נקדימון המרחץ מבית אדון שיצא עד. והותירו מים מעינות עשרה שתים שנתמלאו עד גשמים

 ברוך הקדוש הרעיש שלא אני יודע: לו אמר. - בידך לי שיש יותר מים דמי לי תן: לו אמר בזה זה כשפגעו. המקדש

, חמה שקעה שכבר, מעותיי את ממך שאוציא עליך פה פתחון לי יש עדיין אלא. בשבילך אלא עולמו את הוא

 שיש הודע! עולם של רבונו: לפניו ואמר, בתפלה ועמד נתעטף, המקדש לבית ונכנס חזר. ירדו ברשותי - וגשמים

 היה - החמה נקדרה לא אילו: האדון לו אמר שעה באותה. החמה וזרחה העבים נתפזרו מיד! בעולמך אהובים לך

 שנקדרה - נקדימון שמו נקרא ולמה, שמו בוני אלא, שמו נקדימון לא: תנא. מעותיי ממך שאוציא עליך פה פתחון לי

 .בעבורו חמה


