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תענית יט 10) :שורות מלמטה( עד כא) .שורה ראשונה(
ברייתא

ר' אלעזר :גזירה שוה 'אחל' 'אחל' מיהושע.
ר' שמואל בר נחמני :גזירה שוה 'תת' 'תת' מיהושע.
ר' יוחנן' :ורגזו וחלו מפניך'  -כאשר נקדמה לו החמה.

לשלשה זרחה השמש שלא בזמנה:
 .1משה.

ככתוב" :וידם השמש וירח עמד".

 .2יהושע.
 .3נקדימון בן גוריון )בוני(.

כאשר נקדימון החזיר את המים לאדון שהלוה לו עבור עולי הרגלים זרחה
החמה כדי להראות שעדיין יום ונקדימון החזיר את ההלואה בזמן שנקבע.

רב יהודה בשם רב הצביע על כך שבפסוקי הקללה הבאים שתולות ברכות:
• "היתה ...לנדה"  -כמו שלנדה יש היתר אף לירושלים יש תקנה.
• "היתה כאלמנה"  -ירושלים כמו אלמנה ,שבעלה הלך ועתיד לחזור.
• "נתתי אתכם נבזים ושפלים"  -לא יעמידו מישראל מוכסין ושוטרים שתפקידן בזוי.
• "והכה ...כאשר ינוד הקנה במים"  -כמו קנה שאינו נעקר ממקומו )שלא כמו ארז( ,ושממנו עושים קולמוס לכתיבת סת"ם.

ברייתא
על איזה סוג כותל שנפל מדובר?
בריא ולא רעוע.
שלא ראוי ליפול ולא הראוי ליפול )מחמת גובהו(.

ציטוט מהמשנה
עיר שיש מפולת:
אותה העיר :מתענה ומתרעת.
סביבותיה :ת"ק :מתענות ולא מתריעות.
ר' עקיבא :מתריעות ולא מתענות.

אל יעמוד אדם במקום סכנה ויסתמך על כך שיקרה לו נס ,כי:
 .1אולי לא יקרה לו נס.
 .2אף אם יקרה לו נס – ינכו לו מזכויותיו.

בזכות מה האריך רב אדא בר אהבה ימים?
• לא הקפיד בתוך ביתו.
• לא צעד בפני מי שגדול ממנו בחכמה.
• לא הרהר במבואות המטונפים.
• לא הלך  4אמות בלא תורה ותפילין.
• לא ישן בבית המדרש כלל.
• לא שמח בתקלת חבירו.
• לא קרא לחבריו בכינויים.

•
•
•
•
•

מעשיו המעולים של רב הונא בזקנותו:
ביום עם רוח הסתובב בעיר וסתר את הכתלים הרעועות ,וכשבעליהם לא היו
מסוגלים הוא אף מימן את בנייתם.
בכל ערב שבת קנה את הירקות שנותרו בשוק )כדי שהמוכרים לא יימנעו
מלהביא סחורה(.
כשהיה לו דבר רפואה היה מפקיר זאת לכולם.
יש אומרים :היה מניח לרבים דלי מים עבור נטילת ידים.
כשהיה אוכל היה מזמין את כל הזקוקים לאכול.
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