בס"ד

תענית ז 5) :שורות מלמטה( עד ח) :נקודתיים(
ביאורים
תפילת ציבור  -הגמרא קובעת שתפילה של אדם בתוך ציבור מתקבלת גם אם לא התכוון .ישנם לכך שתי סיבות:
א .בתפילת ציבור האדם נמצא לפני הא-לוהים )בתפילת יחיד הוא נמצא לפני הא-לוהים רק אם הוא מתכוון( ועצם המציאות לפני
הא-לוהים חשובה בפני עצמה .לכן גם אם האדם לא התכוון )וודאי שראוי וצריך להתכוון כמה שניתן( בקשותיו מתקבלות משום
שבא להתייצב לפני ה' ולעמוד לפניו.
ב .כשאדם משתף עצמו עם הכלל וכורך את חייו עם חיי הציבור  -ה' נעתר לתפילותיו.

תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל:

שני תלמידי חכמים שיושבים בעיר אחת
אם אינם לומדים יחד  -גורמים לכעס.

ר"ל :זה משום משנתו שאינה סדורה עליו.
התקנה :ירבה בישיבה.
רבא :זה משום רבו שאינו מסביר לו פנים.
התקנה :ירבה עליו רעים )שיאהיבו אותו על רבו(.

תפילות
תפילת יחיד :מתקבלת רק אם התכוון בכל ליבו.
תפילת ציבור :מתקבלת אפילו אם לא התכוון )על אף שיש ביקורת על כך שלא התכוון(.
אדם שתפילתו התקבלה:
אסור לו להתגאות על כך )ואם התגאה מביא חרון לעולם(.
אין להתפלל על שני דברים יחד
אם יש רעב ודבר עדיף להתפלל על הרעב )כיוון שהתפילה על הרעב כוללת גם תפילה על בריאות(.
אין להתפלל שתשלח ברכה בדבר מדוד
יש להתפלל על כך לפני המדידה )אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין(.

קביעות בעניין גשמים
גשמים שנעצרו  -דומים לאשה בהריון שאינה מצליחה ללדת.
גשמים בערב שבת  -הינם סימן קללה )כי אנשים צריכים להסתובב
כדי לקנות לשבת(.

שמש בשבת  -צדקה לעניים.

מדוע גשמים נעצרים?
א .משום שמעשי הדור מקולקלים.
תקנתם :ירבו רחמים לפני הא-ל.
ב .משום שלא התפללו עליהם מספיק.
תקנתם :ילכו למי שיודע להתפלל.
אם זה לא עזר :ילכו לחסיד שבדור שיתפלל עליהם.

יום גשמים הינו יום ברכה  -אפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו.
בזכות מה גשמים יורדים?  -בזכות אנשים ישרים.

בעלי יסורים
• כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו את הדין מלמעלה.

המקור:
ר' יוחנן" :אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף".
רב הונא" :וכיראתך עברתך".
ריש לקיש" :פגעת את שש ועושה צדק בדרכיך יזכרוך".

• כל השמח ביסורין שבאין עליו מביא ישועה לעולם.
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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