
 בס"ד

 קלקול חשבונות יש כאן
 מקורות עבור השיעור של הרב אברהם בלס

 ה תענית ד, רושלמי יתלמוד 

יש כאן הדא  קילקול חשבונותכתיב בתשעה לחדש הובקעה העיר ואת אמר הכין אמר ר' תנחום בר חנילאי "
היא דכתיב ויהי בעשתי עשרה שנה באחד לחדש היה דבר יי' אלי לאמר בן אדם יען אשר אמרה צור על 

באחד באב עדיין לא נשרף אין תימר באחד באלול ביום ולילה נפק בלדרה  ירושלם האח מהו האח אין תימר
מן ירושלם ואתי לצור אלא קילקול חשבונות יש כאן רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש רבי יוחנן אמר למלך 
שהיה יושב ומחשב חשבונות באו ואמרו לו נשבה בנך ונתקלקלו חשבונותיו אמר יעשה זה ראש לחשבונות רבי 

ון בן לקיש אמר למלך שהיה יושב ומחשב חשבונותיו באו ואמרו לו נשבה בנך ונתקדש אמר ייעשה זה שמע
ראש לחשבונות ר' מנא בעי ניחא נתקלקלו לשעבר דילמא להבא בין כמאן דאמר בתשעה לחדש בין כמאן 

ש אמר רבי דאמר בשבעה עש' מה ביניהון עשרי' ואחד יום מיו' שהובקעה העיר ועד יום שחרב בית המקד
אבונה סימנא מקל שקד אני רואה מה הלוז הזה משהוא מוציא את ניצו ועד שהוא גומר את פירותיו עשרים 
ואחד יום כך מיום שהובקעה העיר ועד יום שחרב הבית עשרים ואחד יום מאן דאמר בתשעה לחדש באחד 

  ".באב חרב הבית מאן דאמר בשבעה עשר בתשעה באב חרב הבית

 ד ברכות ב, למי תלמוד ירוש

די געת תורתיה קומוי עבר חד ערביי ושמע קלה א"ל בר יודאי בר רעובדא הוה בחד יהודאי דהוה קאים "
יודאי שרי תורך ושרי קנקנך דהא חריב בית מוקדש' געת זמן תניינות א"ל בר יודאי יודאי קטור תוריך וקטור 

  ".קנקניך דהא יליד מלכא משיחא

 ב ,ד ברכות בבלי תלמוד

 ולא נפלה: הכי לה מתרצי במערבא. ישראל בתולת קום תוסיף לא נפלה: כתיב"
 ".ישראל בתולת קום, עוד לנפול תוסיף

 א, א ברכות ירושלמי תלמוד

 ".שחרית של ויציב באמת לה פתר ויציב אמת אחר דברים אומר אין: תני והא"

 ח תענית א, תלמוד ירושלמי 

יסא רבי אחא בשם רבי יעקב בר אידי אסור לארס אשה בערב שבת הדא דאת רבי בא בר כהן אמר קומי רבי "
  ".שלא יקדמנו אחר באב יארסאמר שלא לעשות סעודת אירוסין הא לארס יארס שמואל אמר אפילו בתשעה 

 ו  ,תלמוד ירושלמי תענית ד

 ".סעודת תשעה באבאמר רבי יוחנן ובלבד עיקר " 


