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 יש כאן קלקול חשבונות
 מקורות עבור השיעור של הרב אברהם בלס

  ב כח, תענית בבלי תלמוד

, בעיר הרעב ויחזק לחדש בתשעה הרביעי בחדש+ ב"נ ירמיהו+ והכתיב? הוה עשר בשבעה העיר הובקעה
: דתניא. בשניה - כאן, בראשונה - כאן; קשיא לא: רבא אמר -'! וגו העיר ותבקע+ ב"נ ירמיהו+ בתריה וכתיב

 . בו עשר בשבעה בשניה, בתמוז בתשעה העיר הובקעה בראשונה

 ה  ,תלמוד ירושלמי תענית ד

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

אין תימר באחד באלול ביום ולילה נפק  ?אין תימר באחד באב עדיין לא נשרף ?מהו האח '.ירושלם האח
 :רבי יוחנן אמר .רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש .אלא קילקול חשבונות יש כאן ?בלדרה מן ירושלם ואתי לצור

יעשה זה ראש  :אמר .ו נשבה בנך ונתקלקלו חשבונותיולמלך שהיה יושב ומחשב חשבונות באו ואמרו ל
 ".לחשבונות

 ה  ,תלמוד ירושלמי תענית ד

בין כמאן דאמר בתשעה לחדש בין כמאן דאמר בשבעה עש' מה ביניהון עשרי' ואחד יום מיו' שהובקעה העיר " 
מה הלוז הזה משהוא מוציא את  .סימנא מקל שקד אני רואה :אמר רבי אבונה .ועד יום שחרב בית המקדש

כך מיום שהובקעה העיר ועד יום שחרב הבית עשרים  ,ניצו ועד שהוא גומר את פירותיו עשרים ואחד יום
  ".מאן דאמר בשבעה עשר בתשעה באב חרב הבית .מאן דאמר בתשעה לחדש באחד באב חרב הבית .ואחד יום

 תלמוד ירושלמי תענית ד, ה

רבי יונתן: הלוחות היו אורכן ששה טפחים ורחבן שלש', והיה משה תפוש בטפחיים רבי שמואל בר נחמן בשם 
והקב"ה בטפחיים וטפחיי' ריוח באמצע. כיון שעשו ישראל אותו מעשה ביקש הקב"ה לחוטפן מידו של משה, 

 ייא שלמא על ידא -וגברה ידו של משה וחטפן ממנו. הוא שהכתוב משבחו בסוף ואומר: 'ולכל היד החזקה' 
 דגברת עליה מינא".

 ד  ,תלמוד ירושלמי ברכות ב

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 

  ".שיחאקנקניך דהא יליד מלכא מ

 ח  א,  תלמוד ירושלמי תענית

אסור לארס אשה בערב שבת הדא דאת אמר שלא לעשות סעודת אירוסין הא לארס יארס שמואל אמר "
  ".שלא יקדמנו אחרבאב יארס  אפילו בתשעה

  תענית ד, ותלמוד ירושלמי 

כופה את מיטתו ולא ישן על יאות אמר רבי יהודה מה טעמון דרבנן עשו אותו כמי שמתו מוטל לפניו אינו לא "
  ".גבי מיטה כפויה
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