בס"ד

יחסי רב תלמיד
מקורות עבור השיעור של הרב אברהם בלס בבית חגלה על פני יריחו

 .1תלמוד ירושלמי כתובות יג ,ב
"אם מי שיש לו מי ירפאנו אפילו רפואת נפש לא ירפנו ,שלא מן הכל אדם זוכה להתרפאות".

 .2תלמוד ירושלמי עירובין ה ,א
"רבי יוחנן בשם רבי הושעיה מוסיפין לה אבר תלה עינויי .ואיסתכל ביה .אמ' ליה :למה את מסתכל כי צרך לך
צחק לך לא צרך לך הפליג עליך .תלת עשר שנין עבר עליל קומי רביה דלא צריך".

 .3תלמוד ירושלמי מסכת שבת א ,ג
תני :רשב"ג אומר :התינוקות מתקינין להן ראשי פסוקיהן לאור הנר מיי כדון אילין בעיי דיטפי בוצינא ואילין לא
בעיי דיטפי בוצינא".

 .4תלמוד ירושלמי ברכות ב ,א
"ר' יוחנן הוה מיסתמיך על ר' יעקב בר אידי ,והיה ר' אלעזר חמי ליה ומיטמר מן קדמוי .אמר :הא תרתיי מילין
הדין בבלייא עביד בי .חדא דלא שאל בשלומי ,וחדא דלא אמר שמועתא משמי .א"ל :כך אינון נהגין גביהן .זעירא
לא שאל בשלמיה דרבה ,דאינון מקיימין' :ראוני נערים ונחבאו' "

 .5תלמוד ירושלמי ברכות ב ,ח
"דלמ' .ר' חייא בר אבא וחבורתיה ,ואית דמרין ר' יוסי ביר' חלפתא וחבורתיה ,ואית דמרין ר' עקיב' וחבורתיה,
הוו יתבין לעיי באוריתא תחות חדא תאינה.

 .6תלמוד ירושלמי ראש השנה ב ,ה
"רבי חייה בר בא הוה קאים מצלי .עאל רבי כהנא וקם ליה מצלי מן אחורויי .מן דחסל רבי חייה בר בא מן
צלותיה יתיב ליה דלא מיעבור קומוי רב כהנא מאריך בצלותיה .מן דחסל רבי כהנא אמר ליה הכין אתון נהיגין
גביכון מצערין רברביכון .א"ל :ר' ,אנא מדבית עלי וכתי' על דבית עלי' :אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה עד
עולם'  -בזבח ובמנחה אין מתכפר לו ,אבל מתכפר לו בתפילה .וצלי עלוי ,וזכה למיסב עד דאיתעבדון טפרוי
סומוקן כהדא דקקה".

 .7תלמוד ירושלמי ברכות ד ,ג
"מיכן אמרו המתפלל ולא נענה צריך תענית אמר רבי מנא רמז לתלמיד חכם שאדם צריך לומר לרבו תשמע
תפילתך".

 .8תלמוד ירושלמי ברכות ט ,א
"אמר רבי תנחומא :מעשה בספינה אחת של גוים שהיתה פורשת מים הגדול והיה בה תינוק אחד יהודי .עמד
עליהם סער גדול בים ,ועמד כל אחד ואחד מהן והתחיל נוטל יראתו בידו וקורא ולא הועיל כלום .כיון שראו שלא
הועילו כלום אמרו לאותו יהודי :בני ,קום קרא אל א-להיך ששמענו שהוא עונה אתכם כשאתם צועקים אליו
והוא גיבור .מיד עמד התינוק בכל לבו וצעק וקיבל ממנו הקב"ה תפילתו ושתק הים .כיון שירדו ליבשה ,ירדו כל
אחד ואחד לקנות צרכיו .אמרו לו לאותו תינוק לית את בעי מזבין לך כלום? אמר להון :מה אתון בעי מן ההן
אכסניא עלובה? אמרו לו :את אכסניא עלובה? אינון אכסניא עלובה .אינון הכא וטעוותהון בבבל ,ואינון הכא
וטעוותהון ברומי ,ואינון הכא וטעוותהון עמהון ולא מהנון להון כלום ,אבל את כל אהן דאת אזל אלהך עמך,
הה"ד' :כה' אלהינו בכל קראינו אליו' .רבי שמעון בן לקיש אמר :בשר ודם יש לו קרוב אם היה עשיר הוא מודה בו
ואם היה עני כופר בו ,אבל הקב"ה אינו כן ,אלא אפילו ישראל נתונין בירידה התחתונה הוא קורא אותם :אחי
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וריעי ,ומה טעם' :למען אחי וריעי' .ר' אבון ורבי אחא ור' שמעון בן לקיש :בשר ודם יש לו קרוב אם היה
פילוסופוס הוא אומר ההן פלן מתקרב לן ,אבל הקב"ה קורא לכל ישראל קרובים ,הה"ד' :וירם קרן לעמו' ".

 .9משנה תענית פרק ג
"התחילו גשמים מנטפין .אמר :לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות .התחילו לירד בזעף .אמר :לא כך
שאלתי אלא גשמי רצון ברכה ונדבה .ירדו כתיקנן עד שיצאו ישראל מירושלם להר הבית מפני הגשמים".

 .10תלמוד ירושלמי ראש השנה א ,ג
"וחורנה אמר :אי זו אומה כאומה הזאת .בנוהג שבעולם השלטון אומר :הדין היום והליסטים אומר למחר הדין,
למי שומעין לא לשלטון? אבל הקב"ה אינו כן ,אמרו בית דין :היום ראש השנה .הקב"ה או' למלאכי השרת:
העמידו בימה ,יעמדו סניגורין יעמדו קטיגורין ,שאמרו בני היום ראש השנה".

 .11תלמוד ירושלמי ראש השנה א ,ג
"א"ר לוי [תהילים ט ט] והוא ישפט תבל בצדק ידין לאומים במישרים הקדוש ברוך הוא דן את ישראל ביום
בשעה שהן עסוקין במצות ואת האומות בלילה בשעה שהן בטילין מן המצות".

 .12תלמוד ירושלמי שביעית ד ,ג
"דלמא .ר' חיננא פפא ורבי שמואל בר נחמן עברון על חד מחורשי שביעיות .אמר ליה רבי שמואל בר נחמן :אישר.
אמר לי' ר' חיננא בר פפא :לא כן אילפן ר' – 'ולא אמרו העוברים'  -מכאן שאסור לו' לחורשי שביעיות אישר .אמר
ליה :לקרו' את יודע לדרוש אי אתה יודע' .ולא אמרו העוברים'  -אלו אומות העולם שהן עוברין מן העולם".

 .13תלמוד ירושלמי תענית א ,ד
"איתחמי לר' אבהו :פנטקקה יצלי ואתי ומיטר' נחי' .שלח ר' אבהו ואייתיתי' א"ל :מה אומנך? א"ל :חמש עבירן
ההוא גוברא עביד בכל יום .א"ל :ומה טיבו עבדת? א"ל :חד זמן הוה ההוא גברא משפר תייטרון .אתת חדא איתא
וקמת לה חורי עמודא ,בכייה .ואמרת לה :מה ליך? ואמרה לי :בעלה דההיא איתתא חביש ואנא בעיא מיחמי מה
מעבד ומפנינ' .וזבנית ערסי ופרוס ערסי ויבית לה טימיתיה ,ואמרית לה :הא ליך פניי בעליך ולא תיחטיי .א"ל:
כדיי את מצלייא ומתענייא".

 .14תלמוד ירושלמי ברכות ט ,א
"ראה כמה הוא גבוה מעולמו ואדם נכנס לבית הכנסת ועומד אחורי העמוד ומתפלל בלחישה והקב"ה מאזין את
תפילתו ,שנא'' :וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע' והאזין הקב"ה את תפילתה .וכן כל
בריותיו ,שנ'' :תפילה לעני כי יעטף'  -כאדם המשיח באוזן חבירו והוא שומע .וכי יש לך אלוה קרוב מזה שהוא
קרוב לבריותיו כפה לאוזן?".

 .15תלמוד ירושלמי ברכות א ,א
"זהו שעומד ומתפלל צריך להשוות את רגליו .תרין אמורין רבי לוי ורבי סימון .חד אמר :כמלאכים .וחד אמר:
ככהנים .מאן דאמר ככהנים' :לא תעלה במעלות על מזבחי'  -שהיו מהלכים עקב בצד גודל וגודל אצל עקב .ומאן
דאמר כמלאכים' :ורגליהם רגל ישרה' ...דלמא רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת
ארבל בקריצתה ,וראו איילת השחר שבקע אורה .אמר רבי חייא רבה לר' שמעון בן חלפתא :בירבי ,כך היא
גאולתן של יש' .בתחילה קימאה קימאה ,כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת".

 .16תלמוד ירושלמי מועד קטן ג ,א
"חדא אמהא מן דבר פטא  ...חמת חד ספר מחי לחד מיינוק יתיר מן צורכיה .אמרה ליה :יהוי ההוא גוברא
מחרם .אתא שאל לרבי אחא .אמר ליה :צריך את חשש על נפשך ,הדא אמרה  -העושה דבר שלא כשורה צריך
נידוי".
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 .17תלמוד ירושלמי עירובין ה ,א
"תני רבי ישמעאל' :ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חתן משה לפני האלהים' .וכי לפני האלהים אכלו?
אלא מיכן שהמקבל פני חבירו כילו מקבל פני שכינה".

 .18תלמוד ירושלמי מגילה ג ,ג
"ר' ברכי' אזל לכנישתא דבית שאן .חמא חד בר נש משזיג ידוי ורגלוי מן גורנה .א"ל :אסיר לך .למחר חמתי ההוא
גוברא משזיג ידוי וריגלוי מן גורנה .א"ל :ר' לך שרי ולי אסיר?!".

 .19תלמוד ירושלמי ברכות ח ,ו
"ר' זעירא מקריב קומיה בוצינא .אמרין ליה תלמידיו :רבי :מה את מחמיר עלינו ,והתני רבי אושעיא :אפילו
טרקלין עשר על עשר מברכין".

 .20תלמוד ירושלמי סוטה א ,ד
"רבי זבדיה חתניה דרבי לוי הוה משתעי הדין עובדא .רבי מאיר הוה יליף דריש בכנישתא דחמתא כל לילי שובא,
והוה תמה חדא איתתא יליפה שמעה קליה .חד זמן עני דריש .אזלת בעית מיעול לביתיה ואשכחת בוצינא מיטפי.
אמר לה בעלה :הן הוייתה? אמרה ליה :מישמעא קליה דדרושא .אמ' לה מכך וכך דלית ההיא איתתא עללה להכא
לבייתה עד זמן דהיא אזלה ורקקה גו אפוי דדרושא .צפה רבי מאיר ברוח הקודש ועבד גרמיה חשש בעייניה."...
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