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  א עמוד כג דף תענית מסכת בבלי תלמוד

 

 רוב על מתפללין שאין מקובלני כך: להם אמר. להם וילכו התפלל כך, שירדו שהתפללת כשם, רבי: לו אמרו

! עולם של רבונו: לפניו ואמר, עליו ידיו שתי סמך. הודאה פר לו הביאו. הודאה פר לי הביאו, כן פי על אף. הטובה

, לעמוד יכולין אינן - עליהם כעסת, פורענות ברוב ולא טובה ברוב לא יכולין אינן ממצרים שהוצאת ישראל עמך

 הרוח נשבה מיד. בעולם ריוח ויהא הגשמים שיפסקו מלפניך רצון יהי, לעמוד יכולין אינן - טובה עליהם השפעת

 אלמלא: שטח בן שמעון לו שלח. ופטריות כמהין להם והביאו לשדה העם ויצאו, החמה וזרחה, העבים ונתפזרו

 שמים שם נמצא לא אליהו של בידו גשמים שמפתחות אליהו כשני שנים שאילו. נידוי עליך גוזרני - אתה חוני

 ועושה אביו על שמתחטא כבן, רצונך לך ועושה המקום לפני מתחטא שאתה לך אעשה מה אבל? ידך על מתחלל

 . רצונו לו

 

 שיבת את' ה בשוב המעלות שיר+ ו"קכ תהלים +זה מקרא על מצטער היה צדיק אותו של ימיו כל: יוחנן רבי אמר

 גברא לההוא חזייה, באורחא אזל הוה חד יומא? בחלמא שנין שבעין דניים איכא מי: אמר. כחולמים היינו ציון

 דחיית לך פשיטא: ליה אמר. - שנין שבעין עד: ליה אמר? - טעין שנין כמה עד, האי: ליה אמר, חרובא נטע דהוה

. לבראי נמי שתלי - אבהתי לי דשתלי היכי כי, אשכחתיה בחרובא עלמא[ גברא ]האי: ליה אמר? - שנין שבעין

 חזייה קם כי. שנין שבעין ונים, מעינא איכסי, משוניתא ליה אהדרא. נים, שינתא ליה אתא, ריפתא כריך קא, יתיב

 שמע: ליה אמר. אנא בריה בר: ליה אמר? - דשתלתיה הוא את: ליה אמר. מינייהו מלקט קא דהוא גברא לההוא

 מי המעגל דחוני בריה: להו אמר, לביתיה אזל. רמכי רמכי ליה דאתיילידא לחמריה חזא. שנין שבעין דניימי מינה

, המדרש לבית אזל. הימנוהו לא. המעגל חוני אנא: להו אמר. איתא בריה בר, ליתא בריה: ליה אמרו? - קיים

 להו דהוו קושיא כל, מדרשא לבית עייל הוי דכי, המעגל חוני כבשני שמעתתין נהירן: דקאמרי לרבנן שמעינהו

 רחמי בעי, דעתיה חלש, ליה כדמבעי יקרא ליה עבדי ולא, הימנוהו ולא, ניהו אנא: להו אמר. להו מפרק הוה לרבנן

 .מיתותא או חברותא או: אינשי דאמרי היינו, רבא אמר. ומית


