
 
 

 
 

 

0709 Taanis 31- Celebration of 15 of Av- The Circle of Tzadikim 

 

  ב עמוד ל דף תענית מסכת בבלי תלמוד

 - הכפורים יום בשלמא. הכפורים וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא: גמליאל בן שמעון רבן אמר

 רב אמר? - היא מאי באב עשר חמשה אלא. האחרונות לוחות בו שניתנו יום, ומחילה סליחה ביה דאית משום

 . בזה זה לבוא שבטים שהותרו יום: שמואל אמר יהודה

 , בקהל לבוא בנימין שבט שהותר יום: נחמן רב אמר יוסף רב אמר

 . מדבר מתי בו שכלו יום: יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה

 , לרגל ישראל יעלו שלא, הדרכים על נבט בן ירבעם שהושיב פרוסדיות אלה בן הושע שביטל יום: אמר עולא

 

  א עמוד לא דף תענית מסכת בבלי תלמוד

 ביבנה תקנו לקבורה ביתר הרוגי שנתנו יום אותו: מתנה רב ואמר. לקבורה ביתר הרוגי שנתנו יום: אמר מתנה רב

 . לקבורה שנתנו - והמטיב, הסריחו שלא - הטוב, והמטיב הטוב

 אליעזר רבי+, דתניא: ס"הש מסורת( +תניא. )למערכה עצים מלכרות שפסקו יום: תרוייהו דאמרי יוסף ורב רבה

 אמר. יבשין שאינן לפי, למערכה עצים כורתין היו ולא, חמה של כוחה תשש ואילך באב עשר מחמשה: אומר הגדול

 , יוסיף - דמוסיף, ואילך מכאן. מגל תבר יום ליה וקרו: מנשיא רב

 

 תנו'. וכו בחור אומרות היו שבהן מיוחסות. לשם נפנה אשה לו שאין מי: תנא, בכרמים וחולות יוצאות ישראל בנות

 - אומרות היו מה שבהן מיוחסות. ליופי אלא האשה שאין, ליופי עיניכם תנו - אומרות היו מה שבהן יפיפיות: רבנן

, שמים לשום מקחכם קחו - אומרות היו מה שבהם מכוערות. לבנים אלא האשה שאין לפי, למשפחה עיניכם תנו

 . בזהובים שתעטרונו ובלבד

 וכל, עדן בגן ביניהם יושב והוא, לצדיקים מחול לעשות הוא ברוך הקדוש עתיד: אלעזר רבי אמר ביראה עולא אמר

 לו קוינו' ה זה ויושיענו לו קוינו זה אלהינו הנה ההוא ביום ואמר+ כה ישעיהו +שנאמר, באצבעו מראה ואחד אחד

 . בישועתו ונשמחה נגילה

 

 .תענית מסכת לה וסליקא פרקים בשלשה עלך הדרן


