בס"ד

תענית ח) :נקודתיים( עד י) .משנה(
ענייני גשמים
• גדול יום הגשמים כיום קיבוץ גלויות.
• גדול יום הגשמים שאפילו גדודי החיילים נחים בו.
• גשמים נעצרים בשל אלו שהודיעו לכולם שיתנו צדקה ולא עשו זאת.

)"נשיאים ורוח וגשם אין  -איש מתהלל במתת שקר"(

• הקב"ה מוריד מטר אפילו אם רק יחיד זקוק לכך )"יפתח ה' לך את אוצרו.("...
הקב"ה מביא פרנסה רק אם רבים זקוקים לכך )"הנני ממטיר לכם לחם"(.

יחיד המבקש פרנסה עבור רבים – מביאים.
)וכך קרה עם משה והמן(

הנהגות מוסריות
• "עשר תעשר" – עשר בשביל שתתעשר.
• יש לנהוג בכבוד במגיד השיעור גם אם הוא טועה )ויש להעיר לו על כך בזהירות ובצורה מכובדת(.
• אסור לשפוט אנשים על סמך התרשמות ראשונית )עולא חשב בתחילה שלאנשי בבל קל לחיות בגלל שפע
התמרים  -ורק אחר כך הבין שהתמרים גורמים לבעיות עיכול קשות ואז הבין שלאנשי בבל קשה לחיות(.

בדבר זה אף
מותר לנסות את
הקב"ה

ברייתא
 ניתנה בזכות מרים )הכוח הנשי(.• הבאר )החיות(
• עמוד-הענן )הרוחניות(  -ניתן בזכות אהרן )הכהונה והקדושה(.
 ניתן בזכות משה )התורה(.• המן )המזון-הקמח(

מקור המים שבעולם?
ר' אליעזר:
מהאוקיינוס] .ומים אלו מתמתקים בעבים[

ר' יהושע:
מלמעלה.

מידות העולם:

המקור של ר"א:
"ואד יעלה מן
הארץ והשקה את
כל פני האדמה".

המקור

של

ר "י :

השמים
"למטר
תשתה מים".

ייחודה של ארץ ישראל

•
•
•
•
•
•

מצרים 400 :פרסה על  400פרסה.
כוש :פי  60ממצרים.
העולם :פי  60מכוש.
גן :פי  60מהעולם.
עדן (1) :פי  60מגן (2) .אין לה שיעור.
גיהנם (1) :פי  60מעדן (2) .אין לו שיעור.

ייחודה של בבל

• נבראה ראשונה.

• אוצרותיה מלאות בר כי היא שוכנת על מים רבים.

• הקב"ה משקה אותה ישירות) .שאר העולם מושקה ע"י שליח(
• שותה מי גשמים) .שאר העולם שותה ממה שנשאר(

• קוצרים בה תבואה ללא צורך במטר.

• בא"י יורדים גשמים לפני שאר העולם.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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