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בס"ד

TEHILLIM TOGETHER by HaRav Betzalel Rudinsky - Week 12

Psalms 3:2

תהילים ג׳:ב׳
י׃ ים ָעָלֽ ים ָקִמ֥ ִּב֗ י ַר֝ ה־ַרּ֣בּו ָצָר֑ (ב) יקוק ָמֽ

(2) O LORD, my foes are so many!  Many are those who attack me;

רש"י על תהילים ג׳:ב׳:א׳
(א) רבים קמים עלי. בני אדם גדולים בתורה גדולים בחכמה גדולים בעושר גדולים 

בקומה כגון שאול וילידי הרפה דואג ואחיתופל: 

Jeremiah 31:3

ירמיהו ל״א:ג׳
ֶסד׃ י� ָחֽ ן ְמַׁשְכִּת֥ י� ַעל־ֵּכ֖ ת עֹוָל֙ם ֲאַהְבִּת֔ י ְוַאֲהַב֤ ה ִל֑ (ג) ֵמָר֕חֹוק יקוק ִנְרָא֣

(3) The LORD revealed Himself to me of old.  Eternal love I conceived for you then;  
Therefore I continue My grace to you.

רד"ק על ירמי׳ ל״א:ג׳:א׳-ג׳
(א) עוד אבנך. כי העדה הפזורה כמו הבנין ההרוס שיתפזרו אבניו ועציו וכשיבנה 

יתקבצו:  (ב) בתולת ישראל. כי עוד תהיה כבתולה שלא נבעלה ולא יבעלוך אדונים 
זולתי:  (ג) עוד תעדי תפיך. כלומר מרוב הטובה תצאי ותשמחי בתפים ובמחולות 

והתפים יהיו כעדי לך: 

רד"ק על ירמי׳ ל״א:ב׳:א׳
(א) מרחוק יקוק נראה לי. הפסוק חלוק במענה ותשובה אומרת כנסת ישראל בגלות 

למה שאמר האל מצא חן במדבר אמרה היא אמת הוא זה כי מזמן רחוק יקוק נראה לי 
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אך עתה הסתיר פניו ממני בגלות ענה אותם האל ואהבת עולם אהבתיך לא היתה אהבתי 
אליך לפי שעה אלא להיות האהבה לעולם: 

Chagigah 5b

חגיגה ה׳ ב
ר' יהושע בן חנניה הוה קאי בי קיסר אחוי ליה ההוא אפיקורוסא עמא דאהדרינהו מריה 

לאפיה מיניה אחוי ליה ידו נטויה עלינו אמר ליה קיסר לר' יהושע מאי אחוי לך עמא 
דאהדרינהו מריה לאפיה מיניה ואנא מחוינא ליה ידו נטויה עלינו אמרו ליה לההוא 

מינא מאי אחויית ליה עמא דאהדרינהו מריה מיניה ומאי אחוי לך לא ידענא אמרו גברא 
דלא ידע מאי מחוו ליה במחוג יחוי קמי מלכא אפקוהו וקטלוהו כי קא ניחא נפשיה 

דרבי יהושע בן חנניה אמרו ליה רבנן מאי תיהוי עלן מאפיקורוסין אמר להם (ירמיהו 
מט, ז) אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם כיון שאבדה עצה מבנים נסרחה חכמתן של 

אומות העולם

The Gemara relates: Rabbi Yehoshua ben Ḥananya was standing in the house of the 
Caesar. A certain heretic, who was also present, gestured to him, indicating that his 
was the nation whose Master, God, turned His face away from it. Rabbi Yehoshua 
gestured to him that His hand is outstretched over us in protection. The Caesar said 
to Rabbi Yehoshua: What did he gesture to you, and how did you respond? He replied: 
He indicated that mine is the nation whose Master turned His face from it, and I 
gestured to him that His hand is outstretched over us. The members of the Caesar’s 
household said to that heretic: What did you gesture to him? He said to them: I 
gestured that his is the nation whose Master has turned His face from it. They asked: 
And what did he gesture to you? He said to them: I don’t know; I did not understand. 
They said: How can a man who does not know what others gesture to him dare to 
gesture in the presence of the king? They took him out and killed him. The Gemara 
relates: When Rabbi Yehoshua ben Ḥananya was dying, the Sages said to him: What 
will become of us, from the threat of the heretics, when there is no scholar like you who 
can refute them? He said to them that the verse states: “Is wisdom no more in Teiman? 
Has counsel perished from the prudent? Has their wisdom vanished?” 
(Jeremiah 49:7). He explained: Since counsel has perished from the prudent, from the 
Jewish people, the wisdom of the nations of the world has vanished as well, and there 
will be no superior scholars among them.
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