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בס"ד

Reflecting Hashem
Source Sheet by Mordechai Lewis

TEHILLIM TOGETHER by HaRav Betzalel Rudinsky - Week 9

תהילים ב׳:ו׳
)ו( ַ֭ואֲנִ י נ ַ ָ֣סכְ ִתּי מַ לְ ִ ֑כּי ﬠַל־צִ֝ יּ֗ וֹן הַ ר־קָ ְד ִ ֽשׁי׃
Psalms 2:6

”!I have installed My king on Zion, My holy mountain

(6) “But

זוהר ב׳:קצ״ח א
)ה( ַרבִּ י חִ יָּיא וְ ַרבִּ י יִ צְ חָ ק וְ ַרבִּ י יוֹסֵ י הָ יוּ הוֹלְ כִ ים בַּ דֶּ ֶר  .ﬠַד שֶׁ הָ יוּ הוֹלְ כִ יםָ ,פּגַשׁ בָּ הֶ ם ַרבִּ י
אַ בָּ א .אָ מַ ר ַרבִּ י חִ יָּיא ,וַדַּ אי ְשׁכִ ינָה ﬠִ מָּ נוּ .כְּ שֶׁ הִ גִּ י ַﬠ ֲאלֵיהֶ ם ,אָ מַ ר ַרבִּ י אַ בָּ א ,כָּתוּב )מלכים
אתי אֶ ת ﬠ ִַמּי אֶ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ַריִ ם ל ֹא בָ חַ ְר ִתּי בְ ﬠִ יר ִמכֹּ ל ִשׁבְ טֵ י
א ב( ִמן הַ יּוֹם אֲשֶׁ ר הוֹצֵ ִ
יִ ְשׂ ָראֵ ל וָאֶ בְ חַ ר בְּ דָ וִ ד וְ גוֹ' לִ בְ נוֹת בַּ יִ ת לִ הְ יוֹת ְשׁ ִמי שָׁ ם .פָּסוּק זֶה אֵ ין ר ֹאשׁוֹ סוֹפוֹ ,וְ אֵ ין סוֹפוֹ
ר ֹאשׁוֹ .שֶׁ כָּתוּב ל ֹא בָ חַ ְר ִתּי בְ ﬠִ יר ,וָאֶ בְ חַ ר בְּ דָ וִ ד .מַ ה זֶּה ﬠִ ם זֶה? וָאֶ בְ חַ ר בִּ ירוּשָׁ לַיִ ם הָ יָה
צָ ִרי לִ הְ יוֹת!

זוהר ב׳:קצ״ח א
)ו( אֶ לָּא כְּ שֶׁ יֵּשׁ ָרצוֹן לִ פְ נֵי הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא לִ בְ נוֹת ﬠִ ירִ ,מ ְסתַּ כֵּל בָּ ִראשׁוֹנָה בְּ אוֹתוֹ הָ ר ֹאשׁ
שֶׁ מַּ נְ הִ יג אֶ ת הָ ﬠָם שֶׁ ל הָ ﬠִ יר ,וְ אַ חַ ר ָכּ אֶ ת בְּ נֵי הָ ﬠִ יר ,וּמֵ בִ יא אֶ ת הָ ﬠָם לְ שָׁ ם .זֶהוּ שֶׁ כָּתוּב
ל ֹא בָ חַ ְר ִתּי בְ ﬠִ יר ,ﬠַד שֶׁ הִ ְתבּוֹנַנְ ִתּי בְּ דָ וִ ד לִ הְ יוֹת רוֹﬠֶה ﬠַל יִ ְשׂ ָראֵ לִ ,משּׁוּם שֶׁ הָ ﬠִ יר וְ כָל בְּ נֵי
עוֹמ ִדים בִּ זְכוּת הָ רוֹﬠֶה שֶׁ מַּ נְ הִ יג אֶ ת הָ ﬠָםִ .אם הָ רוֹﬠֶה הוּא טוֹב  -טוֹב לוֹ ,טוֹב
הָ ﬠִ יר ֻכּלָּם ְ
לָﬠִ יר ,טוֹב ָלﬠָם .וְ ִאם הָ רוֹﬠֶה הוּא ַרע  -אוֹי לוֹ ,אוֹי לָﬠִ יר וְ אוֹי ָלﬠָם! וְ ﬠַכְ שָׁ ו הִ ְסתַּ כֵּל
הַ קָּ דוֹשׁ בָּ רוּ הוּא בָּ עוֹלָם ,וְ ָﬠלָה בִ ְרצוֹנוֹ לִ בְ נוֹת אוֹתָ הּ ,וְ הֶ ﬠ ֱִמיד בָּ ר ֹאשׁ אֶ ת דָּ וִ ד .זֶהוּ
שֶׁ כָּתוּב וָאֶ בְ חַ ר בְּ דָ וִ ד ﬠַבְ ִדּי) .והעמיד בראש הדור את רבי שמעון וחבריו לעמד לפניו(.

מלכים א ח׳:ט״ז
אתי אֶ ת־ﬠ ִ ַ֣מּי אֶ ת־יִ ְשׂ ָראֵ ל ֮ ִמ ִמּצְ ַריִ ֒ם ֽל ֹא־בָ ַח ְ֣ר ִתּי בְ ֗ ִﬠיר ִמכֹּ ֙ל ִשׁבְ ֵ ֣טי
הוֹצ ִ
)טז( ִמן־הַ יּ֗ וֹם אֲשֶׁ֨ ר ֜ ֵ
יִ ְשׂ ָר ֔ ֵאל לִ בְ נ֣ וֹת ֔ ַבּיִ ת לִ הְ י֥ וֹת ְשׁ ִ ֖מי ָ ֑שׁם וָאֶ בְ ַח֣ר בְּ דָ ִ֔וד ִ ֽלהְ י֖ וֹת ﬠַל־ﬠ ִ ַ֥מּי יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל׃
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I Kings 8:16
(16) ‘Ever

since I brought My people Israel out of Egypt, I have not chosen a city among
all the tribes of Israel for building a House where My name might abide; but I have
’chosen David to rule My people Israel.

סידור אשכנז ,ימי חול ,תפילת שחרית ,עמידה ,בנין ירושלים א׳
)א( וְ לִ ירוּשָׁ לַיִ ם ﬠִ ְיר בְּ ַרח ֲִמים תָּ שׁוּב .וְ ִת ְשׁכּן בְּ תוכָהּ ַכּאֲשֶׁ ר ִדּבַּ ְרתָּ  .וּבְ נֵה אותָ הּ בְּ קָ רוב
בְּ יָמֵ ינוּ בִּ נְ יַן עולָם .וְ כִ סֵּ א דָ וִ ד ְמהֵ ָרה לְ תוכָהּ תָּ כִ ין :בָּ רוּ אַ תָּ ה יקוק ,בּונֵה יְ רוּשָׁ לָיִ ם:
Siddur Ashkenaz, Weekday, Shacharit, Amidah, Rebuilding Jerusalem 1
(1) To

Jerusalem Your city may You return with mercy and dwell in the midst of it as You
have spoken, and build it soon and in our day as an eternal structure. The throne of David
quickly establish. Blessed are You, O Lord, the Builder of Jerusalem.

אורח חיים תקס״א:א׳-ה׳
)א( דין הרואה ערי יהודה וירושלים והמקדש בחורבנם ובו ה סעיפים:
הרואה ערי יהודה בחורבנן אומר ערי קדשך היו מדבר וקורע ]ואינו חייב לקרוע אלא
כשמגיע סמוך להם כמן הצופים לירושלים[] :ב"י[:

)ב( הרואה את ירושלים בחרבנה אומר ציון היתה מדבר שממה וקורע וכשרואה בית
המקדש אומר בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך בו אבותינו היתה לשרפת אש וכל
מחמדינו היה לחרבה וקורע ומהיכן חייב לקרוע מן הצופים ואח"כ כשיראה המקדש
קורע קרע אחר וכל קריעה טפח ואם בא דרך המדבר שאז רואה המקדש תחלה קורע
על המקדש טפח ואח"כ כשיראה ירושלים מוסיף על קרע ראשון כל שהוא:
)ג( אם קרע על אחת מערי יהודה אינו חוזר וקורע כשיראה שאר ערי יהודה חוץ
מירושלים שחוזר וקורע עליה קרע אחר בפני עצמו ואם קרע על ירושלים תחלה אינו
צריך לקרוע על שאר ערי יהודה:
)ד( כל הקרעים האלו בידו ומעומד וקורע כל כסותו שעליו עד שיגלה את לבו ואינו
מאחה קרעים אלו לעולם אבל רשאי לשללן למללן ללקטן לתופרן כמין סולמות:
)ה( היה הולך ובא לירושלים הולך ובא תוך ל' יום אינו קורע קרע אחר ואם לאחר ל'
יום חוזר וקורע ]והוא הדין בערי יהודה ובמקדש[:
Shulchan Arukh, Orach Chayim 561:1-5

...

משנה תורה ,הלכות מלכים ומלחמות ג׳:ו׳
)ו( וְ כֵן ל ֹא יִ הְ יֶה שָׁ טוּף בְּ נ ִָשׁים .אֲפִ לּוּ ל ֹא הָ יְ תָ ה לוֹ אֶ לָּא אַ חַ ת ל ֹא יִ הְ יֶה מָ צוּי אֶ צְ לָהּ תָּ ִמיד
כִּ ְשׁאָ ר הַ ִטּפְּ ִשׁים .שֶׁ ֶנּאֱמַ ר )משלי לא ג( "אַ ל ִתּתֵּ ן ַלנּ ִָשׁים חֵ י ֶל " .ﬠַל הֲסָ ַרת לִ בּוֹ הִ קְ פִּ ידָ ה
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 שֶׁ לִּ בּוֹ הוּא לֵב כָּל קְ הַ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל לְ פִ י ָכ ִדּבְּ קוֹ."תּוֹרה שֶׁ ֶנּאֱמַ ר )דברים יז יז( "וְ ל ֹא יָסוּר לְ בָ בוֹ
ָ
:"תּוֹרה יֶתֶ ר ִמ ְשּׁאָ ר הָ ﬠָם שֶׁ ֶנּאֱמַ ר )דברים יז יט( "כָּל יְ מֵ י חַ יָּיו
ָ ַהַ כָּתוּב בּ
Mishneh Torah, Kings and Wars 3:6

Similarly, he must not be preoccupied with women. Even if he has but one (wife) he
should not be found by her all the time as with the fools, and as it says, “Give not your
strength to women” (Proverbs 31:3). Regarding the steering of his heart away, the Torah
has already been exacting and said, “Do not veer your heart” (Deut. 17:17). For his heart
is the heart of the entire Congregation of Israel. Therefore, Scriptures has attributed to
him that which is written in the Torah, more so than any other member of the nation,
saying, “all the days of his life” (Deut. 17:19).
(6)

ה׳:דברים י״ג
ת־מצְ וֹ ָ ֤תיו ִתּ ְשׁמֹ֨ רוּ֙ וּבְ קֹ ל֣ וֹ ִת ְשׁ ֔ ָמעוּ וְ אֹ ֥תוֹ
ִ ֶיראוּ וְ א
֑ ָ )ה( אַ ח ֵ ֲ֨רי יקוק ֱא קֵ יכֶ ֛ם תֵּ לֵ ֖כוּ וְ אֹ ֣תוֹ ִת
וּבוֹ ִת ְדבָּ ֽקוּן׃
֥ תַ ﬠֲבֹ֖ דוּ
Deuteronomy 13:5
(5) Follow

none but the LORD your God, and revere none but Him; observe His
commandments alone, and heed only His orders; worship none but Him, and hold fast to
Him.

סוטה י״ד א
 ה( אחרי יקוק אלקיכם תלכו וכי,ואמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב )דברים יג
 כד( כי יקוק אלקיך אש,אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר נאמר )דברים ד
אוכלה הוא אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים דכתיב
 כא( ויעש יקוק אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם אף אתה הלבש,)בראשית ג
 א( וירא אליו יקוק באלוני ממרא אף,ערומים הקב"ה ביקר חולים דכתיב )בראשית יח
 יא( ויהי אחרי מות אברהם,אתה בקר חולים הקב"ה ניחם אבלים דכתיב )בראשית כה
,ויברך אלקים את יצחק בנו אף אתה נחם אבלים הקב"ה קבר מתים דכתיב )דברים לד
ו( ויקבר אותו בגיא אף אתה קבור מתים
Sotah 14a

And Rabbi Ḥama, son of Rabbi Ḥanina, says: What is the meaning of that which is
written: “After the Lord your God shall you walk, and Him shall you fear, and His
commandments shall you keep, and unto His voice shall you hearken, and Him shall you
serve, and unto Him shall you cleave” (Deuteronomy 13:5)? But is it actually possible
for a person to follow the Divine Presence? But hasn’t it already been stated: “For
the Lord your God is a devouring fire, a jealous God” (Deuteronomy 4:24), and one
cannot approach fire. He explains: Rather, the meaning is that one should follow the
attributes of the Holy One, Blessed be He. He provides several examples. Just as He
clothes the naked, as it is written: “And the Lord God made for Adam and for his
wife garments of skin, and clothed them” (Genesis 3:21), so too, should you clothe
the naked. Just as the Holy One, Blessed be He, visits the sick, as it is written with
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regard to God’s appearing to Abraham following his circumcision: “And the Lord
appeared unto him by the terebinths of Mamre” (Genesis 18:1), so too, should you
visit the sick. Just as the Holy One, Blessed be He, consoles mourners, as it is
written: “And it came to pass after the death of Abraham, that God blessed Isaac
his son” (Genesis 25:11), so too, should you console mourners. Just as the Holy One,
Blessed be He, buried the dead, as it is written: “And he was buried in the valley in
the land of Moab” (Deuteronomy 34:6), so too, should you bury the dead.
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