4/10/2019

Being A | Sefaria Source Sheet Builder

בס"ד

Being A Guest
Source Sheet by Mordechai Lewis

TEHILLIM TOGETHER by HaRav Betzalel Rudinsky - Week 23

ג׳:תהילים ד׳
ְבוֹד֣י ֭ ִל ְכלִמָּ ה תֶּאֱ ה ָ֣בוּן ִ ֑ריק תְּ בַקְ ֖שׁוּ כָזָ ֣ב ֶ ֽסלָה׃
ִ בְּנֵ ֥י אִ֡ ישׁ עַד־מֶ֬ ה כ
Psalms 4:3

You men, how long will my glory be mocked, will you love illusions, have recourse to frauds? Selah.

א׳:ג׳:רש"י על תהילים ד׳
 ביצחק נאמר )שם,ז׳( השב את אשת האיש: באברהם נאמר )בראשית כ׳, בני אברהם יצחק ויעקב הקרוים איש.בני איש
:כד( מי האיש הלזה ביעקב נאמר )שם כה( איש תם

Pesachim 119b

In connection to its discussion of hallel, the Gemara cites a statement that Rav Avira taught. Sometimes he said this exposition
citing Rav Ami, and sometimes he said it citing Rav Asi: What is the meaning of that which is written: “And the child
grew and was weaned [vayiggamal], and Abraham made a great feast on the day that Isaac was weaned” (Genesis 21:8)? In the
future, the Holy One, Blessed be He, will prepare a feast for the righteous on the day that He extends [sheyigmol] His
mercy to the descendants of Isaac. After they eat and drink, the celebrants will give Abraham our father a cup of blessing
to recite the blessing, as he is the first of our forefathers. And Abraham will say to them: I will not recite the blessing, as I
am blemished, for the wicked Ishmael came from me. Abraham will say to Isaac: Take the cup and recite the blessing. Isaac
will say to them: I will not recite the blessing, as the wicked Esau came from me. Isaac will say to Jacob: Take the cup and
recite the blessing. Jacob will say to them: I will not recite the blessing, as I married two sisters, Rachel and Leah, in
their lifetimes, and in the future the Torah forbade them to me. Although at the time it was not prohibited to wed two sisters,
this practice would eventually be considered a serious transgression. Jacob will say to Moses: Take the cup and recite the
blessing. Moses will say to them: I will not recite the blessing, as I did not merit to enter Eretz Yisrael, neither in my life
nor in my death. Moses will say to Joshua: Take the cup and recite the blessing. Joshua will say to them: I will not recite
the blessing, as I did not merit to have a son. The proof for this is that it is written: “Joshua the son of Nun” (Numbers
14:6), and in the genealogical list of Ephraim it states: “Nun his son, Joshua his son” (I Chronicles 7:27). Since the verse does not
mention any children of Joshua, evidently he had no sons. Joshua will say to David: Take the cup and recite the blessing. David
will say to them: I will recite the blessing, and it is fitting for me to recite the blessing, as it is stated: “I will lift up the
cup of salvation, and I will call upon the name of the Lord” (Psalms 116:13).

 מצה שמורה צ״ה, מסכת פסחים, עשרת הדברות,שני לוחות הברית
 הא' כי בא. יזכיר שני בזיונות שבאו לדוד ואחר כך נתהפכו לו לכבוד ולתפארת.כוס ישועות אשא ובשם יהו"ה אקרא
 הב' שהיה בן תמורה. עד שנפסקה הלכה מואבי ולא מואבית, והיו מפלפלים בתחילה אם ראוי לבא בקהל,מרות המואביה
 והיה לו אמה בבית ופתה בה לשכב, כח( כי ישי הזקן היה מונע עצמו מלשכב עם אשתו,כדאיתא במדרש )ילקוט המכירי קיח
 בא נא את אל חדרי אל משכבי, זאת הלילה יבא ישי אצלי, גבירתי, הלכה לגבירתה ואמרה, מה עשתה. והיא אמרה כן,אצלה
, ושניהם נתהפכו לגדולה. עכ"ל, וזהו שנאמר ואני עבדך בן אמתך, בא אליה ישי ויצא ממנו דוד, וכן היה.וישכב עמך הלילה
 ושמעתי שהסיבה, הנה אמר לי נאה לברך ולא הגיד הטעם למה לו נאה לברך...שבא מרות המואביה זה גרם לו כוס ישועות
 ודוד הוא אורח כי בא מאומה אחרת, והענין כי הדין הוא בעל הבית בוצע והאורח מברך.הוא מאחר שבא מרות המואביה
 שאמר אני עבדך בן אמתך פתחת, ודופי השני שהיה בן תמורה. וכן אמר גר אנכי בארץ,מצד האם ולא מאומה ישראלית
 כי אין ממנין פרנס על הציבור, מה שהיה אסור ותפוס אצל שאול הרודף אחריו הצילו הקב"ה והמליכו על כל ישראל,למוסרי
. ובבזיון תולדתו אדרבה גרם לו המלוכה,( ב,אלא אם כן קופה של שרצים תלוי בו )יומא כב
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Shevuot 47b

The servant of a king is like a king.

Jastrow, 1 ֶעבֶד

 ֶעבֶדm. (b. h.; preced. wds.) slave, servant. Kidd. 20ᵃ  הקונה ע׳ עברי וכ׳he who buys a Hebrew slave, has, so to say, bought a master
over himself. Sabb. 89ᵃ  כלום יש ע׳ שנותן וכ׳dare a servant salute his master (first)? Snh. 58ᵇ (ref. to Prov. XII, 11) אם … כע׳ לאדמה וכ׳
if a man makes himself a slave to the soil, he will be satisfied with bread &c. Kidd. I, 3  ע׳ כנעני נקנה וכ׳a Canaanite (gentile) slave is
acquired by money, by deed &c. Ib. III, 13  ממזר … הולד ע׳if a bastard marries a slave, the child is a slave;  הרי זה ע׳ ממזרthe child is a
bastard slave (subject to the disabilities of both). Shebu. 47ᵇ  ע׳ מלך כמלךa king’s officer is like a king (the inferior person is raised by
association with a superior); a. v. fr.—Pl.  ֲעבָדִ ים. Kidd. 22ᵇ (ref. to Lev. XXV, 55) ‘ כי לי … ולא ע׳ לע׳the children of Israel are my
servants’, but they must not make themselves servants of servants (of human beings). Ab. I, 3  אל תהיו כע׳ וכ׳be not like the servants
that wait upon their master for the sake of getting their fare (reward), v.  ;פְּרָ סa. fr.

Mishneh Torah, Kings and Wars 3:6

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).

Pirkei DeRabbi Eliezer 16:16

The bridegroom is like a king. Just as a king is praised by everybody, so is the bridegroom praised by everybody (during) the seven
days of the feast. Just as a king is dressed in garments of glory, so the bridegroom is dressed in garments of glory. Just as a king is
rejoicing, with feasts in his presence, all his days, so || the bridegroom is rejoicing and has feasts before him all the seven days of the
banquet. Just as the king does not go into the market-place alone, likewise the bridegroom does not go into the market-place alone.
Just as the face of a king is shining like the light of a sun, so the face of the bridegroom is shining like the light of a sun, as it is said,
"And he is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoicing to run his course" (Ps. 19:5).

ב׳:ילקוט שמעוני על נ"ך ע׳
שבעת ימי המשתה אנו למדין מיעקב ומשמשון כשירד לארץ פלשתים ולקח לו אשה ועשה משתה ושמחה שבעת ימים
.'שנאמר ויהי כראותם אותו וגו' מה היו עושים היו אוכלים ושותים עמו שנאמר ויאמר להם שמשון אחודה לכם חידה וגו
. מה מלך לובש בגדי כבוד אף החתן כן.החתן דומה למלך מה המלך הכל מקלסין אותו אף החתן כן כל שבעת ימי המשתה
 מה. מה מלך אינו יוצא לשוק לבדו אף החתן כן.מה מלך שמחה ומשתה לפניו כל הימים אף החתן כל שבעת ימי המשתה
:מלך פניו מאירות כאור החמה אף החתן כן שנאמר והוא כחתן יוצא מחופתו

א׳: שופטים ט״ז, הלכות שנה א,בן איש חי
 ולא יצא יחידי בשוק מפני שהחתן, ולא ישא ויתן בשוק,החתן בכל שבעת ימי המשתה לא יעשה מלאכה אפילו בדבר האבד
 בין, בין אם הוא בחור, אלא אוכל ושותה ושמח עם כלתו,דומה למלך מה מלך אינו עושה מלאכה ואינו יוצא יחידי כן החתן
 אבל שותפו של החתן יכול לעשות מלאכה או סחורה, ואין האשה יכולה למחול על שמחתה,אם הוא אלמן שנשא בתולה
 אבל בחור שנשא, ואלמן הנושא את הבעולה צריך לשמוח עמה שלשת ימים, דשנייא דא מאבל בר מנן,ולתת חלק להחתן
: ואם מחזיר גרושתו צריך לשמוח שלשה ימים כמו אלמנה,את הבעולה צריך לשמוח שבעה ימים

א׳:ט״ו:כף החיים על שולחן ערוך אורח חיים קל״ה
 כהן קורא בתורה ראשון וכו' וכשאין שם כהן בקהל אם הת"ח הוא גדול ממנו בחכמה ובמנין אעפ"י שהאחר גדול.טו( שם
' אמ"ל בעליית קס"ת או ג' לד"א סי, מ"א סק"ז, כנה"ג בהגב"י, בנימין זאב סי' רמ"ג ורנ"ג.ממנו בשנים היניק וחכים קודם
: ועיין לקמן או' כ"א,ה' או' ג' וכן אם היה שם חתן ואין שם כהן החתן קורא ראשון מפני שהחתן דומה למלך

Rosh Hashanah 25a

David, king of Israel, lives and endures.
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Jastrow, 1 דָּ וִד

 דָּ יִיד,( דָּ וִדb. h.) pr. n. m. David, King of Israel. Ber. 4ᵃ; a. v. fr.— בן ד׳or  )משיח =( ד׳the son of David (the David of the future), the
redeemer of Israel from captivity. Snh. 98ᵇ  ד׳ אחרa second David. R. Hash. 25ᵃ (a secret watchword)  ד׳ מלך וכ׳David, the King of
Israel, is alive &c. Y. Ber. II, 5ᵃ top. Yeb. 62ᵃ; a. fr.

Jastrow,  טַבIII 1

 טַ בIII,  עֵין טַ בpr. n. pl. En Tab, a place where the New Moon was proclaimed in the days of Rabbi (v. Neub. Géogr. p. 272). R.
Hash. 25ᵃ; Y. ib. II, 58ᵃ bot.; Y. Taan. II, 66ᵃ bot.  ;עייני טבPesik. R. s. 41 עֵינְטַב.

Jastrow, 1 קְדַ שׁ

 קְדַ שׁch. same , to be sanctified, sacred (v. )קְדוֹשׁ. Shebu. 15ᵇ ( שתי הלחם … דקַדְ שֵׁיRashi  דמִיקַּדְּ שֵׁיIthpa.) it is through the slaughtering
of the sheep that the two loaves received their sacred character. Bekh. 4ᵇ  דקְדוּשׁ קדוש וכ׳those firstborn that were consecrated, were
consecrated &c.
Pa. -  קַדֵּ ישׁas preced. Pi., to sanctify; to proclaim; to betroth &c. Targ. Ex. XXVIII, 41. Ib. XXIX, 1 ( לקַדָּ שָׁאY. )לקַדְ שָׁא. Ib. 44;
a. fr.—Targ. Y. Deut. XX, 7 (not  ;דקָדֵ ישׁh. text )ארש. Ib. XXII, 16 (h. text  ;)נתתיa. e.—Shebu. 16ᵃ  ועזרא קַדּוּשֵׁי ק׳ וכ׳and Ezra
consecrated (the various places), although the Urim and Tummim were no longer extant. Pes. 106ᵃ עיקר קידושא … דכי ק׳ תחלת יומא
 בעי לקַדּוּשֵׁיthe actual sanctification of the Sabbath must take place in the evening, for when one sanctifies the Sabbath, one must
sanctify the beginning of the day. Ib.  ליקַדֵּ ישׁ לן וכ׳please, sir, recite for us the great Ḳiddush, v. קִידּוּשָׁא. Ib. 101ᵃ  לקדושי בביתאto recite
the Ḳiddush in the house. Ib. 106ᵇ  זימנין … מקדש אריפתאat times, when he cared more for bread, he recited the Ḳiddush over bread.
—R. Hash. 25ᵃ  זיל … וקַדְּ שֵׁיה וכ׳go to ‘En-Ṭab and proclaim the New Moon Day. Ib.  אמר … בעינן לקדושי בך וכ׳he said (to the moon),
to-night we desire to initiate the new month through thee, and thou standest here? Ib.ᵇ  ולִיקַדְּ שֵׁיה בליליאMs. M. and we may proclaim it
at night. Shebu. 15ᵇ  דעד דקַדֵּ ישׁ יומא וכ׳so that immediately after one has recited the blessing at the exit of the day )) ַהבְדָּ לָה, one might
finish the building and consecrate it.—Kidd. 50ᵇ  באתרא ד ְמקַדְּ שֵׁי והדר מסבליwhere it is customary to send the gifts after betrothal, v.
 ְסבַל. Ib. 59ᵃ  לקדושי … לבריהto betroth a wife for his son (as his deputy); a. v. fr.—Part. pass.  ; ְמקַדַּ שׁf.  ְמקַדְּ שָׁא, &c. Shebu. l. c. תרוייהו
 … ְמקַדְּ שֵׁיboth of them are consecrated at the same time. Ib.  חדא מי מק׳how can even one of them be consecrated?—Pes. 101ᵃ ולא
( מק׳ לכו בבית אכילהMs. M. 2  )מתקדשand no Ḳiddush will be recited for you in your dining place; a. fr.
Ithpa. - ׁ אִ יקַּדֵּ ש, ; אִ תְ קַדֵּ שׁIthpe.  אִיקְּדִ ישׁto sanctify one’s self; to be sanctified; (of mixed seeds) to be condemnable; (of
woman) to be betrothed. Targ. Ex. XXIX, 37. Targ. Lev. XX, 7. Targ. O. ib. X, 3; a. fr.—Kidd. 54ᵃ  ירושלים מי מִיקַּדְּ שָׁאis Jerusalem
itself consecrated ground? Ned. 31ᵃ  כיון דאיק׳ אברהם וכ׳when Abraham was consecrated (as the bearer of religion), they (the
Israelites) were called after him (they are no longer included among ‘the sons of Noah’).—Keth. 62ᵇ שׁנָא
ְ ַ( אי מִיקַּדּsome ed. שׁנָא
ְ ַ ) ְמקַדּif
I consent to be betrothed unto thee, wilt thou go to college? Ib.  אִיקַּדְּ שָׁא ליה וכ׳she was betrothed to him in secret, and she sent him
(Akiba) away (to study). Kidd. 9ᵃ  אי … מִיקַּדְּ שַׁת ליif I give it thee, wilt thou be betrothed to me? Ib. 12ᵃ  אשה … לא מִיקַּדְּ שָׁאa woman
cannot be betrothed with a P’ruṭah; a. fr.—Pes. 105ᵃ ( זיל חזי אי ִמקְּדִ ישׁ יומאMs. M.  )קדישgo and see whether the sacred day has
begun.
Af. - 1  אַקְדַּ שׁ, )אַקְדֵּ ישׁto sanctify, dedicate. Targ. Lev. XXVII, 14 (Y. ed. Vien. )יִקְדַּ שׁ. Ib. 15. Targ. Jud. XVII, 3; a. fr. —2) to
betroth. Kidd. 9ᵇ ( עד ד ַמקְדִּ ישׁ והדר בעילRashi  )דמקדשuntil he betroth her and consummates. Ib. 12ᵃ  ההוא גברא דא׳ וכ׳a man betrothed a
woman with a piece of &c., v. כּוֹ ֲחלָא. Ib. 12ᵇ; a. fr. (interch. with Pa.).
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