בס"ד

חג הסוכות – יחסי חומר ורוח
מקורות עבור השיעור של הרב אברהם בלס

תלמוד ירושלמי ברכות ט ,ג
"העושה סוכה לעצמו אומר :ברוך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לעשות סוכה,
לאחרים – לעשות סוכה לשמו".
תלמוד ירושלמי סוכה ג ,ה
"כתיב' :פרי עץ הדר'  -עץ שפריו הדר ועצו הדר .אי זה זה?  -זה אתרוג .אין תימר
רימונא פיריו הדר ואין עצו הדר .אין תימר חרובה עצו הדר ואין פיריו הדר .אי זה זה
 זה אתרוג .הדר  -אמר רבי לוי :שהוא דר באילנו משנה לחבירתה...תני רבישמעון בן יוחי' :ולקחתם לכם פרי עץ הדר' – 'עץ שפריו הדר ועצו הדר .טעם פריו
כטעם עצו טעם עצו כטעם פריו .פריו דומה לעצו עצו דומה לפיריו .ואי זה זה  -זה
אתרוג".
תלמוד ירושלמי סנהדרין י ,ח
"כתיב [מלכים א טז לד] בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו ...רבי יוסי ורבי
יהושע בן קרחה אומר מה ת"ל [יהושע ו כו] ובנה את העיר הזאת את יריחו אלא
שלא יבנה עיר אחרת ויקרא שמה יריחו יריחו ויקרא שמה עיר אחרת".
תלמוד ירושלמי ביכורים ג ,ב
מתניתין" :כיצד מעלין את הביכורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של
מעמד ולנין ברחובה של עיר ולא היו נכנסים לבתים."...
גמ'" :וילינו בבית הכנסת? תני רבי חלפתא בן שאול :מפני אוהל הטומאה".
תלמוד ירושלמי סוכה ד ,ג
"אותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמים .אמר רבי אחא :זכר ליריחו".
תלמוד ירושלמי סוכה א ,א
"רבנן דקיסרין שמעון טעמא דרבי שמעון וטעמון דרבנן מן הדין קרייא' :וסוכה
תהיה לצל יומם מחורב  -הרי אחת ,ולמחסה ולמסתור  -הרי שתים ,מזרם
וממטר ,רבנן עבדין מזרם וממטר אחת .רבי שמעון עבד מזרם וממטר שתים".
תלמוד ירושלמי שבת ו ,ט
"אמ' ר' ירמיה בן אלעזר :עתידה בת קול להיות מפוצצת באהלי צדיקים ואומרת:
כל מי שפעל עם א-ל יבוא ויטול שכרו".
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תלמוד ירושלמי ראש השנה א ,ג
"אמר רבי לוי :למלך שהיה לו אורלוגין ,כיון שעמד בנו מסרה לו .אמר רבי יוסה בר
חנינה :למלך שהיה לו שומרה ,כיון שעמד בנו מסרה לו .אמר רבי אחא :למלך שהיה
לו טבעת ,כיון שעמד בנו מסרה לו .אמר רבי חייה בר בא :לנגר שהיו לו כלי נגרות,
כיון שעמד בנו מסרה לו .אמר רבי יצחק :למלך שהיו לו אוצרות ,כיון שעמד בנו
מסרם לו .ורבנן אמרי :לרופא שהיה לו נרתיק של רפואות ,כיון שעמד בנו מסרה לו".
תלמוד ירושלמי סוכה ד ,ו
"לפי שהיו מעשה שמים יכול לא יהו נאי' כמעשה ידי אומן תלמוד לומר [שיר השירים
ז ב] חמוקי ירכיך כמו חלאים מעשה ידי אמן .נאים היו יותר ממעשה ידי אומן".
מדרש תנחומא תזריע ה
"מעשה ששאל טורנוסרופו' הרשע את ר' עקיבא :איזו מעשים נאים של הקב"ה
או של ב"ו? א"ל :של ב"ו נאים ...א"ל :למה אתם מולין? א"ל :אני הייתי יודע שעל
דבר זה אתה שואלני ,הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נאים".
תלמוד ירושלמי תרומות ח ,ד
"רבי יוחנן אמר איקפח בעלי קנייה סליק לבית וועדא והוה רבי שמעון בן לקיש
שאיל ליה ולא מגיב שאיל ליה ולא מגיב אמ' ליה מהו הכין א"ל כל האיברין תלויין
בלב והלב תלוי בכיס".
משנה תענית ב ,ב
"עמדו בתפלה מורידין לפני התיבה זקן ורגיל ויש לו בנים וביתו ריקם כדי שיהא
לבו שלם בתפלה ואומר לפניהם עשרים וארבעה ברכות שמונה עשרה שבכל יום
ומוסיף עליהן עוד שש".
תלמוד ירושלמי תענית ב ,ב
"תני ושפל ברך ונוח תשחור' ורגיל בחכמ' ורגיל באגד' ויש לו בית ושדה".
ירושלמי ברכות ד ,ה
"ארון ...חד אמר שממנו יוצאת אורה לעולם."...
תלמוד ירושלמי סוכה ה ,ג
"תני לא היה חצר בירושלם שלא היתה מאירה מאור בית השואבה .תני יכולה
אשה לבור חיטיה לאור המערכה .ולא היו מועלות .לאו .דאמר רבי יהושע בן לוי
הריח והמראה והקול אין בהן מעילה".
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תלמוד ירושלמי נדרים ג ,ט
" אמר ר' אלעזר בי ר' אבינה מצוות שבת מליא להודיעך שהיא שקולה כנגד כל
מצוותיה של תורה והמילה דוחה אותה .משל לשני מטרניות שהיו באות זו על גב
זו ואין את יודע אי זו גדולה מחבירתה זו שהיא יורדת מפני חבירתה את יודע
שחבירתה גדולה ממנו".
תלמוד בבלי גיטין סב ,א
"רב הונא ורב חסדא הוו יתבי ,חליף ואזיל גניבא ...אדהכי אתא איהו לגבייהו,
אמר להו :שלמא עלייכו מלכי ,שלמא עלייכו מלכי! אמרו ליה :מנא לך דרבנן איקרו
מלכים? אמר להו ,דכתיב+ :משלי ח' +בי מלכים ימלוכו וגו".
תלמוד ירושלמי פאה ח ,ו
"רבי חגיי כד הוה מקים פרנסין הוה מטעין לון אוריתא לומר שכל שררה שניתנה
מתורה ניתנה בי מלכים ימלוכו בי שרים ישורו".
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