
 בס"ד

  – ממלחמה נגד חילול השם ועד קידוש השם
 מבור תחתיות ועד פסגת הרום 

 השיעור של הרב אברהם בלס בבית חגלה על פני יריחומקורות עבור 
  ט ,ג נדרים מסכת ירושלמי תלמוד .1

 מכולן קשה השם חילול פזי בר יודה רבי אמר האלה המצות כל את תעשו ולא תשגו וכי מכולם קשה זרה "עבודה
  תחללו". לא קדשי שם ואת עבודו לכו גילוליו איש ישראל אלהי' יי' אמ כה ישראל בית ואתם דכתיב הוא הדא

  בי,  סנהדרין ירושלמי תלמוד .2

 הרי ישראל אלהיך אלה ויאמרו טעמא ומה לכולן דימוסיא ואחד ישראל עשו עגלים עשר שלשה יוחי בן ש"ר תני"
  ".לכולן אחת דימוסיא הרי אלהיך זה שבטים עשר לשנים

  א ,א פאה ירושלמי תלמוד .3

 הוא נופלין והיו' במלחמ יוצאין היו דילטורין להן שהיה ידי ועל היו צדיקים כולן דוד של דורו כהנא בר אבא רבי"
 אשכבה בתורה לבאים שהיו ועמשא אבנר זה לבאים בתוך נפשי לוהטים אשכבה לבאים בתוך נפשי אמר שדוד

 דכתיב קעילה בעלי אלו וחצים חנית שיניהם אדם בני הרע לשון אחר להוטין שהיו ואחיתופל דואג זה לוהטים
 של דורו אבל לשאול.. ויאמרו' הזיפי בבוא הזיפים אילו חדה חרב ולשונם שאול הירד בידו קעילה בעלי היסגרוני

 אמר שעובדיהו הוא ונוצחין למלחמה יורדין היו דילטוריא להן היה שלא ידי ועל היו זרה עבודה עובדי אחאב
 מים למה לחם אם ומים לחם ואכלכלם וגומר' ה נביאי את איזבל בהרוג עשיתי אשר לאדוני הוגד הלא לאליהו

 נותרתי אני הכרמל בראש מכריז ואליהו הלחם מן יותר' להבי לו קשין המים שהיו מלמד אלא לחם למה מים ואם
  ".למלכא מפרסמין ולא ידעין עמא וכל' לה לבדי נביא

  א, א פאה ירושלמי תלמוד .4

 ומלאתי אחריך אבוא ואני טעם ומה מחלוקת בעלי על הרע לשון לומר מותר יונתן רבי בשם נחמן בר שמואל רבי"
 ליה אמר השונמית אבישג את שתבע מפני חגית בן אדוניה נהרג מה מפני יסא רבי קומי בעא זעירא רבי דבריך את

 ".מחלוקת בעלי של דמן להתיר מבקשין היו עילא

  ט ג, נדרים ירושלמי תלמוד .5

 דוחה והמילה תורה של מצוותיה כל כנגד שקולה שהיא להודיעך מליא שבת מצוות אבונא רבי בי אלעזר ר""א
 מפני יורדת שהיא זו מחבירתה גדולה זו אי יודע את ואין זו גב על זו באות שהיו מטרניות לשני משל אותה

  ". ממנה גדולה שחבירתה יודע את חבירתה

  ד ,ב קטן מועד ירושלמי תלמוד .6

 כיצד מותר בשבת תני בשבת שאל רבי אימת ליה אמר הגוי מן בתים ליקח מהו לקיש בן שמעון לרבי שאל לוי" 
 בשבת אלא יריחו נכבשה שלא מצאנו שכן לארכיים ומעלה חותם והגוי דינרין של כיסין לו מראה עושה הוא

  ".בשבת אפילו רדתה עד וכתיב פעמים שבע העיר את תסובו השביעי וביום וכתיב ימים ששת תעשה כה דכתיב
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