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 בראשית פרק א פסוק טז -1

אֹ֤ור  ֶאת־ַהמָּ ֶשֶַּ֣לת ַהיֹּ֔ום וְׁ ֶממְׁ ֹדל֙ לְׁ אֹ֤ור ַהגָּ ִ֑ים ֶאת־ַהמָּ ֹדל  ֹאֹרֹ֖ת ַהגְׁ ֵ֥י ַהמְׁ נ  ַוַיַַּ֣עׂש ֱאֹלקים ֶאת־שְׁ
ים: ב ִֽ ֹ֖ת ַהּכֹוכָּ א  ה וְׁ לָּ ֶשֶַּ֣לת ַהַלּ֔יְׁ ֶממְׁ ֹטן֙ לְׁ  ַהקָּ

 פרק א פסוק טזרש"י בראשית  -2

שוים נבראו, ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה אי  -)טז( המאורות הגדולים וגו' 
 אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד:

 על ידי שמיעט את הלבנה, הרבה צבאיה להפיס דעתה: -ואת הכוכבים 

 

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף ס עמוד ב -3

את שני המאורות הגדולים וכתיב: את רבי שמעון בן פזי רמי, כתיב: ויעש אלהים 
המאור הגדול ואת המאור הקטן! אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא: רבש"ע, אפשר 
לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? אמר לה: לכי ומעטי את עצמך! אמרה לפניו: 

רבש"ע, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמעיט את עצמי? אמר לה: לכי ומשול 
ה ליה: מאי רבותיה, דשרגא בטיהרא מאי אהני? אמר לה: זיל, ביום ובלילה, אמר

לימנו בך ישראל ימים ושנים, אמרה ליה: יומא נמי, אי אפשר דלא מנו ביה 
תקופותא, דכתיב והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים, זיל, ליקרו צדיקי בשמיך: 

מר הקדוש יעקב הקטן שמואל הקטן דוד... הקטן. חזייה דלא קא מיתבא דעתה, א
ברוך הוא: הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח! והיינו דאמר ר"ש בן לקיש: מה 

אמר הקדוש ברוך הוא: שעיר זה יהא  -נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו לה' 
 כפרה על שמיעטתי את הירח.
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יַמת  ג  ַמלאת פְׁ י ֲאבוַתי לְׁ אלה  ֶניָך ה' ֱאלַהי ו  פָּ לְׁ צון מ  י רָּ יה  ּה שּום ו  ֶיה בָּ הְׁ לא י  ה וְׁ נָּ בָּ ַהלְׁ
ה קוֶדם  תָּ יְׁ מו ֶשהָּ ית ּכְׁ אש  ר  י בְׁ מ  ַעת יְׁ בְׁ אור ש  ה ּוכְׁ אור ַהַחמָּ ה ּכְׁ נָּ בָּ י אור ַהלְׁ יה  עּוט. ו  מ 

ים דול  ארות ַהגְׁ י ַהמְׁ נ  ּה. ֶשֶנֱאַמר ֶאת שְׁ עּוטָּ שּו ֶאת  :מ  קְׁ תּוב ּוב  א ֶשּכָּ רָּ קְׁ נּו מ  ַקֶים בָּ תְׁ י  וְׁ
ן:ה' ֱאלה   ם. ָאמ  ּכָּ יד ַמלְׁ ו  ת דָּ א   יֶהם וְׁ
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מצוה לטעום מכל תבשיל בע"ש כדי לתקנן יפה כהוגן ועיין בספר שלחן שלמה  
 דהטעימה בשבת מכל מין בודאי היא מצוה ורמז לזה טועמיה חיים זכו:

 
 שיר השירים רבה פרשה ו -6

שמעון בר חלפתא הוון מהלכין א מי זאת הנשקפה כמו שחר, דלמה רבי חייא ור' 
בהדא בקעת ארבאל בקריצתה, וראו אילת השחר שבקעה אורה, א"ל ר' חייא רבה 

לר' שמעון בר חלפתא כך תהיה גאולתן של ישראל מצפצפת דכתיב )מיכה ז'( כי 
אשב בחשך ה' אור לי, בתחלה היא באה קימעה קימעה, ואחר כך היא מנצנצת 

 ...כ מרטבת והולכת"כ פרה ורבה, ואח"ובאה, ואח
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ויביאה האהלה ונעשית דוגמת שרה אמו, כלומר והרי היא  -)סז( האהלה שרה אמו 
שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה 

 מצויה בעיסה, וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו:
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ַּ֣י  כ  ַדרְׁ בֹֹ֖ו בְׁ ַבֵּ֥ה ל  גְׁ ה: ה')ו( ַוי  יהּודִָּֽ ֹ֖ים מ  ר  ֲאש  ֶאת־הָּ מֵֹ֥ות וְׁ ִ֛יר ֶאת־ַהבָּ ס  עֹ֗וד ה   וְׁ


