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 ישעיהו פרק נב .  1

ם ִהְתַפְתִחי מֹוְסֵרי ַצָּואֵרְך ְשִבָיה ַבת ִציֹון  ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי)ב(   .ְשִבי ְירּוָשָלִ
 ישעיהו פרק נא .  2

ִהְתעֹוְרִרי קּוִמי)יז(   ִמַיד    ִהְתעֹוְרִרי  ר ָשִתית  ם ֲאשֶׁ ֻקַבַעת   ה'ְירּוָשַלִ ת  ת ּכֹוס ֲחָמתֹו אֶׁ אֶׁ
 ּכֹוס ַהַתְרֵעָלה ָשִתית ָמִצית

 ישעיהו פרק נד .  3
)ב( ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵלְך ִויִריעֹות ִמְשְּכנֹוַתִיְך ַיּטּו ַאל ַתְחֹשִכי ַהֲאִריִכי ֵמיָתַרִיְך ִויֵתֹדַתִיְך  

ּכִ   ַחֵזִקי: ִתְפֹרִציי  )ג(  ּוְשֹמאול  יֹוִשיבּו:  ָיִמין  ְנַשּמֹות  ְוָעִרים  ִייָרש  ּגֹוִים  ַאל   ְוַזְרֵעְך  )ד( 
ִּכי   ִתָּכְלִמי ִתיְרִאי  ְוַאל  ֵתבֹוִשי  ְרַפת   ֹלא  ְוחֶׁ ִתְשָּכִחי  ֲעלּוַמִיְך  ת  ֹבשֶׁ ִּכי  ַתְחִפיִרי  ֹלא  ִּכי 

 ַאְלְמנּוַתִיְך ֹלא ִתְזְּכִרי עֹוד:
 
 ויקרא פרק ו  .  4

ר ְתֻבַשל בֹו ִיָשֵבר)כא(   ש ֲאשֶׁ רֶׁ ת ֻבָשָלה ּוֹמַרק ְוֻשַּטף ַבָּמִים: ּוְכִלי חֶׁ  ְוִאם ִבְכִלי ְנֹחשֶׁ
 ישעיהו פרק מ    . 5

)ז(   ה:  ַהָשדֶׁ ְּכִציץ  ַחְסּדֹו  ְוָכל  ָחִציר  ַהָבָשר  ָּכל  ְקָרא  ְוָאַמר ָמה אֶׁ ָיֵבש  )ו( קֹול ֹאֵמר ְקָרא 
-ּוְדַבר א  ָיֵבש ָחִציר ָנֵבל ִציץ  ִּכי רּוַח ה' ָנְשָבה בֹו ָאֵכן ָחִציר ָהָעם: )ח(    ִציר ָנֵבל ִציץחָ 

 ֹלֵהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם: 
 תהלים פרק קמד    . 6

ל ָּדָמה ָיָמיו  בֶׁ  : ְּכֵצל עֹוֵבר)ד( ָאָדם ַלהֶׁ
 איוב פרק ז    . 7

ה: ַוֵיַלְך ֵּכן יֹוֵרד ְשאוֹ  ָּכָלה ָעָנן)ט(   ל ֹלא ַיֲעלֶׁ
 שמות פרק ט    . 8

ץ ִמְצָרִים ְוָהָיה ַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְבֵהָמה ִלְשִחין    ְלָאָבק   )ט( ְוָהָיה  רֶׁ ֲאַבְעֻבֹעת   ֹפֵרחַ ַעל ָּכל אֶׁ
ץ ִמְצָרִים:  רֶׁ  ְבָכל  אֶׁ

 איוב פרק כ    . 9
ְזיֹון ָלְיָלה:  ַּכֲחלֹום ָיעּוף )ח(   ְוֹלא ִיְמָצאּוהּו ְויַֻּדד ְּכחֶׁ
 
 ירמיהו פרק יז .  10

 ְוֵאָרֵפא הֹוִשיֵעִני ְוִאָּוֵשָעה ִּכי ְתִהָלִתי ָאָתה: ה')יד( ְרָפֵאִני 
 
 דף ל עמוד א   –  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כט עמוד ב .  11

ואמר רבי יעקב אמר רב חסדא: כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך. מאי תפלת הדרך? יהי  
יכני לשלום ותצעידני לשלום ותסמכני לשלום, ותצילני מכף כל אויב  רצון מלפניך ה' אלהי שתול

ואורב בדרך, ותשלח ברכה במעשי ידי, ותתנני לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי, ברוך  
יהי רצון    -. היכי נימא?  לישתף אינש נפשיה בהדי צבורא   לעולם אתה ה' שומע תפלה. אמר אביי:  

 לשלום וכו   ו שתוליכנ מלפניך ה' אלהינו  
 
 ישעיהו פרק א .  12

מָ  ק ִקְרָיה נֶׁא  דֶׁ  ָנה:)כו( ְוָאִשיָבה ֹשְפַטִיְך ְּכָבִראֹשָנה ְוֹיֲעַצִיְך ְּכַבְתִחָלה ַאֲחֵרי ֵכן ִיָקֵרא ָלְך ִעיר ַהצֶׁ
 
 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת סנהדרין פרק א .  13
ות איש בישיבה כלומר שיעשוהו  שאם תהיה הסכמה מכל התלמידים והחכמים למנ  ואני סבור...

ויהיה   ראש, ובתנאי שיהא זה בארץ ישראל כמו שהקדמנו, הרי אותו האיש תתקיים לו הישיבה 
סמוך ויסמוך הוא אחר כך את מי שירצה. לפי שאם לא תאמר כן לא תהא אפשרית מציאות בית  

והרי כבר הב טיח ה' בשיבתם  דין הגדול לעולם, לפי שצריך כל אחד מהם שיהא סמוך בלי ספק 
באמרו ואשיבה שופטיך כבראשונה, ושמא תאמר שהמשיח ימנה אותם ואף על פי שאינם סמוכין, 
הרי זה מוכחש, לפי שכבר ביארנו בהקדמת ספרינו זה שהמשיח לא יוסיף בתורה ולא יגרע ממנה 

זה  שהסנהדרין תשוב לפני התגלות המשיח ו  ואני סבורלא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה.  
עיר הצדק,   לך  יקרא  כן  ואחרי  ויועציך כבתחלה  ואשיבה שופטיך כבראשונה  יהיה מסימניו אמר 



לה'   תשוקתם  ותגדל  הטוב  במעשה  וירבו  אדם  בני  לבות  ה'  יכשיר  כאשר  ספק  בלי  יהיה  וזה 
 ולתורתו ויתרבה ישרם לפני בוא המשיח כמו שנתבאר בפסוקי המקרא 

 
 ישעיהו פרק מ .  14

ה:   ֵעף ֹּכחַ ֹנֵתן ַליָ )כט(   ּוְלֵאין אֹוִנים ָעְצָמה ַיְרבֶׁ
 
 , סעיף ו שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מו .  15
לברך:    נוהגין  כחיש  ליעף  נראין.  הנותן  דבריהם  ואין  האשכנזים  הגה ,  בבני  פשוט  המנהג  אך   :

 לאומרה. 
 
 תהלים פרק קד . 16
ב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם )י ץד( ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְבֵהָמה ְוֵעשֶׁ ם ִמן ָהָארֶׁ חֶׁ  : ְלהֹוִציא לֶׁ
 
 דברים פרק יא .  17
ָך ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת: ) ְמתֶׁ ב ְבָשְדָך ִלְבהֶׁ  טו( ְוָנַתִתי ֵעשֶׁ
 
 דברים פרק ח .  18

ת ַהָּמן ֲאשֶׁ  ָך ַוַיֲאִכְלָך אֶׁ ַוְיַעְנָך ַוַיְרִעבֶׁ ם  )ג(  יָך ְלַמַען הֹוִדיֲעָך ִּכי ֹלא ַעל ַהלֶׁחֶׁ ָיַדְעָת ְוֹלא ָיְדעּון ֲאֹבתֶׁ ר ֹלא 
 ִיְחיֶׁה ָהָאָדם:  ה'ְלַבּדֹו ִיְחיֶׁה ָהָאָדם ִּכי ַעל ָּכל מֹוָצא ִפי 

  
ץ ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ַבבִ -א    ה')ז( ִּכי   רֶׁ ץ טֹוָבה אֶׁ רֶׁ ל אֶׁ יָך ְמִביֲאָך אֶׁ ץ   ְקָעה ּוָבָהר:ֹלהֶׁ רֶׁ )ח( אֶׁ

ן ּוְדָבש: מֶׁ ץ ֵזית שֶׁ רֶׁ ן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון אֶׁ ם ֹלא    ִחָּטה ּוְשֹעָרה ְוגֶׁפֶׁ ר ֹלא ְבִמְסֵּכנֻת ֹתאַכל ָבּה לֶׁחֶׁ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ )ט( אֶׁ
ת: יָה ַתְחֹצב ְנֹחשֶׁ יָה ַבְרזֶׁל ּוֵמֲהָררֶׁ ר ֲאָבנֶׁ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ְחַסר ֹּכל ָבּה אֶׁ ת    )י( ְוָאַכְלתָ   תֶׁ -א    ה'ְוָשָבְעָת ּוֵבַרְכָת אֶׁ

יָך   ץ ַהֹּטָבה ֹלהֶׁ ר ָנַתן ָלְך:  ַעל ָהָארֶׁ  ֲאשֶׁ
 
 יחזקאל פרק לח .  19

 : ה'ְונֹוַדְעִתי ְלֵעיֵני ּגֹוִים ַרִבים ְוָיְדעּו ִּכי ֲאִני  ְוִהְתַּגִּדְלִתי ְוִהְתַקִּדְשִתי )כג( 
 
 דברים פרק י .  20

ִּכי   הּוא-א    ה')יז(  ָהא  -א    ֹלֵהיכֶׁם  ָהֲאֹדִנים  -ֹלֵהי  ַוֲאֹדֵני  ְוַהנֹוָרא-ָהאֵ ֹלִהים  ַהִּגֹבר  ַהָּגֹדל  ִיָשא   ל  ר ֹלא  ֲאשֶׁ
 ָפִנים ְוֹלא ִיַקח ֹשַחד: 

 
 ירמיהו פרק לב .  21

ם   ם ַאֲחֵריהֶׁ ל ֵחיק ְבֵניהֶׁ ד ַלֲאָלִפים ּוְמַשֵלם ֲעֹון ָאבֹות אֶׁ סֶׁ ה חֶׁ אֹות -ְצבָ   ה'  ר ל ַהָּגדֹול ַהִּגבוֹ -ָהאֵ )יח( ֹעשֶׁ
 ְשמֹו: 

 
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד ב .  22

החזק   והיראוי  והעזוז  והאדיר  והנורא  הגבור  הגדול  האל  אמר:  חנינא,  דרבי  קמיה  דנחית  ההוא 
והאמיץ והודאי והנכבד. המתין לו עד דסיים, כי סיים אמר ליה: סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך? 

אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא, ואתו אנשי    -י תלת דאמרינן  למה לי כולי האי? אנן הנ
לא הוינן יכולין למימר להו, ואת אמרת כולי האי ואזלת! משל,   -  כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה 

 למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב, והיו מקלסין אותו בשל כסף, והלא גנאי הוא לו! 
 
 ומא דף סט עמוד ב תלמוד בבלי מסכת י .  23

והא דרב   והנורא.  ורב מתנא אמר: האל הגדול הגבור  גידל אמר: גדול שגדלו בשם המפורש,  רב 
  -מתנא מטייא לדרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי: למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה  

ליושנה  עטרה  אמרשהחזירו  משה  אתא  והנורא  .  הגבר  הגדל  ואמר:  האל  ירמיה  אתא  נכרים  , 
. אתא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה  לא אמר נוראמקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו?  

. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן  לא אמר גבורגבורותיו? 
אחת שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה    -ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו  

אמר רבי אלעזר:   -יכולה להתקיים בין האומות? ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה!  
 מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו.

 
 כ   -ישעיהו פרק לג פסוק יז  .  24

ְך ְבָיְפיֹו   לֶׁ יָך  )יז( מֶׁ יָנה ֵעינֶׁ זֶׁ ח  ץ ַמְרַחִקים:תֶׁ רֶׁ יָנה אֶׁ יח( ִלְבָך יְֶׁהּגֶׁה ֵאיָמה ַאֵיה ֹסֵפר ַאֵיה ֹשֵקל ַאֵיה  )  ִתְראֶׁ
ַהִּמְגָּדִלים: ת  ִביָנה:  ֹסֵפר אֶׁ ִנְלַעג ָלשֹון ֵאין  ִעְמֵקי ָשָפה ִמְשמֹוַע  ה ַעם  ִתְראֶׁ נֹוָעז ֹלא  ת ַעם  )כ(    )יט( אֶׁ

ם  ְירּוָשַלִ יָנה  יָך ִתְראֶׁ ֵעינֶׁ ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו  ִציֹון  ה   ֲחֵזה  ְוָכל   ָנוֶׁ ְיֵתֹדָתיו ָלנֶַׁצח  ִיַסע  ִיְצָען ַבל  ל ַבל  ַשֲאָנן ֹאהֶׁ
 ֲחָבָליו ַבל ִיָנֵתקּו: 


