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Talmud Brochos 5b—1 

אמרי: אין חבוש מתיר עצמו מבית  -אמאי? לוקים רבי יוחנן לנפשיה! 

 האסורים. 

Medrash Eicha -2 

]יד[ כתיב נחמו נחמו עמי )ישעיה מ' א'(, למה שני פעמים, רבי אומר לפי 

שכל מכות שלהן כפולות שכן ירמיה היה אומר שבר על שבר נקרא )ירמיה ד' 

כ'(. בכו תבכה בלילה )איכה א' ב'(, עיני עיני יורדה מים )שם שם /איכה א'/ 

ט"ז(, חטא חטאה ירושלם )שם שם /איכה א'/ ח'(, וכל כך למה, לפי שחטאו 

בכפלים, שנאמר כי שתים רעות עשה עמי )ירמיה ב' י"ג(, וכיון שחטאו 

בכפלים לקו בכפלים, שנאמר כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה )ישעיה 

מ' ב'( ולפי שמכותיה כפולות כך נחמותיה כפולות, שנאמר נחמו נחמו עמי 

)שם /ישעיהו/ מ' א'(, עורי עורי )שם /ישעיהו/ נ"ב א'(, קומי אורי כי בא 

אורך )שם /ישעיהו/ ס'(, אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך )שם /ישעיהו/ מ"ג 

כ"ה(, אנכי אנכי הוא מנחמכם )שם שם /ישעיהו נ"א/ י"ב(, אנכי אנכי הוא 

מוחה פשעיך )שם /ישעיהו/ מ"ג כ"ה(, שוש אשיש בה' )שם /ישעיהו/ ס"א 

 י'(, סולו סולו )שם /ישעיהו/ ס"ב י'(, 

Tefila for Shabbos and Yom Tov—Siddur –3 

קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך. שבענו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר 

 לבנו לעבדך באמת: 

era’Parshat Va –4 

ִֹ֖ים  ר  ָרֵאֵ֛ל ֵמֶאֶ֥רץ ִמצְּ ֵנֵ֧י ִישְּ ַ֤ר ה֙' ָלֶהֶ֔ם הֹוִצִ֜יאּו ֶאת־בְּ )כו( הּ֥וא ַאֲהֹרֹ֖ן ּוֹמֶשֶׁ֑ה ֲאֶשֶׁ֨ר ָאמ 

ם:  ֹאָתָֽ ל־ִצבְּ  ע 

Shmona Esrei Prayer—5 

 אתה חונן לאדם דעת... 



  6–תלמוד בבלי מסכת שבת דף קד עמוד א 

קאי,  -קושטא  -ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי, ואמת מלבן לבוניה? 

 לא קאי.  -שיקרא 

Tehilim 51—7 

י:  ִבָֽ ִקרְּ ֵד֥ש בְּ רּ֥וח  ָנָ֝כֹ֗ון ח  ָרא־ִלֵ֣י ֱאֹלִהֶׁ֑ים וְּ  )יב( ֵלֵ֣ב ָטָ֭הֹור בְּ

Tehillim 97—8 

ֶרץ:  ֵנ֗י ֲאדֵֹ֣ון ָכל־ָהָאָֽ ֵנֵ֣י הֶׁ֑' ִמִָ֝לפְּ ּסּו ִמִלפְּ ֗ג ָנָ֭מ  דֹונ   )ה( ָהִר֗ים כ 

Bereishis Rabbah Parshas Lech Lecha—9 

אר"ל האבות הן הן המרכבה שנא' ויעל אלהים מעל אברהם, ויעל מעליו 

 אלהים )בראשית כח( והנה ה' נצב עליו. 

 11–ספר החינוך מצוה שכד 

כבר כתבתי לך בני כמה פעמים במה שקדם, שהאדם נפעל כפי פעולותיו 
שיעשה תמיד, ורעיוניו וכל עשתונותיו נתפשות אחרי פועל ידיו, אם טוב 
ואם רע. ועל כן כי רצה המקום לזכות עמו ישראל אשר בחר הרבה להם 

 מצוות, להיות נפשם מתפעלת בהן לטובה תמיד כל היום. 

Talmud Berachos 9b—11 

העיד רבי יוסי בן אליקים משום קהלא קדישא דבירושלים: כל הסומך גאולה 

 אינו נזוק כל היום כולו.  -לתפלה 

Melachim 1:19 –12 

ה:  ָקָֽ ָמָמ֥ה ד  ֵ֣ר ָהֵאֶ֔ש קֹֹ֖ול דְּ ַאח  ש֙ ֵאֶ֔ש ֹל֥א ָבֵאֹ֖ש הֶׁ֑' וְּ ֙ע  ַ֤ר ָהר  ַאח   )יב( וְּ

 


