
 בס"ד

 דף מקורות לפסקה ג באורות א

  לו פרק יחזקאל. 1

ָרא    רֱאֹמ   ןָלכ   ( כב) יתִֽיש ְ ּ ָרא    יתֻב    הֹעש     יֲאִנ   םְלַמַעְנכ    אֹל   קְיֹקִו   יֲאֹדָנ   ָאַמר   הֻכֹ   לְלב  י   יֻכִ   לִיש ְ םָֽקְדש ִ  רֲאש     ִאםְֽלש  
ְלֻת    ֻגֹויִ   םִחֻלַ רֻֽבָ   םֻבַ םֲאש   ּם את   :ש ָ

ֻתִ  ( כג) ש ְ ִמ   יְוִקֻדַ תֽש ְ ד   יא  ל   ֹולַהֻגָ ְמֺחֻלָ ֻגֹוִי   ַהּ ְלֻת    רֲאש     םֻבַ תֹוָכ   םִחֻלַ יֲֽאִנ   םַהֻגֹוִי   וֻ ְוָיְדע   םֻבְ  קְיֹקִו   יֲאֹדָנ   ְנֺאם   קְיֹקָו   יֻכִ
ְדש ִ   ִהֻקָ ם םָבכ    יֻבְ יה ּ ינ   :ְלע 

ם   יְוָלַקְחֻתִ  ( כד) ְתכ  ְצֻתִ   םִמןַֽהֻגֹוִי   א  ְתכ    יְוִקֻבַ לָֽהֲאָרצ   םא  אתִ   ֹותִמֻכָ ב  ְתכ    יְוה  ם םא  ּ לַֽאְדַמְתכ   :א 

יכ    יְוָזַרְקֻתִ  ( כה) יכ    לִמֻכֹ   םֻוְטַהְרֻת    יםְטהֹוִר   ִיםַמ   םֲעל  ֻל   םֺטְמאֹות  לֻֽגִ יכ   ֻוִמֻכָ ם רֲאַטה    םֻול  ּ ְתכ   :א 

ם   יְוָנַתֻתִ  ( כו) ֻת   הֲחָדש ָ   ֻוחַ ְור   ש  ָחָד   בל    ָלכ  כ    ןא  ִקְרֻבְ תֽל    יֹרִת  ַוֲהִס   םֻבְ ן  ָהא    בא  ְרכ    ב  ש ַ ּר בל    םָלכ    יְוָנַתֻתִ   םִמֻבְ ש ָ  :ֻבָ

תֽרֻוִח  ( כז) ֻת    יְוא  כ    ןא  ִקְרֻבְ י   תא    יִתיְוָעש ִ   םֻבְ ֺחֻקַ רֻֽבְ ל    ֲאש   ַט   כוֻ ֻת  ֻפָ ְמר   יֻוִמש ְ ש ְ ית ּם וֻ ֻתִ  :ַוֲעש ִ

ְבֻת  ( כח) ָא   םִויש ַ ץֻבָ יָנתַ   רֲאש     ר  יכ    ֻתִ ת  םִוְהיִ   םַלֲאֹבּ ְהי    יֹנִכ  ְוָא   םְלָע   ִלי   ית  ים םָלכ    הא  אֹלִהּ  :ל 

ְעֻתִ ( כט) ְתכ    יְוהֹוש ַ יכ    לִמֻכֹ   םא  ָגן   אִתיְוָקָר   םֺטְמּאֹות  לַֽהֻדָ יתִ  א  ֻת    וֹ ֹאת   יְוִהְרֻב  יכ    ןְוֹלאֽא  ב םֲעל   :ָרָעּ

יִתי  ( ל) ִר   ְוִהְרֻב  תֻֽפְ ד    תֻוְתנֻוַב   ץָהע    יא  ָ רֲא   ַעןְלַמ   הַהש ֻ ְרֻפַ   ֹודע   וֻ ִתְקח   אֹל   ש   ם בָרָע   תח  ֻגֹויִּ  :ֻבַ

ם  ( לא) יכ    ֻוְזַכְרֻת  ְרכ  תֻֽדַ יכ    יםָהָרִע   םא  אֽטֹוִב   רֲאש    םֻוַמַעְלל  ם   יםֹלּ ֹטת  יכ    ֻוְנֹקּ ְפנ  יכ   ֲעֹוֹנ   לַע   םֻבִ ם לְוַע   םת  ּ יכ   :ֻתֹוֲעּבֹות 

יֹֽעש     םְלַמַעְנכ    אֹל  ( לב) ַד   קְיֹקִו   יֲאֹדָנ   ְנֺאם   הֲאִנּ וֻ ֻב   םָלכ    עִיֻוָ ְלמ   ֹוש  יכ    וֻ ְוִהֻכָ ְרכ  ל יתֻב    םִמֻדַ ּ ָרא   ס: ִיש ְ

  ב עמוד צח דף סנהדרין מסכת בבלי . תלמוד2

 אמר? לירקון פנים כל ונהפכו ומאי, שלו גבורה שכל מי: רב אמר יצחק בר רבא אמר? גבר כל ראיתי מאי
 והללו ידי מעשה הללו: הוא ברוך הקדוש שאמר בשעה. מטה של ופמליא מעלה של פמליא: יוחנן רבי

 ליה ושדי ואזיל תורא ונפל רהיט: אינשי דאמרי היינו, פפא רב אמר? אלו מפני אלו אאבד היאך, ידי מעשה
  .באורייה סוסיא

  ב עמוד צח דף סנהדרין מסכת י"רש

 באבוסו במקומו סוס מעמידין ונפל השור כשרץ - באורייה סוסיא ושדי ואזיל תורא ונפיל רהיט
 וכשמתרפא, ביותר שורו עליו חביב שהיה, שור של מפלתו קודם לעשות רוצה היה שלא מה

 הקדוש כך, שם שהעמידו לאחר השור מפני סוסו להוציא לו קשה ממפלתו למחר או היום השור
 ישראל וכשחוזרים, כוכבים לעובדי גדולתו נותן ישראל של מפלתן שראה כיון הוא ברוך

 .ישראל מפני כוכבים עובדי לאבד לו קשה ונגאלין בתשובה

 .סוסים ארוות( ה א מלכים) כמו - אורייה

  ב עמוד קיז דף פסחים מסכת בבלי . תלמוד3

 אלהי שאומרים זהו - ואברכך, אברהם אלהי שאומרים זהו - גדול לגוי ואעשך: לקיש בן שמעון רבי אמר 
 בך - ברכה והיה לומר תלמוד - בכולן חותמין יהו יכול, יעקב אלהי שאומרים זהו - שמך ואגדלה, יצחק

 .בכולן חותמין ואין, חותמין

 

 


