
 בס"ד

 דף מקורות לפסקה ד אורת הרב קוק

  א עמוד כד דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד. 1

 . בבל של תלמודה זה: ירמיה רבי אמר עולם כמתי הושיבני במחשכים

  א עמוד כה דף קטן מועד מסכת בבלי תלמוד. 2

 . ליה גרמה שבבל אלא, שכינה עליו שתשרה רבינו היה ראוי: אבא רבי עליה פתח 

  א עמוד יד דף סנהדרין מסכת חיים תורת. 3

 מגלחין אלו בפרק כדאיתא לארץ בחוצה האדם על שורה השכינה שאין לפי לארץ בחוצה סמיכה אין 
 אין כן ואם לו גרמה שבבל אלא שכינה עליו שתשרה רבינו היה ראוי ואמר הונא דרב עליה אבא רבי דפתח

 .לארץ בחוצה הנסמך על חל הקדש רוח שפע

  כח פרק דברים. 4

 :ָנֶפש ְוַדֲאבֹון ֵעיַנִים ְוִכְליֹון ַרָּגז ֵלב ָשם ְלָך ְיקָֹוק ְוָנַתן ַרְגֶלָך ְלַכף ָמנֹוחַ  ִיְהֶיה ְולֹא ַתְרִּגיעַ  לֹא ָהֵהם ּוַבּגֹוִים( סה)

  ז פרק עמוס אלשיך. 5

 :שמחה מתוך אלא שורה הנבואה אין כי, נבואה עליך תחול ולא ועצבון רגז לב כאן לך ויהיה

  א עמוד כד דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד. 6

 נועם, חובלים קראתי ולאחד נועם קראתי לאחד מקלות שני( את) לי ואקח דכתיב מאי: אושעיא רבי אמר 
, שבבבל חכמים תלמידי אלו - חובלים. בהלכה לזה זה שמנעימין, ישראל שבארץ חכמים תלמידי אלו -

 . בהלכה לזה זה שמחבלים

  יב פרק כתובות מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד. 7

 וקיסרין צור אלא החיים ארצות אין והלא החיים בארצות' ה לפני אתהלך[ ט קטז תהילים] אמר ל"רשב
 טעמא מה המשיח לימות תחילה חיים שמתיה ארץ קפרא בר בשם ל"רשב שבע תמן כולה תמן וחברותיה

 .הפסידו שבבבל רבותינו מעתה עליה לעם נשמה נותן[ ה מב' ישעי]

  ז פרק ב הימים דברי. 8

 ַנַחל  ַעד ֲחָמת ִמְלבֹוא ְמֹאד ָּגדֹול ָקָהל ִעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ָיִמים ִשְבַעת ַהִהיא ָבֵעת ֶהָחג ֶאת ְשֹלֹמה ַוַיַעׂש( ח)
 :ִמְצָרִים

  רכד סימן חיים אורח יוסף בית. 9

 אוכלוסי הרזים חכם ברוך אומר ישראל אוכלוסי הרואה.( נח) שם זה גם'. וכו ביחד ריבוא ששים הרואה ה
 דעתן שאין הרזים חכם ברוך אומר ישראל אוכלוסי הרואה ר"ת' וגו אמכם בושה אומר העולם אומות
 חכם י"רש ופירש. ריבוא מששים פחותה אוכלוסא אין תנא. לזה זה דומין פרצופיהן ואין לזה זה דומה

 אלא ישראל אוכלוסי על מברך שאינו נראה( א"הי י"פ) ם"הרמב ומדברי: אלו כל בלב מה היודע. הרזים
 ראה זומא בן( שם) בגמרא מדאיתא כן שלמד( שם המנוחה ספר) מנוח ר"ה וכתב ישראל בארץ הם כן אם

  כ"ע ישראל בארץ דוקא משמע הרזים חכם ברוך אמר הבית בהר אוכלוסא

  א עמוד פה דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד.11

 נטרדי דלא היכי כי, מיניה בבלאה גמרא דלשתכח תעניתא מאה יתיב דישראל לארעא סליק כי זירא רבי


