
תשובון תשובון
דברים ל', ג'-ה'

"ִאם-ִיְהֶיה ִנַדֲּחָך, ִבְּקֵצה ַהָשָּׁמִים ִמָשּׁם, ְיַקֶבְּצָך ה' ֱאֹלֶהיָך, ּוִמָשּׁם, ִיָקֶּחָך." 

ישעיהו י"א, י"א-י"ב

"ְוָהָיה ַבּּיֹום ַההּוא, יֹוִסיף ה' ֵשִׁנית ָידֹו, ִלְקנֹות, ֶאת-ְשָׁאר ַעּמֹו ֲאֶשׁר ִיָשֵּׁאר... ְוָנָשׂא ֵנס ַלּגֹוִים, ְוָאַסף ִנְדֵחי 

ִיְשָׂרֵאל; ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵבּץ, ֵמַאְרַבּע ַכְּנפֹות ָהָאֶרץ".

ישעיהו כ"ז, י"ג

"ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא, ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול, ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור, ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים; ְוִהְׁשַּתֲחוּו 

ם". ַלה' ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש, ִּבירּוָׁשלִָ

ישעיה מ"ג, ו'-ז'

"ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק, ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ."

ישעיה ס', ד'-ה'

"ְׂשִאי-ָסִביב ֵעיַנִיְך, ּוְרִאי--ֻּכָּלם, ִנְקְּבצּו ָבאּו-ָלְך;" 

ירמיהו ג', י"ד-ט"ו

"ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעיר, ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה, ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ִצּיֹון."

ירמיה כ"ט, י"ד

"ְוִנְמֵצאִתי ָלֶכם, ְנֻאם ה', ְוַשְׁבִתּי ֶאת ְשׁבּוְתֶכם ְוִקַבְּצִתּי ֶאְתֶכם ִמָכּל-ַהּגֹוִים ּוִמָכּל-ַהְמּקֹומֹות ..."

ירמיה ל', ג'

"ְוַׁשְבִּתי ֶאת-ְׁשבּות ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה,"

ירמיה ל"א, ז'

"ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון, ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי-ָאֶרץ-...ָקָהל ָּגדֹול, ָיׁשּובּו ֵהָּנה".

ירמיהו ל"ב, ל"ו-ל"ז:

"ַוֲהִׁשֹבִתים ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה, ְוֹהַׁשְבִּתים ָלֶבַטח".

יחזקאל ל"ו, כ"ד:

"ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן-ַהּגֹוִים, ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל-ָהֲאָרצֹות; ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ֶאל-ַאְדַמְתֶכם"

ל"ז, י'"ב-י"ד:

"ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ֶאל-ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל..."

יחזקאל כ', מ"א:

"ְבֵּריַח ִניֹחַח, ֶאְרֶצה ֶאְתֶכם, ְבּהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִמּים, ְוִקַבְּצִתּי ֶאְתֶכם ִמן-ָהֲאָרצֹות ֲאֶשׁר ְנֹפֹצֶתם ָבּם;" 

עמוס ט', י"ג-ט"ו

"ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים... ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשבּות ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל"  

תפילת שמונה עשרה 

"תקע בשופר גדול לחרותנו"

דברים ל', ג'-ה'

"ִאם-ִיְהֶיה ִנַדֲּחָך, ִבְּקֵצה ַהָשָּׁמִים ִמָשּׁם, ְיַקֶבְּצָך ה' ֱאֹלֶהיָך, ּוִמָשּׁם, ִיָקֶּחָך." 

ישעיהו י"א, י"א-י"ב

"ְוָהָיה ַבּּיֹום ַההּוא, יֹוִסיף ה' ֵשִׁנית ָידֹו, ִלְקנֹות, ֶאת-ְשָׁאר ַעּמֹו ֲאֶשׁר ִיָשֵּׁאר... ְוָנָשׂא ֵנס ַלּגֹוִים, ְוָאַסף ִנְדֵחי 

ִיְשָׂרֵאל; ּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקֵבּץ, ֵמַאְרַבּע ַכְּנפֹות ָהָאֶרץ".

ישעיהו כ"ז, י"ג

"ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא, ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול, ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור, ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים; ְוִהְׁשַּתֲחוּו 

ם". ַלה' ְּבַהר ַהֹּקֶדׁש, ִּבירּוָׁשלִָ

ישעיה מ"ג, ו'-ז'

"ָהִביִאי ָבַני ֵמָרחֹוק, ּוְבנֹוַתי ִמְקֵצה ָהָאֶרץ."

ישעיה ס', ד'-ה'

"ְׂשִאי-ָסִביב ֵעיַנִיְך, ּוְרִאי--ֻּכָּלם, ִנְקְּבצּו ָבאּו-ָלְך;" 

ירמיהו ג', י"ד-ט"ו

"ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעיר, ּוְׁשַנִים ִמִּמְׁשָּפָחה, ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ִצּיֹון."

ירמיה כ"ט, י"ד

"ְוִנְמֵצאִתי ָלֶכם, ְנֻאם ה', ְוַשְׁבִתּי ֶאת ְשׁבּוְתֶכם ְוִקַבְּצִתּי ֶאְתֶכם ִמָכּל-ַהּגֹוִים ּוִמָכּל-ַהְמּקֹומֹות ..."

ירמיה ל', ג'

"ְוַׁשְבִּתי ֶאת-ְׁשבּות ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִויהּוָדה,"

ירמיה ל"א, ז'

"ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון, ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי-ָאֶרץ-...ָקָהל ָּגדֹול, ָיׁשּובּו ֵהָּנה".

ירמיהו ל"ב, ל"ו-ל"ז:

"ַוֲהִׁשֹבִתים ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה, ְוֹהַׁשְבִּתים ָלֶבַטח".

יחזקאל ל"ו, כ"ד:

"ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן-ַהּגֹוִים, ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל-ָהֲאָרצֹות; ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ֶאל-ַאְדַמְתֶכם"

ל"ז, י'"ב-י"ד:

"ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם, ֶאל-ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל..."

יחזקאל כ', מ"א:

"ְבֵּריַח ִניֹחַח, ֶאְרֶצה ֶאְתֶכם, ְבּהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ִמן ָהַעִמּים, ְוִקַבְּצִתּי ֶאְתֶכם ִמן-ָהֲאָרצֹות ֲאֶשׁר ְנֹפֹצֶתם ָבּם;" 

עמוס ט', י"ג-ט"ו

"ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים... ְוַׁשְבִּתי ֶאת ְׁשבּות ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל"  

תפילת שמונה עשרה 

"תקע בשופר גדול לחרותנו"


