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]דברים פרק ח[ "הישמר לך פן תשכח את ה' אלהיך… ורם לבבך… ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל
הזה .וזכרת את ה' אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חייל…".
]ישעיה ב יז[ "ושח גבהות האדם ושפל רום אנשים ונשגב ה' לבדו ביום ההוא".
]ישעיה ב כב[ "חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא?".
]ישעיה ח י[ "עוצו עצה  -ותופר ,דברו דבר  -ולא יקום ,כי עמנו אל".
]ישעיה י טו[ "היתפאר הגרזן על החוצב בו? אם יתגדל המשור על מניפו?…".
]ישעיה יג ד[ "… ה' צבאות מפקד צבא מלחמה".
]ישעיה יד כז[ "כי ה' צבאות יעץ  -ומי יפר? וידו הנטויה  -ומי ישיבנה?".
]ישעיה מ כח-לא[ "הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה' בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו.
נותן ליעף כוח ולאין אונים עוצמה ירבה… וקוי ה' יחליפו כוח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו".
]ישעיה מה ט-י[ "הוי רב את יוצרו חרש את חרשי אדמה .היאמר חומר ליוצרו מה תעשה? ופעלך אין ידים לו .הוי
אומר לאב מה תוליד ולאשה מה תחילין".
]ירמיה ט כב-כג[ "כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו .כי אם
בזאת יתהלל המתהלל  -השכל וידע אותי כי אני ה'…".
]ירמיה יז ה[ "כה אמר ה' ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן ה' יסור לבו".
]ירמיה מח ז[ "כי יען בטחך במעשיך ובאוצרותיך גם את תלכדי…".
]עמוס ב יד-טז[ "ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו .ותפש הקשת לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט
ורוכב הסוס לא ימלט נפשו .ואמיץ לבו בגבורים ערום ינוס ביום ההוא נאם ה'".
]מיכה ה ו[ "והיה… לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם" ]רש"י[ שאין בא לעולם ע"י אדם ולא יבקשו פני אדם עליו כך
לא יקוה ישראל לעזרת איש כי אם בה'.
]תהילים ח ה-ז[ "מה אנוש כי תזכרנו? ובן אדם כי תפקדנו .ותחסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תעטרהו .תמשילהו
במעשי ידיך…".
]תהילים לג יז[ "שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט" )הסוס הוא משל לכלי מלחמה] :ירמיה ח ו[ "הקשבתי
ואשמע לוא כן ידברו ,אין איש ניחם על רעתו לאמר מה עשיתיֻ ,כּלֹה שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה"(.
]תהילים לז ה[ "גול על ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה".
]תהילים לז כג[ "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ".
]תהילים ס יג ,קח יג[ "הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם".
]תהילים סב י[ "אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד".
]תהילים סח לו[ "נורא אלהים ממקדשיך אל ישראל הוא נֹתן עז ותעצמות לעם ברוך אלהים".
]תהילים צד יא[ "ה' יודע מחשבות אדם כי המה הבל".
]תהילים קג יד-טז[ "כי הוא ידע יצרנו זכור כי עפר אנחנו .אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ .כי רוח עברה בו
ואיננו ולא יכירנו עוד מקומו".
]תהילים קטו טז[ "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני-אדם".
]תהילים קטז יא[ "אני אמרתי בחפזי כל האדם כוזב".
]תהילים קכז א[ "… אם ה' לא יבנה בית  -שוא עמלו בוניו בו .אם ה' לא ישמור עיר  -שוא שקד שומר".
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