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דקה  -הוצאה לאושר
יוֹ ֵ
©
ָָּכל ַה ְּז ֻכ ּיוֹ ת ׁ ְְשמוּ רוֹ ת ַעל ּ ִפי ִּדין ּתוֹ ָרה ְְו ַהחֹק ַה ֵ ּבינְ ְְלאוּ ִמי.
ֵאין ְְל ַה ֲע ִתיקְְ ,ל ַצ ֵ ּלםְְ ,ל ַת ְר ֵ ּגם ,אוֹ ְְל ַא ְח ֵסן ְ ּב ַמ ֲא ָג ֵרי ֵמ ַידע
ֵח ֶלק ָָּכ ְל ׁ ֶשהוּ ֵמ ַה ֵּס ֶפר ְְ ּב ָָכל צוּ ָרה ׁ ֶש ִהיאֶ ,א ָ ּלא ַרק ְְ ּב ִא ּ ׁשוּ ר
ְְמפ ָֹר ׁש וּ ִב ְכ ָתב ֵמ ֵאת ָהעוֹ ֵר ְך.
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אכ ּתוֹ ִ -ל ְפנֵ י ְמ ָל ִכים
יש ָמ ִהיר ִ ּב ְמ ַל ְ
ית ִא ׁ
״ח ִז ָ
ָ 1.
ִי ְת ַי ָ ּצב״  /משלי ,כב,כט.

"2.הרבה שלוחין יש לו למקום להכין מזון ליראיו״
 /רשי ,שמות טז ,לב.
"3.אדם מבלי חברים  -כשמאל בלי ימין״
 /מבחר הפנינים ,שער החברים.

"4.אל תהיה רשע בפני עצמך״  /משנה ,אבות ,ב ,יג.

"ה ֵי ְלכוּ ׁ ְשנַ ִים ַי ְח ָ ּדו ִ ּב ְל ִּתי ִאם נוֹ ָעדוּ ?״  /עמוס ,ג ,ג.
ֲ 5.

"6.כשתרצה להתחבר עם אדם  -הכעיסוהו .אם יודה
לך על האמת בעת כעסו התחבר לו .ואם לא  -עזוב
אותו״  /מבחר הפנינים ,שער בחינת אוהבים.

"בנְ ַין ְירוּ ׁ ָש ַל ִים ָּתלוּ י ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם״
ּ ִ 7.
 /ספר המידות ,שלום ,ז.

"8.אדם בא לעולם הזה לחייך״
 /הרב שלום ארוש  -יעלת חן .

"9.אמר להם הקב''ה שמים וארץ יעידו בישראל
שקיימו את התורה כולה״
 /תלמוד בבלי ,עבודה זרה ,ג.
"10.נשבר לבי בקרבי ,רחפו כל עצמותי״
 /ירמיהו ,כג ,ט.

"11.למד חכמה ממני שאינו יודע ולמוד אותה ממי
שיודע״  /מבחר הפנינים ,שער החכמה.
"12.כשם ששמעתיה בלחישה כך אמרתיה לך
בלחישה״  /בראשית רבה ,ג ,ד.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"13.מה יעשה אדם ויתעשר אמר להן ירבה
בסחורה וישא ויתן באמונה אמרו לו הרבה עשו
כן ולא הועילו אלא יבקש רחמים ממי שהעושר
שלו״  /תלמוד בבלי ,נדה ,ע.
"לב ָא ָדם ְי ׁ ַש ֶ ּנה ָפנָ יו ֵ ּבין ְלטוֹ ב וּ ֵבין ְל ָרע״
ֵ 14.
 /בראשית רבה ,עג.

"15.סופך טוב כולך טוב״
 /מדרש לקח טוב ,קהלת ,ז.

"ה ּ ׁ ַש ָ ּבת ׁ ְשקוּ ָלה ְּכנֶ ֶגד ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ ת״
ַ 16.
 /שמות רבה ,כה.

"מ ֵהר ֲענֵ נִ י ה'! ָּכ ְל ָתה רוּ ִחי״  /תהלים ,קמג ,ז.
ַ 17.
"פרוֹ ֵתינוּ ְמ ִע ִידים ָע ֵלינוּ ״  /בראשית רבה ,טז.
ֵ ּ 18.
"הרוּ ַח ָה ָרה ְו ָי ְל ָדה ָח ְכ ָמה״  /שמות רבה ,טו.
ָ 19.

"20.מוטב שתתבייש מעצמך ואל תתבייש מאחרים״
 /דרך ארץ זוטא ,ב.

"21.אין שכר מצוות בעולם הזה״
 /תלמוד בבלי ,קידושין ,לט.

"א ָדם ׁ ֶש ִ ּק ַ ּב ְל ָּת ֲהנָ ָאה ִמ ֶּמנּ וּ ּ ַפ ַעם ֶא ָחדַ ,אל ְּת ַב ֵ ּזהוּ״
ָ 22.
 /ספר המידות ,נהנה מאחרים ,ג.
"23.האהבה זו הרפואה הבדוקה לפצעי כל נשמה״
 /ר' נפתלי מרופשיץ.

"24.אם חייך לא כרצונך ,עשה את רצונך כחייך״
 /ר' מורדכי מלכוביטש.
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"25.הגונב מן הגנב  -גם הוא גנב״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,ה.

"26.כל שרוח הבריות נוחה הימנו,
רוח המקום נוחה הימנו״  /משנה ,אבות ,י.

"27.מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? -
יעסוק בתורה ובגמילות חסדים״
 /תלמוד בבלי ,סנהדרין ,צח.
"28.גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה״
 /תלמוד בבלי ,בבא בתרא ,י.

"29.מה בלבבך על חברך?  -מה שבליבו עלי!״
 /מרש תנחומא הקדום ,שלח.

"30.מדוע אין לו לאדם מה שהוא רוצה? משום
שאינו רוצה את מה שיש לו .אילו רצה מה שיש
לו ,היה לו מה שהוא רוצה״  /רבי דוד מנוברדוק.

"31.שלג בהרים כחמישה גשמים בארץ״
 /תלמוד בבלי ,תענית ,ג .

"32.העונה יהא שמיה רבא מברך מובטח לו שהוא
בן העולם הבא״  /תלמוד בבלי ,ברכות ,נז.
 33.עד שאתה מבקש רחמים על עצמך ,בקש
רחמים על ישראל״  /תלמוד בבלי ,פסחים ,פז.

"34.תפסו משה להקדוש ברוך הוא כאדם שהוא
תופס את חבירו בבגדו ואמר לפניו רבונו של
עולם אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,לב.
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ילי
יע ֶזר ׁ ֶש ָהיוּ ְמ ַה ְּל ִכים ַ ּב ּ ִפ ִ
"מ ֲעשֶׂ ה ְ ּב ַר ִ ּבי ְו ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַ 35.
ׁ ֶשחוּ ץ ִל ְט ֶב ְר ָיהָ ,ראוּ ָארוֹ ן ׁ ֶשל ֵמת ׁ ֶש ָ ּבא ִמחוּ ָצה
ָל ָא ֶרץ ְל ִה ָ ּק ֵבר ְ ּב ֶא ֶרץ ִישְׂ ָר ֵאלָ .א ַמר ַר ִ ּבי ְל ַר ִ ּבי
יע ֶזרָ :מה הוֹ ִעיל ֶזה ׁ ֶש ָּי ְצ ָאה נִ ׁ ְש ָמתוֹ ְ ּבחוּ ָצה
ֱא ִל ֶ
ָל ָא ֶרץ וּ ָבא ְל ִה ָ ּק ֵבר ְ ּב ֶא ֶרץ ִישְׂ ָר ֵאל? ָא ַמר לוֹ ֵּכ ָיון
ְ
ׁ ֶשהוּ א נִ ְק ַ ּבר ְ ּב ֶא ֶרץ ִישְׂ ָר ֵאל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ך הוּ א
ְמ ַכ ּ ֵפר לוֹ ״  /בראשית רבה ,צו ,ה.

"36.תורה תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות
חסדים״  /תלמוד בבלי ,סוטה ,יד.

"37.תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים חכמה
נתוספת בהם״  /תלמוד בבלי ,שבת ,קנב.

"38.אתה יכול להיות עצוב לפעמים ,רק אל תשכח
שגם כשעצובים אסור להפסיק את השמחה״
 /רבי שלמה קרליבך.
"39.הכל הולך אחרי הראש״
 /פרקי דרבי אליעזר ,מב.

" 40.אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבֹא״
 /משלי ,ג ,כה.

ָע ָליו
ַמ ֲע ֶלה
ְ ּב ֶא ֶרץ ִישְׂ ָר ֵאל
ַהדָּ ר
"כל
ָּ 41.
ַה ָּכתוּ ב ְּכ ִאלּ וּ ִק ֵ ּבל ָע ָליו עֹל ַמ ְלכוּ ת ׁ ָש ַמ ִים״
 /ילקוט שמעוני ,בהר ,כה.
"42.שתיקה כהודאה דמיא״
 /תלמוד בבלי ,יבמות ,פז.

"43.שני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה בהלכה
הקב"ה מקשיב להם״  /תלמוד בבלי ,שבת ,סג.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"44.מה שושנה זו נכרת בין העשבים ,כך הן
ישראל נכרין בין האומות״  /ויקרא רבה ,כג.

"55.בני פתח פיך ויאירו דבריך״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,כב.

"46.אחרית כל קטטה  -חרטה ,ואחרית כל ענוה -
שלום״  /מבחר הפנינים ,שער הענווה.

"57.כמה טובה אישה טובה שהתורה נמשלה בה״
 /תלמוד בבלי ,יבמות ,סג.

"45.מרגלית כל מקום שהיא מרגלית שמה״
 /תלמוד בבלי ,מגילה ,טו.

"47.מדת בשר ודם בשר ודם מנצחין אותו
ועצב אבל הקב''ה נוצחין אותו ושמח"
 /תלמוד בבלי ,פסחים ,קיט.
"48.תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,יז.

"56.אין אדם יודע מה בלבו של חבירו״
 /תלמוד בבלי ,פסחים ,נד.

"58.קודם שישתה אדם מן היין הרי הוא תם ככבש״
 /מדרש תנחומא ,נח ,יג.
יגין ַה ׁ ְש ָ ּג ַחת
יבת ֶא ֶרץ ִישְׂ ָר ֵאל ַמ ּ ִׂש ִ
"על ְי ֵדי ְי ׁ ִש ַ
ַ 59.
ַה ּ ׁ ֵשם ִי ְת ָ ּב ַר ְך ַעל ָהעוֹ ָלם״
 /ספר המידות ,ארץ ישראל-ב ,א.

"49.אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה
שעה״  /תלמוד בבלי ,ראש השנה ,טז.

יה ּנֹם ׁשוֹ ֶל ֶטת ָ ּב ֶהן״
"פוֹ ׁ ְש ֵעי ִישְׂ ָר ֵאל ֵאין אוּ ר ׁ ֶשל ֵ ּג ִ
ּ 60.
 /ילקוט שמעוני ,שמות ,כו.

"51.מתוך שאתה מלמד אתה למד״
 /שוחר טוב ,יא.

"62.אף צדיקים יש להן תאווה ומה היא תאוותם?
 -הקב"ה״  /בראשית רבה ,מא.

"50.לא בחוכמה תלוי שכלו של האדם -
כי אם במעשיו״  /ר' משה מקוברין.

"61.העושר הגדול  -עזיבת החמדה״
 /מבחר הפנינים ,שער ההסתפקות.

"52.עד שאתה עומד ודואג מה תעשה מחר,
מוטב שתתקן מה שעשית אתמול״
 /ר' זאב וולף מזיטומיר.

"63.מי יתן והייתי יכול לאהוב את הצדיק הגדול
בישראל ,כמו שה' יתברך אוהב את הרשע
הגדול שבישראל״  /הבעל שם טוב הקדוש.

"54.הכלבים ,אחד נובח וכולם מתקבצים ונובחים
על חנם״  /שמות רבה ,לא.

"65.אל תדון את חברך ,עד שתגיע למקומו״
 /משנה ,אבות ,ב ,ד.

"53.איזהו חכם?  -הלומד מכל אדם״
 /משנה ,אבות ,ד ,א.

"64.דומים החכמים בארץ ככוכבים בשמים״
 /מבחר הפנינים ,שער החכמה.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"66.חמישה שעובדים טובים ממאתיים
שאינם עובדים״  /משנה ,פאה ,ח ,ט.

"67.כל אחד ואחד נותן הקב''ה פרנסתו בעתו״
 /תלמוד בבלי ,כתובות ,סז.
"68.גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד
והיא שקולה כנגד כל הקרבנות״
 /ספר חסידים ,סימן ס.

"69.אין לך יופי כיופיה של ירושלים״
 /תלמוד בבלי ,קידשין ,מט.
ית ָך״
"ל ְּמ ָדה אוֹ ְת ָך ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּת ֵהא ַו ְּת ָרן ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּב ֶ
ִ 70.
 /במדבר רבה ,ט.
"מי ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך ִ ּב ְת ִמימוּ ת ,נַ ֲעשֲׂ ה ַמשְׂ ִּכיל״
ִ 71.
 /ספר המידות ,דעת ,טז.

"72.תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו
לעולם הבא שנאמר :ילכו מחיל אל חיל״
 /תלמוד בבלי ,מועד קטן ,כט.
"73.מלאך ,מלאך ,אין זו גבורה גדולה להיות
מלאך בשמים .רד לארץ ועמול על מאכל
ומשקה ,גידול ילדים ופרנסה ,ואז נראה אם
תישאר מלאך״  /רבי משה מקוברין.
"י ֵצא ָא ָדם ְל ָפ ֳעלוֹ ְו ַל ֲעב ָֹדתוֹ ֲע ֵדי ָע ֶרב״
ֵ 74.
 /תהלים ,קד ,כג.

"75.כל המתפלל על חברו – נענה תחילה״
 /תלמוד בבלי ,בבא קמא ,צב.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"כל ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ ַד ַעת,
ָּ 76.
ימנּ וּ ״  /ויקרא רבה ,א ,טו.
נְ ֵב ָלה טוֹ ָבה ֵה ֶ

ש ְמ ָחה ֵת ֵצאוּ וּ ְב ׁ ָשלוֹ ם ּתוּ ָבלוּ ן ֶה ָה ִרים
"כי ְב ִ ׂ
ִּ 77.
ש ֶדה
יכם ִר ָ ּנה ְו ָכל ֲע ֵצי ַה ָּ ׂ
ְו ַה ְ ּג ָבעוֹ ת ִי ְפ ְצחוּ ִל ְפנֵ ֶ
ִי ְמ ֲחאוּ ָכף״  /ישעיהו,נה ,יב.

"78.שלושה צריכים שמירה ואחד מהם הוא תלמיד
חכם ,לפי שהמזיקים מתקנאים ממעלת בן
תורה ומתגרים בו״  /אור החיים ,דברים ,לב.

"79.אנשים זוכרים דיבורים תמוהים״
 /תלמוד בבלי ,חולין ,עה.

"80.שלשה מנוחלי העולם הבא ואלו הן:
הדר בארץ ישראל והמגדל בניו לתלמוד
תורה והמבדיל על היין במוצאי שבתות״
 /תלמוד בבלי ,פסחים ,קיג.

"מ ּ ְפנֵ י ָמה ִּת ְ ּקנוּ ְּת ִפ ָּלה ְ ּב ַל ַח ׁשֶ ׁ ,שלּ ֹא ְל ַב ֵּי ׁש
ִ 81.
עוֹ ְב ֵרי ֲע ֵב ָרה״  /ילקוט שמעוני ,צו ,ו.

"82.מי שאינו יכול להכות לחמור מכה את האוכף״
 /מדרש תנחומא ,פיקודי ,ד.
"כתֹב זֹאת ִז ָּכרוֹ ן ַ ּב ֵּס ֶפר״  /שמות ,יז ,יד.
ְּ 83.
יהן״
"84.נָ ִאים ְּד ָב ִרים ַה ּיוֹ ְצ ִאים ִמ ּ ִפי עוֹ שֵׂ ֶ
 /בראשית רבה ,לד.

ימן ַל ַ ּב ְי ׁ ָשן ׁ ֶש ֵאינוֹ חוֹ ֵטא״  /במדבר רבה ,ח.
"ס ָ
ִ 85.

"86.אדם שאינו מכיר את ערכו  -כיצד יוכל להעריך
את זולתו?״  /רבי יעקב יוסף מפולנאה.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"כ ׁ ֶש ֵי ּׁש ׁ ָשלוֹ םֵ ,אין ּ ַפ ַחד״  /ספר המידות ,שלום ,יט.
ְּ 87.

"88.ארץ ישראל היא 'ארץ אוכלת יושביה' .היא
אינה סובלת את 'יושביה' – את מי שיושבים
במקום אחד ואינם עולים ממדרגה למדרגה״
 /רבי יצחק מוורקה.
"89.שמחת לב  -אשה״  /תלמוד בבלי ,שבת ,קנב.
"90.הרגלתי את עצמי שלא לרצות
את מה שאיני רוצה״  /ר' פנחס מקוריץ.

"91.גדול יום הגשמים מתחיית המתים״ /תענית ,ז.
"92.כאשר יש לאדם על מה לצעוק ,ורוצה לצעוק,
אך אינו יכול לצעוק ,זוהי הצעקה הגדולה
ביותר״  /רבי מנחם מנדל מקוצק.
"93.פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון״
 /תלמוד בבלי ,ערובין ,יט.

"94.הדר חכמה  -ענוה״  /דרך ארץ זוטא ,ה.

"95.המחובר לטהור  -טהור״  /משנה ,כלים ,יב.

"96.שמש בשבת צדקה לעניים״  /בבלי ,תענית ,ח.

"97.גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו״
 /תלמוד בבלי ,בבא בתרא ,ט.
"98.לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו
בעיר שרובה עובדי כוכבים ,ואל ידור
בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל״
 /תלמוד בבלי ,כתובות ,קי.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"99.שלשה הקדוש ברוך הוא אוהבן מי שאינו
כועס ומי שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על
מדותיו״  /תלמוד בבלי ,פסחים ,קיג.

"100.א-לוקים סוגר דלת אחת ופותח עשר״  /אמא.

"אין ְירוּ ׁ ָש ַל ִים נִ ְפ ֵדית ֶא ָּלא ִ ּב ְצ ָד ָקה״
ֵ 101.
 /ספר המידות ,אמונה ,מג.

"102.אין כללים בעבודת הבורא,
וגם כלל זה אינו כלל״  /היהודי הקדוש.

"103.כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה
בלא ברכה בלא טובה״  /בבלי ,יבמות ,סב.
ּ ַ 104.
ש ָר ֵאל ְו ִי ָּסעוּ ״  /שמות ,יד טו.
"ד ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י ִי ְ ׂ

"105.יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה,
ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם״
 /תלמוד בבלי ,ערובין ,יח.

"העוֹ ָלם נִ ְב ָרא ִ ּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש״
ָ 106.
 /בראשית רבה ,לא ,ח.

"107.אם רצונך לחלץ אדם השקוע בבוץ ,אל
תחשוב שדיי לך לעמוד למעלה ולהושיט את
היד .עליך לרדת כולך אל תוך הבוץ ומשם
תוכל להעלותו למעלה״  /רבי שלמה מקרלין.
"על ְי ֵדי ֱא ֶמת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ א ּפוֹ ֶדה אוֹ ְת ָך
ַ 108.
ִמ ָּכל ַה ָ ּצרוֹ ת״  /ספר המידות ,אמונה ,סז.

"109.מזווגים לו לאדם אשה לפי מעשיו״
 /תלמוד בבלי ,סוטה ,ב.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"110.אל תתייאש ,כשם שדרכו של אדם לשוב
בתשובה ולמעוד ,כך דרכו של הקב"ה לחזור
ולסלוח״  /רבי ישראל מרוז'ין.

"111.אל תחליף חבר קדמון בחבר חדש״
 /מבחר הפנינים ,שער החברים.

"112.זכרו הדבר שאמרתי לשבת  -כנסת ישראל
היא בן זוגך״  /בראשית רבה ,יא ,ט.
"113.שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה
לימוד״  /תלמוד בבלי ,סוכה ,כא.

"114.על הדיבר 'לא תגנוב' נאמרו עשרות פירושים
ופלפולים ,עד שכמעט שכחנו שיש עוד פירוש
– שאסור לגנוב!״  /רבי נפתלי מרופשיץ.

"115.הטיפש חושב על כולם שהם טיפשים״
 /קהלת רבה ,י.

"116.חסיד שוטה הוא זה שרואה אישה טובעת
בנהר ואומר שזה לא מכובד להסתכל עליה״
 /תלמוד בבלי ,סוטה ,כא.

יח ָתן ׁ ֶשל ְ ּב ִר ּיוֹ ת ֵאינָ ּה ֶא ָּלא ַעל ָה ָא ֶרץ״
"כל שִׂ ָ
ָּ 117.
 /בראשית רבה ,יג ,א.
"118.כשם שמאחורי האור מסתתר לעיתים
החושך ,כך מאחורי החושך – מסתתר האור״
 /רבי צדוק הכהן מלובלין.
"119.רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם -
למד אגדה״  /ספרי דברים ,מט.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"א ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ה' ֱא-ל ֶֹק ָ
יך ֹּד ֵר ׁש א ָֹת ּה ָּת ִמיד ֵעינֵ י ה'
ֶ 120.
ֱא-ל ֶֹק ָ
יך ָ ּב ּה ֵמ ֵר ׁ ִשית ַה ּ ׁ ָשנָ ה ְו ַעד ַא ֲח ִרית ׁ ָשנָ ה״
 /דברים ,יא ,יב.
"121.היה הוא ואביו ורבו בשבי הוא קודם
לרבו ורבו קודם לאביו אמו קודמת לכולם״
 /תלמוד בבלי ,הוריות ,יג.
"122.זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא
שמו ,שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל״
 /תלמוד בבלי ,בבא בתרא ,כא.
יש ֱא ֶמתֲ ,א ַזי הוּא ַמ ִּכיר ְ ּב ַא ֵחרִ ,אם
"מי ׁ ֶשהוּא ִא ׁ
ִ 123.
ַא ֵחר ּדוֹ ֵבר ׁ ֶש ֶקר ִאם ָלאו״  /ספר המידות ,אמת ,ט.
"124.האוויר של ארץ ישראל מחכים״
 /בבא בתרא קנח.
"125.כך אמר להם הקב"ה לישראל :בני אהובי,
מה אני מבקש מכם? אלא ,שתהיו אוהבים
זה את זה ,ותהיו מכבדים זה את זה״
 /תנא דבי אליהו ,כו.
"126.לך ותראה כמה בטלנים יש בשוק״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,יז.
"127.אין דבר טוב יוצא מתוך המריבה״
 /שמות רבה ,ל.
"128.צער בעלי חיים דאורייתא״
 /תלמוד בבלי ,שבת ,קכח.
לשה ְד ָב ִרים ׁ ְשקוּ ִלין ֶזה ָּכ ֶזהְ ,ו ֵאלּ וּ ֵהן:
"ש ׁ ָ
ְ ׁ 129.
ֶא ֶרץְ ,ו ָא ָדם ,וּ ָמ ָטר״  /בראשית רבה ,יג ,ג.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"130.לא זו בלבד שסוף הגאולה לבוא ,אלא
שהגאולה כבר עומדת על סף הפתח,
ומחכה לכל אחד ואחת מישראל שיפתח
את הדלת ויסחוב את הגאולה לתוך החדר״
 /הרבי מליובאוויטש.
"131.כלל זה נקוט בידך :מי שאינו רואה את
הקב"ה בכל מקום ,אינו רואהו בשום מקום״
 /רבי מנחם מנדל מקוצק.
"132.המוות אינו ולא כלום .משל לאדם העובר
דירה .אלא שהפיקח בוחר לו דירה יותר נאה
מן הראשונה״  /רבי מנחם מנדל מקוצק.
"133.אין כאב לב  -כפגיעה בכבוד החבר״
 /החזון איש.
"134.אדם הראשון לא טעם כלום עד שעשה
מלאכה״  /אבות דרבי נתן ,יא.
יכין ָאנוּ ְל ַה ֲח ִזיק טוֹ ָבה ָל ַר ָּמ ִאים״
"צ ִר ִ
ְ 135.
 /תלמוד ירושלמי ,פאה ,ח ,ח.
"136.אין שום היתר להאמין בלשון הרע״
 /הלכות לשון הרע ,ז ,ב.
"137.אם מילה שווה שקל ,השתיקה שווה שתיים״
 /תלמוד בבלי ,מגילה ,יח.
"138.הנושא אשה ההוגנת לו ,אליהו נושקו והקדוש
ברוך הוא אוהבו״
 /מסכת דרך ארץ ,עריות ,יב.
"139.שמחה של מצווה״  /תלמוד בבלי ,ברכות ,לא.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"140.מי שליבו צר לשונו רחבה״
 /מבחר הפנינים ,שער הסתרת הסוד.

"141.אדם כמו בצל כשמקלפים את כל קליפותיו
נשארת רק הדמעה״  /רבי נחמן מברסלב.
"142.דעה קנית מה חסרת? דעה חסרת מה
קנית?״  /ויקרא רבה ,א.

"143.רוב ישראל שבחוץ לארץ שמותיהם כשמות
עובדי כוכבים״  /תלמוד בבלי ,גיטין ,יא.

"144.עתידה מצרים שתביא דורון למשיח .ונראה
שהוא לא מקבל מהם .אמר לו הקב"ה למשיח
קבל מהם אכסניא עשו לבניי במצרים״
 /תלמוד בבלי ,פסחים ,קיח.

"ת ׁשוּ ָבה ָעשְׂ ָתה ֶאת ַה ּכֹל וּ ְת ִפ ָּלה ָעשְׂ ָתה
ְּ 145.
ֶמ ֱח ָצה״  /ויקרא רבה ,י.

"146.או שאתה השליח של בורא העולם או שאתה
שליח של היצר הרע  -תבחר!״  /רבי מרחלין.

"147.תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם״
 /תלמוד בבלי ,נזיר ,סו.

"148.כל אדם שאין לו אשה אינו אדם שנאמר:
זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם״
 /תלמוד בבלי ,יבמות ,סג.
"על ְי ֵדי ְּת ׁשוּ ַבת ָי ִחיד מוֹ ֲח ִלין לוֹ וּ ְל ָכל ָהעוֹ ָלם
ַ 149.
ֻּכלּ וֹ ״  /ספר המידות ,תשובה ,צו.
"150.רק חזק ואמץ מאוד״  /יהושע ,א ,ז.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"151.ערך כל אדם  -כפי מה שהוא יודע״
 /מבחר הפנינים ,שער החכמה.

"152.היחידי שיש לקנא בו הוא :בעצמך כפי שתמיד
חלמת להיות״  /מאת ה' ונכתב עי המחבר.
"153.לֹא נִ ְּתנוּ ַה ִּמ ְצווֹ ת ֶא ָּלא ְל ָצ ֵרף ָ ּב ֶהן ֶאת ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת״
 /בראשית רבה ,מד ,א.
"154.השכל נאבד בין היצר והתאווה״
 /מבחר הפנינים ,שער עזיבת התאווה.

ּ ָ 155.
"גדוֹ ל ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם וּ שְׂ נוּ ָאה ַה ַּמ ְחל ֶֹקת״
 /בראשית רבה ,לח ,ח.

"156.מעשה ברבי עקיבא שהיה יושב ושונה
לתלמידיו ונזכר לו מה שעשה בילדותו .מיד
אמר :מודה אני לפניך ה' אלהי ששמת חלקי
מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי
קרנות בשוק״  /אבות דרבי נתן ,כא ,ב.

"157.אם אני כאן הכל כאן״  /בבלי ,סוכה ,נג.
פט ֶאת ַע ְּמ ָך ְל ָה ִבין
ְ 158.
"ונָ ַת ָּת ְל ַע ְב ְ ּד ָך ֵלב ׁ ֹ
ש ֵמ ַע ִל ׁ ְש ּ ֹ
פט ֶאת ַע ְּמ ָך ַה ָּכ ֵבד
ֵ ּבין טוֹ ב ְל ָרע ִּכי ִמי יוּ ַכל ִל ׁ ְש ּ ֹ
ַה ֶ ּזה״  /מלכים ,א ,ג ,ט.
"159.למדת ולא לימדת  -כאילו לא למדת״
 /מאת ה' ונכתב עי המחבר.

"160.עד היכן כיבוד אב ואם? אפילו אם יטול
ארנקו ויזרקנו לים בפניו ,אינו מכלימו״
 /תלמוד בבלי ,קידושין ,לב.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"161.לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה
שיש לו וילבש ויתכסה במה שיש לו ויכבד
אשתו ובניו יותר ממה שיש לו שהם תלויים
בו והוא תלוי במי שאמר והיה העולם״
 /תלמוד בבלי ,חולין ,פד.
שה ְ ּב ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ׁ ָש ַטח ׁ ֶש ָּל ַקח ֲחמוֹ ר ֶא ָחד
"מ ֲע ֶ ׂ
ַ 162.
אליָ .ה ְלכוּ ַּת ְל ִמ ָידיו וּ ָמ ְצאוּ ֶא ֶבן טוֹ ָבה
ִמ ִי ׁ ְּש ְמ ֵע ִ
ְּתלוּ ָיה לוֹ ְ ּב ַצ ָ ּוארֹוָ .א ְמרוּ לוֹ ַ :ר ִ ּביּ ִ ,ב ְר ַּכת ה'
ִהיא ַת ֲע ׁ ִשיר (משלי י ,כב)ָ .א ַמר ָל ֶהם ׁ ִש ְמעוֹ ן
ֶ ּבן ׁ ָש ַטחֲ :חמוֹ ר ָל ַק ְח ִּתיֶ ,א ֶבן טוֹ ָבה לֹא ָל ַק ְח ִּתי.
ָה ַל ְך ְו ֶה ֱח ִז ָיר ּה ַל ִי ׁ ְּש ְמ ֵע ִ
אליְ ,ו ָק ָרא ָע ָליו אוֹ תוֹ
אליּ ָ :ברוּ ך ה' ֱאל ֵֹהי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ׁ ָש ַטח!״
ִי ׁ ְש ְמ ֵע ִ
 /דברים רבה ,ג ,ג.
"163.צדקה וגמילות חסדים שקולות כנגד
כל המצוות״  /תלמוד ירושלמי ,פאה,א ,ה.

"164.קנאה במה? תאווה למה? כבוד על מה?״
 /ר' חנוך בעניך מאלכסנדר.

"165.האושר לא במרחקים ולא מעבר לים כי אם
בתוך ליבו של האדם פנימה״  /הרמב"ם.

"166.אי סייפא לא ספרא ואי ספרא לא סייפא
(אין הלוחם סופר ואין הסופר לוחם)״
 /תלמוד בבלי ,עבודה זרה ,יז.

"167.אם מאמינים שהקב"ה מנהיג כל פרט בעולם
אז אין קושיות .אך אם אין מאמינים בכך אז לא
יועילו כל התירוצים״  /רבי יעקב מרדזימין.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"168.שמש אחרי הגשם  -כפעמיים גשם״
 /תלמוד בבלי ,תענית ,ג .

"179.בכל יום צריך לומר  50פעם תודה לה'
על כל מה שהוא עושה לך״  /אמא.

לשה ִמ ּדוֹ ת טוֹ בוֹ ת ֵי ׁש ְ ּב ַיד ִישְׂ ָר ֵאל,
"ש ׁ ָ
ְ ׁ 170.
ְו ֵאלּ וּ ֵהןּ ַ :ב ְי ׁ ָשנִ ים ְו ַר ֲח ָמנִ ים ְוגוֹ ְמ ֵלי ֲח ָס ִדים״
 /דברים רבה ,ג.

"181.דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן
מוצא בהן טעם״  /תלמוד בבלי ,ערובין ,נד.

"169.הבכיה מכבה גחלי הלב״
 /פסיקתא זוטרתא ,בראשית ,מג.

"171.מצווין ישראל לעשות חסד לכל מי שיבוא״
 /מדרש תהלים ,נב.
"172.המתפלל היום מפני שהתפלל אתמול -
רשע טוב ממנו״  /רבי מנחם מנדל מקוצק.
"173.שריד קטן מדבר גדול הוא יקר ומעולה
מדבר קטן שלם״  /אורות התחיה ,יד.

"174.רחץ בחמים ולא נשתטף בצונן דומה לברזל
שהכניסוהו לאור ולא הכניסוהו לצונן״
 /תלמוד בבלי ,שבת ,מא.

"180.הרע הגדול ביותר הוא שנאת בני אדם״
 /מבחר הפנינים ,שער השנאה.

"182.ישראל אף על פי שחטא  -ישראל הוא״
 /תלמוד בבלי ,סנהדרין ,מד.
"183.יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה״
 /אורות הקודש ,ג ,רמג.

אשיתֶ ׁ ,ש ִהיא ְמ ִא ָירה ֶאת
"ה ְּת ׁשוּ ָבה ָה ָר ׁ ִ
ַ 184.
ַה ַּמ ֲח ׁ ַש ִּכים ִמ ָּידִ ,היא ׁ ֶש ָּי ׁשוּ ב ָה ָא ָדם ֶאל ַע ְצמוֹ ״
 /אורות התשובה ,י.

"185.יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם
כמורא בשר ודם״  /תלמוד בבלי ,ברכות ,כח.

"186.כמה יש לרחם על אדם שחי חיי עוני
כדי למות בעושר״  /ר' יחזקאל משינובה.

"175.כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב
כאילו ילדו״  /תלמוד בבלי ,סנהדרין ,יט.
"176.טוֹ ב ַל ּ ׁ ָש ַמ ִים ְוטוֹ ב ַל ְ ּב ִר ּיוֹ ת״
 /ילטוק שמעוני ,שמות ,כ.

"187.קפלה הקב''ה לכל ארץ ישראל והניחה
תחת יעקב אבינו שתהא נוחה ליכבש לבניו״
 /תלמוד בבלי ,חולין ,צא.

"178.ברוך אומר ועושה״  /תלמוד בבלי ,ברכות ,נז.

"189.תשובה גדולה מן הצדקה״
 /שוחר טוב ,משלי ,ו.

"177.כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל
מובטח לו שהוא בן העולם הבא״
 /תלמוד בבלי ,כתובות קיא,א.

" 188.אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה
יחזור ויתפלל״  /תלמוד בבלי ,ברכות ,לב.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"190.כל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל״
 /שמות רבה ,ה.

"191.כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא
קריאת שמע ומתפלל מעלה עליו הכתוב
כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,טו.
"192.אחרית החכמה  -השלום והמנוחה,
ואחרית הזהב והכסף  -הצער והיגיעה״
 /מבחר הפנינים ,שער החכמה.

"193.אם אדם חשוב אמר דבר ,אל תצחק עליו״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,יט.

"194.הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד,
זה הלומד תורה ומלמדה״  /בבלי ,כתובות ,נ.

"195.חכם עדיף מנביא״  /בבא בתרא יב.

"196.כל בני ישראל יש להם דרך ארץ״
 /מסכת כלה ,א.

"197.כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו מיד״
 /תלמוד בבלי ,חגיגה ,ה.
"198.כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא
ירא שמים״  /תלמוד בבלי ,סוכה ,מט.

"199.כשם שאין פרצופיהם דומים ,כך אין
דעותיהם שוות״  /תלמוד בבלי ,סנהדרין ,לח.

"200.מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון״
 /תלמוד בבלי ,שבת ,קלג.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"201.אדם העובד תמיד את הקב"ה בכל רגע,
אין לו פנאי להתגאות ולשאר מידות רעות״
 /הבעל שם טוב.
"202.אם יש  4נרות דולקים ומכבים אחד,
כמה נשארו? רק אחד״  /רבי יעקב גלינסקי.

"203.מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע''י כתיתה
אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא ע''י יסורין״
 /תלמוד בבלי ,מנחות ,נג.
"204.מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי
של בית המקדש״  /שמות רבה ,ב.

"205.לצדיקים אין בונים מצבה על קברותיהם,
שדבריהם הם זכרונם״
 /משנה תורה ,הלכות אבלות ,פרק ד' ,ד.

"206.איש ואשה זכו שכינה ביניהן.
לא זכו אש אוכלתן״  /תלמוד בבלי ,סוטה ,יז.

"207.דבורה זו דבשה מתוק ועוקצה מר  -דבשה
לבעלה ועוקצה לאחרים״  /דברים רבה ,א ,ו.
"ה ָא ָדם ִי ְר ֶאה ַל ֵעינַ ִים וה' ִי ְר ֶאה ַל ֵּל ָבב״
ָ 208.
 /שמואל א ,יד ,יח.

"209.אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן
נכשל בהם״  /תלמוד בבלי ,גיטין ,מג.

"210.כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך
מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע״
 /תלמוד בבלי ,יבמות ,סה.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"211.כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון״
 /תלמוד בבלי ,כתובות ,קיא.

"221.בני האדם דומים לעשבי השדה,
הללו נוצצים והללו נובלים״
 /תלמוד בבלי ,עירובין ,נד.

" 213.ותשועתו כהרף עין״  /כתבי רמבן חלק א' ,תכב.

"223.יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו
בשעה אחת״  /תלמוד בבלי ,עבודה זרה ,יז.

"215.כל דבר שאדם נותן נפשו עליו נקרא על שמו״
 /מכילתא ,שמות ,טו.

"225.השלום שקול כנגד הכל״  /ספרא ,ויקרא ,כו.
"כמוֹ ָת ְך ִי ְר ּבוּ ְב ִישְׂ ָר ֵאל״
ְּ 226.

"212.כשאדם יודע שכל מארעותיו הם לטובתו,
זאת הבחינה היא מעין עולם הבא״
 /ליקוטי מוהר"ן ,א ,ד.

"214.כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא
פת לאכול ואני משכים ומוצא כל אלו״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,נח.

"216.כבד את אביך ואת אמך  -לרבות את אחיך
הגדול״  /תלמוד בבלי ,כתובות ,קג.

"217.מה החולדה הזאת גוררת ומנחת ואינה
יודעת למי היא מנחת ,כך הן כל באי העולם
גוררין ומניחין גוררין ומניחין ואינן יודעין
למי הן מניחין ,ויצבר ולא ידע מי אוספם״
 /תלמוד ירושלמי ,שבת ,עד.
"218.חכם שמת ,אין לנו כיוצא בו ~~ חכם שמת
הכל קרוביו״  /תלמוד בבלי ,הוריות ,יג.
"219.הפרנסה גדולה יותר מן הגאולה״
 /מדרש תהלים ,פ.

"220.בית שאינו פתוח לצדקה פתוח לרופאים״
 /במדבר רבה ,ט.

"222.אם אין טלית  -מתעטפים בארבע כנפות
הארץ ומתפללים״  /רבי מנחם מנדל מקוצק.

"224.אסור לספר בשבח של רשעים״
 /תלמוד בבלי ,סוטה ,מב.

 /תלמוד בבלי ,בכורות ,מה.

"227.עתידה אשה שתלד בכל יום לימות המשיח״
 /תוספות על תלמוד בבלי ,עבודה זרה ,ה.
" 228.פעם כשהייתי עצוב ,שמחתי על כך שאני עצוב
ומיד הפסקתי להיות עצוב״
 /הרב שלום ארוש.

" 229.הדאגה היחידה שמותר לאדם לדאוג היא הדאגה
על שהוא דואג״  /רבי מרדכי מלכוביץ'.
"230.גנאי לארי שיהא בוכה לפני השועל
וגנאי הוא למלך שיבכה לפני עבדיו״
 /תנא דבי אליהו ,ל.

"231.אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי
מן השמים ירחמו??״  /בבלי ,עבודה זרה ,יח.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"232.גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם״
 /תלמוד בבלי ,יומא ,פו.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"241.כשאדם משתחרר מלהיות תלוי על דעת
זולתו ,אז הוא זוכה להיות הוא עצמו באמת״
 /ליקוטי מוהר"ן ,א ,סו.

"233.דמעות פותחות שערים ,זימרה מפילה חומות״
 /רבי נחמן מברסלב.
יך ָח ָלל ֵא ְ
ל-במוֹ ֶת ָ
יך נָ ְפלוּ ִג ּבוֹ ִרים״
ש ָר ֵאל ַע ָ ּ
"ה ְ ּצ ִבי ִי ְ ׂ
ַ 234.

"242.גדול העושה צדקה יותר מכל הקורבנות״
 /תלמוד בבלי ,סוכה ,מט.

"235.מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ
ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או
לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר
משה :הרבה מצות נצטוו ישראל ואין
מתקיימין אלא בארץ ישראל ,אכנס אני
לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי .אמר לו
הקב"ה :מעלה אני עליך כאילו עשיתם״
 /תלמוד בבלי ,סוטה ,יד.

"244.האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו
והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאם
סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר :וידעת כי
שלום אהלך״  /תלמוד בבלי ,סנהדרין ,עו.

 /שמואל ב ,א ,יט.

"236.שלשה משיבים דעתו של אדם אלו הן קול
ומראה וריח״  /תלמוד בבלי ,ברכות ,נז.

"237.החתן דומה למלך״  /פרקי דרבי אליעזר ,טז.
"238.פעמים ששותק ומקבל שכר על השתיקה
פעמים מדבר ומקבל שכר על הדבור״
 /תלמוד בבלי ,זבחים ,קטו.
"אין ּתוֹ ָרה ְּכתוֹ ַרת ֶא ֶרץ ִישְׂ ָר ֵאל ְולֹא ָח ְכ ָמה
ֵ 239.
ְּכ ָח ְכ ַמת ֶא ֶרץ ִישְׂ ָר ֵאל״  /בראשית רבה ,טז.
"240.הרי לך ראייה ברורה ,שאדם אינו זקוק
למשרת שישרת אותו ,שהרי הוא נברא
בלעדיו״  /רבי חנוך העניך מאלכסנדר.

"243.במקום לקרוע את הבגדים ולזכות ברחמי
בשר ודם ,מוטב לקרוע את הלב ולזכות
ברחמי שמים״  /רבי מנחם מנדל מוורקא.

"245.אשרי תלמיד שרבו מודה לו״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,לב.

"246.השפלתי זו הגבהתי ,והגבהתי היא השפלתי״
 /שמות רבה ,מה.

"247.מה תמר זה אין לו אלא לב אחד אף ישראל
אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים״
 /תלמוד בבלי ,סוכה ,מה.
"248.יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש
המיתו״  /תלמוד בבלי ,קידושין ,ל.
"249.צדיקים אומרים מעט
 /תלמוד בבלי ,נדרים ,כא.

ועושים

הרבה״

"250.איזהו גיבור? הכובש את יצרו!״  /אבות ,ד ,א .

לצפיה לפני הרכישה בלבד

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"כ ׁ ֶש ִּת ְס ַּת ֵּכל ַ ּב ּ ׁ ָש ַמ ִים ְּכ ׁ ֶש ֵהם ַז ִּכים וּ ְב ִה ִיריםִּ ,ת ְז ֶּכה
ְּ 251.
ֶל ֱאמוּ נַ ת ֲח ָכ ִמים״  /ספר המידות ,אמונה ,יד.

"261.כדור כן הנשיא וכנשיא כן הדור״
 /תלמוד ירושלמי ,סנהדרין ,ב.

"253.יש דרך ארוכה וקצרה ודרך שהיא
קצרה וארוכה״  /תלמוד בבלי ,עירובין ,נג.

"263.אדם שאין לו שעה אחת משלו בכל יום
אינו אדם״  /רבי נחמן מברסלב.

"252.ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל״
 /תלמוד בבלי ,פסחים ,מט.

"254.כל הרגיל לעשות צדקה זוכה הויין לו
בנים בעלי חכמה ,בעלי עושר ,בעלי אגדה״
 /תלמוד בבלי ,בבא בתרא ,ט.
"אם לֹא ִי ְת ּ ַפ ּ ׁ ֵשט אוֹ רוֹ ַעל ָּכל ַה ְ ּב ִר ּיוֹ תֵ ,א ְ
ִ 255.
יך ֵי ְדעוּ
אוֹ תוֹ ְו ֵא ְ
יך ִי ְת ַק ֵּים?״  /זוהר ,שמות ,מב.

"256.אשרי אדם שאשתו מעירו ,תורתו מעירו
ופרנסתו מעירו״  /מדרש משלי ,ה ,יח.

"257.הנרתיק שבו מניחים התפילין  -קודש הוא.
אם נפל לארץ בשוגג  -מרימים אותו מיד
ומנשקים אותו .יהודי המניח תפילין  -לא כל
שכן?!״  /רבי אברהם מרדכי מגור.
"258.ובחרת בחיים  -זו אומנות״
 /תלמוד ירושלמי פאה א ,א.

"259.לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון שהרי
דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל״
 /תלמוד בבלי ,סנהדרין ,קז.
"260.חביב עלי רשע שיודע שהוא רשע מצדיק
שיודע שהוא צדיק״  /החוזה מלובלין.

"262.שבת היא אחד מששים לעולם הבא״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,נז.

"264.הטל סימן יפה לעולם״  /ירושלמי ,תענית ,א.

"265.אין מזל לישראל״  /תלמוד בבלי ,שבת ,קנו.

"266.בלילה היא גחלת יוקדת ובבוקר אינה אלא
תולעת״  /פסיקתא רבתי ,לג.

"267.כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול״
 /תלמוד בבלי ,בבא בתרא ,ט.
"268.הגיבור שבגיבורים הוא זה שעושה את שונאו
לאוהבו״  /אבות דרבי נתן ,כג.

"269.שלשה דברים המאריך בהם ,מאריכין
ימיו ושנותיו של אדם :המאריך בתפלתו
והמאריך על שלחנו והמאריך בבית הכסא״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,נד.
"270.אהבת ישראל הוא השער הראשון
המוליך אל תוך חצרותיו של הקב"ה״
 /הבעל שם טוב.

"271.נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך
כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,מג.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"272.אין יצר הרע מצוי בבית הקברות״
 /תלמוד ירושלמי ,קידושין ,סו.

"273.גדול כיבוד אב ואם ,שהקדוש ברוך הוא
העדיפו יותר מכיבודו שלו״
 /ילקוט שמעוני ,יתרו ,כ.

"274.אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא״
 /תלמוד בבלי ,נדה ,ל.

"275.הרצון להיות טוב לכל ,בלי שום הגבלה.
לא בכמות המוטבים ולא באיכות הטוב ,זהו
הגרעין הפנימי של מהות נשמת ישראל״
 /הרב קוק.

"276.הקב"ה אומר לבנאדם :נעים מאוד להכיר,
אני אוהב אותך תמיד״
 /הרב שלום ארוש ,בשיעור להכיר טובה.

"277.אין נשמה מזוהמת ,יש רק נשמה שהצטברה
עליה הזוהמה .כמו כן אין גוף טהור ,יש רק
		
גוף שהאדם טיהרו וזיככו״
 /רבי אלימלך מליז'נסק.
"278.אין עברה מכבה תורה״
 /תלמוד בבלי ,סוטה ,כא.

"279.כל הנגעים אדם רואה ,חוץ מנגעי עצמו״
 /משנה ,נגעים ,ב ,ה.
"280.אפילו מי שיש לו זכות אבות אינה עומדת
לו בשעה שיוצא מהארץ לחוצה לארץ״
 /תלמוד ירושלמי ,נדרים ,ו.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"281.לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן,
אלא שקורין אותן רבי״  /בבלי ,עבודה זרה ,ז.
"282.אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש״
 /תלמוד בבלי ,חגיגה ,ג.

"283.בדרך שאדם רוצה ללכת בה מוליכין אותו״
 /תלמוד בבלי ,מכות ,י.
"284.כל אדם שיש בו גסות הרוח  -לסוף מתמעט״
 /תלמוד בבלי ,סוטה ,ה.

"285.שאלו לקב"ה :חוטא ,מהו עונשו?
אמר להן יעשו תשובה ויתכפר לו״
 /תלמוד ירושלמי ,מסכת מכות ,ז.

"286.אני מוכן ומזומן למסור את חיי וממוני וכל
אשר לי בשביל לקרב איזה נפש ישראלי
להשם יתברך ,או על כל פנים להכניס בו איזה
הרהור תשובה אפילו רק לרגע אחד בלבד״
 /אבי הנחל ,מכתב ט.

"287.כשאני משמיע דברי תוכחה אינני מכוון את
דבריי לאיש מסוים .אבל אם מישהו חושב
שדבריי כוּ ונו אליו הוא צודק  -אכן אליו
כיוונתי״  /רבי מנחם-מענדל מקוסוב.
ימן טוֹ ב הוּ א ָ ּב ָא ָדם ׁ ֶשהוּ א ַ ּב ְּי ׁ ָשן״
"ס ָ
ִ 288.
 /ילקוט שמעוני ,שמות ,כ.

289.עתידין צדיקים שאומרים לפניהן קדוש
כדרך שאומרים לפני הקב''ה״
 /תלמוד בבלי ,בבא בתרא ,עה.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"290.אם ישמע אדם דבר שאינו הגון יניח
אצבעותיו באזניו״  /תלמוד בבלי ,כתובות ,ה.

"291.שינה היא אחד מששים למיתה״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,נז.

"292.יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו״
 /שולחן ערוך ,אורח חיים ,א ,א.

"293.על שני דברים אסור לדאוג :א) על מה
שאפשר לתקן (כי יש לתקן במקום לדאוג)
ב) על מה שאי אפשר לתקן (כי מה תועיל הדאגה)״
 /רבי מיכל מזלוצ'וב.
"294.שלושה דברים למדתי מתינוק :אינו יושב
בטל לרגע .בבואו לבקש דבר-מה – פורץ בבכי
מעומק לב .וכשנתמלא חפצו – הוא שמח ואין
בו מרה-שחורה״  /רבי משה-לייב מססוב.

"295.לא העכבר גנב ,אלא החור הוא שגונב״
 /תלמוד בבלי ,גיטין ,מה.

" 296.עתיד הקב''ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק״
 /תלמוד בבלי ,מגילה ,טו.

"297.ארץ-ישראל היא בבחינת שבת .כשם
שהשבת שומרת על עם ישראל ,כך ארץ
ישראל שומרת ומגינה על עם ישראל״
 /רבי אהרון מקרלין.
"ה ֶ ּנ ֱע ָל ִבין ְו ֵאינָ ם עוֹ ְל ִבים ׁשוֹ ְמ ִעים ֶח ְר ּ ָפ ָתם ְו ֵאינָ ם
ַ 298.
יהם ַה ָּכתוּ ב אוֹ ֵמר ְוא ֲֹה ָביו ְּכ ֵצאת
יבים ֲע ֵל ֶ
ְמ ׁ ִש ִ
ַה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ִ ּב ְגבוּ ָרתוֹ ״  /תלמוד בבלי ,שבת ,פח.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"299.העיקר שאתה תאמין בעצמך ,כמו שאני מאמין
בך ,שיש ביכולתך להתחיל התחלה חדשה״
 /רבי נתן מברסלב.
"ע ִתיד דָּ ָבר ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ֵּי ָא ַרע ַעל ִישְׂ ָר ֵאל
ָ 300.
יה״  /אסתר רבה ,ו.
ַו ֲע ִת ִידים ְל ִה ָ ּנ ֵצל ַעל ָי ֶד ָ

"301.אם עובר עליי יום שבו לא עשיתי שום טובה
ליהודי ,אז היום הזה אינו נחשב אצלי ליום
כלל וכלל״  /רבי משה מקוברין.
"302.חלום הוא אחד מששים לנבואה״
 /תלמוד בבלי ,ברכות ,נז.

"303.רבנו צעק בקול גדול :אין שום יאוש בעולם
כלל״  /ליקוטי מוהר"ן ,ב ,עח.
"ע ִתיד ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּ ְך הוּ א ְל ַהנְ ִחיל
ָ 304.

לש ֵמאוֹ ת ַו ֲעשָׂ ָרה עוֹ ָלמוֹ ת״
ְל ָכל ַצ ִּדיק ְו ַצדִּ יק ׁ ְש ׁ
 /משנה ,עוקצין ,ג ,יב.

"305.עצבות נועלת שערי שמיים ,תפילה פותחת
שערים נעולים ,והשמחה בכוחה לשבר
חומות!״  /הבעל שם טוב הקדוש.

("306.בריאות) הנפש והאמונה הן בחינה אחת״
 /ליקוטי מוהר"ן ,קעג.

"307.חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך
על הטובה״  /תלמוד בבלי ,ברכות ,נד.

יח״
"מי ׁ ֶשהוּ א שָׂ ֵמ ַח ָּת ִמידַ ,על ְי ֵדי ֶזה הוּ א ַמ ְצ ִל ַ
ִ 308.
 /ספר המידות ,שמחה-ב ,א.

לצפיה לפני הרכישה בלבד

"309.מה בין הצדיק לאדם הרגיל? הצדיק רואה
ומכיר את העולם הבא ,ואילו על העולם הזה
הוא רק שומע .ואילו האדם הרגיל רואה ומכיר
את העולם הזה ,ועל העולם הבא הוא רק
שומע״  /רבי משה מקוברין.
יע וּ ַמ ְצ ִ ּד ֵ
יקי
ש ִּכ ִלים ַי ְז ִהרוּ ְּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
"ו ַה ַּמ ְ ׂ
ְ 310.
ָה ַר ִ ּבים ַּכ ּכוֹ ָכ ִבים ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד״  /דניאל ,יב ,ג.

קוראים יקרים ואהובים!
אם הגעתם עד לכאן ונהנתם ,אנא רכשו את הספר.
גם תכירו טובה וגם תתמכו בספרים הנוספים ✍

ספרים נוספים מאת העורך:
סידורי שיר ציון בצבעים
תורהארץ
שיגועים עם אבא
אספתי בדרכים
דיבורים מן ההרים
ועוד בדרך...

