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ESTEEM-SOURCES ON SELF 

 
by Rabbi Dr. Nachum Amsel 

 
 These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, or the

upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The Encyclopedia of 
.d” to be published in the future-GJewish Values: Man to  

 
 
 כז-( בראשית א:כו1

ֹּאֶמר ה יםֱאֹלק   ַוי ֵמנּו ָאָדם ַנֲעשֶֹּ ַצלְּ מּוֵתנּו בְּ דְּ ּדּו כ  רְּ י  ַגת וְּ דְּ עֹוף ַהָים ב  ם ּובְּ ֵהָמה ַהָשַמי  ָכל ּוַבבְּ  ָהָאֶרץ-ּובְּ
ָכל ָרא-ֶמשֹּ ָהרֵֹּמשֹּ ַעלָהֶר -ּובְּ בְּ ֶצֶלם ֱאֹלהָ -ֶאתים ק  ֱאֹל ָהָאֶרץ: ַוי  מֹו בְּ ַצלְּ ֵקָבה יק  ָאָדם בְּ ם ָבָרא אֹּתֹו ָזָכר ּונְּ

 ָבָרא אָֹּתם:
 
 סנהדרין לז.( 2

מעלה עליו הכתוב כאילו איבד  (מישראל)ל המאבד נפש אחת שכ ללמדך, יחידי אדם נברא לפיכך
 מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. (מישראל)מלא, וכל המקיים נפש אחת עולם 

 
 ו-תהילים ח:ה( 3
י-ָמה  ֶרּנּו ּו-ֱאנֹוׁש כ  כְּ זְּ ַעט ֵמֱאֹל-ֶבןת  ֵרהּו מְּ ַחסְּ ֶדּנּו: ַותְּ קְּ פְּ י ת  ֵרהּו:ק  ָאָדם כ  ַעטְּ ָהָדר תְּ ָכבֹוד וְּ  ים וְּ
 
 מדרש, ויקרא רבה יד:א( 4
רת ואם לאו אומרים לו זבוב קדמך, יתוש הש למלאכי קדמת אתה לו אומרים אדם זכה אם 

 ...קדמך
 
 משנה אבות ג:יד( 5

ט(.  בראשית) שנאמר. בצלם שנברא לו נודעת יתרה חבה. בצלם שנברא אדם חביב ראומ היה הוא
כי בצלם אלהים עשה את האדם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חבה יתרה נודעת להם 
שנקראו בנים למקום. שנאמר )דברים יד(. בנים אתם לה׳ אלהיכם. חביבין ישראל. שנתן להם כלי 

הם שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם. שנאמר )משלי ד(. כי לקח חמדה. חבה יתרה נודעת ל
 טוב נתתי לכם. תורתי אל תעזובו:

 
 רמב"ם, הלכות תשובה ה:א( 6
 היה אדם של זה מין הן כלומר, "ורע טוב לדעת ממנו כאחד היה האדם הן" בתורה שכתוב הוא...
צמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע יד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא מעיח

 ועושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע וכיון שכן הוא פן ישלח ידו.
 
 ( סנהדרין לז.7

 .העולם נברא בשבילי: לומר חייב ואחד אחד כל לפיכך

 
 מכות כב:( 8

יימי מקמי גברא רבה, דאילו : כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קאמר רבא
 בס״ת כתיב ארבעים, ואתו רבנן בצרו חדא.

 
 משנה שבת יד:ד( 9

ים ָלכ  ֵני מְּ ָרֵאל בְּ שְּ עֹון אֹוֵמר, ָכל י  מְּ י ׁש   הם: ַרב 
 

 משנה סנהדרין ד:ה( 10
 איבד כאילו הכתוב עליו מעלה מישראל אחת נפש המאבד שכל ללמדך, יחידי אדם נברא לפיכך
כאילו קיים עולם מלא. ומפני שלום  הכתוב עליו מעלה מישראל אחת נפש המקיים וכל, מלא עולם

. ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם ..הבריות, שלא יאמר אדם לחבירו אבא גדול מאביך
טובע כמה מטבעות בחותם אחד ־ כולן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע 

 של אדם הראשון ־ ואין אחד מהן דומה לחבירו. כל אדם בחותמו
 

 ברכות נח.( 11
 שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהן דומים זה לזה.
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 משלי כב:ו( 12
י-ַעל ַלַּנַער ֲחנְֹּך יַדרְּ  פ  ֹּא-כֹו ַגם כ  ין ל ק  ֶמָּנה:-ַיזְּ  ָיסּור מ 
 

 תהילים קד:כד( 13
יָך-ָמה ָיֶנָך:כָֻּלם בְּ  ד' ַרבּו ַמֲעשֶֹּ נְּ ָאה ָהָאֶרץ ק  יָת ָמלְּ ָמה ָעשֹּ   ָחכְּ

 
 מתוך תפילת מוסף של ראש השנה( 14

ָפֶניָך ָבא. ַמעֲ  צּור לְּ י ֵזֶכר ָכל ַהיְּ ָּדתֹוכ  קֻּ יׁש ּופְּ ה א   ...שֵֹּ
 

 רבינו יונה, שער העבודה א( 15
לות ומדות קנות מעליוסיף אומץ  ...עצמו ויכיר מעלתו ך העובד ער תח הראשון הוא שידע האישפה

 ...כפי כחו והשגת ידו  ...בהם לבוראו וידבק אליו  אשר יתקרב 
 

 ( בראשית ה:א16
 ֹּ ר יֹום בְּ דֹּת ָאָדם בְּ מּות ֱאֹלק  א ֱאֹלֶזה ֵסֶפר תֹולְּ דְּ ה אֹּתֹו:ק  ים ָאָדם ב   ים ָעשָֹּ

 
 ( מדרש בראשית רבה כד:ז17
 חבירי יתקלל ונתקללתי הואיל עמי חבירי יתבזה ונתבזיתי הואיל תאמר שלא, בתורה גדול כלל זה
 ים עשה אותו.קתה מבזה, בדמות אלא למי דע כן עשית אם תנחומא א״ר, עמי
 

 ( משנה שבועות ד:יג18
 .תעשה בלא עובר. בכולן וחברו עצמו המקלל

 
 ( ויקרא יט:יד19
ֹּא ַקֵלל-ל ֵני ֵחֵרׁש תְּ פְּ ל  ֵּור וְּ ֹּא ע  ֵתן ל ׁשֹּל ת  כְּ ָיֵראָת  מ  י ָךיֵמֱאֹלֶק  וְּ  :ד' ֲאנ 
 

 מדרש רבה, שיר השירים ה:ג ( 20
 פתחים לכם פותח ואני מחט של כחודה תשובה של אחד פתח לי פתחו בני לישראל הקב״ה אמר
 .ת וקרניות נכנסות בועגלו שיהיו

 
 ברכות ה:( 21

 .לשמים   לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה אחד

 
 נוסח של סיום מסכתאמתוך ( 22

 משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו... שאנו 
 עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם

 ...רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת
 

 במדבר יב:ג( 23
אֹּד מ   יׁש מֶׁשה ָעָנו מְּ ָהא  ֵני ָהֲאָדָמה:וְּ  כֹּל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל פְּ

 
 פירוש כתב וקבלה על במדבר יב:ג, ( 24
ואף שלא היה נעלם ממנו סגולותיו היקרות, ידע שהוא אב לחכמים ולנביאים, בכל זה היו כל  ...

זולתם הפחותים ממנו נחשבים מאד בעיניו, העביר זכרון סגולותיו ומעלותיו הנפלאות מנגד עיני 
הטה עיניו לטובת כל זולתו, ונפש כל אחד מישראל היה יקר בעיניו יותר מנפש עצמו, עד לבו ו

 ...פר החיים למען הציל נפשות ישראלשבחר להמחות מס
 

 דברים לד:י'( 25
ֹּא ל ָדעֹו -וְּ מֶֹּׁשה ֲאֶׁשר יְּ ָרֵאל כְּ שְֹּּ י  יא עֹוד בְּ ים ֶאל ד'ָקם ָנב  ים: -ָפנ   ָפנ 

 
 שמות לד:כח( 26
יַויְּ  ם ָׁשם-ה  ים ד'-ע  ָבע  ים יֹום ַארְּ ָבע  ַארְּ ָלה וְּ ֹּא ֶלֶחם ַליְּ ם ָאַכל ל ֹּא ּוַמי  תֹּב ָׁשָתה ל כְּ ֵר  ֵאת ַהלֻּחֹּת-ַעל ַוי  בְּ י ּד 

ים: ָבר  ֶרת ַהּדְּ ית ֲעשֶֹּ ר   ַהבְּ
 

 שמות כג:ז, ויקרא יט:יא( 27
ַבר ּדְּ יק ַאל-מ  ַצּד  י וְּ ָנק  ָחק וְּ רְּ ֹּא-ֶׁשֶקר ת  י ל יק ָרָׁשע:ַא -ַתֲהרֹּג כ  ּד   צְּ

ֹּא ל נֹּבּו וְּ גְּ ֹּא ת  ַכֲחׁשּו -ל ֹּאתְּ ל רּו-וְּ ַׁשקְּ יתֹו: תְּ יׁש ַבֲעמ   א 
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 פסחים נ.( 28
כי הא דרב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד. כי הדר, אמר ליה אבוה: מאי חזית? אמר 

 ליה: עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. 
 

 קידושין לט:( 29
 .למעשה מצרפה הקב״ה אין רעה מחשבה

 
 מהר"ל, דרוש על התורה ט:, יא:( 30
, בהמה שבהם עצמות היותר נקראת ולכך. כשנבראו מיד בם נמצא בהם שיהיה שראוי מה כל כי...

 והחמור לחרוש השור נברא שאם. בה מתחלה הוא הרי בה שימצא שראוי מה כי מה בה כלומר
 לא האדם אבל. הפעל אל כך אחר שיצא בכח בה דבר ואין, ראםבהב בהם נמצא הרי משא לישא
ל זמן וכ נוצר ממנה אשר הזאת האדמה בבחינת, הפעל אל שלימותו מוציא הוא שיהיה רק נקרא

 שלא הוציא שלימותו אל הפעל נחשב אדמה בכח בלבד.
 העמ נמצא עליו הבהמה שנבראת מה דהיינו, מה בה שיש שם על בהמה נקראים שהב״ח ...

 ...בלבד בכח שהיא אדמה כמו שהוא מפני אדם נקרא האדם ואילו, בבריאותה
 

  שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן סו ( 31
נשאלתי בנערה שרוצה ליפות עצמה כדי שיקפצו עליה לקדשה ע"י מה שהמציאו עתה הרופאים 

וא"כ בנערה ליפות עצמה ... ע"י נתוח שהוא חבלה בגופה אם מותרת מצד האיסור לחבול בעצמו.
שהוא לטובתה וברצונה יש להתיר בפשיטות אף אם לא נסבור כהרמב"ם בחדושו דבעינן שיהיה 

אלא צריך לומר דכיון שהוא לנוי שלכן הוא לטובתו שרוצה בזה ליכא איסור .. דרך נציון ובזיון.
בה לה מלאיש דהא דחובל והוי מזה ראיה ממש לעובדא דידן שכ"ש בנערה שהיפוי יותר צורך וטו

איתא בכתובות דף נ"ט ע"ב תני ר"ח אין אשה אלא ליופי שודאי יש להחשיב שהוא לטובתה 
 ומותרת לחבול בשביל להתיפות.

 
 מגילה ו:( 32

, תאמן אל ומצאתי יגעתי לא, תאמן אל מצאתי ולא יגעתי: אדם לך יאמר אם, יצחק רבי ואמר
 .תאמן ומצאתי יגעתי

 
 משנה אבות, ה:כב( 33

 בן הא הא אומר לפום צערא אגרא:
 

 מתוך תפילת מוסף של ראש השנה( 34
ָפֶניָך ָבא. ַמעֲ  צּור לְּ י ֵזֶכר ָכל ַהיְּ ָּדתֹוכ  קֻּ יׁש ּופְּ ה א   ...שֵֹּ

  
 עבודה זרה יז.( 35

 שיש שמע אחת פעם. עליה בא שלא בעולם אחת זונה הניח שלא, דורדיא בן ר״א על עליו אמרו
 שבעה עליה ועבר והלך דינרין כיס נטל, בשכרה דינרין כיס נוטלת והיתה הים בכרכי אחת ונהז

זרת למקומה, כך אלעזר בן חו אינה זו שהפיחה כשם: אמרה, הפיחה דבר הרגל בשעת. נהרות
דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר: הרים וגבעות בקשו עלי 

אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: )ישעיהו נד( כי ההרים ימושו רחמים, 
והגבעות תמוטינה. אמר: שמים וארץ בקשו עלי רחמים, אמרו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על 
עצמנו, שנאמר: )ישעיהו נא( כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה. אמר: חמה ולבנה בקשו 

ו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, שנאמר: )ישעיהו כד( וחפרה הלבנה עלי רחמים, אמר
ובושה החמה. אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על 
עצמנו, שנאמר: )ישעיהו לד( ונמקו כל צבא השמים. אמר: אין הדבר תלוי אלא בי, הניח ראשו בין 

ן דורדיא מזומן לחיי העולם כיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה: ר״א בברכיו וגעה בב
 הבא. 

 
 ג, ורש"י על יג:ג-במדבר יג:ב( 36

ַלח רּו ֶאת-ׁשְּ ָיתֻּ ים וְּ ָך ֲאָנׁש  ַנַען ֲאֶׁשר-לְּ ַמֵטה ֲאבָֹּתיו -ֶאֶרץ כְּ יׁש ֶאָחד לְּ יׁש ֶאָחד א  ָרֵאל א  שְֹּּ ֵני י  בְּ י נֵֹּתן ל  ֲאנ 
ָלחּו כֹּ  ׁשְּ יא ָבֶהם:ת   ל ָנשֹּ 

 :היו כשרים שעה ואותה ,חשיבות לשון שבמקרא אנשים כל  - אנשים כולם
 

  במדבר יג:לג( 37
ינּו ֶאת ָׁשם ָרא  ן-וְּ ֵני ֲעָנק מ  ים בְּ יל  פ  ֵעיֵניֶהם:-ַהּנְּ ינּו בְּ ֵכן ָהי  ים וְּ ֵעיֵנינּו ַכֲחָגב  י בְּ ה  ים ַוּנְּ ל  פ   ַהּנְּ

 
 
 



4 

 

  לגפירוש רש"י על במדבר יג:( 38
שמענו אומרים זה לזה נמלים )רא"ם ובס"א חגבים( יש בכרמים כאנשים )סוטה  -וכן היינו בעיניהם 

 לה(:
 

 יא-יהושע ב:ט( 39
י-ַותֹּאֶמר ֶאל י כ  ת  ים ָיַדעְּ הָֹוה ָלֶכם ֶאת-ָהֲאָנׁש  י-ָנַתן יְּ כ  י ָנמֹּגּו ָכל-ָהָאֶרץ וְּ כ  ֶכם ָעֵלינּו וְּ ָלה ֵאיַמתְּ ֵבי -ָנפְּ יֹּׁשְּ

נּו ָהָא  י ָׁשַמעְּ ֵניֶכם: כ  פְּ יׁש -ֵאת ֲאֶׁשרֶרץ מ  ם ַוֲאֶׁשר -ֵמי ַים-ֶאת ד'הֹוב  ָרי  צְּ מ  ֶכם מ  ֵצאתְּ ֵניֶכם בְּ פְּ סּוף מ 
ַמע וַ  ׁשְּ ֶתם אֹוָתם:  ַוּנ  עֹוג ֲאֶׁשר ֶהֱחַרמְּ יחֹּן ּולְּ ס  ֵּדן לְּ ֵעֶבר ַהַירְּ י ֲאֶׁשר בְּ ֵכי ָהֱאמֹּר  ֵני ַמלְּ ׁשְּ יֶתם ל  ַמס ֲעשֹּ  י 

בָ  ֹּאלְּ ל י -ֵבנּו וְּ ֵניֶכם כ  פְּ יׁש מ  א  ַעלק  ֱאֹל יֶכם הּואֵק ֱאֹל ד'ָקָמה עֹוד רּוַח בְּ ַמַעל וְּ ם מ  ָהָאֶרץ -ים ַבָשַמי 
ָתַחת:  מ 

 
 יט-שמואל א' טו:טז( 40

ֹּאֶמר מּוֵאל ַוי יָדה ֶהֶרף ָׁשאּול-ֶאל ׁשְּ ַאג  ָך וְּ ֶבר ֲאֶׁשר ֵאת לְּ ָלה ֵאַלי ד' ּד  ֹּאמֶ  ַהָליְּ ֹּאֶמר] רוַוי : ַּדֵבר לֹו[ ַוי
ֹּאֶמר מּוֵאל ַוי ם ֲהלֹוא ׁשְּ ֵעיֶניָך ַאָתה ָקטֹּן-א  ֹּאׁש בְּ ֵטי ר בְּ ָרֵא  ׁש  שְֹּּ ָׁשֲחָך י  מְּ ֶמֶלְך ַעל ד'ל ָאָתה ַוי  ָרֵאל:-לְּ שְֹּּ  י 

ָלֲחָך  ׁשְּ ָתה ֶאת ד'ַוי  ַהֲחַרמְּ ֹּאֶמר ֵלְך וְּ ָדֶרְך ַוי ים ֶאת-בְּ ַחמְּ -ַהַחָטא  לְּ נ  ָלָמה   בֹו ַעד ַכלֹוָתם אָֹּתם:ָת ֲעָמֵלק וְּ וְּ
ֹּא קֹול -ל ָת בְּ ֵעיֵני -ַוַתַעט ֶאל ד'ָׁשַמעְּ    :ד'ַהָשָלל ַוַתַעשֹּ ָהַרע בְּ

 
 רמב"ם, הלכות תשובה ה:ב( 41
 על גוזר שהקב״ה ישראל בני גולמי ורוב אומה״ע טפשי שאומרים זה דבר במחשבתך יעבור אל

אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה  כן הדבר אין, רשע או יקצד להיות ברייתו מתחלת האדם
רבינו או רשע כירבעם או חכם או סכל או רחמן או אכזרי או כילי או שוע וכן שאר כל הדעות, ואין 

מדעתו נוטה לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים אלא הוא מעצמו ו
 ...לאי זו דרך שירצה

 
 כתובות קיא:( 42

 .: טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלבדאמר ר׳ יוחנן
 

 רמב"ם, הלכות מתנת עניים ז:ה( 43
 .לאחר צדקה ליתן חייב הצדקה מן המתפרנס עני ואפילו

 
 משנה אבות ד:ד, רמב"ם, הלכות דעות ב:ג( 44

ַבּה-ָכל ד'תֹוֲעַבת   ...ֵלב-גְּ
 מאוד מאוד הוי שפל רוח.ר אומ יבנה איש לויטס רבי
 שפל הוי מאד מאד חכמים צוו ולפיכך, בלבד ענו נאמר ולא מאד ענו רבינו במשה נאמר ולפיכך ...

 .אלקיך ה׳ את ושכחת לבבך ורם שנאמר בעיקר כפר לבו המגביה שכל אמרו ועוד, רוח

 
 משנה אבות ד:ד, רמב"ם, הלכות דעות ב:ג( 45
 מאוד הוי שפל רוח. ר מאודאומ יבנה איש לויטס רבי
 שפל הוי מאד מאד חכמים צוו ולפיכך, בלבד ענו נאמר ולא מאד ענו רבינו במשה נאמר ולפיכך ...

 .אלקיך ה׳ את ושכחת לבבך ורם שנאמר בעיקר כפר לבו המגביה שכל אמרו ועוד, רוח
 

 משנה אבות ב:ד( 46
 .רצונו מפני רצונך בטל...
 

 משנה אבות ב:ח( 47
בה. אל תחזיק טובה הר תורה למדת אם אומר היה הוא. ומשמאי מהלל קבל זכאי בן יוחנן רבן

 לעצמך. כי לכך נוצרת.
 

 שמות כג:יט, ויקרא כג:י', במדבר טו:כ, דברים יח:ד, ספר החינוך, מצוה תרו( 48
ית כּוֵרי ֵראׁש  ָך ב  ָמתְּ יא ַאדְּ ֹּא יָךֱאֹלֶק  ד' ֵבית ָתב  ַבֵשל-ל י תְּ ד  מֹו ַבֲחֵלב גְּ  :א 

ֵני-ֶאל ַּדֵבר ָרֵאל בְּ שְֹּּ ָת  י  ָאַמרְּ י וְּ ֶתם ֶאת-ָתבֹּאּו ֶאל-ֲאֵלֶהם כ  ַצרְּ י נֵֹּתן ָלֶכם ּוקְּ יָרּה -ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאנ  צ  קְּ
ֶכם ֶאל-ַוֲהֵבאֶתם ֶאת ירְּ צ  ית קְּ  ַהכֵֹּהן:-עֶֹּמר ֵראׁש 

ֶר  רּוַמת גֹּ תְּ רּוָמה כ  ימּו תְּ סֵֹּתֶכם ַחָלה ָתר  ית ֲער  ימּו אָֹּתּה:ֵראׁש   ן ֵכן ָתר 
ֶתן ָך ת  ֹּאנְּ ית ֵגז צ ֵראׁש  ָהֶרָך וְּ צְּ י  ָך וְּ ירׁשְּ ָך ת  ָגנְּ ית ּדְּ  לֹו:-ֵראׁש 
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 ספר החינוך, מצוה תרו( 49

לפי שהאדם מעורר מחשבותיו ומצייר בלבבו האמת בכח דברי פיו, על ...מצות קריאה על הבכורים
פירות, וזכה להביאם לבית  ותו ואת אדמתו לעשותכן בהיטיב אליו השם ברוך הוא ובברכו א

 ...ינו, ראוי לו לעורר לבבו בדברי פיהו ולחשוב כי הכל הגיע אליו מאת אדון העולםקאל
 

 שבת ל:( 50
 .כשמאי קפדן יהא ואל כהלל ענוותן אדם יהא לעולם: רבנן תנו

 
 סוכה נג.( 51

 ואם, כאן הכל כאן אני אם: כן אמר שואבהה בית בשמחת שמח כשהיה הזקן הלל על עליו אמרו, תניא
 .כאן מי כאן איני

 
 ו, מדרש, ויקרא רבה יד:א-תהילים ח:ה( 52

י-ָמה  ֶרּנּו ּו-ֱאנֹוׁש כ  כְּ זְּ ַעט ֵמֱאֹל-ֶבןת  ֵרהּו מְּ ַחסְּ ֶדּנּו: ַותְּ קְּ פְּ י ת  ֵרהּו:ק  ָאָדם כ  ַעטְּ ָהָדר תְּ ָכבֹוד וְּ  ים וְּ
רת ואם לאו אומרים לו זבוב קדמך, יתוש הש למלאכי מתקד אתה לו אומרים אדם זכה אם 

 ...קדמך
 

 כג-ירמיהו ט:כב( 53
ַאל-ַאל ד'ָאַמר כֹּה  ָמתֹו וְּ ָחכְּ ַהֵלל ָחָכם בְּ תְּ בּוָרתֹו ַאל-י  גְּ בֹור ב  ַהֵלל ַהג  תְּ הַ -י  תְּ רֹו: י  ָעׁשְּ יר בְּ םֵלל ָעׁש  י א  -כ 

ֵכל  ַהֵלל ַהשְֹּּ תְּ ַהֵלל ַהמ  תְּ ֹּאת י  ז י בְּ י ֲאנ  י כ  ָידַֹּע אֹות  י ד'וְּ ָדָקה ָבָאֶרץ כ  ָפט ּוצְּ ׁשְּ ה ֶחֶסד מ  י -עֹּשֶֹּ ת  ֵאֶלה ָחַפצְּ בְּ
ם אֻּ  :ד'-נְּ

 
 משלי כח:יד( 54

ֵרי ַפֵחד ָאָדם ַאׁשְּ יד מְּ ֶׁשה ָתמ  בֹו ּוַמקְּ פֹול ל  ָרָעה י   :בְּ
 

 תהילים יט:ח( 55
יַבת ָנֶפׁש ֵעדּות  ד'תֹוַרת   ׁש  יָמה מְּ מ  י: 'דתְּ יַמת ֶפת  כ   ֶנֱאָמָנה ַמחְּ

 


