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 ( אבות ד:יז1

 ...ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה:
 
 ( סוטה ג:2

  .מצוה אחת בעוה"ז מקדמתו והולכת לפניו לעוה"בא"ר יונתן כל העושה 
 
 ( עבודה זרה יח.3

 .בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים
 
 ( מדרש תהילים קיח:יז4

פתחו לי שערי צדק לעולם הבא אמרו לו לאדם מה היה מלאכתך והוא אומר מאכיל רעבים 
אכיל רעבים הכנס בו משקה צמאים הייתי והם אומרים לו הייתי והם יאמרו לו זה השער לה' מ

זה השער לה' משקה צמאים הכנס בו מלביש ערומים הייתי והם אומרים לו זה השער לה' 
מלביש ערומים הכנס בו וכן מגדל יתומים וכן עושי צדקה וכן גומלי חסדים ודוד אמר אני 

 רי צדק אבוא בם אודה יה:עשיתי את כולם יפתחו לי את כולם לכך נאמר פתחו לי שע
 
 ( פסחים קיג.5

אמר רבי יוחנן שלשה מנוחלי העולם הבא אלו הן הדר בארץ ישראל והמגדל בניו לתלמוד תורה 
  .והמבדיל על היין במוצאי שבתות

 
 ( שבת קכז.6

אמר רבי יוחנן ששה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו 
אורחין וביקור חולים ועיון תפלה והשכמת בית המדרש והמגדל בניו לתלמוד תורה הן הכנסת 

 .והדן את חברו לכף זכות
 
 ( אבות ו:ז7

 .גדולה תורה, שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא
 
 , כזחרמב"ם, מורה נבוכים ג:( 8
ת )לא זולת זה(, אשר וישים תכליתו תכלית האדם מאשר הוא אדם, והיא ציור המושכלו... 

השגת האלוה והמלאכים ושאר פעולותיו, כפי היכולת. ואלה האנשים  -החזק והנכבד שבהם 
הם עם האלוה תמיד, והם אשר נאמר להם, "אלוהים אתם ובני עליון כולכם"; וזהו המבוקש 

 .מן האדם
ם בשני דברים, אמנם תקון הגוף יהיה בתיקון עניני מחיתם קצתם עם קצתם, וזה הענין ישל ...

שלא יעשה כל איש מבני אדם הישר בעיניו וברצונו  -להסיר החמס מביניהם והוא  -האחד מהם 
ללמד כל איש מבני אדם מדות  -וביכולתו, אבל יעשה כל אחד מהם מה שבו תועלת הכל; והשני 

 האחת מהם, בלא ספק, -מועילות בחברה, עד שיסודר ענין המדינה:ודע ששתי הכונות האלה 
רצוני לומר, נתינת הדעות האמיתיות; והשנית קודמת  -תיקון הנפש  -קודמת במעלה, והיא 

  ...כפי היכולתרצוני לומר, תקון הגוף, והוא הנהגת המדינה ותקון עניני אנשיה  -בטבע ובזמן 
והוא, שידע  -רצוני לומר, שיהיה לו שכל בפועל  -שיהיה משכיל בפועל  -ושלמותו האחרון הוא  

מה שבכח האדם לדעתו מכל הנמצאות כפי שלמותו האחרון. ומבואר שהוא זה השלמות  כל
 ...ים ולא מדות, ואמנם הוא דעות לבדהאחרון אין בו מעש
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 ( "זכרונות" של מוסף ראש השנה9
ֹו ִיָפֵקדּו ע, ּוְבִרּיֹות ּבבַ ּשְוֵאיזֹו לָ  ְוַעל ַהְמִדינֹות ּבֹו ֵיָאֵמר ֵאיזֹו ַלֶחֶרב, ְוֵאיזֹו ַלָשלֹום, ֵאיזֹו ָלָרָעב,
ה ִאיׁש ַמֲעשֵ ֶניָך ָּבא. ְיצּור ְלפָ ל הַ ְלַהְזִכיָרם ְלַחִּיים ְוַלָמֶות. ִמי לֹא ִנְפַקד ְכַהּיֹום ַהֶזה. ִכי ֵזֶכר כָ 

 .ישִא י  ַעְללֵ ֵרי מַ ַוֲעִלילֹות ִמְצֲעֵדי ָגֶבר. ַמְחְׁשבֹות ָאָדם ְוַתְחּבּולֹוָתיו ְוִיצְ  ּוְפֻקָדתֹו
 

 ( עמידה יום הכיפורים10
 .ֹוַצְרִתינלֹא  ֱאֹלַקי. ַעד ֶׁשלֹא נֹוַצְרִתי ֵאיִני ְכַדאי, ְוַעְכָׁשו ֶׁשּנֹוַצְרִתי ְכִאלּו

 
 , עמוד שנועל יום הכיפורים )של הרב קוק( עולת ראיהפירוש  (11

י לא היה דבר בעולם י מוגבל שמעולם עד שנוצרתי ודאתכל אותו הזמן הבל ,לפני שנוצרתי
וכיון שלא נוצרתי  ,כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה הייתי נוצר .שהיה צריך לי

ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת  ,עד אותו הזמן הוא אות שלא הייתי כדאי עד אז להבראות
הייתי ואילו  .מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות ,שנבראתי

אבל כיון שאין מעשי מכוונים לטוב התכלית  ,מיחד מעשי אל תכלית בריאתי הנני עכשיו כדאי
 .עדיין כדאי כמו קודם לכןהרי לא הגעתי אל תכלית בריאתי ואיני 

 
 ( משנה אבות א:יד12

 ...לי מי. לי אני אין אם
 

 ( שפת אמת, פרשת קרח, שנת תרמז13
על המשנה אם אין אני לי מי לי כי כל אדם נברא לתקן דבר  והענין עפ"י מ"ש אא"ז מו"ר ז"ל

 ...מיוחד שאין אחר יכול לתקן וכן בכל זמן וזמן מיוחד תיקון אחר
 

 ( שמות ג:י'14
ָרֵאל ִמִמְצָרִים:יִ -ַעִמי ְבֵני-ה ְוהֹוֵצא ֶאתַפְרעֹ -ֶאל ְוֶאְׁשָלֲחָך ְלָכה ְוַעָתה  ֹשְ

 
 11 יצ'יק, דףיסולוב יוסף דב הלוימי זיכרון, הרב י (15

ולד בתקופה קופה מיוחדת ובמקום מוגדר, ולא נדה שמישהו חי בזמן מסוים, בתהעובאת 
ק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של ראחרת ובנסיבות אחרות, נוכל להבין אך ו

 על חסרונותיו וכוחות הנפש האצורים בו, יחידה-האדם. ההשגחה יודעת היכן וכיצד יכול הפרט
לקיים את שליחותו, באלו נסיבות ותנאים ובאיזה חברה יהא זה בכוחו של האדם למלא את 

 שליחותו, בורא עולם פועל בהתאם...
 

 ט-( בראשית יא:א16
פָ -ַוְיִהי ָכל ְׁשבּו ר ַוּיֵ ץ ִׁשְנעָ ָעה ְּבֶאֶר ְצאּו ִבְק ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶקֶדם ַוִּיְמ  ְדָבִרים ֲאָחִדים:ה ֶאָחת ּוָהָאֶרץ ֹשָ

ֵרָפה וַ ֵרֵעהּו ָהבָ -ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָׁשם: ְרָפה ִלֹשְ ֵחָמר ן ְוהַ ם ַהְלֵבָנה ְלָאבֶ ְתִהי ָלהֶ ה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנֹשְ
ְפֵני -פּוץ ַעלנָ -ֶפןנּו ֵׁשם לָ -הִים ְוַנֲעשֶֹ ִמְגָדל ְורֹאׁשֹו ַבָשמַ ּוָלנּו ִעיר -ַוּיֹאְמרּו ָהָבה | ִנְבֶנהָהָיה ָלֶהם ַלֹחֶמר: 

ָפה וְ ֵהן ַעם ֶאָחד  ד'ר ַוּיֹאמֶ ְּבֵני ָהָאָדם:  ֶׁשר ָּבנּוַהִמְגָדל אֲ -ָהִעיר ְוֶאת-ִלְרֹאת ֶאת ד'ַוֵּיֶרד  ָהָאֶרץ:-ָכל ֹשָ
ָלה ָׁשם ֵנְרָדה ְוָנבְ ָבה הָ ֲעשֹֹות: לַ ל ֲאֶׁשר ָיְזמּו ָּבֵצר ֵמֶהם כֹ יִ -ַאַחת ְלֻכָלם ְוֶזה ַהִחָלם ַלֲעשֹֹות ְוַעָתה לֹא

ָפָתם ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁש  ַפת ֵרֵעהּו:ֹשְ  ֹנת ָהִעיר:ְדלּו ִלבְ ְח ּיַ ָהָאֶרץ וַ -ְפֵני ָכל-ֹאָתם ִמָשם ַעל ד'ַוָּיֶפץ  ְמעּו ִאיׁש ֹשְ
ַפת ָכליְ ָׁשם ָּבַלל -ָמּה ָּבֶבל ִכיֵכן ָקָרא ְׁש -ַעל  ָהָאֶרץ:-ְפֵני ָכל-ַעל ָשם ֱהִפיָצם ְיהָֹוהָהָאֶרץ ּוִמ -הָֹוה ֹשְ
 

 ( בראשית יא:ד17
הּוָלנּו ִעיר -ַוּיֹאְמרּו ָהָבה | ִנְבֶנה  ָהָאֶרץ:-ְפֵני ָכל-ָנפּוץ ַעל-ןפֶ ָלנּו ֵׁשם -ִמְגָדל ְורֹאׁשֹו ַבָשַמִים ְוַנֲעֹשֶ

 
 ( פירוש רש"י על בראשית יא:לב18

  .והצדיקים אף במיתתן קרוים חיים בחייהם קרוים מתים ... שהרשעים אף - וימת תרח בחרן
 

 ( פירוש רש"י על בראשית ו:ט19
רו ספר בשבחו שנא' )משלי י( זכר צדיק לברכה ד"א למדך שעיקר הואיל והזכי - אלה תולדות נח נח איש צדיק

  .תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים



 PURPOSE OF LIFE 
 

  3 

 
 ( קידושין ל.20

והודעתם לבניך ולבני בניך לומר לך  ולמדתם אותם את בניכם ולא בני בניכם ומה אני מקיים
  .שכל המלמד את בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות

 
 ( מכות כד.21

שית מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום )סימן דמשמ"ק ס"ק(: בא דוד 
בא ישעיהו והעמידן על שש דכתיב הולך צדקות והעמידן על אחת עשרה דכתיב מזמור לדוד ... 

ודובר מישרים מואס ...  בא מיכה והעמידן על שלש דכתיב הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש 
ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם )ה'( אלהקך עשות משפט זה הדין אהבת 

..חזר ישעיהו והעמידן על חסד זה גמילות חסדים והצנע לכת זה הוצאת המת והכנסת כלה .
שתים שנאמר כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה בא עמוס והעמידן על אחת שנאמר כה אמר 
ה' לבית ישראל דרשוני וחיו מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אימא דרשוני בכל התורה כולה אלא 

 .בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה
 

 ( מיכה ו:ח22
-ְצֵנַע ֶלֶכת ִעםהַ ָפט ְוַאֲהַבת ֶחֶסד וְ ֲעשֹֹות ִמְׁש -ְמָך ִכי ִאםדֹוֵרׁש ִמ  ד'-ּטֹוב ּוָמה-ְלָך ָאָדם ַמהִהִגיד 

 יָך:ֶק ֱאֹל
 

 ( חבקוק ב:ד23
 :ִיְחֶיה ֶּבֱאמּוָנתֹו ְוַצִדיק ּבֹו ַנְפׁשֹו ָיְׁשָרה-לֹא ֻעְפָלה ִהֵּנה

 
 ( עירובין יד:24

  ....אלו ואלו דברי אלקים חיים
 

 ( אבות ו:יא25
 .כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו

 
 ( סוטה יד.26

מאי דכתיב אחרי ה' אלהיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה והלא כבר נאמר כי ה' 
א מלביש ערומים אלהיך אש אוכלה הוא אלא להלך אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא מה הו

דכתיב ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם אף אתה הלבש ערומים הקדוש ברוך 
הוא ביקר חולים דכתיב וירא אליו ה' באלוני ממרא אף אתה בקר חולים הקדוש ברוך הוא 
ניחם אבלים דכתיב ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו אף אתה נחם אבלים 

 .ברוך הוא קבר מתים דכתיב ויקבר אותו בגיא אף אתה קבור מתים הקדוש
 

 ( דברים יג:ה27
בֹו ֹאתֹו ַתֲעֹבדּו ּוְׁשָמעּו וְ ְׁשֹמרּו ּוְבֹקלֹו ִת ִמְצֹוָתיו ִת -ֱאֹלֵהיֶכם ֵתֵלכּו ְוֹאתֹו ִתיָראּו ְוֶאת ד'ַאֲחֵרי 

 ִתְדָּבקּון:
 

 ( בראשית ג:כא28
 ם ּוְלִאְׁשתֹו ָכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם:  ים ְלָאדָ ִק ֹלאֱ  ד'ַוַּיַעֹש 

 
 ( בראשית יח:א29

 ֹאֶהל ְכֹחם ַהּיֹום:הָ -ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶפַתח ד'ַוֵּיָרא ֵאָליו 
 

 ( בראשית כה:יא30
 י:  י ֹרִא ַלחַ  ְּבֵאר-ִעם קחָ ִיצְ  ַוֵּיֶׁשב ְּבנֹו ִיְצָחק-ֶאת יםֱאֹלִק  ַוְיָבֶרְך ַאְבָרָהם מֹות ַאֲחֵרי ַוְיִהי

 
 ( דברים לד:ו31

 :ַהֶזה ֹוםַהּי ַעד ֻבָרתֹוְק -ֶאת ִאיׁש ָיַדע-ְולֹא ְפעֹור ֵּבית מּול מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ַבַגי ֹאתֹו ַוִּיְקֹּבר
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 ( מדרש ספרי, עקב יג32
חסד  ללכת בכל דרכיו. אלו דרכי הקב"ה שנ' )שמות לד( ה' ה' אל רחום וחנוך ארץ אפים ורב

. ואמת נוצר חסד לאלפי' נושא עון ופשע וחטאה ונקה. ואו' )יואל ג( כל אשר יקרא בשפ ה' ימלט
וכי היאך אפש' לו לאדם לקרא בשמו של הקב"ה אלא מה המקום נקרא רחום וחנון אף אתה 
הוי רחום וחנון ועשה מתנת חנם לכל. מה הקב"ה נקרא צדיק שנ' )תהלים קמה( צדיק ה' בכל 

חסיד בכל מעשיו אף אתה הוי צדיק. הקב"ה נקרא חסיד שנאמ' וחסיד בכל מעשיו אף דרכיו ו
אתה הוי חסיד לכך נאמר כל אשר יקר' בשם ה' ימלט ואומר )ישעי' מג( כל הנקרא בשמי 

 .ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ואו' )משלי טז( כל פעל ה' למענהו: ולדבקה בו
 

 ( רמב"ם, הלכות דעות א:ו33
למדו בפירוש מצוה זו מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון מה הוא נקרא רחום אף אתה כך 

היה רחום מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן 
הכנויין ארך אפים ורב חסד צדיק וישר תמים גבור וחזק וכיוצא בהן להודיע שהן דרכים טובים 

 להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו: וישרים וחייב אדם
 

 ( ויקרא כב:לב34
ָרֵאל ֲאִני ֵׁשם ָקְדִׁש -ְולֹא ְתַחְללּו ֶאת  ם:ַקִדְׁשכֶ ְמ  ד'י ְוִנְקַדְׁשִתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיֹשְ

 
 ( רמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרק ה35

בני ישראל ומוזהרין  כל בית ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך
שלא לחללו שנאמר ולא תחללו את שם קדשי כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל 
לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר 
יעשה אותם האדם וחי בהם וחי בהם ולא שימות בהם ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב 

במה דברים אמורים בשאר מצות חוץ מעבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכת דמים אבל בנפשו: 
שלש עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג יהרג ואל יעבור במה דברים אמורים 
בזמן שהעובד כוכבים מתכוין להנאת עצמו כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת או לבשל לו 

ה וכיוצא בזה אבל אם נתכוין להעבירו על המצות בלבד אם היה תבשילו או אנס אשה לבועל
בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל יעבור ואל יהרג ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל 
יהרג ואל יעבור ואפילו לא נתכוין להעבירו אלא על מצוה משאר מצות בלבד: וכל הדברים 

יעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחביריו ויגזור האלו שלא בשעת הגזרה אבל בשעת הגזרה והוא ש
גזרה על ישראל לבטל דתם או מצוה מן המצות יהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר מצות בין 

 נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו לבין עובדי כוכבים: 
 

 ( מדרש, תנא דבי אליהו כו:ב36
 "בדי אתה ישראל וגו'ויאמר ע"לא נתנה תורה על מנת כן אלא לקדש שמו הגדול שנאמר 

)ישעיה מ"ט ג'( מיכן אמרו ירחיק אדם עצמו מן הגזל מישראל ומן הגוי ואפילו מכל אדם 
שבשוק שהגונב לגוי לסוף שהוא גונב לישראל והגוזל לגוי לסוף שהוא גוזל לישראל נשבע לגוי 

וא שופך לסוף שהוא נשבע לישראל מכחש לגוי לסוף מכחש על ישראל שופך דמים לגוי לסוף שה
 .דמים לישראל ולא נתנה תורה על מנת כן אלא כדי לקדש שמו הגדול

 
 ( יומא פו.37

  .שיהא שם שמים מתאהב על ידך "יךקואהבת את ה' אל"
 

 ( דברים ו:ה38
 ֹאֶדָך:ְמ -ְפְׁשָך ּוְבָכלנַ -ָבְבָך ּוְבָכללְ -ָכלּבְ  יָךֱאֹלֶק  ד' ֵאת ְוָאַהְבָת 

 
 ( תענית יט:39

חת עלו כל ישראל לרגל לירושלים ולא היה להם מים לשתות הלך נקדימון בן תנו רבנן פעם א
גוריון אצל אדון אחד אמר לו הלויני שתים עשרה מעיינות מים לעולי רגלים ואני אתן לך שתים 
עשרה עינות מים ואם איני נותן לך הריני נותן לך שתים עשרה ככר כסף וקבע לו זמן כיון 

ים בשחרית שלח לו שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך שלח לו שהגיע הזמן ולא ירדו גשמ
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עדיין יש לי זמן כל היום כולו שלי הוא בצהרים שלח לו שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך 
שלח לו עדיין יש לי שהות ביום במנחה שלח לו שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך שלח לו 

ו אותו אדון אמר כל השנה כולה לא ירדו גשמים ועכשיו ירדו עדיין יש לי שהות ביום לגלג עלי
גשמים נכנס לבית המרחץ בשמחה עד שהאדון נכנס בשמחתו לבית המרחץ נקדימון נכנס לבית 
המקדש כשהוא עצב נתעטף ועמד בתפלה אמר לפניו רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שלא 

ודך עשיתי שיהו מים מצויין לעולי רגלים לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכב
מיד נתקשרו שמים בעבים וירדו גשמים עד שנתמלאו שתים עשרה מעינות מים והותירו עד 
שיצא אדון מבית המרחץ נקדימון בן גוריון יצא מבית המקדש כשפגעו זה בזה אמר לו תן לי 

ך הוא את עולמו אלא דמי מים יותר שיש לי בידך אמר לו יודע אני שלא הרעיש הקדוש ברו
בשבילך אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך שאוציא ממך את מעותיי שכבר שקעה חמה וגשמים 
ברשותי ירדו חזר ונכנס לבית המקדש נתעטף ועמד בתפלה ואמר לפניו רבונו של עולם הודע 

א שיש לך אהובים בעולמך מיד נתפזרו העבים וזרחה החמה באותה שעה אמר לו האדון אילו ל
נקדרה החמה היה לי פתחון פה עליך שאוציא ממך מעותיי תנא לא נקדימון שמו אלא בוני שמו 

  .ולמה נקרא שמו נקדימון שנקדרה חמה בעבורו
 

 ( אבות ד:ד40
רבי יוחנן בן ברוקא אומר, כל המחלל שם שמים בסתר, נפרעין ממנו בגלוי. אחד שוגג ואחד 

 מזיד בחלול השם: 
 

 ( מועד קטן יז.41
רבי אילעאי אומר אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש 

   .שחורים ויתעטף שחורים ויעשה מה שלבו חפץ ואל יחלל שם שמים בפרהסיא
  

 ( מדרש, בראשית רבה כד:ז, ספרא קדושים ד42
ואהבת לרעך  בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול בתורה ר"ע אומר )ויקרא יט(

  .כמוך זה כלל גדול בתורה
 

 ( ויקרא יט:יח43
ֹ  ִתֹקם-לֹא  :ד'ֵני ַעֶמָך ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני ּבְ -ֹּטר ֶאתִת -אְול

 
 ( בראשית ה:א44

 ֹ ה אֹ ִק ים ָאָדם ִּבְדמּות ֱאֹלִק א ֱאֹלֶזה ֵסֶפר תֹוְלֹדת ָאָדם ְּביֹום ְּבר  תֹו:ים ָעֹשָ
 

 לת "ונתנה תוקף" בחזרת הש"ץ למוסף ראש השנה ויום הכיפורים( סוף תפי45
 .ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפָלה ּוְצָדָקה ַמֲעִביִרין ֶאת רֹוַע ַהְגֵזָרה

 
 ( אבות א:ב46

 ....על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים
 

 ( ויקרא טז:ג47
  ָקר ְלַחָּטאת ְוַאִיל ְלֹעָלה:ּבָ -ַפר ֶּבןּבְ ַהֹקֶדׁש -ָיבֹא ַאֲהֹרן ֶאל זֹאתּבְ 
  

 ( תהילים צב:ז48
 :זֹאת-ֶאת ָיִבין-לֹא ּוְכִסיל ֵיָדע לֹא ַּבַער ִאיׁש


