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 רים וציטוטיםאדמו

 ציטוט אדמו"ר 
 "מאור ושמש" בעל 1

 רבי קלונימוס קלמן הלוי אפשטיין
 עיקר הכל הוא 

 התחברות ישראל
שיהיה אהבה ואחווה וריעות במחניהם, והדבר הזה פועל 

 ישועות גדולות
 בעל אהלי אהרון 2

 רבי יעקב פרידמן
 אחדות האומה

 היא אחד מתנאי הגאולה 
 ומגורמי הגאולה 

 בעל חידושי הרי"ם 3
 (הרב יצחק מאיר אלתר )רוטנברג

 כשצר וחשוך עד מאוד
 מתוך זה עצמו

 מתנוצץ אור
 שאין צופים לו כלל

 האדמו"ר הזקן 4
 רבי שניאור זלמן ברוכאוויטש מלאדי

ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בה' אחד, 
 רק שהגופים מחולקים

 האדמור מפאצסנה 5
 רבי קלונימוס קלמיש שפירא

 הדבר הכי גדול 
 בעולם 

 אחר זה לעשות טוב למישהו
 מצאנזהאדמור  6

-רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז
 קלויזנבורג

גם בזמנים הקשים ביותר שעברו עלי, לא באתי אף פעם 
 בטרוניה כלפי שמיא, כל גל וגל שעבר עלי 

 קיבלתיו באהבה 
 הבעל שם טוב 7

 רבי ישראל בן אליעזר
 האדם הוא המחשבה עיקר

 ובמקום מחשבתו  
 שם הוא כולו 

מכל אדם ואדם עולה אור המגיע ישירות לשמים. וכאשר שתי 
נשמות שנועדו להיות יחדיו מוצאות זו את זו, קרני אור 

זורמות יחדיו וקרן אור אחת בהירה יותר יוצאת מהווייתן 
 המאוחדת 

 הדבר ישראל 8
 רבי ישראל טאוב ממודז'יץ

 אומרים שקרוב עולם הנגינה 
 אצל עולם התשובה, 

 ואני אומר 
 שעולם הנגינה 

 הוא עולם התשובה עצמו
 החוזה מלובלין 9

 רבי צדוק )רבינוביץ'( הכהן מלובלין
 עת כישלון האדם 

 ידע שבאותו עת 
 הוא הכנה לאותו דבר לטוב

 היהודי הקדוש 10
 רבי יעקב יצחק רבינוביץ

 אם תגיע לתפוס מיסודם 
 את הדברים שאתה בעצמך מדבר  תלמד להבין את לשונם

 של כל הברואים
 המגיד ממזרטיש 11

 רבי דב ֶבר ממעזריטש
 דע, שכל הנעשה למעלה 

 בעולמות העליונים
 הכול הוא ממך 
 על ידי עבודת האדם 

 משפוליהסבא  12
 הרב אריה לייב משפולי

 המתפלל בלא כונה 
 כמניח הרים של חול

 סיד ולבנים  
 אולם מים אין לו 

 וכיצד ידבקו יחדיו
 הצמח צדק 13

 מנחם מנדל שניאורסון
מי שמקפיד לחשוב רק מחשבות משמחות, נזהר מלדבר דיבורי 

סופו להיות  –עצבות ומרה שחורה, ומתנהג כאילו הוא שמח 
 שמח באמת

 הרבי מילזנסק 14
 רבי אלימלך מליז'נסק

 תן בלבנו 
 שנראה כל אחד מעלת חברנו 

 ולא חסרונם, 
 ושנדבר כל אחד את חברו 
 בדרך הישר והרצוי לפניך
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 מסאסוב הרבי 15
 רבי משה יהודה לייב ֶארבליך מסאסוב

 גדולה עצירת הכעס 
 וההתאפקות מרגזנות

 יותר מאלף תעניות 
 הרבי מקוצק 16

 רבי מנחם מנדל מקוצק
 איננו מחדשים דבר בעולם, 

 אנו רק מגלים 
 את הטוב הטמון בו

 נועם אלימלך 17
 רבי אלימלך מליז'נסק

 המלה שהאדם מוציא מפיו
 צריך לראות 
 שהיא תאיר אור גדול  

 כאבן טובה
 נתיבות שלום 18

 האדמו''ר מסלונים 
"אין אדם אחד יכול לתקן מה שחברו מתקן. והיינו שלכל אדם 

יש את השליחות העליונה שלו לתקן דבר מיוחד, שבעבור זה 
 הורידוהו מן העולם העליון למטה לעולם הזה"

אם לא יהיה ביניכם פירוד לבבות, והשלום יהא שרוי בין בני  רבי אהרן הגדול מקארלין 19
 החבורה לא תהא לשום אומה ולשון שליטה בכם

 רבי זושא 20
 רבי משולם זושא מאניפולי

 שהעיקר הוא 
 התחברות ישראל 

שיהיה אהבה ואחווה ורעות ביניהם, והדבר הזה פועל ישועות 
 כל המקטרגים גדולות ומסלק

 רבי זושא 21
 רבי משולם זושא מאניפולי

 התבוננות בגדלות ה' יתברך
 עם דעת ואמונה

 מאירים את שכלו של האדם
 יוסף מפולאנה רבי 22

 רבי יעקב יוסף כ"ץ
  -אמת שהלומדים, כל מה שלומדים

 הם גדולים בעיניהם
 -והמאמינים,  כל מה שלומדים 

 הם יותר קטנים בעיני עצמם
 חיפוש חטאים ולימוד זכות מברדיטשברבי לוי יצחק  23

 שתי מידות טובות הן
 -אלא שאת החטאים

 צריך האדם לחפש בתוך עצמו
 צריך על אחרים -וללמד זכות

 ריבונו של עולם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב 24
 הרי אתה נותן לעייף כח
 תן לבני ישראל אהוביך

 גם כח להודות לך
ואם אתאמץ בעצות ובתחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני  רבי מאיר הלוי מאפטא 25

 להושיעני ולתמוך נפשי
 מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישועה

כמה תיקונים צריך אדם לעשות מפני דרכי שלום, שיוכל לבוא  רבי משה ליב מסאסוב, 26
 לדרך ה' הנקרא שלום

 אם אתה מאמין  רבי נחמן מברסלב 27
 שיכולים לקלקל

 תאמין שיכולים לתקן 
 כללות ישראל הם מרכבה לשכינה רבי פנחס שפירא מקוריץ 28

 וכאשר הם מלוכדים ביניהם 
 באהבה ואחדות 
 שורה עליהם השכינה וכל הקדושה 

 בכל אדם יש דבר יקר רבי פנחס שפירא מקוריץ 29
 שאינו נמצא בשום אדם אחר 

 במקום שהיא המחשבה  רבי צדוק )רבינוביץ'( הכהן מלובלין 30
 של האדם 

 הוא כל אדםשם 
 


