
Tefila for Shabbos and Yom Tov—Siddur –1 

קדשנו במצותיך ותן חלקנו בתורתך. שבענו מטובך ושמחנו בישועתך, וטהר 
 לבנו לעבדך באמת: 

Parshas Teruma—Chumash –2 

ם:  ַכְנִתִ֖י ְבתֹוכָָֽׁ ָּׁ֑ש ְוׁשָׁ ָׂ֥שּו ִלִ֖י ִמְקדָׁ  )ח( ְועָׁ

Midrash Tanchuma Parshas Naso –3 

אמר רבי שמואל בר נחמן בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם נתאוה 
 שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים 

61Brachot —Gemara –4 

אמר רב: יצר הרע דומה לזבוב, ויושב בין שני מפתחי הלב, שנאמר זבובי 
 מות יבאיש יביע שמן רוקח. 

Midrash Koheles—5 

אל יתהלל חכם בחכמתו זה שלמה בן דוד שנאמר עליו בשעה שישב 
על כסא מלכותו נשתבח ונתגאה ואמר אין כמוני בעולם, ועבר על מה 

שכתוב בתורה לא ירבה לו נשים )דברים י"ז(, .... מיד אמר הקדוש 
ברוך הוא לאשמדאי מלכא דשידאי, לך אצל שלמה וטול חותמו בידו 

ותדמה בדמותו ותשב על כסאו, באותה שעה הלך אשמדאי ונטל 
חותמו מידו ונדמה בדמותו. ישב על כסאו והיו ישראל סבורין שהוא 
שלמה, והיה שלמה משוטט בכל העיירות והכפרים ואומר אני שלמה 
אני קהלת הייתי מלך על ישראל, עד שעברו שלש שנים, והיו בני אדם 

אומרים זה לזה, ראו שזה כמה שוטה, כי המלך יושב על כסאו וזה 
 אומר אני קהלת הייתי מלך, 

 והיה משוטט נע ונד. 
 

Yeshaya Chapter 11—6 

ָ֥ם  ה֙ ֶאת־ה֔' ַכַמִִ֖ים ַליָׁ עָׁ ֶָ֗רץ דֵּ אָׁ ַ֣ה הָׁ ְלאָׁ י־מָׁ ְדִׁשָּ֑י ִכָֽ ל־ַהַ֣ר קָׁ א־ַיְׁשִחִ֖יתּו ְבכָׁ ָ֥עּו ְולָֽ רֵּ א־יָׁ )ט( לָֽ
ים:   ְמַכִסָֽ

Talmud Sanhedrin 97a—7 

 תנינא: שלשה באין בהיסח הדעת, אלו הן: משיח, מציאה, ועקרב. 



Parshas Bereishis—Midrash—8 

ויסגור בשר תחתנה. אמר ר' חנינא בריה דרב אבא עד כאן לא כתוב סמ"ך, 
מלמד שנברא שטן עמה, והא כתיב הוא הסובב )פסוק יא( ההוא בנהרות 

 כתיב: 

Zohar Parshas Toldos—9 

 דוד מלכא לא הוה ליה מגרמיה כלום 

 

  11–ספר מסילת ישרים פרק א 

שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג 
 האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא. 

 11—תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה עמוד ב

אמרי: אין חבוש מתיר עצמו מבית  -אמאי? לוקים רבי יוחנן לנפשיה! 
 האסורים. 

  11–תלמוד בבלי מסכת שבת דף קד עמוד א 

קאי,  -קושטא  -ומאי טעמא שיקרא אחדא כרעיה קאי, ואמת מלבן לבוניה? 
 לא קאי.  -שיקרא 

 11–ספר החינוך מצוה שכד 

כבר כתבתי לך בני כמה פעמים במה שקדם, שהאדם נפעל כפי פעולותיו 
שיעשה תמיד, ורעיוניו וכל עשתונותיו נתפשות אחרי פועל ידיו, אם טוב 
ואם רע. ועל כן כי רצה המקום לזכות עמו ישראל אשר בחר הרבה להם 

 מצוות, להיות נפשם מתפעלת בהן לטובה תמיד כל היום. 

 11–פרשת עקב 

ְדעִּ֖ון ֲאֹבֶתָּ֑יך ְלַמַַ֣ען  ַדְ֔עתָׁ ְולָ֥א יָׁ ן֙ ֲאֶׁשַ֣ר לא־יָׁ ְלךָ֤ ֶאת־ַהמָׁ ֲאִכָֽ ְיַעְנךָ֘ ַוַיְרִעֶבךָ֒ ַוַיָֽ )ג( ַוָֽ
ם:  ָאדָָֽׁ י־הִ֖' ִיְחֶיָ֥ה הָׁ ָ֥א ִפָֽ ל־מֹוצָׁ ֔ם ִכִּ֛י ַעל־כָׁ ָאדָׁ יֲעךָ֗ ִכִּ֠י לַ֣א ַעל־ ַהֶלֶָ֤חם ְלַבדֹו֙ ִיְחֶיַ֣ה הָָֽׁ  הֹוִדָֽ

 

 


