
Rambam laws of Teshuva Chapter 10—8 

, ועל פי הדעה תהיה האהבה אם מעט אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בדעת שידעהו

 מעט ואם הרבה הרבה

Chronicles I Chapter 28—9 

ִ֡י  ה־ְבנ  ָּ֣ה ְשֹלמ ֹֽ ָ֔ה)ט( ְוַאת  ֵלם֙ ּוְבֶנֶָּ֣פש ֲחֵפצ  ְבֵדֵ֗הּו ְבֵלֵ֤ב ש  ִ֜יָך ְוע  ת֙  ַדע֩ ֶאת־ֱאֹלֵהֵ֨י ָאב  בו  ל־ְלב  ֵ֤י כ  כ 

יֲחָךֵ֥ ַעְזֶבּ֖נּו ַיְזנ  ם־ַתֹֽ ְָ֔ך ְוא  ֵָּ֣צא ל  מ  ְדְרֶשּ֙נּו֙ י  ם־ת  ִ֑ין א ֹֽ ת ֵמב  ב֖ו  ל־ֵיֵֶ֥צר ַמֲחש  ָ֔ק ְוכ  ו  ֵרָּ֣ש ְיק  ד:ל   דו   ַעֹֽ

Talmud Berachot 33a—10 

ואמר רב אמי: גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיות, שנאמר: כי אל דעות ה'. וכל מי שאין 

בו דעה אסור לרחם עליו, שנאמר: כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו. אמר 

רבי אלעזר: גדול מקדש שנתן בין שתי אותיות, שנאמר: פעלת ה' מקדש ה'. ואמר רבי 

כאילו נבנה בית המקדש בימיו; דעה נתנה בין שתי  -אלעזר: כל אדם שיש בו דעה 

 אותיות, מקדש נתן בין שתי אותיות. 

Talmud Nedarim 41a—11 

במערבא אמרי: דדא ביה כולא ביה, דלא דא ביה מה ביה? דא קני מה חסר? דא לא קני 

 מה קני? 

Parshas Ki Sisa—Rashi –12 

 מה שאדם שומע מאחרים ולמד: -בחכמה )ג( 

 מבין דבר מלבו, מתוך דברים שלמד: -ובתבונה 

 רוח הקדש:  -ובדעת 

Yeshaya Chapter 11—13 

ֵ֥ם ְמַכס ֹֽ  ם ַלי  ה֙ ֶאת־הָ֔' ַכַמ֖י  ֵֶ֗רץ ֵדע  א  ָּ֣ה ה  ְלא  י־מ  ִ֑י כ ֹֽ ְדש  ל־ַהָּ֣ר ק  ֖יתּו ְבכ  א־ַיְשח  ֵרֵ֥עּו ְוֹלֹֽ א־י   ם: י)ט( ֹלֹֽ

Midrash Koheles—14 

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. 

Tefila for Shabbos and Yom Tov—Siddur –15 

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

 באמת: 

  11–תלמוד בבלי מסכת שבת דף קד עמוד א 

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

 קאי. 

 11—תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ה עמוד ב

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

 

 


