
1 

                                                                                                       ל עולם  -שם השם אב

 

ָ֑ף  –  מהותה של תורה שבעל פה סָּ דֹ֖ול ְולֹ֣א יָּ  קֹ֥ול גָּ

he Essence of Tora SheBa’al PeT 

 חיים -הרב דוד בר

 

 ז -דברים ו, ד .1

 

ַמע  ָרֵאל:  שְׁ ה-א    'ה    ִישְׁ ה .  ֶאָחד  'ֹלֵהינּו,  ֵאת  ָת  ָאַהבְׁ ָכל-א    'וְׁ בְׁ ָכל-ֹלֶהיָך,  ּובְׁ ָך  ָבבְׁ ָכל- לְׁ ּובְׁ ָך,  שְׁ -ַנפְׁ

ַהּיֹום .  ֹאֶדָךמְׁ  ָך  ַצּוְׁ מְׁ ָאֹנִכי  ֲאֶשר  ָהֵאֶלה,  ָבִרים  ַהדְׁ ָהיּו  ָבֶבָך-ַעל-- וְׁ ָבם,   .  לְׁ ָת  ִדַברְׁ וְׁ ָבֶניָך,  לְׁ ָתם  ִשַננְׁ וְׁ

קּוֶמָך ָך ּובְׁ בְׁ ָשכְׁ ָך ַבֶדֶרְך, ּובְׁ תְׁ ֶלכְׁ ֵביֶתָך ּובְׁ ָך בְׁ תְׁ ִשבְׁ  .בְׁ

על עשרת הדברות, ועליהם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך. והאמת  ]הקראים[  אמרו המכחישים    –  אבן עזראר"א  

 העתיקו שעת קריאת שמע. וכלנו נסמוך עליהם. ]חז"ל[  והמעתיקים  כל המצות.

 

 ירושלמי ברכות א, א תלמוד  .2

 

ְעתָּ צריך לברך דכתיב    ,ספק בירך על מזונו ספק לא בירך  :רבי זעירא בשם רב ירמיה בָּ ה  -יְ   ּוֵבַרְכתָּ ֶאת,  ְוָאַכְלתָּ ְושָּ הוָּ

ה ֲאֶשר נַָּתן ֹלֶהיָך, ַעל-א   בָּ ָאֶרץ ַהטֹּ ְך הָּ    .)דברים ח, י( לָּ

הקורא קודם לכן לא יצא  '  :נישמעינה מן הדא  , לא קראספק קרא ספק  ...  ספק התפלל ספק לא התפלל אל יתפלל

 . חדא אמרה ספק קרא ספק לא קרא צריך לקרות  .ואת אמר צריך לקרות ?וקודם לכן לאו ספק הוא '. ידי חובתו

 

 א  ,תלמוד בבלי ברכות כא .3

 

   .אינו חוזר וקורא ,ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא  אמר שמואל: אמר רב יהודה

אמת   אמר  אמרספק  לא  ספק  טעמא  ,ויציב,  מאי  ויציב.  אמת  ואומר  ויציב   –  חוזר  אמת  דרבנן,  שמע  קריאת 

 דאורייתא.  

ְכְבָך ּוְבקּוֶמָך  והכתיבמתיב רב יוסף:    ...! אמר ליה אביי: ההוא בדברי תורה כתיב.ּוְבשָּ

  -חוזר וקורא קריאת שמע, ספק התפלל ספק לא התפלל  -ורבי אלעזר אמר: ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא  

 אינו חוזר ומתפלל. ורבי יוחנן אמר: ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו.  

 

זְ שמזכיר בה יציאת מצרים, דחיובא דאורייתא היא, דכתיב    -אמת ויציב דאורייתא היא    –  רש"י ר ֶאתְלַמַען תִּ ם ֵצאְתָך -כֹּ יוֹּ

ל ְיֵמי ַחֶייָך ם, כֹּ ְצַריִּ  . (, ג)דברים טז ֵמֶאֶרץ מִּ

 יציאת מצרים ומלכות שמים.  -דאית בה תרתי 

 קסבר קריאת שמע דאורייתא היא.  -חוזר וקורא קריאת שמע 
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  ה, א תלמוד בבלי פסחים .4

ָמא ִמיָהא י ָעלְּ ֻכלֵּ ָלה ָאסּור דְּ ַמעְּ ׁש ָׁשעֹות ּולְּ ץ ִמשֵּ ָנַלן?  .  ָחמֵּ  מְּ

ִתיִבי י כְּ ָראֵּ י קְּ רֵּ ִתיב  .ֲאַמר ַאַביֵּי: תְּ יֶכם' :כְּ ָבתֵּ א בְּ ֹאר ֹלא ִיָמצֵּ ַעת ָיִמים שְּ  )שמות יב,יט( ' ִׁשבְּ

ִתיב:  אֹור מבתיכם'ּוכְּ  . (טום )ש 'ַאְך ַבּיֹום ָהִראׁשֹון תשביתו שְּ

ָבָעה ָעָשר ַלִבעּורָהא  ַרבֹות ַארְּ יַצד, לְּ י ֲחִמָשה ָעָשר ַלִבעּור .כֵּ ילֵּ ַרבֹות לֵּ יָמא, לְּ אֵּ  ...?וְּ

ָבָעה ָעָשר ַלִבעּור יל ַארְּ ַרבֹות לֵּ יָמא, לְּ אֵּ ָרא ?וְּ יָמא ִמַצפְּ אֵּ ִתיב וְּ ק.   ",ַאְך" ?ַבּיֹום כְּ  ִחלֵּ

 

 משנה ד פירוש המשנה לרמב"ם מסכת פסחים פרק א 

 '. ובא בקבלה שזה המקצת מתחלת שעה שביעית'

 

 ד"ה אך חלק רש"י פסחים ה, א

   .אכין ורקין מיעוטין, אלמא מקצת היום מותר ומקצתו אסור -אך חלק '

ק  ל ח ל ו  נ ל ש  י ה  ת ע מ  '.: חציו לאיסור וחציו להיתרו

   

 פרשת חיי שרה פרשה סא אלבק( -)תיאודורבראשית רבה  .5

 

ישַאְשֵרי  יב: כת' אִּ ים  הָּ עִּ ַלְך, ַבֲעַצת ְרשָּ    ֲאֶשר ֹלא הָּ

ד,  מָּ ים, ֹלא עָּ אִּ ב    ּוְבֶדֶרְך ַחטָּ ים, ֹלא יָּשָּ ַשב ֵלצִּ  .ּוְבמוֹּ

  ; ה, ֶחְפצוֹּ ַרת ְיהוָּ ם ְבתוֹּ י אִּ ה    כִּ ְילָּ לָּ ם וָּ מָּ תוֹּ ֶיְהֶגה, יוֹּ רָּ  .(ב-א  ,)תהלים א ּוְבתוֹּ

 

יש אִּ יםֲאֶשר ֹלא    .זה אברהם   ַאְשֵרי הָּ עִּ ַלְך, ַבֲעַצת ְרשָּ ד  .זה דור הפלגה  –  הָּ מָּ ים, ֹלא עָּ אִּ אילו אנשי סדום    –  ּוְבֶדֶרְך ַחטָּ

ב  .יג(  ,)בראשית יגשנ' ואנשי סדם רעים וחטאים   ים, ֹלא יָּשָּ ַשב ֵלצִּ זה אבימלך שאמר לו הנה ארצי לפניך    –  ּוְבמוֹּ

ַרת יְ   .ולא קיבל עליו טו(  ,)בראשית כ ם ְבתוֹּ י אִּ    .)בראשית יח יט(שנ' כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו'  ה ֶחְפצוֹּ הוָּ -כִּ

 

ה ְילָּ לָּ ם וָּ מָּ תוֹּ ֶיְהֶגה יוֹּ רָּ  ?מאיכן למד את התורה .אב לא למדו רב לא היה לו :אמר ר' שמעון בן יוחי – ּוְבתוֹּ

ֵרְך הה"ד    .והיו נובעות ומלמדות לו חכמה  ,דש ברוך הוא שתי כליותיו כשני רבנןואלא זימן לו הק ה  -יְ -ֶאת  ֲאבָּ הוָּ

י; ַאף נִּ צָּ י-ֲאֶשר ְיעָּ תָּ ְליוֹּ י כִּ ְסרּונִּ ת יִּ  . ז( ,)תהלים טז ' ֵלילוֹּ

  

   א, ב  הראי"ה קוק, אורות התורה .6

 

ֶאת   ָאה  ֶׁשָמצְּ ָהֻאָמה,  ֶׁשל  ָיּה  ָאפְּ ֶעֶצם  בְּ ֻמַנַחת  ֶפה  ַעל  ֶׁשבְּ כָ דַ תֹוָרה  ָתב. רְּ ֶׁשִבכְּ תֹוָרה  ֶׁשל  ִמי  ַהָשַמיְּ ַהִגלּוי  י  דֵּ יְּ ַעל  ּה 

ָתב ַעל ֶפה ִמתֹוָרה ֶׁשִבכְּ מּוָכה ִהיא תֹוָרה ֶׁשבְּ ַגלּוָתּה נְּ ִהתְּ ם ָהָראׁשִ   ; בְּ י ַהגֹורֵּ ָתב ֲהרֵּ ִתיָבָתּה ִהיא ַהתֹוָרה ֶׁשִבכְּ צא ֶאת נְּ   י ִלמְּ

ַההֹוד ֶׁשבָ   – ַגמֹות, ִעם ַהנֵַּצח וְּ ַגָמה ֶׁשל ַהמְּ יֹוָנה, ִעם ַהמְּ יֹון ֶׁשל ָהֻאָמה ִעם ָהֱאֹלהּות ָהֶעלְּ ָלה  ַהַּיַחש ָהֶעלְּ ַמעְּ עֹוָלִמים ּוִמלְּ

ָללּוָתם.    ֶׁשל ָכל כְּ

ִניִמי גָֻלה אֲאָבל ַבצּוָרה ַהפְּ ָמה סְּ י ָגרְּ יֹוָנה, ֲהרֵּ ִניִמית ָהֶעלְּ גָֻלָתם ַהפְּ ִביל סְּ ל ִבׁשְּ ָראֵּ ִישְּ ָנה לְּ נּוָזה  יִ ֹופִ ת ֲהֹלא ַהתֹוָרה ִנתְּ ת גְּ

יֶהם הֹוָפַעת תֹוָרה ִמן ַהָשַמִים ֲעלֵּ ָׁשּה ִמשֶרׁש תֹורָ  .זֹו לְּ ָׁשרְּ ַעל ֶפה בְּ יֹוָנה תֹוָרה ֶׁשבְּ את ֶעלְּ צֵּ ִנמְּ ָתבוְּ  .ה ֶׁשִבכְּ

י תֹוָרה' רֵּ ר ִמִדבְּ ִרים יֹותֵּ י סֹופְּ רֵּ   .א, ד(  )ירושלמי ברכות 'ֲחִביִבין ִדבְּ

 


