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 (1רמב"ם הלכות ברכות )רק א הלכה ג(
כשם שמברכין על ההנייה כך מברכין על כל מצוה ומצוה ואח"כ יעשה אותה.
 (2רמב"ם הלכות תפילה )פרק ז הלכה י(
המשכים לקרוא בתורה קודם שיקרא קריאת שמע בין קרא בתורה שבכתב בין קרא בתורה שבעל פה נוטל ידיו תחלה ומברך שלש ברכות
ואח"כ קורא ואלו הן :אשר קדשנו במצותיו וצונו על דברי תורה ,והערב נא יי' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך כל בית ישראל ונהיה אנחנו
וצאצאינו וצאצאי עמך יודעי שמך ועוסקי תורתך ברוך אתה יי' המלמד תורה לעמו ישראל ,ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו ברוך אתה יי' נותן התורה.

 (3שבת )דף קנ(.
אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר ,חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא דבעינן )דברים כג ,טו( והיה מחניך קדוש ,וליכא.
 (4רמב"ם הלכות תלמוד תורה )פרק א הלכה ח(
כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורין בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש
כחו אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום
ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה.
 (5יהושע )א ,ח( :לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה.
 (6מנחות )צט(:
שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל :כגון אני שלמדתי כל התורה כולה ,מהו ללמוד חכמת יונית? קרא
עליו המקרא הזה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה ,צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה
ולמוד בה חכמת יונית.
 (7רמב"ם הלכות תלמוד תורה )פרק ג הלכה ו(
מי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה ,לא יסיח דעתו לדברים אחרים.
 (8מלאכי ג' :ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו,
 (9חגיגה )ט(:
מאי דכתיב ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו ,היינו צדיק היינו עובד אלהים ,היינו רשע היינו
אשר לא עבדו ,אמר ליה וכו' אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד.
 (10שמות )לג ,ו'( :ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב.
 (11שבת )פח(.
דרש רבי סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ,באו ששים ריבוא של מלאכי השרת ,לכל אחד ואחד מישראל קשרו
לו שני כתרים ,אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע .וכיון שחטאו ישראל ,ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה ,ופירקום.
שנאמר ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב.
 (12שמות )לד ,כט(:
ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו:
 (13שעורים לזכר אבא )חלק א' עמוד קסג(
 (14משנה אבות )פרק ו משנה א(
רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולא עוד אלא שכל העולם כלו כדי הוא לו נקרא ריע אהוב אוהב את
המקום אוהב את הבריות משמח את המקום משמח את הבריות ומלבשתו ענוה ויראה ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר
ונאמן ומרחקתו מן החטא ומקרבתו לידי זכות ונהנין ממנה עצה ותושיה בינה וגבורה ,וכו'
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 (15מכות )כב(:
אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה ,דאילו בס"ת כתיב ארבעים ,ואתו
רבנן בצרו חדא.
 (16ירמיהו )ט ,יא-יב( :מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגדה על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עבר:
)יב( ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה:
 (17נדרים )דף פא(.
דאמר רב יהודה אמר רב ,מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ,דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו ,עד
שפירשו הקב"ה בעצמו ,דכתיב ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו' ,היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה ,אמר רב יהודה
אמר רב שאין מברכין בתורה תחלה.
 (18ב"ח או"ח סימן ל"ג
 (19תמיד )לב :(:תנא רבי חייא כל העוסק בתורה בלילה  -שכינה כנגדו ,שנאמר )איכה ב'( קומי רוני בלילה לראש
אשמורות שפכי כמים לבך נכח פני ה'.
 (20שמות )כד ,יג( :ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים:
 (21רש"י )שמות כד ,יג(
)יג( ויקם משה ויהושע משרתו  -לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן .ואומר אני ,שהיה התלמיד מלוה לרב עד מקום הגבלת
תחומי ההר ,שאינו רשאי לילך משם והלאה ,ומשם ויעל משה לבדו אל הר האלהים ,ויהושע נטה שם אהלו ונתעכב שם כל
ארבעים יום ,שכן מצינו ,כשירד משה )לקמן לב יז( וישמע יהושע את קול העם ברעה ,למדנו שלא היה יהושע עמהם:
 (22רמב"ם הלכות תפילין )פרק ד הלכה כה(
קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות
רעות אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק ,לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא ,אמרו עליו על רב תלמידו של רבינו

הקדוש שכל ימיו לא ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין.
 (23שמות )כה ,ב( :דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי:
 (24שו"ת אגרות משה אבן העזר )ח"א סימן קב ד"ה ובדבר שאלתך(
ובדבר שאלתך אם יש מצוה עכשיו לדור בא"י כהרמב"ן או כהר' חיים בתוס' כתובות דף ק"י דאינה מצוה בזה"ז .הנה רוב
הפוסקים סברי דהוא מצוה .אבל פשוט שאין זה בזה"ז מצוה חיובית שעל הגוף דא"כ היה ממילא נמצא שאסור לדור בחו"ל
משום שעובר על עשה כמו מי שילבש בגד של ד' כנפות בלא ציצית שיש איסור ללבוש כדי שלא יעבור על עשה דציצית ,ולא
הוזכר איסור אלא על הדר בא"י שאסור לצאת ע"מ לשכון בחו"ל ברמב"ם פ"ה ממלכים ה"ט ,וג"כ הא ודאי אינו איסור לאו
ואם היה איסור גם לאנשי חו"ל הי"ל לרמב"ם לומר סתם אסור לשכון בחו"ל אא"כ חזק בא"י הרעב משמע דרק ליושבי א"י
יש איסור שאסרו חכמים אבל מצד העשה אינה חיובית אלא כשדר שם מקיים מצוה .ובחדושי הארכתי הרבה בדברי ר"ח שבתוס' כתובות.
וכיון שאינה מצוה חיובית יש ודאי להתחשב בהחשש של הר"ח בתוס' אם יוכל ליזהר במצות התלויות בארץ ,והנני הדו"ש
ומברך אותך ,משה פיינשטיין
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