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 שמות רבה מא. 1

וכי כל התורה למד משה כתיב בתורה )איוב יא( ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים ולארבעים יום למדה משה אלא כללים ...
 .למדהו הקב"ה למשה 

 מהר"ל דרך חיים משנה א . 2
, ולא קבל משה כל התורה כדאיתא במסכת משה קבל תורה מסיני. אמר אצל משה לשון קבלה, כי המקבל הוא מקבל לפי כחו

שבועות )ה' ע"א( דאמר שם אלא מעתה גבי תורה דכתיב ונעלמה מעיני כל חי מי איכא מאן דידע לה והא כתיב לא ידע אנוש 
 ערכה וגו', א"כ אי אפשר לומר שקבל משה כל התורה כולה עד שידע כל התורה כולה, אלא מקבל התורה מה שאפשר לקבל.

 ת הראי"ה שבועות עמוד מטמאורו .3
כ"א על כדי לאמת לנו ענין תורה שבע"פ למען נלך בדרכי השי"ת ע"פ התורה, לא דיבר  ע"כ כשסדרו במשנה סדר הקבלה 

ליהושע", ולא כתוב שמה משה קבל את התורה מסיני,  התורה המושגת לנו עכשיו, ואמר: "משה קבל תורה מסיני, ומסרה   
  המיומנת שבירך.-עולה ראשונה" ו"הירך"  -מנת שבתורה כמו "העולה"המיו דהתורה משמע  

 קהלת רבה פרשה ב ) א ( .4
 ר' חזקיה בש"ר סימון בר זבדי אמר כל התורה שאת למד בעוה"ז הבל הוא לפני תורה שבעולם הבא .

 שם,  יא )ז( .א4
 תורה שאדם למד בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח.

 מאמר תשיעי -בעשרה מאמרות -הקדוש השל"ה .5
רוצה לומר אף על פי שאינו מעניש על המחשבה, מכל מקום ה' יודע אותה אף כשעדיין לא יצתה לפועל והיא הבל, כי כל …

 דבר שלא נגמר נקרא הבל...
 ע"ז יז,ב .6 

לא אלהי אמת ]וגו'[ מאי ללא אמר רב הונא כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר וימים רבים לישראל ל
 אלהי אמת שכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה .

 פרק ד  -שער עבודת האלהים  -השער השלישי  -א.  ספר חובות הלבבות 6
והאזהרה. וביאור זה, כי כל העושה מעשה, אם הוא מן הצווים הוא מעשה טוב, ואם  כל מעשי בני אדם אינם יוצאים מן הצווי

יניח מעשותו והוא יכול לעמוד בחובתו, הוא מקצר. וכן מי שעושה דבר מן האזהרות הוא חוטא, ואם יניח מעשותו, הוא צדיק, 
 דרכיו הלכו. כשיניחנו בעבור יראת ה', כמו שאמר הכתוב )תהלים קיט ג(: אף לא פעלו עולה ב

, כאשר אמר )תהלים קיב ה(: טוב איש חונן ומלוה יכלכל ואם יעשה מן המעשים המותרים על דרך שוה ונכונה, הוא צדיק
 הסיפוק, הוא מקצר, מפני שהוא מביא למה שהזהיר ממנו  -דבריו במשפט; ואם יהיה מרבה ועובר די 

 האלהים... ומעשהו מגונה:
 נתיב גמ"ח .7

ה בלבד הרי אין זה רק השכלה, ובהשכלה אין לו אלוה רק צריך מעשה שהוא מתחבר אל התורה והוא שייך ואם עוסק בתור
 7כמו שמצינו אלו שני דברים ביחד בכל מקום לתורה, וזה הוא גמילות חסדים

 יבמות ק"ט ע"ב  .ב7
לו אלא תורה אין לו אלא תורה. הא  דתניא רבי יוסי אומר כל האומר אין לו תורה אין לו תורה. פשיטא. אלא כל האומר אין 

כל שישנו בעשייה ישנו בלימוד כל שאינו  -נמי פשיטא. אלא דאפילו תורה אין לו. מ"ט אמר רב פפא אמר קרא ולמדתם ועשיתם
 בעשייה אינו בלמידה.

 אבות ב  ג.7
יהם משכחת עון. וכל תורה שאין )ב( רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שנ 

 עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עון. 
 אבות ג . ד7
 .אם אין דרך ארץ, אין תורה )יז( רבי אלעזר בן עזריה אומר, אם אין תורה, אין דרך ארץ. 
 מאורות הראי"ה שבועות עמוד נ  .8

זמן התיקון הראשון, ע"כ אמר  למטה זה הי' רק כפי הצורך לתיקון העולם עד   וענין הקבלה מסיני היינו ע"י הורדת הענינים
 קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה", התורה העיקרית, שעל ידי שמירת   "תורה", בלא ה' הידיעה. ובהגדה אמר: "אלו  

 אותנו גם בה. יכה  התורה כפי שהיא בערכנו הנוכחי נזכה לה לע"ל, שכבר שפרה לנו נחלתינו וז
 א תתלד.שמונה קבצים . 9 

שאיפתי גדולה היא לחבר את התורה הרוחנית עם התורה המעשית. בימים הראשונים, בימי הנביאים בודאי, היו שתי התורות 
שני מחוברות בחיבור גמור, וגם בימי התנאים והאמוראים גם כן, ומהלך התלמוד הירושלמי הוא בודאי בצורה של איגודם של 

חלקי התורה הללו. אמנם חתימת הבבלי באה לתן האפשרות לאור התורה שיאיר גם במחשכים. והזמן דורש כעת להחזיר את 
 ההופעה לאיתנה.

 / שמעו אלי עמי חדריו.  11
, ונתתי רוחי בכם וחייתם. ישראלאדמת  אלקברותיכם והבאתי אתכם  את פתחיקום וכארי יתנשא, הנה אני  כלביא עםהן 

 נותן לכם.  אני חיים לעתידנתתי בכם,  תורהלשעבר 
 


