
Source Sheet – The מצוה of תלמוד תורה 
Shiur in memory of מנחם מענדל בן ליפא  

  ט-ה:דברים ו .1
 :   ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִכי ְמַצְּו ַהּיום ַעל ְלָבֶב

ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני ְוִדַּבְרָּת ָּבם 
: ּוְקַׁשְרָּתם ְלאות ַעל ָיֶד ְוָהיּו ְלטָטפת ֵּבין  ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ

: : ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזֻזות ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרי  ֵעיֶני
 
 כ-דברים י"א:י"ח .2

  ַעל ַנְפְׁשֶכם ְושְמֶּתם ֶאת ְּדָבַרי ֵאֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם וְ 
  ְלאות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטוָטפת ֵּבין ֵעיֵניֶכם:  ֹאָתםּוְקַׁשְרֶּתם 
ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם ְּבִׁשְבְּת ְּבֵביֶת  ֹאָתםְוִלַּמְדֶּתם 

: ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזות ֵּביֶת  ּוְבֶלְכְּת ַבֶּדֶר ּוְבָׁשְכְּב ּוְבקּוֶמ
 :ּוִבְׁשָעֶרי

 
 רמב"ן דברים ו:ז .3

גם אלה מצות מבוארות נרמזו כבר, כי  -ושננתם לבניך 
ֵּביִני ּוֵבין ," "ם ְלֹדֹרֵתיֶכםֻחַּקת עֹולָ מאחר שצוה במצות, "

זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ", "ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא ְלֹעָלם
", הנה אנחנו מצווים שידעו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲע ַאֲחֶרי

 בנינו המצות, ואיך ידעו אותם אם לא נלמדם?
 
 ז:רש"י דברים ו .4

הוא, שיהיו מחודדים בפיך, שאם לשון חדוד  -ושננתם 
ישאלך אדם דבר לא תהא צריך לגמגם בו, אלא אמור לו 

 מיד:
 
 יט:רש"י דברים יא .5

משעה שהבן יודע לדבר, למדהו תורה צוה לנו משה (דב' 
לג ד), שיהא זה למוד דבורו. מכאן אמרו, כשהתינוק 

מתחיל לדבר אביו מסיח עמו בלשון הקדש ומלמדו תורה, 
 שה כן הרי הוא כאלו קוברו:ואם לא ע

 
 אלשיך דברים פרק ו .6

יהיה זה כלל גדול בידם, כי הכנס דברי פיהם בלב 
לשמור ולעשות בכל לב  ”י ִגּבֹור ְׁשנּוִניםִחצֵ ”שומעיהם כ

ובכל נפש, או לבלתי הכנס רק להשמעות אזנים ואחרי כן 
 יהיו הדברים ההם רפויים בידם.

 
 
 
 

 בתרא דף כא עמוד אתלמוד בבלי מסכת בבא  .7
אמר רב יהודה אמר רב: ברם זכור אותו האיש לטוב 
ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה 

מלמדו תורה, מי  -מישראל; שבתחלה, מי שיש לו אב 
לא היה למד תורה, מאי דרוש? ולמדתם  -שאין לו אב 

ולמדתם אתם, התקינו שיהו מושיבין מלמדי  -אותם 
 תינוקות

 
 כא:משנה מסכת אבות ה .8

בן חמש שנים למקרא בן עשר למשנה בן שלש עשרה 
 למצות

 
 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ל עמוד א .9

אמר רב ספרא משום ר' יהושע בן חנניא, מאי דכתיב: 
אלא ושלשתם, לעולם  ְוִׁשַּנְנָּתם? אל תקרי ְוִׁשַּנְנָּתם ְלָבֶני

ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש 
 בתלמוד.

 
 לבוש יורה דעה סימן רמו .10

ודקדקו ז"ל שאם היה כתוב ושניתם בחד נון היה גם כן 
פירושו כן, ולמה כפל הנון, אלא הנון השניה מורה כאילו 
כתוב שני פעמים ושניתם, וכאילו אמר אחר שעשית כן 

 ת תעשה כן עוד פעם שנית דהיינו פעם שלישיתפעם שני
 

 משנה א מסכת פאה פרק א .11
ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּור. ַהֵּפָאה, ְוַהִּבּכּוִרים, ְוָהֵרָאיֹון, 
ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה. ֵאּלּו ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹוֵכל 

ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהָּבא. ִּכּבּוד ָאב ֵּפרֹוֵתיֶהן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ָוֵאם, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ַוֲהָבַאת ָׁשלֹום ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, 

 :ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם
 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ל עמוד א .12
אמר ריב"ל: כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו 

ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶני ילו קבלה מהר סיני, שנאמר: הכתוב כא
ֶהי  היֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני , וסמיך ליה: ְוִלְבֵני ָבֶני ֱא

 .ְּבֹחֵרב
  

 ח:שמות פרק יג .13
ִלי  ’הְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה 

  ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים:
  
 

 
 


