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מצוות תלמוד תורה
מטרת המקורות – לפתוח פתח לדיו על משמעותה של מצוות תלמוד תורה.
•

באופ חריג במקצת נפתח ,שלא עפ"י הסדר הכרונולוגי ,בדבריו של הרמב" בעניי
)מקורות  .(12שימו לב לשתי נקודות משמעותיות בדבריו :ראשית ,לניסוחי השוני של
החיוב והגדרת המצווה .שנית ,למקורות בתורה עליה מצביע הרמב":

 .1רמב" הלכות תלמוד תורה פרק א
הלכה א
נשי ועבדי וקטני פטורי מתלמוד תורה ,אבל קט אביו חייב ללמדו תורה שנאמר ולמדת
אות את בניכ לדבר ב ,ואי האשה חייבת ללמד את בנה שכל החייב ללמוד חייב ללמד.
הלכה ח
כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בי עני בי עשיר בי של בגופו בי בעל יסורי בי בחור בי
שהיה זק גדול שתשש כחו אפילו היה עני המתפרנס מ הצדקה ומחזר על הפתחי ואפילו בעל
אשה ובני חייב לקבוע לו זמ לתלמוד תורה ביו ובלילה שנאמר והגית בו יומ ולילה.
 .2ספר המצוות לרמב" מצות עשה יא
והמצוה הי"א היא שצונו ללמוד חכמת התורה וללמדה וזה הוא שנקרא תלמוד תורה והוא אמרו
)ש( ושננת לבני .$ולשו ספרי לבני $אלו תלמידי $וכ אתה מוצא בכל מקו שהתלמידי
קרוי בני שנאמר ויצאו בני הנביאי .וש נאמר ושננת שיהו מחודדי בתו $פי $כשאד
שואל $דבר לא תהא מגמג לו אלא אמור לו מיד .וכבר נכפל הצווי הזה פעמי רבות ,ולמדת
ועשית ,למע ילמדו )פ' ויל .($וכבר התפזר הזרוז על מצוה זו ולשקוד בה תמיד במקומות הרבה
מ התלמוד.
•

הרמב" מביא בדבריו פסוקי שוני ,עיינו בהקשרי המלאי של הפס' ,ונסו לחשוב

הא יש ביניה הבדלי משמעותיי:
 .4דברי פרק יא
ט2טפֹת ֵ3י
ֶד ֶכ וְ ָהיְ 0ל ָ
0ק ְַ /ר ֶ' א ָֹת ְלא2ת ַעל י ְ
ַפ ְֶ /כ ְ
)יח( וְ ַ* ְמ ֶ' ֶאת ְָ ,ב ַרי ֵא ֶ-ה ַעל ְל ַב ְב ֶכ וְ ַעל נ ְ
ֵיכ:
ֵעינ ֶ
ק0מ ָ:$
0ב ֶ
0ב ְָ /כ ְְ $ָ 3
0ב ֶל ְכ ְ' ַָ $ב ֶֶ ,ר ְְ $
ית ְָ $
ֵיכ ְל ַד ֵ3ר ְָ /ִ 3ְ 3ב ְ' ֵָ 3ְ $ב ֶ
)יט( וְ ִל ְַ 4ד ֶ' א ָֹת ֶאת ְ3נ ֶ
י:$
0ב ְָ /ע ֶר ָ
ית ִָ $
0כ ַת ְב ָ' ַעל ְמז0ז2ת ֵֶ 3
)כ ( ְ
ימי ַה ַָ 8מיִ  ַעל
יכ ָל ֵתת ָל ֶה ִֵ 7
ֵיכ ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶ/ר נִ ְ3ַ /ע ה' ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ימי ְבנ ֶ
יכ וִ ֵ
)כא( ְל ַמ ַע יִ ְר 03יְ ֵמ ֶ
:ר :9ס
ָה ֶ
 .5יהושע פרק א
ָמי
'2רה ֲא ֶ/ר ִצ $ָ ְ0מ ֶֹ/ה ַע ְב ִ,י <ל ָ'ס0ר ִמ ֶ 0=4י ִ
ֶא ַמְ 9מאֹד ִל ְ/מֹר ַלעֲ*2ת ְָ 7כל ַה ָ
)ז( ַרק ֲחזַק ו ֱ
*0מֹאול ְל ַמ ַע ַ' ְ* ִ7יל ְ3כֹל ֲא ֶ/ר ֵ' ֵל ְ:$
ְ
ָליְ ָלה ְל ַמ ַע ִ' ְ/מֹר ַלעֲ*2ת ְָ 7כל ַה ָ7ת0ב 7ִ 23י :ז
י2מ ו ַ
ית ָ 23
י $וְ ָה ִג ָ
'2רה ַה>ֶה ִמ ִ? ָ
)ח( לֹא יָמֵ /0ס ֶפר ַה ָ
ֶאת ְָ ,ר ֶכ ָ $וְ :ז ַ' ְ* ִ7יל:
יח
ַ' ְצ ִל ַ
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 .6דברי פרק ו
ק0מ ָ:$
0ב ֶ
0ב ְָ /כ ְְ $ָ 3
0ב ֶל ְכ ְ' ַָ $ב ֶֶ ,ר ְְ $
ית ְָ $
ֶי $וְ ִד ְַ 3ר ָ' ְָ /ִ 3ְ 3ב ְ' ֵָ 3ְ $ב ֶ
)ז( וְ ִַ=/נְ ָ' ְל ָבנ ָ
ֶי:$
ָד ָ $וְ ָהיְ 0לט ָֹטפֹת ֵ3י ֵעינ ָ
0ק ְַ /ר ָ' ְלא2ת ַעל י ֶ
)ח( ְ
י :$ס
0ב ְָ /ע ֶר ָ
ית ִָ $
0כ ַת ְב ָ' ַעל ְמז0זֹת ֵֶ 3
)ט( ְ
לאחר שראינו את המקורות הבסיסיי ,במקרא וברמב" ,ננסה לחשוב:
•

מהו באמת מקור החיוב על מצוות תלמוד תורה?

•

הא התורה יכולה לצוות על לימוד עצמה?

•

מדוע לימוד כזה הוא בעל משמעות?

•

למי חשוב לימוד כזה?

המקורות הבאי עוסקי במצוות הקהל .מיש שסיי את ההכנה במקורות  ,15יכול להמשי$
ולעי' במקורות הבאי ,שבה נעסוק בעיקר בשיעור עצמו.
 .7דברי פרק לא
ֵל ְ $מ ֶֹ/ה וַיְ ַד ֵ3ר ֶאת ַה ְָ ,ב ִרי ָה ֵא ֶ-ה ֶאל ָ7ל יִ ְ* ָר ֵאל:
)א( ַוֶ B
:מר ֵא ַלי לֹא
א0כל ע2ד ָל ֵצאת וְ ָלב2א וַה' ַ
ֹאמר ֲא ֵל ֶה ֵֶ 3מ:ה וְ ֶע ְ* ִרי ָ/נָה :נ ִֹכי ַה 2Bלֹא ַ
)ב( ַוֶ B
ַר ֵַ ,ה>ֶה:
ַת ֲעבֹר ֶאת ַהְ B
ֶי$
הַ /2ע ה0א ע ֵֹבר ְל ָפנ ָ
יר ְ 'ָ /יְ D
ֶי $וִ ִ
ִַ /מיד ֶאת ַה2Cיִ  ָה ֵא ֶ-ה ִמ ְָ -פנ ָ
ֶי $ה0א י ְ
י $ה0א ע ֵֹבר ְל ָפנ ָ
)ג( ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲַ 7א ֶ/ר ִ3ֶ ,ר ה':
<ר ָצ ֲא ֶ/ר ִה ְִ /מיד א ָֹת:
0ל ְ
0לע2ג ַמ ְל ֵכי ָה ֱאמ ִֹרי ְ
)ד( וְ ָע ָ*ה ה' ָל ֶה ֲַ 7א ֶ/ר ָע ָ*ה ְל ִסיחְ 2
יתי ֶא ְת ֶכ:
ית ָל ֶה ְָ 7כל ַה ְִ 4צוָה ֲא ֶ/ר ִצִ ִ0
ֲ* ֶ
ֵיכ ַוע ִ
)ה( 0נְ ָתנָ ה' ִל ְפנ ֶ
ַע ְז ֶב ָ :Eפ
ַר ְ? ָ $וְ לֹא י ַ
י $ה0א ַהה ֵֹל ְִ $ע ָ $ְ 4לֹא י ְ
ֵיה ִ7י ה' ֱאל ֶֹה ָ
ירא 0וְ <ל ַ' ַע ְרצִ 0מ ְ?נ ֶ
)ו( ִח ְזק 0וְ ִא ְמצ< 0ל ִ' ְ
<'ה ָ'ב2א ֶאת ָה ָע ַה>ֶה ֶאל
ֶא ָמ7ִ 9י ָ
ֹאמר ֵא ָליו ְל ֵעינֵי ָכל יִ ְ* ָר ֵאל ֲחזַק ו ֱ
יהַ /2ע ַוֶ B
)ז( וְַ ִBק ָרא מ ֶֹ/ה ִל D
א2ת:
יל=ָה ָ
<'ה ַ'נְ ִח ֶ
:רֲ 9א ֶ/ר נִ ְ3ַ /ע ה' ַל ֲאב ָֹת ָל ֵתת ָל ֶה וְ ָ
ָה ֶ
ירא וְ לֹא ֵת ָחת:
ַע ְז ֶב ָ Eלֹא ִת ָ
ַר ְ? ָ $וְ לֹא י ַ
ֶי $ה0א יִ ְהיֶה ִע ָ $ְ 4לֹא י ְ
)ח( וַה' ה0א ַהה ֵֹל ְְ $ל ָפנ ָ
ֹהנִ י ְ3נֵי ֵלוִ י ַה= ְֹ* ִאי ֶאת ֲארִ 3ְ 2רית ה' וְ ֶאל ָ7ל
'2רה ַה>ֹאת וַ'ְ ִBנֶָ Fאל ַהֲ 7
)ט( וְַ ִBכ'ֹב מ ֶֹ/ה ֶאת ַה ָ
ִז ְקנֵי יִ ְ* ָר ֵאל:
א2ת ֵלאמֹר ִמ ֵַ /ֶ 9Gבע ָ/נִ י ְ3מ ֵֹעד ְ/נַת ַה ְִ 8מ ָHה ְַ 3חג ַה 27IDת:
)י( וַיְ ַצו מ ֶֹ/ה ָ
'2רה ַה>ֹאת ֶנגֶד ָ7ל
י4ָ 3ַ $קֲ 2א ֶ/ר יִ ְב ָחר ִ' ְק ָרא ֶאת ַה ָ
)יא( ְ3ב2א ָכל יִ ְ* ָר ֵאל ֵל ָרא2ת ֶאת ְ?נֵי ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֵיה:
:זנ ֶ
יִ ְ* ָר ֵאל ְְ 3
ָראֶ 0את
0ל ַמ ַע יִ ְל ְמד 0וְ י ְ
יְ $ל ַמ ַע יִ ְְ /מעְ 0
ֵר ֲָ $א ֶ/ר ִָ /ְ 3ע ֶר ָ
ָ/י וְ ַה ַ JHוְ ג ְ
ָ/י וְ ַה= ִ
)יב( ַה ְק ֵהל ֶאת ָה ָע ָה ֲאנ ִ
'2רה ַה>ֹאת:
יכ וְ ְָ /מרַ 0לעֲ*2ת ֶאת ָ7ל ְִ ,ב ֵרי ַה ָ
ה' ֱאל ֵֹה ֶ
<' ַח ִBי ַעל
ָמי ֲא ֶ/ר ֶ
יכ ָ7ל ַהִ B
ָדע 0יִ ְְ /מע 0וְ ָל ְמדְ 0ליִ ְר:ה ֶאת ה' ֱאל ֵֹה ֶ
ֵיה ֲא ֶ/ר לֹא י ְ
0בנ ֶ
)יג( ְ
ַר ֵ4ָ /ָ ,ה ְל ִר ְ:F'ָ /
<' ע ְֹב ִרי ֶאת ַהְ B
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶ/ר ֶ

הקתדרה לערכי היהדות ע"ש בלשנר

דרומא

– בית מדרש לסטודנטים

 28אפריל 2008
 .8משנה מסכת סוטה פרק ז
]ו[ פרשת המל $כיצד? מוצאי יו טוב הראשו ]אחרו[ של חג בשמיני]ת[ במוצאי שביעית עושי לו
בימה של ע 9בעזרה והוא יושב עליה ,שנאמר )דברי ל"א( מק 9שבע שני במועד וגו'.
 .9רמב" הלכות חגיגה פרק ג
הלכה א
מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשי ונשי וט Jבכל מוצאי שמיטה בעלות לרגל ולקרות
באזניה מ התורה פרשיות שה מזרזות אות במצות ומחזקות ידיה בדת האמת ,שנאמר מק9
שבע שני במועד שנת השמטה בחג הסכות בבוא כל ישראל לראות וגו' הקהל את הע האנשי
והנשי והט Jוגר $אשר בשערי $וגו'...
הלכה ו
וגרי שאינ מכירי חייבי להכי לב ולהקשיב אזנ לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיו
שניתנה בו בסיני ,אפילו חכמי גדולי שיודעי כל התורה כולה חייבי לשמוע בכוונה גדולה
יתרה ,ומי שאינו יכול לשמוע מכוי לבו לקריאה זו שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת
ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה ,שהמל $שליח הוא להשמיע דברי האל.
 .10דברי פרק ט
יה ְָ 7כל ַה ְָ ,ב ִרי ֲא ֶ/ר ִ3ֶ ,ר ה'
ֲל ֶ
)י( וַ 'ֵ ִBה' ֵא ַלי ֶאת ְ/נֵי ל0חֹת ָה ֲא ָבנִ י ְD 7ת ִבי ְֶ 3א ְצ ַ3ע ֱאל ִֹהי ַוע ֵ
'ָ $2ה ֵא3ְ /יַ 2ה ָָ Gהל.
ִע ֶָ 4כ ָָ 3הר ִמ ְ
•

שני הקטעי הבאי )מקורות  ,(1112נצרכי להבנת דברי ה"מש $חכמה" )מקור (13

 .11תלמוד בבלי מסכת סנהדרי $ד %כא עמוד ב
בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשו הקודש ,חזרה וניתנה לה בימי עזרא בכתב
אשורית ולשו ארמי... .
תניא ,רבי יוסי אומר :ראוי היה עזרא שתינת תורה על ידו לישראל ,אילמלא )לא( קדמו משה.
 .12תלמוד בבלי מסכת ברכות ד %כז עמוד ב
תנו רבנ :מעשה בתלמיד אחד שבא לפני רבי יהושע ,אמר לו :תפלת ערבית רשות או חובה? אמר
ליה :רשות .בא לפני רב גמליאל ,אמר לו :תפלת ערבית רשות או חובה? אמר לו :חובה .אמר לו:
והלא רבי יהושע אמר לי רשות! אמר לו :המת עד שיכנסו בעלי תריסי לבית המדרש .כשנכנסו
בעלי תריסי ,עמד השואל ושאל :תפלת ערבית רשות או חובה? אמר לו רב גמליאל :חובה .אמר
לה רב גמליאל לחכמי :כלו יש אד שחולק בדבר זה? אמר ליה רבי יהושע :לאו .אמר לו:
והלא משמ $אמרו לי רשות! אמר ליה :יהושע ,עמוד על רגלי $ויעידו ב !$עמד רבי יהושע על רגליו
ואמר :אלמלא אני חי והוא מת  יכול החי להכחיש את המת ,ועכשיו שאני חי והוא חי  היא$
יכול החי להכחיש את החי? היה רב גמליאל יושב ודורש ,ורבי יהושע עומד על רגליו ,עד שרננו כל
הע ואמרו לחוצפית התורגמ :עמוד! ועמד.
אמרי :עד כמה נצעריה וניזיל? בראש השנה אשתקד צעריה ,בבכורות במעשה דרבי צדוק צעריה,
הכא נמי

צעריה ,תא ונעבריה! מא נוקי ליה? נוקמיה לרבי יהושע? בעל מעשה הוא;
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נוקמיה לרבי עקיבא? דילמא עניש ליה ,דלית ליה זכות אבות; אלא נוקמיה לרבי אלעזר ב עזריה,
דהוא חכ והוא עשיר והוא עשירי לעזרא .הוא חכ  דאי מקשי ליה מפרק ליה ,והוא עשיר  דאי
אית ליה לפלוחי לבי קיסר א Jהוא אזל ופלח ,והוא עשירי לעזרא  דאית ליה זכות אבות ולא מצי
עניש ליה...
]רש"י
אשתקד  שנה שעברה.
בראש השנה  במסכת ראש השנה )ד Jכ"ה א( ,שאמר לו :גוזר אני עלי $שתבא אצלי במקל $ובמעותי $ביו הכפורי
שחל להיות בחשבונ.$
בבכורות  במסכת בכורות )ד Jלו א'(.
במעשה דרבי צדוק  בבכורות הוא ,רבי צדוק הוה ליה בוכרא ,ואמר ליה רב גמליאל לרבי יהושע :עמוד על רגלי $כו'
כי הכא.
תא ונעבריה  בואו ונעביר אותו מ הנשיאות.
בעל מעשה הוא  והוה ליה לרב גמליאל צערא טפי.
לית ליה זכות אבות  ודילמא עניש ליה רב גמליאל[.

אותו היו )שהוכרז ראב"ע כנשיא( סלקוהו לשומר הפתח ונתנה לה רשות לתלמידי ליכנס .שהיה
רב גמליאל מכריז ואומר :כל תלמיד שאי תוכו כברו  לא יכנס לבית המדרש .ההוא יומא
אתוספו כמה ספסלי.
 .13מש' חכמה על התורה )ר' מאיר שמחה הכה $מדווינסק( ,תחילת פרשת ויל'
ויתנה לכהני בני לוי .בירושלמי פרק א' דיבמות" :ראה את ר' אלעזר ב עזריה וקרא עליו נער
הייתי וכו' ,מכיר אני שהוא דור עשירי לעזרא ,ועיניו דמיי לדידיה )ועיניו דומות לשלו( .העניי ,כי
מצאנו בעזרא ששינה הכתב ,והוא כי באמת יאות לפי משפטי התורה אשר התורה תהא מסורה
ביד הכהני הלויי והזקני ,אשר יש בה כל מכמני השלמות והפרושי היושבי בירושלי,
וכל מי שנדבו לבו להתקרב אל התורה יבוא לירושלי ,כמו שמצאנו בר' אליעזר ב הורקנוס .והיו
הישיבות הגדולות אשר נקבצו כל הראוי בה לפי חכמת בינת ,וכ מצאנו בספרי על קרא דלמע
תלמד ליראה את ה'.
ומפני זה היה התורה כתובה בכתב עברי למע לא ילמד מי שאינו ראוי ,ויהיה כזורק אב
למרקוליס ,ולא ירהב הנער בזק לאמר ג אנכי הרואה ויודע סתרי החכמה כמו.$
אמנ עזרא ראה בזמנו לפי פיזור ישראל בעמי והשכח מאית עיקרי התורה ונסת החזו
ובטלו הרואי באספקלריא המאירה ,יותר נאות לכתבה בלשו מוב לכל הרוצה לדעת ,וחכמות
בחו 9תרונה .ומוטב להגיע אל המטרה הנאותה להרחיב הדעת באר) 9כאשר באמת נתפשטה עד
מאד התורה בזמ בית שני ,כידוע( ולסבול ההיזק המגיע ,אשר כבר הגיע מזה בבית שני כידוע,
מתלמידי שלא שמשו כל צרכ ,וזה פשט ברוח הקדש רוח אלקי אשר הופיע עליו ממרו,
והפליגו חז"ל זה עד כי אמרו ראוי היה עזרא להינת תורה על ידו כמו ע"י משה...
וכ מצאנו עניי כזה לר' אלעזר ב עזריה ,שרב גמליאל הנשיא היה בדעתו לסתו כל דבר
המקובל לבלי לפרש טעמו ,כאשר מצאנו לו בכמה מקומות "מקובל אני מאבותי" ,וכ שלא לקבל
רק הנאות להגיע אל מטרת השלמות ולמעט התלמידי ,וכל מי שאי תוכו כברו אל יכנס.
לא כ ראב"ע ,מצאנו לו שמיד שישב בנשיאות אמר "כל הרוצה לכנוס – יבוא ויכנוס" ,ואיתווספו
מאה ספסלי בבי מדרשא ,וכ בכל מקו תמצא שמפרש טע כל דבר.

הקתדרה לערכי היהדות ע"ש בלשנר

