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לימוד תורה
ראו את סדר ההלכות בפרק א – מה קשה בו? איך הייתם מסדרים את ההלכות? מהו תוכן מצוות לימוד
תורה?
 .1רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א
הלכה א
נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה ,אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה שנאמר ולמדתם אותם את
בניכם לדבר בם ,ואין האשה חייבת ללמד את בנה שכל החייב ללמוד חייב ללמד.
הלכה ב
כשם שחייב אדם ללמד את בנו כך הוא חייב ללמד את בן בנו שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך ,ולא בנו ובן
בנו בלבד אלא מצוה על כל חכם וחכם מישראל ללמד את כל התלמידים אע"פ שאינן בניו ,שנאמר ושננתם
לבניך מפי השמועה למדו בניך אלו תלמידיך שהתלמידים קרויין בנים שנאמר ויצאו בני הנביאים ,אם כן למה
נצטוה על בנו ועל בן בנו ,להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חבירו.
הלכה ג
וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו ,ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם ,מי שלא למדו אביו חייב ללמד את
עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם ,וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה
מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה ואין המעשה מביא לידי תלמוד.
הלכה ד
היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה הוא קודם לבנו ,ואם היה בנו נבון ומשכיל להבין מה
שילמוד יותר ממנו בנו קודם ,ואע"פ שבנו קודם לא יבטל הוא ,שכשם שמצוה עליו ללמד את בנו כך הוא
מצווה ללמד עצמו.
הלכה ה
לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך ישא אשה שאם נשא אשה תחלה אין דעתו פנויה ללמוד ,ואם היה יצרו
מתגבר עליו עד שנמצא שאין לבו פנוי ישא ואחר כך ילמוד תורה.
הלכה ו
מאימתי אביו חייב ללמדו תורה משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה לנו משה ושמע ישראל ,ואחר כך מלמדו
מעט מעט פסוקים פסוקים עד שיהיה בן שש או בן שבע הכל לפי בוריו ,ומוליכו אצל מלמד התינוקות.
הלכה ז
היה מנהג המדינה ליקח מלמד התינוקות שכר נותן לו שכרו ,וחייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב
כולה ,מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר מותר ללמד בשכר ,אבל תורה שבעל פה אסור ללמדה בשכר
שנאמר ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' וגו' מה אני בחנם למדתי אף אתם למדתם בחנם
ממני וכן כשתלמדו לדורות למדו בחנם כמו שלמדתם ממני ,לא מצא מי שילמדו בחנם ילמדו בשכר שנאמר
אמת קנה ,יכול ילמד לאחרים בשכר תלמוד לומר ואל תמכור ,הא למדת שאסור לו ללמד בשכר אע"פ שלמדו
רבו בשכר.
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.
הלכה ט
גדולי חכמי ישראל היו מהן חוטבי עצים ומהן שואבי מים ומהן סומים ואף על פי כן היו עוסקין בתלמוד
תורה ביום ובלילה והם מכלל מעתיקי השמועה איש מפי איש מפי משה רבינו.
הלכה י
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עד אימתי חייב ללמוד תורה עד יום מותו שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך ,וכל זמן שלא יעסוק בלימוד
הוא שוכח.
הלכה יא
וחייב לשלש את זמן למידתו ,שליש בתורה שבכתב ,ושליש בתורה שבעל פה ,ושליש יבין וישכיל אחרית דבר
מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר
המדות והיאך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה ,וענין זה הוא הנקרא גמרא.
הלכה יב
כיצד היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו שלש שעות ביום ובתורה תשע ,אותן התשע קורא בשלש מהן
בתורה שבכתב ובשלש בתורה שבעל פה ובשלש אחרות מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר ,ודברי קבלה בכלל
תורה שבכתב הן ופירושן בכלל תורה שבעל פה ,והענינים הנקראים פרדס בכלל הגמרא הן ,במה דברים
אמורים בתחלת תלמודו של אדם אבל כשיגדיל בחכמה ולא יהא צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק
תמיד בתורה שבעל פה יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני
תורה ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו.
הלכה יג
אשה שלמדה תורה יש לה שכר אבל אינו כשכר האיש ,מפני שלא נצטוית ,וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו
לעשותו אין שכרו כשכר המצווה שעשה אלא פחות ממנו ,ואע"פ שיש לה שכר צוו חכמים שלא ילמד אדם
את בתו תורה ,מפני שרוב הנשים אין דעתם מכוונת להתלמד אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי
עניות דעתן ,אמרו חכמים כל המלמד את בתו תורה כאילו למדה תפלות ,במה דברים אמורים בתורה שבעל
פה אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה ואם למדה אינו כמלמדה תפלות.
מהו גדר החיוב של לימוד תורה לפי פרק א' ולפי פרק ג'?
 .2פרק ג
הלכה א
בשלשה כתרים נכתרו ישראל ,כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות ,כתר כהונה זכה בו אהרן שנאמר והיתה
לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם ,כתר מלכות זכה בו דוד שנאמר זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי ,כתר
תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל ,שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב ,כל מי שירצה יבא
ויטול ,שמא תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו
צדק בי שרים ישורו ,הא למדת שכתר תורה גדול משניהם.
הלכה ב
אמרו חכמים ממזר ת"ח קודם לכהן גדול עם הארץ שנאמר יקרה היא מפנינים ,מכהן גדול שנכנס לפני
ולפנים.
הלכה ג
אין לך מצוה בכל המצות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה אלא תלמוד תורה כנגד כל המצות כולן
שהתלמוד מביא לידי מעשה ,לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום.
הלכה ד
היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד תורה אם אפשר למצוה להעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודו ,ואם לאו
יעשה המצוה ויחזור לתלמודו.
הלכה ה
תחלת דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד ואחר כך על שאר מעשיו ,לפיכך אמרו חכמים לעולם יעסוק
אדם בתורה בין לשמה בין שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
הלכה ו
מי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה ,לא יסיח דעתו לדברים אחרים ,ולא ישים
על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת ,כך היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומים במשורה
הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ,ולא עליך הדבר לגמור ולא אתה בן
תשתה ועל
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חורין ליבטל ממנה ואם הרבית תורה הרבית שכר ,והשכר לפי הצער.
הלכה ז
שמא תאמר עד שאקבץ ממון אחזור ואקרא ,עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מעסקי ואחזור ואקרא ,אם
תעלה מחשבה זו על לבך אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם ,אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי ולא
תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה.
הלכה ח
כתוב בתורה לא בשמים היא ולא מעבר לים היא ,לא בשמים היא לא בגסי הרוח היא מצויה ולא במהלכי
מעבר לים היא ,לפיכך אמרו חכמים לא כל המרבה בסחורה מחכים ,וצוו חכמים הוי ממעט בעסק ועסוק
בתורה.
הלכה ט
דברי תורה נמשלו כמים שנאמר הוי כל צמא לכו למים ,לומר לך מה מים אינם מתכנסין במקום מדרון אלא
נזחלין מעליו ומתקבצים במקום אשבורן כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח ולא בלב כל גבה לב אלא
בדכא ושפל רוח שמתאבק בעפר רגלי החכמים ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו ועושה מלאכה בכל יום
מעט כדי חייו אם לא היה לו מה יאכל ושאר יומו ולילו עוסק בתורה.
הלכה י
כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חלל את השם ובזה את
התורה וכבה מאור הדת וגרס /וגרם /רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא ,לפי שאסור ליהנות מדברי תורה
בעולם הזה ,אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם ,ועוד צוו ואמרו אל תעשם עטרה
להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן ,ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל תורה שאין
עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון ,וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות.
הלכה יא
מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו ,ומדת חסידים הראשונים היא ,ובזה זוכה לכל כבוד
וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך
לעולם הבא שכולו טוב.
הלכה יב
אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן ,ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה,
אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה ,אמרו חכמים דרך
רמז זאת התורה אדם כי ימות באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באהלי החכמים ,וכן אמר
שלמה בחכמתו התרפית ביום צרה צר כחכה ,ועוד אמר אף חכמתי עמדה לי חכמה שלמדתי באף היא עמדה
לי ,אמרו חכמים ברית כרותה שכל היגע בתורתו בבית המדרש לא במהרה הוא משכח ,וכל היגע בתלמודו
בצנעה מחכים שנאמר ואת צנועים חכמה ,וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו תלמודו מתקיים בידו ,אבל
הקורא בלחש במהרה הוא שוכח.
הלכה יג
אף על פי שמצוה ללמוד ביום ובלילה אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה ,לפיכך מי שרצה לזכות בכתר
התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן אלא בתלמוד
תורה ודברי חכמה ,אמרו חכמים אין רנה של תורה אלא בלילה שנאמר קומי רוני בלילה ,וכל העוסק בתורה
בלילה חוט של חסד נמשך עליו ביום שנאמר יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי ,וכל בית
שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה אש אוכלתו שנאמר כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ,כי דבר
ה' בזה זה שלא השגיח על דברי תורה כל עיקר ,וכן כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק או שקרא ושנה
ופירש להבלי עולם והניח תלמודו וזנחו הרי זה בכלל בוזה דבר ה' ,אמרו חכמים כל המבטל את התורה
מעושר סופו לבטלה מעוני וכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר ,וענין זה מפורש הוא בתורה
הרי הוא אומר תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך ,ואומר
למען ענותך להטיבך באחריתך.
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לימוד תורה לנשים
 .3משנה מסכת סוטה פרק ג
משנה ד
אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות ועיניה בולטות והיא מתמלאת גידין והם אומרים הוציאוה
הוציאוה שלא תטמא העזרה אם יש לה זכות היתה תולה לה יש זכות תולה שנה אחת יש זכות תולה שתי
שנים יש זכות תולה שלש שנים מכאן אומר בן עזאי חייב אדם ללמד את בתו תורה שאם תשתה תדע
שהזכות תולה לה רבי אליעזר אומר כל המלמד בתו תורה כאילו לומדה תפלות רבי יהושע אומר רוצה אשה
בקב ותפלות מתשעה קבין ופרישות הוא היה אומר חסיד שוטה ורשע ערום ואשה פרושה ומכות פרושין
הרי אלו מכלי עולם:
משנה ה
רבי שמעון אומר אין זכות תולה במים המרים ואם אתה אומר הזכות תולה במים המאררים מדהה אתה את
המים בפני כל הנשים השותות ומוציא אתה שם רע על הטהורות ששתו שאומרים טמאות הן אלא שתלתה
להן זכות רבי אומר הזכות תולה במים המאררים ואינה יולדת ואינה משבחת אלא מתנוונה והולכת לסוף
היא מתה באותה מיתה:
מהו הפסול לשיטת ר' אליעזר
 .4תלמוד בבלי מסכת סוטה דף כא עמוד ב .
ר' אליעזר אומר :כל המלמד את בתו תורה מלמדה תיפלות.
תיפלות סלקא דעתך)יעלה על דעתך( ? אלא אימא )אמור( :כאילו למדה תיפלות.
אמר רבי אבהו :מאי טעמא דר"א ? דכתיב+ :משלי ח +אני חכמה שכנתי ערמה ,כיון שנכנסה חכמה
באדם  -נכנסה עמו ערמומית.
תפיסתו של ר"א ניכרת גם בסיפור הבא:
 .5תלמוד בבלי מסכת יומא דף סו עמוד ב
שאלה אשה חכמה את רבי אליעזר :מאחר שמעשה העגל שוין מפני מה אין מיתתן שוה? אמר לה :אין
חכמה לאשה אלא בפלך  ,וכן הוא אומר +שמות לה +וכל אשה חכמת לב בידיה טוו.
הסיפור מובא בגירסה מורחבת בירו':
 .6תלמוד ירושלמי מסכת סוטה פרק ג דף יט טור א /ה"ד
מטורנה שאלה את רבי לעזר מפני מה חט אחת במעשה העגל והן מתים בה שלש מיתות אמר לה אין
חכמתה של אשה אלא בפילכה דכתיב וכל אשה חכמת לב בידיה טוו אמ' לו הורקנוס בנו בשביל שלא
להשיבה דבר אחד מן התורה איבדת ממני שלש מאות כור מעשר בכל שנה אמר ליה ישרפו דברי תורה ואל
ימסרו לנשים וכשיצתה אמרו לו תלמידיו רבי לזו דחיתה לנו מה אתה משיב רבי ברכיה רבי אבא בר כהנא
בשם רבי ליעזר כל מי שהיה לו עדים והתראה היה מת בבית דין עדים ולא התרייה היה נבדק כסוטה לא
עדים ולא התרייה היה מת במגפה
מדוע ר"א סירב לענות לאשה? האם מדובר באיסור כללי או בשאלה המסוימת של האשה?
בבלי סוכה כח עמוד א
אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ומשנה תלמוד הלכות ואגדות דקדוקי תורה ודקדוקי
סופרים קלים וחמורים וגזרות שוות תקופות וגימטריאות שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים
משלות כובסין משלות שועלים דבר גדול ודבר קטן דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הויות דאביי ורבא
לקיים מה שנאמר )משלי ח( להנחיל אהבי יש ואוצרותיהם
רש"י שם:
תלמוד  -זו היא סברא שהיו התנאים האחרונים מדקדקים בדבריה ראשונים הסתומים לפרשם וליתן בהם
שעשו האמוראים אחר התנאים שפרשו דברי התנאים שלפניהם וקבעו בהם תלמוד.
טעם .כמו
דקדוק שבימי התנאים הוא הנקרא תלמוד.
ואותו
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מה פשר הקביעה של ר' יהושע
 .7תלמוד בבלי מסכת כתובות דף סב עמוד ב
א"ל רבה בר רב חנן לאביי :חמר ונעשה גמל  ,מאי? א"ל :רוצה אשה בקב ותיפלות מעשרה קבין
ופרישות.
 .8תוספות סוטה כא עמוד ב
רוצה אשה בקב ותיפלות  -פר"ח רוצה אשה שיהא בעלה חמר ויהא מצוי אצלה בכל שבת לתת לה עונתה
ולא יביא לה אלא קב חטים בלבד ולא יהא גמל שהולך בדרך רחוקה ואינו נותן לה עונה אלא אחת לשלשים
יום ואע"פ שמביא לה לשכרו ט' קבין חביבה עליה העונה בכל שבת וקב אחד מט' קבין ופרישות ל' יום
בירור המושג תיפלות
מהי מהותה של התפלות המתבררת מתוך המקורות?
 9א .תוספתא מסכת פסחים )ליברמן( פרק ח הלכה ו
אין עושין חבורה של נשים ועבדים וקטנים שלא לרבות את התפלה
 9ב .תלמוד בבלי מסכת פסחים דף צא עמוד א
...אמר ליה :מי עבדינן חבורה שכולה נשים? והתנן :אין עושין חבורת נשים ועבדים וקטנים .מאי לאו -
נשים לחודייהו ,ועבדים לחודייהו ,וקטנים לחודייהו?  -אמר ליה :לא ,נשים ועבדים וקטנים .נשים ועבדים -
משום תפלות  ,קטנים ועבדים  -משום פריצותא.
מי עבדינן – האם אנו עושין –כלומר האם מותר לעשות
לחודיהו – לחוד ,בנפרד.
 .10בראשית רבה )תיאודור-אלבק( פרשה ע ד"ה )יא( וישק יעקב
)יא( וישק יעקב לרחל כל נשיקה שלתיפלות בר מן ג' ,נשיקה שלגדולה ונשיקה שלפרקים ונשיקה
שלפרישות ,נשיקה שלגדולה ויקח שמואל את פך השמן ויצק על ראשו וישקהו )ש"א =שמואל א'= י א( ,
נשיקה שלפרקים וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו )שמות ד כז(  ,נשיקה שלפרישות ותשק ערפה
לחמותה )רות א יד(  ,ר' תנחומ' אמר אף נשיקה שלקריבות וישק יעקב לרחל שהיתה קרובתו.
.11תלמוד בבלי מגילה יב ב
אמר רבא יום השביעי שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות אבל עובדי
כוכבים שאוכלין ושותין אין מתחילין אלא בדברי תיפלות וכן בסעודתו של אותו רשע הללו אומרים מדיות
נאות והללו אומרים פרסיות נאות אמר להם אחשורוש כלי שאני משתמש בו אינו לא מדיי ולא פרסי אלא
כשדיי רצונכם לראותה אמרו לו אין ובלבד שתהא ערומה
ה .אחיתפל
דומה כי משמעות השם אחיתפל קשורה לתפלות .במה?
מומלץ לעיין הסיפור המלא בשמואל ב' פרקים טז' – יז'.
 .14שמואל ב פרק טז
אַב ָשׁלֹם בּוֹא ֶאל
ֹאמר ֲא ִחית ֶֹפל ֶאל ְ
ַע ֶשׂה) :כא( ַויּ ֶ
אַב ָשׁלוֹם ֶאל ֲא ִחית ֶֹפל ָהבוּ ָל ֶכם ֵע ָצה ַמה נּ ֲ
ֹאמר ְ
)כ( ַויּ ֶ
יך וְ ָחזְ קוּ ְי ֵדי ָכּל ֲא ֶשׁר ִא ָתּ ְך) :כב(
אָב ָ
אַשׁ ָתּ ֶאת ִ
יח ִל ְשׁמוֹר ַה ָבּ ִית וְ ָשׁ ַמע ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל ִכּי ִנ ְב ְ
יך ֲא ֶשׁר ִה ִנּ ַ
אָב ָ
ִפּ ַל ְג ֵשׁי ִ
ַע ַצת ֲא ִחית ֶֹפל ֲא ֶשׁר
אָביו ְל ֵעינֵי ָכּל ִי ְשׂ ָר ֵאל) :כג( ו ֲ
אַב ָשׁלוֹם ֶאל ִפּ ַלגְ ֵשׁי ִ
אַב ָשׁלוֹם ָהא ֶֹהל ַעל ַהגָּג ַו ָיּבֹא ְ
ַויַּטּוּ ְל ְ
ָה ֵהם ַכּ ֲא ֶשׁר ִי ְשׁאַל >< ִאישׁ ִבּ ְד ַבר ָה ֱאל ִֹהים ֵכּן ָכּל ֲע ַצת ֲא ִחית ֶֹפל גַּם ְל ָד ִוד גַּם
ָמים
ָעץ ַבּיּ ִ
יַ
ס
אַב ָשׁלֹם:
ְל ְ
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 .12ספרי דברים פיסקא א ד"ה מול סוף
]ובין תפל ולבן[ דברי תפלות שתפלו על המן וכן הוא אומר +במדבר כא ה +ונפשנו קצה בלחם הקלוקל,
אמר להם שוטים כל עצמם של מלכים אין בוררים להם אלא לחם קל שלא יהא אחד מהם גוסה ודלריא
אוחזתו אבל אתם בטובה שהיטבתי לכם בה אתם מתרעמים לפני הוי בשטות אביכם הלכתם שאמרתי
+בראשית ב יח +אעשה לו עזר כנגדו ,בטובה שהיטבתי לו בה נתרעם לפני ואמר +שם /בראשית /ג יב+
האשה אשר נתת עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל.
מיהו התופל לפי הספרי – האיש או האשה?
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