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ַחְרת ָּ" יםָּּוב ָֽ ְחֶיהְָּלַמַעןַָּבַחיִּ הָּתִּ ָּ"ְוַזְרֶעָךַָּאת 

ָּגילתָּצביָּישראל
ים:ָּ"נאמר,ָּהללוָּלמיליםָּוקודם ֶותַָּהַחיִּ יְָּוַהמ  ֶניָךָּנ ַתתִּ הְָּלפ  כ  הַָּהְבר  ל  ָּהפסוקָּמן(.ָּיט:ל'ָּדב"ָּ)ְוַהְקל 
:ָּפירוטהָּהנה?ָּזוָּבחירהָּשלָּפירושהָּומה.ָּבברכהָּלבחירהָּזההָּבחייםָּהבחירהָּכיָּאפואָּעולה

ה" ְשֹמעֱַָָּּאֹלֶהיָך'ָּהֶָּאתְָּלַאֲהב  הְָּבֹקלוָָֹּּלִּ ְבק  י:ָּ"והתוצאה(.ָּכ:ל'ָּדב"ָּ)בוָָֹּּּוְלד  ָּי ֶמיָךְָּוֹאֶרְךַָּחֶייָךָּהּואָּכִּ
ֶשֶבת הַָּעלָּל  מ  ֲאד  ְשַבעֲָּאֶשרָּה  ָּ.הנצחָּבנחלתָּימיםָּאריכותָּ-(ָּשם"ָּ)ַלֲאֹבֶתיָך'ָּהָּנִּ
ָּלמןָּההלכהָּשחכמיָּנצייןָּאםָּדי.ָּכפשוטםָּשלאָּהמקראותָּאתָּלדרושָּל"חזָּשלָּדרכםָּאך

1ָּ".המקראָּמדרשותָּחדשותָּהלכותָּהוציאו"ָּביותרָּמאוחרותָּלתקופותָּועדָּהמקראָּתקופתָּסוף
ָּאוטופיתָּכהבטחהָּקוראיםָּל"חזָּאיןָּהאלוָּהפסוקיםָּאף ָּנורמטיביָּכהיגדָּאלא, ָּכמובא,

ָּ(:א"פָּקידושין)ָּבירושלמי
ָּאומנותָּללמדו ָּישמעאלָּרביָּתני. ים": ַָּבַחיִּ ַחְרת  ָּדב)ָּ"ּוב  ָּיט:ל' ָּאומנותָּזוָּ-( ָּלהשיאו.
ָּ"אשה ֶניָך. ָּב  ְבֵני ְָּולִּ ֶניָך ְָּלב  ם ָּדב)ָּ"ְוהֹוַדְעת  ָּט:ד' ?ָּבניךָּולבניָּלבניךָּזוכהָּאתהָּאימתיָּ-(

ָּקטניםָּבניךָּאתָּמשיאָּשאתָּבשעה ָּהמיםָּפניָּעלָּלשוטָּאף:ָּאומרָּעקיבהָּרבי. :ָּדכתיב.
הְָּוַזְרֶעָך" ְחֶיהַָּאת  ָּ(.ָּיט:ל'ָּדב)ָּ"ְלַמַעןָּתִּ

ָּתבואָּזו'.ָּבחייםָּבחירה'ָּאינןָּלעצמן,ָּבוָּוהידבקותָּבקולוָּשמיעה,ָּאלוהים'ָּהָּאהבת.ָּאומרָּהווה
ָּצאצאיםָּהבאתָּלמעןָּאישהָּנשיאת;ָּאומנותָּלימוד:ָּראלייםָּאמצעיםָּשלושהָּהבנייתָּמתוךָּרק

.ָּברכהָּמחזיקָּכליָּלהיותָּיכולָּהאדםָּאיןָּזהָּבליָּשהריָּ–"ָּהמיםָָּּפניָּעלָּלשוט"ָּולימוד;ָּממנה
ָּ.הנצחָּבנחלתָּימיםָּאריכותָּלהבטיחָּעשויהָּראליָּבאופןָּבחייםָּהבחירהָּרק

ָּברם ָּאגואיסטיתָּאינהָּבחייםָּהבחירה, ָּנלוויתָּמצווהָּבהָּישָּאלא, ָּלרצףָּחייםָּהבטחת,
ָּשלָּלשרידותםָּלדאוגָּועליו,ָּכפשוטה"ָּורבוָּפרו"ָּבמצוותָּלהסתפקָּרשאיָּהאדםָּאין.ָּהתולדתי
ָּ.לשוטָּוללמדםָּהשאתם,ָּלהםָּאומנותָּהנחלתָּידיָּעלָּצאצאיו
ָּ"לבנוָּלעשותָּהאבָּשחייבָּהמצוותָּהנה ָּאומנותָּוללמדוָּאשהָּלהשיאו: ָּאףָּאומריםָּויש.
ָּבנהרָּלהשיטו ָּשבתלמודיםָּובברייתות1ָּבתוספתאָּהמנויות", ָּהמצוותָּמןָּנבדלותָּשהן,

ָּהראשונות ָּמילה: ָּתורהָּותלמודָּהבכורָּפדיון, ָּבתורהָּמפורשותָּהראשונות. ָּאינןָּוהאחרונות,
ָּ.בחייםָּלבחורָּהדרישהָּמןָּמשתמעותָּאלאָּבתורהָּמפורשות

ָּלבנוָּלהשיאָּהאבָּשלָּחובתוָּאתָּלאששָּכדיָּהנביאָּמדבריָּאסמכתהָּהובאהָּקידושיןָּבבבלי
ָּ"אישה יםְָּקחּו: ידּוָּנ שִּ יםְָּוהֹולִּ נִּ נֹותָּב  ָּּוב  ְבֵניֶכםָּּוְקחּו. יםָּלִּ יםְָּתנּוְָּבנֹוֵתיֶכםְָּוֶאתָּנ שִּ ָּ)ַלֲאנ שִּ 'ָּיר"

                                                           
 ָָּּ'ָּאוניברסיטת,ָּלחינוךָּס"ביה;ָּנתניהָּהאקדמיתָּהמכללהָּלמשפטיםָּס"ביה,ָּחברישראלָּצביָּגילתָּהואָּפרופ

 .אילן-בר
1

 .40ָּ,41ָּ,ָּעמ'דבירָּתשי"טָּ,מבואָּלמשנהָּ,ראהָּר"חָּאלבק   
ליברמן,ָּקידושיןָּא,יא,ָּעמ'ָָּּתוספתא)ָּנשנהָּבסדרָּהפוך:ָּ"וללמדוָּאומנותָּולהשיאוָּאשה"מהדורתָּליברמןָּב1ָָּּ

279). 



2 

ָּו:כט .ָּאישהָּלישאָּלחובתוָּזההָּובנותיוָּבניוָּאתָּלהשיאָּהאדםָּשלָּשחובתוָּלמדיםָּנמצאנו(.
ָּהללוָּהחובות ָּמישראלָּאדםָּעלָּהמוטלות, ָּאחדָּעניינן, 2ָּ.אחריוָּתולדותָּויעמידָּוירבהָּיפרה:

ָּ-ָּבנוָּבשלמא?ָּ"בתוָּאתָּלהשיאָּאדםָּעלָּלצוותָּאפשרָּהאם:ָּשםָּהבבליָּמקשה,ָּזהָּהסברָּלפי
ָּבידו ָּבידוָּ-ָּבתוָּאלא. ָּ"שםָּותירצו?". ָּעלהָּדקפצוָּהיכיָּכיָּונכסייהָּולבשייהָּמידיָּלהָּניתן:

ָּהאבָּאך,ָּהאישָּבדעתָּתלויָּהדברָּשהרי,ָּבתוָּאתָּלהשיאָּיכולָּהאבָּאיןָּאמנם,ָּכלומר".ָּאינשי
ָָּּ.להינשאָּלבתוָּלסייעָּמצווה

ָּאומנותָּללמדו"ָּמצוותָּאתָּלבארָּאפואָּניתן ָּדומהָּבדרך" "ָּאומנותָּללמדו"ָּמצוותָּאין.
ָּהטעם3ָּ.לקיומםָּולדאוגָּצאצאיםָּלהעמידָּהאדםָּשלָּמחיובוָּמשתלשלתָּאלאָּעצמהָּבפניָּעיקר

ָּ"זוָּהשערהָּמאששָּזוָּלמצווהָּבבבליָּהמובא ָּ'קראָּדאמר: :ָּ יםְרֵאה ֲָּאֶשר־ָאַהְבת ַָָּּחיִּ ה ּׁש  ם־אִּ ָּ'עִּ
ָּופירש"ָּ]אומנותָּללמדוָּחייבָּכךָּאשהָּלהשיאוָּשחייבָּכשםָּ-ָּהיאָּממשָּאשהָּאם(.ָּט:ט'ָּקוה)

ָּכך,ָּתורהָּללמדוָּשחייבָּכשםָּ-ָּהיאָּתורהָּאם[.ָּ"אשהָּעםָּבוָּשתחיהָּאומנות:ָּ"אתרָּעלָּי"רש
ָּ(.ָּב"עָּלָּקידושין"ָּ)אומנותָּללמדוָּחייב

ָּ"מאלפתָּשםָּיהודהָּרביָּדעתו ָּליסטותָּמלמדוָּ-ָּאומנותָּמלמדוָּשאינוָּכל: ָּוהגמרא".
ָּ"תמהה ָּד"סָּליסטות: ָּמלאכהָּשלָּאומנותָּבנוָּאתָּללמדָּחייבָּהאבָּשאיןָּותירצו?". ָּודיו,

ָּבןָּהואָּבחייםָּהבוחרָּהאדםָּמןָּהפך.ָּבחייםָּבנוָּהישרדותָּאתָּלהבטיחָּכדי"ָּעיסקאָּדאגמריה"
ָּומורהָּסורר ָּ)ְוסֹוֵבאָּזֹוֶלל"ָּשבתחילה, ָּדב" ָּיח:כא' ָּעברותָּבגדרָּשאינןָּזוטות(, ָּבעלָּלפיָּךא,

ָּ)ָּתנחומאָּמדרש ָּע' ָּבאבער, ָּ)מהד' ָּהסריקיןָּעםָּאביוָּנכסיָּלגמרָּשסופו"ָּ:(33פרשתָּתצא)א(
ָּעמהםָּושתהָּשאכל ָּמוצאָּואינוָּלימודוָּומבקש, ָּדרכיםָּלפרשתָּויוצא, ָּאתָּומלסטםָּוהורג,

ָּתפרנסָּלממנהָּאומנותָּלעצמוָּלמצואָּיכולתוָּאיָּעקבָּנידוןָּומורהָּסוררָּבן.ָּאומרָּהווהָּ."הבריות
4ָּ .למיתהָּגורלוָּנחרץָּואז,ָּבה

ָּאחריוָּלצאצאיוָּלדאוגָּהאבָּשממחויבותָּנראה ָּתורהָּללמדָּחייבָּשהאבָּהדעהָּהתפתחה,
ָּהאבָּשלָּחובתוָּבשאלתָּסותרותָּברייתותָּשתיָּמצינוָּבבבלי.ָּבניוָּבניָּאתָּגםָּאלאָּבניוָּאתָּרקָּלא

םֶָּאת־ְבֵניֶכם"':ָּשנינוָּאחתָּובברייתא(.ָּא"עָּלָּקידושין)ָּבניוָּלבניָּתורהָּללמד ַמְדֶתםָֹּאת  ָּולאָּ-'ְָּולִּ
ֶניָך'ָּמקייםָּאניָּומה.ָּבניכםָּבני ְבֵניָּב  ֶניָךְָּולִּ םְָּלב  ָּתורהָּבנוָּאתָּהמלמדָּשכלָּלךָּלומר- ָּ'ְוהֹוַדְעת 

ָּהדורותָּכלָּסוףָּעדָּבנוָּולבןָּולבנוָּלוָּלמדוָּכאילוָּהכתובָּעליוָּמעלה ָּשם( ָּ)שם, ,ָּכלומר"
".ָּהדורותָּכלָּסוף"ָּעדָּאחריוָּתולדותיוָּאתָּשמלמדוָּמיָּבגדרָּהוא,ָּתורהָּבנוָּאתָּמלמדָּכשהאב
םֶָּאת־ְבֵניֶכם'"ָּנדרששםָָּּהשנייהָּבברייתאָּואילו ַמְדֶתםָֹּאת  ְָּולִּ ָּבניכםָּאלאָּליָּאיןָּ-' ָּבניכםָּבני,
ֶניָך:ָּ'ל"ת?ָּמניין ָּב  ְבֵני ֶניָךְָּולִּ םְָּלב  ְָּוהֹוַדְעת  ְָּבֵניֶכם'ָּ-'?ְָּבֵניֶכם'ָּל"תָּמהָּכןָּאם'. ".ָּבנותיכםָּולא'

                                                           
שהָּלביןָּחובתוָּלהעמידָּתולדותָּאחריו,ָּראוָּיזוהיָּמצוותָּפרוָּורבו.ָּעלָּהקשרָּשביןָּחובתוָּשלָּאדםָּלשאתָּא2ָּ

ָּבָּ ָּסא, ָּיבמות, ָּהָּ-בבלי ָּפרקָּו, ָּיבמות, ָּירושלמי ָּב; ָּדסב, ָּטו, ָּאישות, ָּהעזר,ָּ-לכהָּו;ָּרמב"ם, ָּאבן ח;ָּטור,
ָּרובין ָּנ' 'ָּ ָּגם ָּועיינו ָּא. ָּסימן ָּהעזר, ָּאבן ָּשו"ע, ָּא; ָָּּסימן ָּהחיים ָּהבןָָּּ-ראשית ָּופדיון ָּמילה ָּלידה, טקסי

 .37-36,ָּ)ספריתָּהיללָּבןָּחיים,ָּהקיבוץָּהמאוחד,ָּתשנ"ה(ָּבמקורותָּחז"ל
כךָּעולהָָּּ.יכוליםָּלהעמידָּתולדותָּאחריהםהאדםָּלהעמידָּתולדותָּהיאָּהעמדתָּתולדותָּקיימיםָּהוָּשלָּתחוב3ָּ

ָּלבטל" ָּרשיי ָּאין ָּסריס, ָּמהן ָּאחד ָּשנעשה ָּאו ָּמהן ָּאחד ָּ"מת ָּכגון: ָּבתוספתא, ָּשמקורן ָּהלכות ָּמכמה
"לאָּיבטלָּאדםָָּּ:האישותָּטו,הלכותָּ,ָּרמב"םָּנועייָּ,להלכהָּפסוקהָּ.(25ָּעמ'ָּ,ח,דליברמןָּיבמותָָּּתוספתא)

ָּולאָּכלָּ ָּכבנים". ָּהן ָּבניםָּהרי ָּבני ָּבנים. ָּישָּלו ָּבניםָּהםָּעומדיםָּאימתָּשמפריהָּורביהָּאלאָּאםָּכן ישָּבני
אב,ָּרקָּ"בשהיוָּבניָּהבניםָּזכרָּונקבה,ָּוהיוָּבאיםָּהָּבמקוםָּהבנים.ָּלענייןָּקיוםָּמצוותָּפרייהָּורבייהָּשלָּאבי

ָּונקבה ָּבאיםָּ[...]ָּמזכר ָּהן ָּבניו ָּזכרָָּּ[....]ָּהואילָּוהםָּמשני ָּאחדָּמהן ָּוהניחו ָּובתָּומתו ָּבן ָּלו אבלָּאםָּהיו
גםָּהדרישהָּלקיוםָּהמצווהָּבבןָּובבתָּכדעתָּביתָּהלל,ָּולאָּרקָּלשניָּ(.ָּונקבהָּעדייןָּלאָּקייםָּהמצוה"ָּ)שם,ָּשם

ָּהמצווה ָּשל ָּטעמה ָּעל ָּמרמזת ָּשם(, ָּ)ליברמן, ָּשמאי ָּבית ָּכדעת ָָּּ,בנים ָּתולדות לפרותָָּּיםלויכהלהעמיד
 ולרבות.

במשנה:ָּ"ולאָּנאמרָּבָּאתָּבנוָּואלוָּשאיןָּראויָּללמדן.ָּהאלָּהאומנויותָּשראויָּשילמדָּבטיבןָּשגםָּחז"לָּעסקו4ָָּּ
ויתפללָָּּ,ילמדָּאדםָּאתָּבנוָּאמנותָּביןָּהנשים.ָּרביָּמאירָּאומר:ָּלעולםָּילמדָּאדםָּאתָּבנוָּאמנותָּנקיהָּוקלה

ָּולאָּעשירותָָּּ.למיָּשהעשרָּוהנכסיםָּשלו מןָּשאיןָּאמנותָּשאיןָּבהָּעניותָּועשירותָּשלאָּעניותָּמןָּהאמנות,
אבאָּגריןָּאישָּצידןָּאומרָּמשוםָּאבאָּגריא:ָּלאָּילמדָּאדםָּאתָּבנוָּחמר,ָָּּ[....]ָּהאמנות,ָּאלאָּהכלָּלפיָּזכותו

ָּ ָּוחנוני ָּרועה ָּספן, ָּספר, ָּ-גמל, ָּלסטיםָּ ָּאמנות ָּאמנויותָָּּ[....]ָּשאמנותן ָּכל ָּאני ָּמניח ָּאומר: ָּנהוראי רבי
שבעולםָּואיניָּמלמדָּאתָּבניָּאלאָּתורה,ָּשאדםָּאוכלָּמשכרהָּבעולםָּהזה,ָּוהקרןָּקימתָּלעולםָּהבא,ָּושארָּכלָּ

:ָּ"ותנאָּדביָּמנשה:ָּמשדכיןָּעלָּהתינוקתָּליארסָּבשבת,ָּועלָּונאמרָּבתלמוד.ָּ(קידושיןָּד,יד)ָּאמנויותָּאינןָּכן"
דכלָּשאינוָָּּ.:ָּ"דהאָּנמיָּמצוהָּהיאעלָּאתרָּרש"יפירשָּ.ָּו(אע"שבתָּקנָּ)ָּת"התינוקָּללמדוָּספרָּוללמדוָּאומנו
 מלמדוָּאומנותָּמלמדוָּלסטות".ָּ
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ָּכלומר ָּבניוָּבניָּאתָּכמלמדָּשייחשבָּכדיָּבניוָּאתָּהאבָּשילמדָּדיָּאין, .ָּבפועלָּללמדםָּועליו,
ֶניָך"ָּהכיצד ְבֵניָּב  ֶניָךְָּולִּ םְָּלב  ֶניָך"ָּשלָּהנורמטיביָּההיגדָּאתָּמרחיבהָּ"ְוהֹוַדְעת  םְָּלב  ַּנְנת  ָּ?"ְושִּ

ָּרבָּאמר?ָּתורהָּבנוָּאתָּללמדָּאדםָּחייבָּהיכןָּעד" :אחרתָּהוראהָּבתלמודָּמובאתָּבסמוך
ָּשמואלָּאמרָּיהודה ָּדןָּבןָּזבולוןָּכגון: ָּהלכותָּותלמודָּומשנהָּמקראָּאביוָּאביָּשלימדו,
ָּ"ואגדות ָּ"הברייתאָּמןָּהגמראָּמקשהָּכהָּעל. ָּמשנהָּמלמדוָּאיןָּ-ָּמקראָּלמדו: :ָּרבאָּואמר.
ָּמאביָּלמדָּדןָּבןָּשזבולוןָּאלא,ָּמקראָּבנוָּאתָּללמדָּרקָּחייבָּהאב:ָּוהתירוץ!".ָּתורהָּזוָּ-ָּמקרא
ָּואגדותָּהלכותָּתלמודָּמשנה"ָּגםָּאביו ?ָּדןָּבןָּזבולוןָּכמעשהָּלנהוגָּשמואלָּהורהָּולמה".
ָּמפני,ָּבלבדָּלמקראָּמכוונתָּתורהָּבניוָּאתָּללמדָּהאבחובתָּשָּפיָּעלָּשאףָּאפואָּנראה,ָּד"לענ
ָּבעצמוָּהבןָּילמדָּואגדותָּוהלכותָּוהתלמודָּהמשנהָּשאת ֶניָך"ָּשמצוותָּוהגם, ְָּלב  ם ַּנְנת  "ְָּושִּ

ָּ"בלבדָּלאבָּמכוונת ֶניָך, ָּב  ְבֵני ְָּולִּ ֶניָך ְָּלב  ם ְָּוהֹוַדְעת  ָּ"ָּמצוותָּשלָּהגשמתהָּבעצםָּהיא" ַחְרת  ּוב 
ים ָּשנהגָּכפי",ָּואגדותָּהלכותָּתלמודָּמשנה"ָּגםָּאלא,ָּמקראָּרקָּלאָּבניוָּבניָּאתָּשילמד",ַָָּּבַחיִּ
ָּ.דןָּבןָּזבולוןָּשלָּסבו

 
 

ָּהדףָּמופץָּבסיועָּקרןָּהנשיאָּלתורהָּולמדעָָּּ
ָּ /http://www.biu.ac.il/JH/Parashaכתובתנוָּבאינטרנט:

ָּ
ָּ
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