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 ם"מקורה וגדרה של מצות תלמוד תורה לפי הרמב
 

 המוטלות - אם לא המצווה העיקרית -דבר ידוע הוא שמצוות תלמוד תורה היא אחת המצוות העיקריות 
 תמוה אפוא מדוע אין בתורה אזכור מפורש של 2. על כך מעידות מובאות רבות מאוד1.על היהודי המאמין

וכך . עיקר המצווה אינו אלא החובה ללמד לאחרים, לכאורה. והציווי נלמד באופן עקיף בלבד, ההמצוו
 3:ם"כותב הרמב

 

תלמוד :  וזהו הנקרא- ללמוד חכמת התורה וללמדה והיא הציווי שנצטווינ] תורה-מצוות תלמוד[
וכן אתה , לו תלמידיך א-ושננתם לבניך ': ולשון ספרי). ז,  ו'דב(' ושננתם לבניך'והוא אמרו , תורה

 4. שיהיו מחודדים בתוך פיך-' ושננתם': ושם אמרו) …(מוצא בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים 
 .אלא תהא אומר לו מיד, לא תהא מגמגם לו, כשאדם שואלך דבר

 

מזה . ובהרחבה לתלמידים באופן כללי,  בעיקרון לבנים- ללמד לאחרים הם ישנה אפוא מצוו"לפי הרמב
הרי לא ייתכן ללמד בצורה נאותה אלא אם כן שולטים בצורה מושלמת :  לדעת את התורהה המצוונובעת

 ,ניתן להסיק כי על הבן מוטלת חובה ללמוד ולדעת, מחובת האב ללמד את בנו: יֵתרה מזו .בחומר הנלמד
 עיקר ,כפי שעולה מהמקורות, ברם. וכשיגדל ויהיה לאיש יהיה עליו להמשיך ולהשתלם בתורה בעצמו
לא מדובר כאן במחקר מעמיק או . המצווה הוא ללמד לבנים כדי להעביר מדור לדור את תוכן המסורת

 .אלא במסירה הנאמנה ביותר של חומר נתון ומוגדר מראש, בפיתוח מדעי
בשתי ההלכות הראשונות של הלכות תלמוד תורה . ם סיבה נוספת ללימוד תורה"במשנה תורה מביא הרמב

 :ובהלכה ג הוא מוסיף,  החובה ללמד לאחריםהוא מבהיר את
 

 ,ה' דב(' וְלמדתם אֹתם ושמרתם לעשֹתם': מדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמרימי שלא ל
וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה ואין המעשה ). א

 .מביא לידי תלמוד
 

ולא , יש חובה לקיים את המצוות: למוד תורה על בסיס אינסטרומנטלים מבסס את מצוות ת"כאן הרמב
חייב , מי שאביו לא דאג ללמד אותו תורה די הצורך, ולכן, ייתכן לקיים אותן בצורה נאותה בלי לדעת אותן

ה עליו ללמד את בנו כך ווכשם שמצ: "ם וכותב"ואמנם בהלכה ה מסכם הרמב. להשלים בעצמו את החסר
 :ולהלן בהלכה ח הוא קובע. "מד עצמוהוא מצווה לל

  בין בחור בין,יסוריםי בין שלם בגופו בין בעל ,כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר       
 

 ואפילו בעל אישה , אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים,שהיה זקן גדול שתשש כוחו
 ).ח ,א' יהו ('והגית בו יומם ולילה':  שנאמר,תורה ביום ובלילה חייב לקבוע לו זמן לתלמוד ,ובנים

                                                 
הערות וביאורים על הלכות תלמוד תורה של , בנבכי תלמוד תורה, חק איזק ואלכסנדר קלייןיצ:   מאמר זה הוא על פי ספרנו1

 ).טרם יצא לאור(ם "הרמב
 .שכ-שטו' עמ, ל"אביב תש-תל, ספר האגדה, ח רבניצקי"נ ביאליק וי"   ראה ח 2

 .מצוות עשה יא,   ספר המצוות 3 
שיהו מסודרים בתוך "בספרי כתוב . א"ע, הגמרא במסכת קידושין לש מעיר על זה כי זו נוסחת " הרב מרדכי יהודה ליב זק4 

 ".פיך



שהרי אין לסמוך מצווה מן התורה , ם מבסס את מצוות תלמוד תורה על הפסוק שבספר יהושע"אין הרמב
ם "והרמב, הבסיס הנורמטיבי הוא מכלול הטיעונים שנאמרו לעיל. על פסוק המופיע בנביאים או בכתובים

 .רק כאילוסטרציה של חובה זו" גית בו יומם ולילהוה"מביא את הפסוק 
   ):א"ע, קידושין ל(ל דורשים את אותו פסוק המובא לעיל כדי ללמוד מה צריכה להיות תכנית הלימודים "חז

', ושננתם': אל תקרי'? ושננתם לבניך'): ז, ו' דב(מאי דכתיב , אמר רב ספרא משום רבי יהושע בן חנניא
מי יודע כמה . שליש בתלמוד, שליש במשנה, שליש במקרא, ישלש אדם שנותיולעולם ". ושלשתם"אלא 
 .  ליומי-לא צריכא ? חיי

 : כותבים5ובעלי התוספות
במשנה , בלולה במקרא, "בבל) "א"ע, כד(שאנו סומכין אהא דאמרינן בסנהדרין , ורבנו תם פירש

 .דגמרת בבל בלול מכולם, ובגמרא
 6:ק בהלכות תלמוד תורהם פוס"הרמב, ל"בעקבות הגמרא הנ

יבין וישכיל  -ושליש , ושליש בתורה שבעל פה, שליש בתורה שבכתב, וחייב לשלש את זמן למידתו
 עד ,דות שהתורה נדרשת בהןי ויבין במ, וידמה דבר לדבר, ויוציא דבר מדבר,אחרית דבר מראשיתו

, דברים שלמד מפי השמועהשידע היאך הוא עיקר המידות והיאך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן מ
  .ועניין זה הוא הנקרא גמרא

לדעת . ל"הנבגמרא בניגוד למה שמובא , פה במקום משנה-שבעל-נקט בלשון תורהם "יש לשים לב שהרמב
 7:איפה ה-שבעל- תורה,ם"הרמב

 ושלמדו בית דין שבכל דור ,כל השמועות וכל הדינים וכל הביאורים והפירושים ששמעו ממשה רבנו
- הם המעתיקים תורה,רבינא ורב אשי וחבריהם סוף גדולי חכמי ישראל... בכל התורה כולה ודור 
 .פה-שבעל

 רבי התבשְכהיינו זו , ה במובן הצר של המילה רק המשנאינהפה -שבעל-תורהה ,ם"אמירה זו של הרמב לפי
 ם"הרמב שנראה ".גמרא"או " תלמוד"אלא היא כוללת בתוכה גם מה שאנו קוראים היום , יהודה הנשיא

 בתהליך "להשכיל אחרית דבר מראשיתו"ורות בכל דור ודור יתעורר צורך לחדש הלכות ולגזור גֵזשבר וס
כאשר המסקנות החדשות יועלו על הכתב . "ועניין זה הוא הנקרא גמרא" -אינסופי שאף פעם לא יסתיים 

חודשים ופירושים נוספים עד שאיר מקום לדיונים מיו" פה-שבעל-תורה"החיבור החדש יתווסף ל, בספר
 . וחוזר חלילה,שאלה יוכנסו לחיבור

נושאי כליהם כבר לא עמדו על החלוקה בין .  אלהם"רמבדברי את   העתיקובעל השולחן ערוךבעל הטורים ו
 או כפי שכתוב בגרסאות -" גמרא"והם הבינו שמה שכתב , ם"הרמבנושאי הלימוד כפי שביארנו בשיטת 

 ם"שהרמבמופרך מכיוון שהוא סותר את מה וא הזה  פירוש .ס"שלאלא אין הכוונה  -" תלמוד: "אחרות
 שאדם יוצא - ם"הרמב החולקת על דעת -מביא את דעת רבנו תם  9א"רמ ה8.בעצמו כתב בהקדמתו לחיבורו
 .  מכיוון שהוא בלול בתורה ומשנה וגמרא,תלמוד בבליגם אם למד רק בדיעבד ידי חובת תלמוד תורה 

 : כך- המנוגדת לזו של הפוסקים האחרים -ם "פוא לסכם את דעת הרמבניתן א
והחובה על האדם ללמוד בעצמו היא רק , עיקר המצווה אינו אלא לַלמד לבנים בפרט ולאחרים בכלל -

 .או נובעת מהצורך לדעת איך לקיים את המצוות המעשיות, נגזרת מעיקר המצווה
 ושליש לימודו יהיה בעיון - משנה וגמרא -ל פה שליש תורה שבע, אדם חייב ללמוד שליש מקרא -

  10.ובחשיבה עצמית
 

 ר אלכסנדר קליין" ד                                            
מתמטיקה                      להמחלקה                                                                                                                                        

  ומכללת אשקלון                                      
 

                                                 
 .ה לא צריכא ליומי"ד, שם   5
 .יא, א   6
 .ם למשנה תורה"מתוך הקדמת הרמב   7
 .ו"יורה דעה רמו סק, ך"ראה למשל ש   8
 .ד, יורה דעה רמו   9

היינו חקר , בים להשתלם לשם השגת השלמות חלק זה כולל כנראה את הנושאים המתקדמים בהם יחידי סגולה חיי 10
לידע  ":הנושאים התאולוגיים והמטפיסיים הקשורים לחמשת המצוות הראשונות המופיעות בראש הלכות יסודי התורה

ראה על זה הלכות יסודי . "לאהבו וליראה ממנו, חדוילי', לוה זולתי ה-שלא לעלות במחשבה שיש שם א, לוה-שיש שם א
                                                                    .יג, התורה ד
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