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 כותבת:  ( .ח)  הגמרא

אלא הא קמ''ל דשרי ליה    !והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא  ... לקיים את המצוה שנאמר  מנין שנשבעין"

נדר גדול נדר    -  ואמר רב גידל אמר רב האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו  .לאיניש לזרוזי נפשיה

היינו    ?למאמאי קמ''ל דאפי' זרוזי בע   !והלא מושבע ועומד הוא ואין שבועה חלה על שבועה  ;לאלהי ישראל

הא קמ''ל כיון דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית משום הכי חייל שבועה   ! דרב גידל קמייתא

 ה" עלי 

בפשטות יוצא מדברי הגמ' שאדם יוצא ידי חובת מצוות תלמוד תורה בקריאת שמע שחרית וערבית, וצריך  

 קריאת שמע.  להבין האם באמת זה כך, שהרי יש מצוות תלמוד תורה חוץ ממצוות

 

 שיעור חיוב המצווה 

 : כותב )ד"ה הא קמ"ל( הר"ן 

מפטר, שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כחו, ואמרינן בפ''ק   דבהכידווקא  דלאו"מסתברא לי 

בפיך שאם ישאלך אדם דבר שלא תגמגם ותאמר לו    דקדושין )ל.( ת''ר 'ושננתם' שיהו דברי תורה מחודדין

 וכו', וק''ש שחרית וערבית לא סגי להכי".

נראה לומר בר"ן שהחיוב שקאי על האדם הוא לא חיוב ללמוד בלי הפסקה, כי לא הגיוני לדרוש מאדם דבר 

 נפשו.  ", כמה שהוא מסוגל לפי כוחותכפי כוחוכזה; אלא אומר הר"ן שהתורה חייבה את האדם ללמוד "

הריטב"א כותב שאדם יכול לפטור עצמו בק"ש שחרית וערבית רק "בדלא אפשר ליה טפי שצריך להשתדל 

קצת היום בפרנסתו, הא לאו הכי לא מפטר". בעצם אומר הריטב"א שאדם חייב ללמוד תורה כמה שהוא יכול, 

וא סובר כר"ן שאדם חייב  עד שיגיע למצב ש"לא אפשר ליה" ואז הוא יכול לעסקו בפרנסתו. אפשר לומר שה

 . 1לא חלה עליו המצווה - ללמוד כמה שהוא יכול, ואם יש לו צורך כזה או אחר 

רואים בראשונים שאדם באמת לא יוצא ידי חובה בק"ש )לפחות כאשר הוא יכול יותר(. אבל עדיין יש גדר 

אחרים שהוא צריך לעסוק    מדגישים כאן, שכאשר אדם לא מסוגל ללמוד יותר, או שיש לו צרכים  םמיוחד שה

 
מסכימים בשיעור חיוב מצוות תלמוד תורה, הם ביארו בצורה שונה את  יש לתת את הדעת שלמרות שהר"ן והריטב"א 1

וערבית,  שחרית  יותר מק"ש  בפס' במפורש חיוב  כתוב  לר"ן לא  וערבית,  שחרית  בק"ש  יד"ח  יוצא  דברי הגמ' שאדם 
 ולריטב"א הוא נפטר מהחיוב כאשר צריך לעסוק בדבר אחר. אבל לא נראה שישנה נפק"מ בין התירוצים. 



הוא לא חייב בלימוד תורה. וצריך להבין גדר זה, למה שאדם יפטר ממצוות תלמוד תורה בסיטואציות  - בהם

 ימות? הרי יש עליו לכאורה מצווה כל היום!ימסו

 

 והריטב"א  ביאור שיטת הר"ן

לא    -  כאשר יש מצווה אין סופיתודאי שכולם חייבים לקיים אותו, אך    -  צריך להבין שחיוב שיש לו גדר קצוב

אדם בצורה רגילה כמו כל מצווה אחרת, כי לא הגיוני לומר לאדם ללמוד כל שניה בלי  ה בה את הגיוני לחייב

רק לפרושים  שכן  ,הפסקה ולא  עליון  התורה מיועדת לכל עמ"י  בין מצווה קדושי  זה כעין מה שמחלקים   .

ם, אלא  יחיוב קבוע וקצוב; אך למצווה קיומית אין גדר מסוי   חיובית למצווה קיומית, שמצווה חיובית יש לה

הוא מקיים עוד מצווה, ויש עניין לעשות כמה שיותר, אבל לא מוטל עליו חיוב    -  ככל שאדם מקיים אותה

כותב "שאין ראוי למנות הציוויים הכוללים   ( ספה"מ שורש רביעי) . הרמב"ם  י הפסקהלעשותה כל רגע ורגע בל

, ומביא דוגמאות כמו "קדושים תהיו", "והלכת בדרכיו" וכדומה. המפרשים שם מסבירים את התורה כולה"

שהעניין של מצוות אלו הוא להידבק בקב"ה וללמוד ממידותיו, ולכן אין גדר ספציפי ומסויים לקיום המצווה. 

ש אנשים  סוגי  הרבה  שיש  וברור  המידות,  את  לתקן  היא  המצווה  בדרכיו",  "והלכת  לגבי  אחד לדוגמא  כל 

ת כלה/ לויית המת, ואין  סמתאים לו להיות בדרגה מסויימת, להתמקד בביקור חולים/ גמילות חסדים/ הכנ

בעיה בזה. מצוות תלמוד תורה קצת שונה, שהרי כן יש גדרים מינימליים למצווה )דבר זה יתברר בהמשך  

אל  ורת ה' ודרכה להתחבר  המאמר(; אך יש משהו דומה בלימוד תורה שעניינו העקרוני הוא ללמוד את ת

ברור שאין חיוב כל רגע ורגע בלי להפסיק, מצד שני ודאי המצווה נמצאת כל   -  כמו שאמרנו  - , ולכן  הקב"ה

 הזמן ויש עניין להמשיך וללמוד כמה שהאדם יכול.

היום  מקצת  להתעסק  שצריך  טפי,  ליה  אפשר  "לא  כן  אם  אלא  ללמוד  חייב  שאדם  גדר  כתב  הריטב"א 

וצריך לומר שהמסוגלות של האדם ללמוד תורה, וממילא גם החיוב שקאי עליו, לא נמדד רק לפי  בפרנסתו". 

הצורך הגשמי שלו לגמור את החודש, אלא גם לפי כוחו הנפשי ומדריגתו הרוחנית, שהרי הר"ן כתב שהחיוב 

ל פרנסה  של האדם הוא "כפי כוחו", ונראה שזו הגדרה שמתייחסת גם לצרכים אחרים ולא רק לצרכים ש

 ואוכל. החיוב ללמוד תורה הוא בא על גבי הטבע הנפשי של האדם. 

אצל הפחות שבפחותים והן  הן    ואה  הכל המצוות שוובחיוב  ה, ש( 'אפרק  )ת"ת  יסוד זה כתוב בדברי האור שמח  

ולקיים  אצל גדולי הדור, שהרי "תורה אחת כתיב". ומסביר, שברור שיש אנשים המסוגלים ללמוד יותר תורה  

ישנם אנשים שכוח שכלם ונפשם לא עומד להם לעשות מצוות מצד שני  את המצוות ביתר דקדוק ועומק, ו

במפורש אלא רק ברמז, כי    -  לדוגמא  -וללמוד תורה באותה רמה. לכן התורה לא כתבה את ענייני המידות  

תות אהבה לתלמוד תורה,  "אינו דומה בחיוב תלמוד תורה האיש אשר נפשו מרגשת בשכלה הזך ונקשרה בעבו

לאיש אשר כוחות נפשו נרפים ועצלים". ממילא במצוות תלמוד תורה הגיעו חז"ל והגדירו גדר מינימלי של  

ק"ש שחרית וערבית, שהם "קבלת המצוות ואזהרתה". "ובוודאי צריך להתעצם בה האדם בכל יכולתו,   -  חיוב

ם להלהיב נפשו לשקוד על דלתותיה..", ודאי שיש  כי כפלה התורה הרבה פעמים עניין לימודה, וצריך האד

עניין ללמוד כמה שיותר, אך  החיוב חל על כל אחד לפי רמתו, "ואין זה מן החוקים הכוללים סוג ישראלי..".  

בעצם, כיוון שכל אחד יש לו כוחות ברמה שונה ללמוד תורה, חז"ל קבעו גדר מינימלי, וכל אחד מוסיף לפי  

 . יש לו חיוב ללמוד כמה שידו משגת  - מי שיכול ללמוד יותרסופו של דבר  כוחו ועניינו. אבל ב

 



 השיטה מקובצת ורבנו יונהשיטת 

, אבל מצד שני אסור לאדם להתבטל  כל רגע בלי להפסיקראינו הבנה שכל אחד חייב ללמוד כפי יכולתו ולא 

מהלימוד כאשר יש לו יכולת וכוחות. האבן האזל מסביר ברמב"ם בצורה מעט שונה. הרמב"ם בהלכות מלכים  

 כותב: ו( -ה ,)ג

יהיה עוסק בתורה ובצרכי ישראל ביום    "המלך אסור לשתות דרך שכרות, שנאמר 'אל למלכים שתו יין'. אלא

וכן לא יהיה שטוף בנשים, אפילו לא הייתה לו אלא אחת    '.קרא בו כל ימי חייווהיתה עמו ו 'ובלילה שנאמר  

לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטפשים... על הסרת ליבו הקפידה תורה שנאמר 'ולא יסור לבבו', שליבו  

 . הוא לב כל קהל ישראל לפיכך דבקו הכתוב בתורה יותר משאר העם"

מיוחדת לעסוק בתורה יותר משאר העם. מקשה ר' איסר זלמן    בעצם אומר הרמב"ם שעל המלך יש מצווה

כתב הרמב"ם "עד אימתי חייב אדם ללמוד תורה? עד יום מותו, שנאמר   י( ,  )א)אבן האזל שם(, הרי בהלכות ת"ת  

ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך", רואים שגם בכל ישראל יש דין ללמוד תורה כל ימיהם כדי שלא תסור מלבבם! 

"אבל הדיוט מותר לו   מחדש אבן לו איסור להתענג ולשתות;  ויש  ימי חייו,  שהמלך חייב ללמוד כל  האזל 

להתענג אף שזה יגרום לביטול תורה בהכרח ע"י השכרות.. ולהדיוט אינו אסור אלא לבטל תורה בלי כל סיבה 

'ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך'..". כלומר, אי   -סור ביטול תורה  שאז אם הוא מסיר לבו מהתורה עובר על 

מותר לו להתבטל    -   קאי רק אם אדם לא עושה כלום, אך אם אדם עושה משהו  -   וממילא גם חיוב לימוד תורה

מלימוד תורה. אך צריך להבין גדר זה, שהרי קשה לומר שחיוב לימוד תורה חל על האדם רק כאשר אין לו 

 ! הוא לא עושה לגמרי כלוםפעולה אחרת לעשות, והוא עובר על ביטול תורה רק כאשר 

דיעים אותו לעם הארץ מדקאמר התם ודבר זה אין מו  ואפילו עשה ליכאהשיטה כותב: "דאי בעי פטר נפשיה.  

וחל מדאורייתא ולוקים". קשה לומר שכוונתו היא שחוץ מקריאת שמע שחרית וערבית לא חלה על האדם 

שום מצווה ללמוד תורה, שהרי מצינו בתורה הרבה פסוקים שמצווים על לימוד תורה, ומוזר לומר שמצוות 

א שאמנם אין חיוב על האדם ללמוד יותר ק"ש תפטור אותו מכל אותם חיובים. לכן צריך לומר שכוונתו הי

שכאשר אדם נשבע ללמוד  )מובא בשטמ"ק( יונה  בינומק"ש, אך יש עליו מצווה של לימוד תורה. כעין זה כותב ר 

"כיוון דרשות הוא לפטור עצמו   ,השבועה חלה, ואם עבר עליה חייב קרבן/ מלקות  -   פרק או משנה בתורה

יש מקום לנדר שלו לחול. בעצם   -  שאדם יכול לפטור את עצמו בק"ש  כיוון  . כלומר,בק"ש שחרית וערבית"

כי לא הגיוני שאין    ,ללמוד בנוסף לזה  אבל וודאי שיש לו מצווהעל ידי ק"ש,    האדם נפטר מחיוב לימוד תורה 

אך לפי הר"ן כאשר יש לו פנאי חל   מצוות לימוד תורה, שהרי ק"ש זה מצווה נוספת חוץ ממצוות לימוד תורה. 

 הוא מבטל עשה.  - ו חיוב ללמוד, ואם הוא לא לומדעלי

אפשר לומר שר' איסר זלמן כיוון לדברי הראשונים הללו, שע"י קריאת שמע אדם מקיים את החיוב של לימוד 

תורה, אך עדיין יש לו מצווה ללמוד כמה שיכול, וברגע שהוא עוסק בדבר שיש לו סיבה )גם הנאה נחשבת  

נראה שגם לפי הראשונים האלו יש בעיה להתבטל מתורה סתם, כמו שמזכיר    . הוא לא מבטל תורה   -  צורך(

אבן האזל בסוף דבריו שיש הרבה פסוקים המלמדים שיש לאדם מצווה ללמוד תורה, אבל כיון שהם כתבו 

במפורש שאדם יכול לפטור עצמו מהחיוב של לימוד תורה ק"ש שחרית וערבית, ואז הוא לא עובר על עשה  

  מסתבר לומר שכוונתם היא   נראה שהגדר שלהם הוא יותר קל ולכן גם יותר קל להיפטר ממנו.   אם לא לומד,

הוא מבטל תורה,   -  (זו  גדרההלא נכנס לתוך    במשהו להנאתו הוא)אם עוסק    שכאשר אדם לא לומד תורה סתם

 רוחנית של ניתוק הקשר שלו לחיי הקודש.  - אבל הוא לא עובר על עשה, אלא זה יותר בעיה מוסרית

 



 גדרי המצווה 

במצוות תלמוד תורה, עכשיו נברר את שיטות   תורה מהאדםההלימוד אותו דרשה  חיוב  דנו בשיעור  עד עכשיו  

 הראשונים בחלקיה השונים של המצווה.

 

 שיטת הר"ן 

   :שכותב )ד"ה הא קמ"ל( הבאנו לעיל את דברי הר"ן 

מפטר, שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כחו, ואמרינן בפ''ק   דבהכידווקא  דלאו"מסתברא לי 

דקדושין ת''ר 'ושננתם' שיהו דברי תורה מחודדין בפיך שאם ישאלך אדם דבר שלא תגמגם ותאמר לו וכו',  

 סגי להכי".  וק''ש שחרית וערבית לא  

כיון דאי בעי פטר נפשיה ממאי דכתיב בקרא בהדיא דהיינו בשכבך ובקומך ולכן אומר שכוונת הגמ' היא ש"

ר"ן כותב שאדם חייב ללמוד ". המש''ה חלה שבועה עליה לגמרי אפילו לקרבן  ,בקרית שמע שחרית וערבית 

 שדברי התורה יהיו מחודדים בפיו. תורה "יום ולילה לפי כוחו", ומביא את הגמ' בקידושין שאדם צריך  

של   אפשר לומר שהר"ן סובר שיש שני גדרים של מצוות תלמוד תורה: לימוד תורה וזכירת התורה. לגדר 

לימוד תורה מספיק קביעות זמן ביום ובלילה, ולומדים זאת מ"והגית בו יום ולילה"; ולזכירת התורה צריך  

וד כמה שהוא יכול, ולומדים זאת מ"ושננתם לבניך". ומבין  תורה מחודדים בפיו לכן צריך ללמ  י שיהיו דבר 

ון שיש גדר של זכירת התורה, ודאי שהגמ' לא מתכוונת כאן שיוצא יד"ח לגמרי ע"י ק"ש, שהרי  והר"ן שמכי

כדי לזכור את התורה זה לא מספיק, לכן נצרך לומר שכוונת הגמ' היא לצאת ידי חובת מה שכתוב במפורש 

 בפסוק. 

סובר   שכן הר"ןוערבית,    בר כאן על הגדר של לימוד תורה, מכיוון שלגדר זה מועיל ק"ש שחרית הר"ן לא מד

שהגדר של מצוות לימוד תורה הוא ש"חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה",    ת"ת א, ח( ) כרמב"ם  

כלומר צריך קביעות זמן גם ביום וגם בלילה. ולכן הר"ן לא מזכיר כאן כלל את הפס' של "והגית בו יומם ולילה" 

דבר רק על הגדר שממנו לומר הרמב"ם את מצוות לימוד תורה, משום שעל גדר זה הוא כלל לא מדבר. הר"ן מ

של זכירת התורה, ששם "חייב אדם ללמוד תמיד יום ולילה לפי כוחו", משום שהגדר הוא "שאם ישאלך אדם 

דבר שלא תגמגם ותאמר לו.."; ובשביל זה צריך קצת יותר מאשר ק"ש שחרית וערבית, כמו שכותב "וק"ש  

פני כן. ולכן אומר הר"ן שמה שגורם לגדר של זכירת התורה שהוא מביא ל  -  "להכישחרית וערבית לא סגי  

מספיק רק    -  לימוד תורה  - : לגדר של "והגית"  ממילאשהנדר לא יחול, זה רק מה שכתוב במפורש בפס', ו

"ושיננתם=משוננים", שבשבילו לא מספיק    -   לקרוא ק"ש, ולכן זה מסתדר עם דברי הגמ'. והגדר של זכירה

 א מסתדר עם ההו"א של הגמ'.גם הו משום כךוק"ש, לא כתוב במפורש בפס', 

במנחות   יומם   ט:( )צהגמרא  בו  והגית  מפיך  הזה  התורה  ספר  ימוש  "לא  הפסוק  בהבנת  שיטות  מביאה כמה 

ולילה": ר' יוסי ור' יוחנן אומרים שכדי לצאת יד"ח מספיק ק"ש שחרית וערבית, ר' ישמעאל סובר שצריך  

אינו בא לצוות כלל אלא לברך את יהושע. לכאורה איך  ללמוד כל הזמן, ור' שמואל בר נחמני מבין שפסוק זה 

שהסברנו בר"ן זה מסתדר עם דברי רבי יוסי ור' יוחנן, שכדי לצאת ידי חובת מצוות "לא ימוש ספר התורה 

מספיק קריאת שמע שחרית וערבית.    -  מצוות לימוד תורה  בשביל  כלומר  -הזה מפיך והגית בו יומם ולילה"  

לא כותבת היא  רת התורה באמת צריך יותר, ועל גדר זה הגמ' שם לא מדברת, שהרי  אבל בשביל הגדר של זכי

 ש.. והגית בו יומם ולילה". ו שהדיון הוא לצאת ידי חובת מצוות ת"ת, אלא יד"ח "לא ימ



אך הר"ן לא מסתדר עם השיטות האחרות שם בגמ' שסוברות שפס' זה הוא מצווה/ חיוב ללמוד כל הזמן! אלא  

עיל, הרמב"ם פסק את שיטת ר' יוסי ור' יוחנן, שהחיוב שמוטל על האדם במצוות לימוד תורה כמו שראינו לש

הוא רק חיוב לקבוע זמן ביום וזמן בלילה. וכך מובן למה הר"ן סובר שלגבי גדר של לימוד תורה מספיק ק"ש  

 שחרית וערבית, וכל מה שהר"ן מדבר שלא מועיל ק"ש זה לגבי הזכירה.

 שדברי התורה צריכים להיות "מחודדים בפיך". הגמ' שם כותבת:   )ל.( י הגמ' בקידושין הר"ן הביא את דבר 

  אמור   אלא  לו   ותאמר  תגמגם  אל  דבר  אדם  לך  ישאל   שאם ,  בפיך   מחודדים   תורה  דברי  שיהו  ושננתם  רבנן"תנו  

 ..". את אחותי לחכמה אמור שנאמר, מייד לו

"חזור עליהם ובדוק בעומקם שאם ישאלך אדם לא תצטרך לגמגם אלא    :)ד"ה יהו מחודדים בפיך( רש"י שם כותב  

שהגדר  הר"ן,  בדברי  שכתבנו  כמו  מבין  שרש"י  להבין  אפשר  ראשונית  בהסתכלות  מיד".  לו  לומר  שתוכל 

שהגמ' מדברת עליו פה הוא גדר של זכירת התורה, שכוונת הגמ' בכך שדברי תורה צריכים להיות "מחודדים  

דם לא תצטרך לגמגם.." היא, שאדם צריך לזכור את התורה שהוא לומד ולכן צריך לחזור  בפיך שאם ישאלך א

 עליה כל הזמן. 

להיות  צריכים  תורה  שדברי  שונה,  בצורה  הגמ'  את  מבין  שהוא  מסתבר  יותר  רש"י,  בדברי  נתבונן  אם  אך 

ת התורה, שאדם . כלומר הגדר שהגמ' מדברת פה הוא הבנובדוק לעומקם""חזור עליהם    -   מחודדים בפיך 

הלומד צריך להבין את מה שלומד, כדי שכאשר ישאלו אותו על זה הוא יוכל להסביר בצורה ברורה ולא יגמגם. 

ואולי גם הר"ן אצלינו לא מתכוון בהכרח רק לזכירת התורה אלא גם לגדר של הבנה, שחוץ מזה שאדם צריך  

ו בהירה  בצורה  להבין  הוא  מהחיוב  חלק  שלומד,  מה  את  הברייתא  לזכור  בלשון  מובן  יותר  וזה  עמוקה. 

 "מחודדים בפיך", שדברי התורה שאדם לומד צריכים להיות חדים וברורים.

מביאה כמה שיטות על מה חייב לברך ברכות התורה. רבא סובר ש"אף לתלמוד צריך    א:( )יהגמרא בברכות  

לברך". מסביר רש"י "אף לתלמוד צריך לברך. שהוא עיקר התורה שממנו הוראה יוצאה, תלמוד היינו סברת 

, טעמי המשנה ותירוצי משניות הסותרות זו את זו..". כלומר לימוד תורה שעליו אנו מברכים ברכות התורה

 הוא לימוד עם הבנת הטעמים, כמו שדייקנו מרש"י בקידושין. 

טבתשובות  הרא"ש   סעיף  לא  את    ( )כלל  שלומדים  לפני  לרמב"ם  תורה  מהמשנה  הלכות  לפסוק  שאין  כותב 

הסוגיות בגמרא ומבררים טעמיהם, כי הרמב"ם כתב את דבריו מתוך הסוגיות ואי אפשר להבין את כוונתו 

ולברר את הסוגיות. בעצם אומר הרא"ש שכדי לפסוק הלכה, כדי לדעת את התורה בצורה נכונה בלי ללמוד  

אדם צריך לברר את הסוגיות, וא"א להבין ע"י לימוד פשטני ושטחי. רואים שגם הוא מדגיש את    -   עד הסוף

 עניין של ההבנה כחלק בלתי נפרד ועיקרי מלימוד התורה.

 

 שיטת הרמב"ם 

"שילמדו ישראל את התורה ויעמלו בה,    -  בבה"ג ובסמ"ג(  גם  כן הואוורה )מצוות בתלמוד ת  2ה'יראים' מונה  

. כלומר, המצווה היא ללמוד תורה עם הבנה. ומצווה ד( )ח"א סי' רנתם ושמרתם לעשותם' "  דכתיב 'ולמדתם או

נוספת "שמצווה על האדם ללמד את עצמו, כדתניא בקידושין 'ושיננתם' שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך  

 . 2. כלומר אדם צריך לזכור את כל מה שלומדח( )סי' רנאמר אלא אמור לו מייד.."  ישאלך אדם לא תגמגם ות  שאם

 
(, אך  הוללמד תורה לתלמידים )סי' רכ  (ד תי על ליבו תמיד )סי'    שישימם  -  רהמצוות בתלמוד תו  2היראים מונה עוד    2

 .שהזכרנו המצווה  שניב נתמקד 



זאת   יהרמב"ם  לעומת  שאמרו   א( )עשה  והוא  התורה...  חכמת  ללמוד  "שציוונו  אחת  מצווה  בתור  הכל  מונה 

'ושיננתם לבניך'. ולשון ספרי.. ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך... וכבר נכפל ציווי זה פעמים רבות 

ת הפס'  'ולמדתם'.. 'למען ילמדון'...". בעצם כותב הרמב"ם שהמצווה היא ללמוד תורה, וכן בהלכות מביא רק א

של 'והגית' שאדם חייב ללמוד תורה ביום ובלילה; אך מצד שני מביא בספר המצוות את הפס' של ו'שיננתם' 

 שממנו למד הר"ן את מצוות זכירה.

י מצוות, הבינו שיש  תמבאר שהראשונים שמנו את מצוות תלמוד תורה בתור ש  )בהקדמה ל'זכר יצחק'( ר' אברום  

ד תורה בהבנה, וזכירה. אך הרמב"ם סובר שיש גדר אחד של לימוד תורה, לימו  -  שני גדרים בתלמוד תורה

שכל התורה הוא שיעור קיום מצווה זו", והרי רק יחידים יכולים ללמוד את כל  -  אומר ר' אברום  -"ומסתבר  

התורה כולה, וא"כ כיצד כולם יכולים לקיים את מצוות ת"ת? אלא אומר ר' אברום שבמצוות תלמוד תורה לא  

יבים לשלוט בכל הש"ס, אלא "גדר של חיוב ידיעת התורה לכל אדם ניתן לקיימו גם אם יודע ולומד גם את  חי

המסקנה בתמציתה". אם המטרה של מצוות לימוד תורה היא הידיעה, יוצא שאין מצווה בכל הלכה והלכה 

שכל יום לומר    שכלשאדם לומד, אלא רק כאשר אדם סיים את עיקרי ההלכות ויודע אותם. אך קצת רחוק מה 

?! הרי כל יום אנו מברכים  3שאדם לומד הוא לא מקיים מצווה, אלא רק כאשר מסיים את משנה תורה לרמב"ם

 ברכות התורה!

, שהחובה היא ללמוד גם ביום וגם בלילה; ומהו גדר החיוב? מהי  יאאלא צריך להסביר שכוונת הדברים ה

שיהיו מחודדים", אדם צריך    -  ותנו התורה ש"ושיננתםהמטרה הסופית אליה אדם צריך לשאוף? מלמדת א

מסביר ר' אברום שלפי הרמב"ם אפשר לצאת יד"ח גם בלימוד עיקרי ההלכות. ולדעת את התורה שלומד,  

כלומר, מצוות ת"ת היא לקבוע זמן ביום וזמן בלילה, והמטרה של מצווה זו צריכה להיות ידיעת התורה, ולחיוב 

מטרת ש  לאעיקרי ההלכות. בעצם, אדם חייב ללמוד תורה, זה פעולת המצווה; אהבסיסי מספיק לדעת את  

המצווה היא לדעת ולזכור את כל התורה. אך לפי איך שהסברנו בר"ן הגדר הוא שונה, לגבי מצוות לימוד תורה 

שחרית וק"ש  ולילה לפי כוחו..  יום  "ללמוד תמיד  צריך  זכירת התורה  ורק למצוות  יד"ח בק"ש,  יוצא    אדם 

 וערבית לא סגי להכי". 

עניין ראשון הוא עצם הלימוד,   -  בעצם, גם הר"ן וגם הרמב"ם מסכימים שיש שני עניינים במצוות לימוד תורה

ואדם יוצא ידי חובה ע"י קריאת שמע שחרית וערבית. ועניין שני הוא עניין של ידיעת התורה וזכירתה. כל 

י מצוות שונות, במצוות ת שזה ש  ן י מצוות שונות או לא, שהר"ן מבי תניהם היא האם זה מחולק לשיהמחלוקת ב

הלימוד אדם יוצא יד"ח ע"י ק"ש, וכדי לקיים את המצווה השניה של זכירת התורה אדם צריך ללמוד כפי כוחו.  

של לימוד תורה, ומספיק שאדם יקבע לעצמו זמן ביום ובלילה )באופן    אך הרמב"ם מבין שהכל זה מצווה אחת

לי הוא יוצא ע"י ק"ש(, אבל צריך לתת על דעתו שמטרת המצווה היא לדעת את התורה )או לפחות את  מינימ

 עיקרי ההלכות(.

הסברנו שגם הר"ן גם הרמב"ם הבינו שלגדר של "והגית בו יומם ולילה" מספיק ק"ש שחרית וערבית. הריטב"א  

והסביר שכאשר אינו יכול לעשות יותר הקשה איך אדם יכול לצאת בק"ש שחרית וערבית ידי חובת "והגית",  

 יכול לקיים מצווה זו ע"י ק"ש, אך כאשר יכול  -   מזה, לדוגמא כאשר הוא צריך לעסוק כל היום בצורך פרנסתו

 
יני  דצריך לחבור אחר בעולם בדין מם  לו של דבר כדי שלא יהא אדלכ: "תורה  למשנה  ההקדמה  בסוף"ם  הרמב  כותב  כך  3

שו מימות משה רבנו ועד  ע מנהגות והגזרות שנהשבעל פה כלה עם התקנות ו  המקבץ לתור ישראל אלא יהא חבור זה  
לקרות   ךיאינו צרוודע ממנו תורה שבעל פה כלה  יבתורה שבכתב תחלה ואחר כך קורא בזה ו  אשאדם קורא...  חבור הגמר

 ם". ספר אחר ביניה



חייב יותר מכך. רואים שהוא הבין את הפסוק בצורה שונה משאר הראשונים, שלגדר של "והגית בו יומם   -

הוא   -צורך המונע ממנו לקיים מצווה זורק כאשר יש לו  ו  ; ותר מכךולילה" לא מספיק קריאת שמע, צריך י

 נפטר ע"י ק"ש. 

 

 סיכום 

. לאחר מכן  הבאנו את דברי הגמ' שאדם יוצא ידי חובת מצוות תלמוד תורה ע"י קריאת שמע שחרית וערבית

"כפי כוחו". כדי לברר את דבריהם,    -   ראינו בראשונים הגדרה מיוחדת לשיעור חיוב מצוות תלמוד תורה

הקדמנו שכיוון שהתורה שייכת לכל העם ולא לצדיקים ופרושים בלבד, וודאי שהחיוב הוא לא ללמוד ללא  

שהתורה תחייב אדם דבר שהוא לא מסוגל לקיים. אך מצד שני כיוון שאין למצווה   ר הפסקה, כיוון שקשה לומ

 ין שילמד כמה שיותר.מי שיכול ללמוד ברור שיש עני - זו הגבלה

בפרנסתו,   להתעסק  צריך  והוא  ליה"  אפשר  "לא  כן  אם  אלא  ללמוד  צריך  שאדם  כתב   והסברנוהריטב"א 

כך את האור שמח שכותב   כדי לחדד יסוד זה, הבאנושפרנסה לאו דווקא אלא הכוונה לכל צרכיו של האדם.  

מינימלי של ק"ש שחרית וערבית    ר גד  חז"ל קבעו  -  שכיוון שהתורה שייכת לכל חלקי העםומבאר    . פורשבמ

יש עליו חיוב    -  בו האדם יוצא יד"ח כאשר הוא לא מסוגל יותר מזה, אולם כאשר הוא מסוגל ללמוד יותר מזה

 ללמוד כמה שידו משגת. 

רמב"ם בהלכות מלכים בין חיוב לימוד תורה למלך לבין החיוב על כל העם, והאבן האזל הסביר  ק בוראינו חיל

ך חייב ללמוד כל הזמן, אך החיוב שקאי על האדם הפרטי )חוץ ממצוות ק"ש שאדם חייב בכל בדבריו שמל

שקשה לומר שחיוב מצוות תלמוד תורה הוא רק  ציינו  מקרה( הוא רק כאשר אין לו פעולה אחרת לעשות.  

שום דבר לעשות אין לאדם  "אפי' עשה    הבאנו.  כאשר  יונה שאחרי שאדם קרא ק"ש  ור'  את דברי השיטה 

 נו בדבריהםליכא", ואדם יכול לקיים את מצוות תלמוד תורה בצורה פשוטה, ע"י ק"ש שחרית וערבית. הסבר 

הוא נפטר ממצוות תלמוד תורה, וכל מה שיש עליו זה עניין ללמוד כפי יכולתו, אבל   -  שכאשר אדם קרא ק"ש

אחרי שאדם קרא ק"ש הוא  ששאולי כך סובר האבן האזל  ביארנו  אם הוא לא לומד הוא לא עובר על עשה. ו

 יוצא יד"ח החיוב של לימוד תורה, אבל עדיין יש עליו מצווה ועניין ללמוד כמה שהוא יכול. 

עצם הלימוד ומצוות זכירת    -  בחלקו השני של המאמר דנו בשיטת הר"ן שיש שני גדרים במצוות תלמוד תורה

וערבית בתור הגדר הבסיסי, ולכן הר"ן לא דיבר  התורה. ביארנו שלמצוות לימוד תורה מספיק ק"ש שחרית  

  נצרך הר"ן לא מספיק ק"ש, ומסיבה זו    -  ללמוד כפי כוחו  ךצרישולגדר של זכירת התורה    ; על מצווה זו כלל

דבר הכתוב במפורש לבין מצווה שלא כתובה בפס' במפורש. חידדנו גדר זה שדברי תורה צריכים  לחלק בין  

יון בדברי רש"י בקידושין, שמשמע שהוא מתמקד יותר בעניין של הבנת התורה. להיות "מחודדים בפיך" ע"י ע

בלי    לכהואי אפשר לפסוק הוכך ראינו גם בתשובת הרא"ש שההבנה היא חלק בלתי נפרד מלימוד התורה,  

 . לימוד מעמיק

מצווה זו י מצוות, כמו הר"ן. אך הרמב"ם מונה  תראינו שאמנם היראים מונה את מצוות תלמוד תורה בתור ש

את ה גם  ומביא  אחת,  מצווה  וגם  גדר בתור  ובלילה,  ביום  תורה  לימוד  הסברנו את    של  התורה.  ידיעת  של 

הרמב"ם ע"פ דברי ר' אברום שהחיוב של המצווה הוא ללמוד תורה, ולמצווה זו מספיק ק"ש שחרית וערבית;  

וון שלא הגיוני לדעת את כל התורה,  והמטרה היא ידיעת וזכירת התורה, ולזה צריך לדעת את כל התורה. אך כי

 מספיק לשלוט בעיקרי ההלכות.


