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תניא, רבי יוסי אומר: אפי' סילק את 

הישנה שחרית וסידר את החדשה 

אין בכך כלום, אלא מה אני  -ערבית 

ם לפני תמיד? שלא ילין שלחן בלא מקיי

לחם. א"ר אמי: מדבריו של ר' יוסי 

נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק 

אחד שחרית ופרק אחד ערבית, קיים 

לא ימוש )את( ספר  (הושע א')מצות 

התורה הזה מפיך. אמר רבי יוחנן משום 

ר"ש בן יוחי: אפי' לא קרא אדם אלא 

א קיים ל -קרית שמע שחרית וערבית 

ימוש, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי 

הארץ. ורבא אמר: מצוה לאומרו בפני 

עמי הארץ. שאל בן דמה בן אחותו של 

ר' ישמעאל את ר' ישמעאל: כגון אני 

שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד 

חכמת יונית? קרא עליו המקרא הזה: לא 

ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו 

שעה שאינה לא  יומם ולילה, צא ובדוק

מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת 

יונית. ופליגא דר' שמואל בר נחמני, 

דאמר ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן: 

פסוק זה אינו לא חובה ולא מצוה אלא 

 ...ברכה

לפי שנאמר  -מה תלמוד לומר  -תנו רבנן: ואספת דגנך, 

רים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דב (יהושע א')

הנהג בהן מנהג  -ככתבן? תלמוד לומר: ואספת דגנך 

דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל; רבי שמעון בן יוחי אומר: 

אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, 

וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת 

הרוח, תורה מה תהא עליה? אלא: בזמן שישראל עושין 

ן נעשית על ידי אחרים, שנאמר: מלאכת -רצונו של מקום 

ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'. ובזמן שאין  (ישעיהו ס"א)

מלאכתן נעשית על ידי  -ישראל עושין רצונו של מקום 

ואספת דגנך; ולא עוד, אלא  (דברים י"א)עצמן, שנאמר: 

 (דברים כ"ח)שמלאכת אחרים נעשית על ידן, שנאמר: 

הרבה עשו כרבי ועבדת את אויבך וגו'. אמר אביי: 

ולא עלתה  -ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחי  -ישמעאל 

בידן. אמר להו רבא לרבנן: במטותא מינייכו, ביומי ניסן 

וביומי תשרי לא תתחזו קמאי, כי היכי דלא תטרדו 

במזונייכו כולא שתא. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי 

יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי: בא וראה שלא 

רות הראשונים דורות האחרונים, דורות הראשונים כדו

זו וזו נתקיימה בידן,  -עשו תורתן קבע ומלאכתן עראי 

זו  -דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי 

 וזו לא נתקיימה בידן.

 מנחות צט: א

 ברכות לה: ב

 ברכות לה:  מנחות צט:     

 עאלישמ ר'    רב אמי  לימוד מינימלי – Iהבנה 

 רשב"י      

 רבא     

 ר' שמואל בר נחמני     

 

 רשב"י   ישמעאל ר'   לימוד תמידי – IIהבנה 

 בס"ד
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 דרך א'

ר' יוחנן משום רבי יהושע בן יהוצדק, אפילו קרא ק"ש 

 שחרית וערבית קיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך.

בגמ' איתא ר"ש בן 

יוחאי... מיהו אפשר 

 שהוא ר"ש בן יהוצדק.

 העמק שאלה שם ד אילתות קמ"גש ג

 דרך ב'

 התחם שתי בפרק דהא, חובה שהיא שמעון' לר ל"דס משום לאו

 וערבית שחרית ש"ק אלא קרא לא דאפילו קאמר אינו - במנחות

 .תורה ביטול מפני, דקאמר הוא בעלמא מצווה, אלא !ימוש לא קיים

 תוס' ר' יהודה החסיד ה

 דרך ג'

בחלא, כולי יומא גרסי, בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו, והדר משלחי  והוו יתבי עד צוארייהו

מנייהו כי היכי דלא ליבלו. איתבו תריסר שני במערתא. אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא, 

אמר: מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזרתיה? נפקו. חזו אינשי דקא כרבי וזרעי, אמר: 

מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה  -י שעה! כל מקום שנותנין עיניהן מניחין חיי עולם ועוסקין בחי

להם: להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם! הדור אזול. איתיבו תריסר ירחי שתא. אמרי: 

שנים עשר חדש. יצתה בת קול ואמרה: צאו ממערתכם! נפקו, כל היכא  -משפט רשעים בגיהנם 

 ון. אמר לו: בני, די לעולם אני ואתה.הוה מסי רבי שמע -דהוה מחי רבי אלעזר 

 שבת לג: ו
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 דרך ד'

מסכת שבת, דרש ר' סימאי: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ירדו ס' ריבוא של מלאכי 

השרת וקשרו לכל אחד משיראל שני כתרים, א' כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע... והנראה לי... 

ת... וגם הנשים... מחויבות דלימוד התורה הוא משני פנים: א' כדי לידע היאך ומה לעשו

ללמוד במצוות הנוהגות בהן... אבל באנשים הוי הלימוד גם מצוות עשה מעצמו וכמו הנחת 

 תפילין וכדומה, ונמצא הוי ב' בחינות: מבוא להמצוות וגם תכלית בפני עצמו... 

והנה אם היו אומרים ישראל נשמע ונעשה לא היה במשמעות קבלתם רק עול מצוות, אלא 

 שמוכרחין ללמוד מקודם ואח"כ אמרו נשמע, ונמצא דהוי נשמע תכלית מצד עצמו...

 דרך ה'

 שו"ת בית הלוי, הקדמה ז

ואמרו שם הרבה עשו כר"י ועלתה בידם. והרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם. היינו רבים 

עסק התורה דוקא. כי ודאי שלכלל ההמון כמעט בלתי אפשר שיתמידו כל ימיהם רק ב

שלא לפנות אף שעה מועטת לשום עסק פרנסת מזונות כלל. וע"ז אמרו באבות כל תורה 

שאין עמה מלאכה וכו'. אבל יחיד לעצמו שאפשר לו להיות אך עסוק כל ימיו בתורתו 

ועבודתו ית"ש. ודאי שחובה מוטלת עליו שלא לפרוש אף זמן מועט מתורה ועבודה לעסק 

 :פרנסה ח"ו. וכדעת רשב"י

 נפש החיים, א' ח ח

 .הסוגיה בנדרים ח

נדר גדול נדר  -ואמר רב גידל אמר רב: האומר אשכים ואשנה פרק זה, אשנה מסכתא זו 

הא קמ"ל, כיון ... , ואין שבועה חלה על שבועה!לאלהי ישראל. והלא מושבע ועומד הוא

 דאי בעי פטר נפשיה בקרית שמע שחרית וערבית, משום הכי חייל שבועה עליה.

מסתברא לי דלאו דווקא דבהכי מיפטר שהרי חייב כל אדם 

ללמוד תמיד יום ולילה כפי כחו ואמרינן בפ"ק דקדושין )דף ל( 

יך שאם ישאלך אדם ת"ר ושננתם שיהו דברי תורה מחודדין בפ

אלא מכאן נראה לי ראיה ... דבר שלא תגמגם ותאמר לו וכו'

דכל מידי דאתא מדרשא אע"פ שהוא מן התורה ...למה שכתבתי

 .כיון דליתיה מפורש בקרא בהדיא שבועה חלה עליו

דכיוון דקרא ק"ש קיים לא 

ימור, דאמר רשב"י במסכת 

 מנחות...

 המפרש שם ט

 ר"ן שם י
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 גדר חובת לימוד תורה

...וצריך ביאור: מאי שנא מצות תלמוד תורה דמבטלין בשביל מצוה אחרת, ולא מפטר מטעם עוסק במצוה 

 וכו' הרי תנן 'ותלמוד תורה כנגד כולם'?...

עליו טענה ונראה דהגדר הוא כך, דבכל מצוות חיוביות שבתורה אפילו כשהוא אנוס מלקיים המצוה וליכא 

 ותביעה על ביטולה, מכל מקום חיובא רמיא עליה...

אבל כגון במצות צדקה, מי שהוא עני ואין לו כלל מה ליתן, איננו בגדר 'אנוס' רק 'פטור', דזהו עיקר 

השיעור במצות צדקה, שהוא כפי יכולתו, וכשאין לו ליכא חיוב כלל ליתן. וכן בגמ"ח שבגופו... וכן מצוות 

כיוון שלא נתנה בו תורה שיעור, ממילא החיוב הוא כפי יכולתו ועל זמן שהוא אנוס מללמוד  תלמוד תורה,

 שהוא עד כמה שאפשר לו...אין זה בגדר מבטל מצווה באונס, אלא זהו גבול חיובו 

 קהילות יעקב, ברכות, ט"ו יא

יר בין שלם בגופו בין בעל יסורין בין בחור בין שהיה זקן גדול כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עש: הלכה ח

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. 

ואבי מים ומהן סומים ואף על פי כן היו עוסקין בתלמוד תורה ביום גדולי חכמי ישראל היו מהן חוטבי עצים ומהן ש: הלכה ט

 ובלילה והם מכלל מעתיקי השמועה איש מפי איש מפי משה רבינו. 

עד אימתי חייב ללמוד תורה עד יום מותו שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא : הלכה י

 שוכח. 

 ...אומנות והיה עוסק במלאכתו שלש שעות ביום ובתורה תשע כיצד היה בעל: הלכה יב

 

ונשאל להרב ר' יצחק כגון אנו שאין אנו לומדין 

מיד לאחר תפלת השחר שאנו טרודין והולכים כך 

בלא למוד עד אמצע היום או יותר אמאי אין אנו 

מברכין ברכת התורה פעם אחרת כשאנו מתחילין 

 ...ללמוד

צריך לברך על כל סעודה וא"ת מאי שנא מסוכה ש 

וסעודה לישב בסוכה. וי"ל דשאני תורה שאינו 

מייאש דעתו דכל שעה אדם מחוייב ללמוד דכתיב 

והגית בו יומם ולילה והוי כמו יושב כל היום בלא 

 הפסק.

אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: 

נשאת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת 

ית לישועה, פלפלת בחכמה, הבנת בפריה ורביה, צפ

דבר מתוך דבר? ואפילו הכי: אי יראת ה' היא אוצרו 

 לא. -אין, אי לא  -

 רמב"ם, ת"ת, פ"א בי

 תוס' ברכות יא: טו

 שבת לא. גי

אחר שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש ויקבע 

עת ללמוד. וצריך שאותו עת יהיה קבוע ולא 

יעבירנו אף אם הוא סובר להרוויח הרבה. אח"כ 

ילך לעסקיו... ומ"מ לא יעשה מלאכתו עיקר אלא 

 ו-השו"ע, קנ" יד עראי ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו.
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