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נשים ועבדים פטורין מתלמוד תורה,  
אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה, 
שנאמר וִלמדתם אותם את בניכם לדבר 
בם. ואין האשה חייבת ללמד את בנה,  

 החייב ללמוד, חייב ללמד. שכל 

Женщины и рабы освобождены от изучения Торы; но 
мальчика отец обязан обучать Торе, как сказано: «И 
обучайте своих сыновей…» (Дварим 11:19). Женщина 
не обязана обучать своего сына, потому что только тот, 
кто обязан учиться сам, обязан обучать других. 

 דברים פי"א, יט 2

ם ֶּ ְדת  ַּ םֹאָתם  ְוִלמ  ֵניכֶּ ת ב ְ ךָ  אֶּ ָך ו ְבקו מֶּ ְכב ְ ְך ו ְבש ָ רֶּ ד ֶּ ָך בַּ ְכת ְ ָך ו ְבלֶּ ֵביתֶּ ָך ב ְ ְבת ְ ש ִ ם ב ְ ר ב ָ ב ֵ  .ְלדַּ

 דברים פ"ה, א 3

ר ָאֹנִכי  ֶּ ִטים ֲאש  ָ פ  ש ְ מ ִ ת הַּ ים ְואֶּ ֻחק ִ ת הַּ ָרֵאל אֶּ ע ִיש ְ מַּ ם ש ְ ר ֲאֵלהֶּ י ֹאמֶּ ָרֵאל וַּ ל ִיש ְ ל כ ָ ה אֶּ ֶּ ְקָרא ֹמש  י ִ ֵֹבר וַּ ד 
י ֹום  ם הַּ ָאְזֵניכֶּ םב ְ ֶּ ְדת  ָֹתם ו ְלמַּ ֲעש  ם לַּ ֶּ ְרת  מַּ  . ֹאָתם ו ש ְ

 אקדושין כ"ט ע" 4

  .אנשים חייבין, ונשים פטורות, וכו'  -. כל מצות הבן על האב  מתני'

. מאי כל מצות הבן על האב, וכו' אמר רב יהודה, ה"ק: כל גמ'

מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו אנשים חייבין, ונשים  

ולפדותו,    פטורות. תנינא להא דת"ר: האב חייב בבנו למולו,

 . וללמדו תורה 

Все заповеди относительно 
сына, возложенные на отца, 
мужчины обязаны исполнять, 
а женщины — свободны от 
них. 

 "בט ע "קידושין דף כ 5

  ,ללמדו תורה מנלן דכתיב וִלמדתם אותם את בניכם וכו', איהי מנלן דלא מיחייבא דכתיב "ולימדתם"

כל שמצווה ללמוד מצווה ללמד וכל שאינו מצווה ללמוד אינו מצווה ללמד. ואיהי מנלן    "ולמדתם" 

 : קרי ביה ולמדתם לאקושינהו דלא מיפקדא ללמוד(רש"י)  למילף נפשה דכתיב ולימדתם ולמדתם  אדלא מיחייב

כל שאחרים מצווין ללמדו מצווה ללמד את עצמו וכל שאין אחרים מצווין ללמדו אין מצווה ללמד  

 .את עצמו. ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה דאמר קרא ולימדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם

 ( רבי ברוך בער לייבוביץ ראש ישיבת קמניץ )  ברכת שמואל קידושין סי' כ"ז ג' 6

והנה במצות תלמוד תורה דבנים חקר חתני הגאון ר' ראובן נ"י האם נאמר דהוא מחיובי הבן  

המוטלות על האב כמו מילה ופדיון הבן שהוא מחיובי הבן על האב כמו שמבואר בברייתא בקידושין  

דף כ"ט האב חייב למולו ולפדותו וללמדו תורה הרי דכלל מצות תלמוד תורה עם מילה ופדיון הבן 

ה כמו שיש חיוב רה בכלל חיוב הבן על האב, או לא אלא דהוא מחיוב ת"ת דבחיוב תלמוד תו והמ

 יש חיוב דתלמוד תורה ללמד לבנו אלא שבנו קודמו.  םללמוד בעצמו ג
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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 

או בני הנביאים, קרויין בנים שנאמר ויצ

Так же, как человек обязан обучать своего сына, он 
обязан обучать и внука, как сказано: «И сообщите сы-
новьям, и сыновьям сыновей» (Дварим 4:9). И не 
только сына и внука -  каждый мудрец в Израиле обя-
зан обучать любого ученика, даже если это не его сы-
новья, как сказано: «И тверди их своим сыновьям», а 
традиционное толькование этого стиха утверждает, 
что «сыновья» в данном случае – это ученики, ибо уче-
ники названы сынами, как сказано: «И вышли сыновья 
пророков» (Млахим 2, 2:3). Но если так, то почему 



אם כן למה נצטוה על בנו ועל בן בנו, 
  להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חבירו.

особо заповедано обучать сына и внука? Для того, 
чтобы подчеркнуть, что обучение сына приоритетно по 
отношению к обучению внука, а обучение внука – по 
отношению к обучению чужого ребенка. 

 דברים פ"ד, ט 8

ָבְבָך  ן ָיסו רו  ִמל ְ יָך ו פֶּ ר ָראו  ֵעינֶּ ֶּ ָבִרים ֲאש  ד ְ ת הַּ ח אֶּ כ ַּ ש ְ ן ת ִ ֶּ ָך ְמֹאד פ  ְפש ְ ֹמר נַּ ר ְלָך ו ש ְ מֶּ ָ ק ִהש   י ֶּיָך רַּ ֹל ְיֵמי חַּ כ 
יָך  ם ְלָבנֶּ ָ ְעת  יךָ ְוהֹודַּ ָ   :ְוִלְבֵני ָבנֶּ ְדת  ר ָעמַּ ֶּ חֵֹרב יֹום ֲאש  יָך ב ְ  .ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֹהֶּ

 ף כא עמוד בברכות ד 9

מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה מהר חורב, שנאמר   -אמר רבי יהושע בן לוי: כל המלמד לבנו תורה  

 .לפני ה' אלהיך בחורב  עמדתוהודעתם לבניך ולבני בניך, וכתיב בתריה: יום אשר  

 רמב"ן דברים פרק ד 10

כשנעתיק גם כן הדבר לבנינו ידעו  

שהיה הדבר אמת בלא ספק כאלו 

הדורות, כי לא נעיד  ראוהו כל  

שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר  

הבל ואין בם מועיל. והם לא  

יסתפקו כלל בעדותנו שנעיד להם,  

אבל יאמינו בודאי שראינו כולנו  

 בעינינו, וכל מה שספרנו להם.

Если мы перескажем это сыновьям, они будут знать, вне вся-
кого сомнения, что все произошло на самом деле. (Они будут 
уверены в этом столь же несомненно), как если бы все поко-
ления видели все своими глазами. Ведь ясно, что мы не ста-
нем лгать своим сыновьям, и не станем передавать им бес-
смысленные и бесполезные россказни! И они не станут со-
мневаться в нашем свидетельстве, но будут уверены, что мы 
видели своими глазами все то, что сейчас пересказываем им 

 שו"ת אגרות משה חלק אה"ע ד' סימן כו, אות ד 11

פשוט שרק לחם שלו   פשוט שבתורה הוא עצמו עדיף על אחרים יותר הרבה מבצדקה, דבצדקה

קודם ללחם של אחרים אבל אם חסר לו בשר ולחברו לחם צריך ליתן לחם לחברו ולא יאכל הוא 

, ובתורה ברור שאף מי שיודע כבר מסכת אחת ואפילו סדר שלם הוא קודם ללמוד סדרים  כו'בשר ו

ם אינו פקוח האחרים מללמד האחרים אף אותה המסכת, וגם בעניני עוה"ז ליכא איסור אלא רשות א

נפש ממש שאז מסתבר שאסור ואילו בתורה הוא גם אסור להקדים האחרים מלמוד עצמו. אך 

הוריתי שכל ת"ח אף שצריך לעצמו והוא גדול מאד מחוייב ללמד מקצת זמן גם עם אחרים אף 

, ומסתבר לי שהוא ג"כ שיעור מעשר עשירית הזמן שיש לו ללמוד תורה כו'שמתבטל מתורת עצמו ו

 לי יכול להוסיף עד חומש וצ"ע לענין השיעור.ואו

 


