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 35רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א' ,הלכה ה'
מאימתי אביו חייב ללמדו תורה С какого возраста нужно начинать учить ребенка Торе? С
משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה לנו того момента, как он начнет говорить, его обучают
משה ושמע ישראל ,ואחר כך מלמדו фразе: "Тору завещал нам Моше"и первому предложе-
нию из отрывка "Шма, Исраэль". Затем обучают его поמעט מעט פסוקים פסוקים עד שיהיה בן
тихоньку, пока не достигнет возраста шести или семи
שש או בן שבע הכל לפי בוריו ,ומוליכו лет, в зависимости от состояния здоровья; в этом воз-
אצל מלמד התינוקות
расте его отправляют к меламеду.
 36בבא בתרא דף כ"א עמוד א'
התקינו שיהו מושיבין בכל פלך ופלך; ומכניסין אותן כבן ט"ז כבן י"ז ,ומי שהיה רבו כועס עליו -
מבעיט בו ויצא ,עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן ,שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה
ובכל עיר ועיר ,ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע (תוס' :כבן שש בבריא כבן שבע בכחוש).
 37רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א ,הלכה ז
היה מנהג המדינה ליקח מלמד В тех местах, где принято, что меламед берет деньги за
התינוקות שכר נותן לו שכרו ,וחייב обучение, отец обязан платить ему; и обязан обучать ре-
ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב бенка за плату, пока тот не научится читать всю Письмен-
…ную Тору

כולה ,וכו'
 38קידושין דף ל עמוד א

עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה? אמר רב יהודה אמר שמואל :כגון זבולון בן דן ,שלימדו אבי
אביו מקרא ומשנה ותלמוד ,הלכות ואגדות .מיתיבי :למדו מקרא  -אין מלמדו משנה; ואמר רבא:
מקרא זו תורה (ולא נביאים וכתובים) ! כזבולון בן דן ולא כזבולון בן דן ,כזבולון בן דן  -שלמדו אבי אביו,
ולא כזבולון בן דן  -דאילו התם מקרא ,משנה ותלמוד ,הלכות ואגדות ,ואילו הכא מקרא לבד .רש"י:
כזבולון בן דן שלמדו אבי אביו  -ועד היכן נמי דקאמרי' הכי קאמרי' עד היכן אדם חייב ללמוד תורה בדורותיו אמר רב יהודה לבנו ולבן בנו.

 39טור יורה דעה סימן רמה
וחייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה ואינו חייב ללמדו בשכר משנה ותלמוד וכתב
הרמ"ה ה"מ דלא איפשר ליה דדחיקא ליה שעתא אבל אם איפשר ליה חייב לאגמוריה משנה
ותלמוד הלכות ואגדות
 40שולחן ערוך ס' רמ"ה ,סעיף ו
היה מנהג בעיר שלוקח מלמד תינוקות שכר ,חייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה.
ואינו חייב ללמדו בשכר משנה וגמרא .והני מילי דלא אפשר ,דדחיקא ליה שעתא ,אבל אם אפשר
ליה ,מצוה לאגמוריה משנה וגמרא ,הלכות ואגדות.
 41ש"ך יורה שם סע"ק ה
תורה שבכתב כו'  -משמע כל תנ"ך וכ"פ הב"ח וכתב דשלא כדין נוהגין העולם שלא ללמד את בניהם
תנ"ך כו' ע"ש ואני אומר מנהגן של ישראל תורה היא שהרי כתבו התוס' ספ"ק דקידושין וכו' שאנן
סומכין אהא דאמרינן בסנהדרין ש"ס בבלי שבלול במקרא ומשנה וש"ס
 42הגר"ז הלכות תלמוד תורה פ"א ה"ו
בזה"ז שכל התושב"ע כתובה לפנינו
א"צ לשכור מלמד שילמדנו כל
התושב"ע .אלא שילמדנו להבין היטב
בכל התלמוד ברוב המקומות וסוגיות
העמוקות עם רוב הפוסקים ראשונים
ואחרונים ,ויעמידנו על עיון הלכה
למעשה שיוכל לעיין בעצמו להבין
ולהורות כל הלכה מתוך עיון בתלמוד
ופוסקים ראשונים ואחרונים  -ואז יוכל
הבן ללמוד בעצמו כל התלמוד

В наше время, когда вся Устная Тора записана, нет
больше необходимости отцу нанимать сыну учителя,
который обучил бы его всей Устной Торе. Учитель нужен лишь для того, чтобы научить сына хорошо разбираться в Талмуде, в большей части его текстов, в трудных темах и формулировках закона, ознакомить его с
трудами большинства комментаторов, ранних и поздних, и подготовить к исследованию алахи, так, чтобы он
умел самостоятельно вникать, понимать и выводить
алахические решения по любым вопросам из разбора
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Талмуда и трудов кодификаторов закона, ранних и
поздних... То же самое касается и Танаха и толкований
Агады.
Поэтому и не принято обучать ребенка всему Танаху,
как это делалось во времена Талмуда. Его обучают
только Пятикнижию, полагаясь на то, что он сам изучит
остальной Танах, когда подрастет – в отличие от древнего времени, когда гласная пунктуация и кантиляционные знаки не записывались в свитках Танаха, а были известны только по устной традиции.
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ופוסקים לידע כל ההלכות וכו' וכן כל
. דרשות והגדות,התנ"ך
ולכן לא נהגו עכשיו ללמד להתינוק כל
התנ"ך כבימיהם רק תורה לבדה כי
סומכים שילמוד בעצמו כשיגדיל
משא"כ בימיהם שלא היו הנקודות
 ומכל מקום.וטעמים כתובים אלא בע"פ
צריך ללמדו ולחזור עמו פעמים רבות
כל פרשיות התורה שבהן כתובות
.'המצות וכו

