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 ד"בס

 מבוא

כמי , הביא אותי, וטה כל כךמאיים ואף מצליח לפלג את האומה בצורה בש ,מגזריםהחוצה , מהותי הכההדיון 

לבדוק ולרדת במקצת , לחקור, עם סטודנטים ומשפחות חילוניות שנפגש רבות במסגרת עבודתי בארגוני הקירוב

מובן כל  אינוכלל שמסתבר ש, המדובר ביותראת המושג , לפחות לעצמי, ל דברים ולנסות להבהירלעומקם ש

  ".תורתו אומנותו" -צרכו

כשהדיון מתחיל בנידון של חובת האב כלפי , ברצוני לחקור ולדון בעבודה זו את השילוב הנכון בין תורתו לאומנותו

משם לבדוק את המושג אומנות ומה נכלל , תורה בצעירותו בנו בחובתו ללמדו אומנות כמו גם ואולי רק ללמדו

, והאם נכון לעשות כן ונראה את האופן שבו ניתן אולי לשלב בין תורה לאומנות לאחר מכן נמשיך. במושג זה

תורתו "העוסק במשמעות המעשית של הדברים ומי באמת מוגדר כ, ובגולת הכותרת ניתן לציין את הפרק המסיים

 .ראשונים ואחרונים, ל"מקורות חזי "עפ" אומנותו

נתון , ועוד יותר מכך ,אקטואליולעולם הוא , מפתיע ומעניין היה לגלות עד כמה נושא זה היה תמיד רלוונטי

רבדיה של עבודתי ושאבתי את המידע את  עיצבתי ,הללומכל המקורות . חלוקת בין גדולי האומה לדורותיהלמ

 . ומירב הפרשנויות כדי למצות את הנושא וללמדו על בוריו השתדלתי להביא את כל ההיבטים. הנצרך

הרב הראשי  ,בן דורנויהודי חשוב מאשר הקטע הבא שכתבו , להביאמתאים יותר למבוא העבודה לא מצאתי 

נקבל , שחושבני שלאחר קריאתו, "יחל ישראל"ת "שו ,בהקדמה לספרו, הרב ישראל מאיר לאו, לשעבר לישראל

בלשונו הזהב , אביא אותו ככתבו. "תורתו אומנותו" ןא העבודה ופן מיוחד להתבוננות בעקרומושג חדש בהבנת נוש

 ...:וכל מילה נוספת מיותרת, של הרב לאוהמפורסמת 

עשיו הצליח לרמות את אביו בהעמידו פני " ורבקה אוהבת את יעקב, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו"

נניח : ון להבטיח לו מטל השמים ומשמני הארץ ונשאלת  השאלהוהצליח להביא את אביו לידי רצ... צדיק

והרי יעקב , אך מדוע העדיף את עשיו בשל כך, שיצחק האמין שעשיו מדקדק במצוות וראוי הוא לברכה

צריך היה יצחק אבינו לאהוב את שניהם ולמה העדיף את ? בודאי שומר מצוות היה וראוי לברכה לא פחות

 ?עשיו

לא ימוש : לפי שנאמר -מה תלמוד לומר  -, ואספת דגנך: תנו רבנן: ברכות דף לה עמוד בוד בבלי מסכת תלמ

דברי רבי , הנהג בהן מנהג דרך ארץ -ואספת דגנך : תלמוד לומר? יכול דברים ככתבן, ספר התורה הזה מפיך

בשעת וקוצר , וזורע בשעת זריעה, אפשר אדם חורש בשעת חרישה: רבי שמעון בן יוחי אומר; ישמעאל

בזמן שישראל עושין רצונו של : אלא? תורה מה תהא עליה, וזורה בשעת הרוח, ודש בשעת דישה, קצירה

ובזמן שאין ישראל עושין . 'ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו: שנאמר, מלאכתן נעשית על ידי אחרים -מקום 

 ואספת דגנך: שנאמר, מלאכתן נעשית על ידי עצמן -רצונו של מקום 

ישמעאל ורבי מאיר לעומת תורה ' תורה עם דרך ארץ כשיטת ר, מחלוקת חובקת זרועות עולם הרי לפנינו

היתכן לקבוע כי , בת קול יוצאת ואומרת אלו ואלו דברי אלוקים חיים... י ורבי נהוראי"בלבד כשיטת רשב

לוקת י שבכל מח"אומר רש? האפשרית אמת דו משמעית? שתיהן מפי אלוקים יצאו ,שתי אמירות סותרות

 .וצריך לדעת מתי שייך טעמו של כל אחד של תנאים יש אמת אלוקית

דרך ": ם"הרמב שהנה כותב, את עמדתו של יצחק ביחס ההעדפה לעשיו, לפי זה אפשר ליישב בדרך הדרוש

לאור קביעה זו אפשר לייחס את ..." להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, רייתו של אדםב

שניהם מבינים כי העקרון של . הםמ ק ורבקה לבניהם לרקע השונה של כל אחדה של יצחהתנהגותם השונ

כאשר , לתורה" דרך ארץ"אולם זאת כאשר אין סתירה בין ה... הינו תורת אמת" תורה עם דרך ארץ"



בודאי זהו , "קבעת עתים לתורה"משלים ומשתלב עם" נשאת ונתת באמונה"כאשר , הוא יהודי" רחוב"ה

אולם כאשר הרחוב פרוץ לכל רוח ותרבויות זרות מעכירות את האוירה ופוגעות . וחיובי בהחלט מצב רצוי

  .הלינה היא באהלה של תורה בלבד אזי, בארחות המוסר היהודי

דרך חייו של עשיו כפי שהצליח  ,באוירה זו... יצחק חי כל ימיו במסגרת תורה ומצוות בבית אברהם ושרה

מצד , כי עשיו נדמה כמי שמשלב תורה עם דרך ארץ, רצויה והראויה לברכההייתה , בהעמדת פני צדיק

רבקה באה . ומבטיח לו ברכה "ויאהב יצחק את עשיו"ולכן ... מדקדק במצוות-איש יודע ציד ומאידך-אחד

ולכן ... כבת בתואל ואחות לבן הארמי" שושנה בין החוחים"היא , מרקע שונה לגמרי שיצחק לא הכיר

חייבים , אין סיכוי להשתלבות כי התהום עמוקה מידי, מסקנה כי אין מפלט אלא באהלי תורהמגיעה רבקה ל

כשהיה באהלי תורה של " רבקה אוהבת את יעקב"של אותם ימים ולכן " הרחוב"לבנות מסך בין הבית לבין 

 .שם ועבר

אין חולק , ירה לחלוטיןעולה ובוקעת נקודה מאירה ובה, מדבריו המופלאים המנתחים היטב את התפיסות השונות

הוא לעבוד , אך גם אין חולק שייעודו של האדם היהודי בעולם זה, שיש אידיאל בשילוב אמיתי בין תורה למלאכה

ברור לכולנו על מה יש לשים את , ואם אחד מעכב את חברו. את קונו ולהתרומם כל חייו לכיוון היעד האמיתי

 ועל מה לוותר, הדגש

הרב לאו משכיל לחלק בין . בחן כל עיקר תוכן עבודתימתומצתים , מ לאו"של הגרא -אלו שבדבריולומר  נדמה לי

לבין מציאות הזמן המחייבת את הבדיעבד " יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ"העובדה הפשוטה של הלכתחילה ש

יובאו  אלו דברים .תורתו היא אומנותו ואיני מלמד את בני אלא תורה-תורתו אומנותו, והופכת אותו לאידיאל

ועל פי ההשקפה , ועל פי פוסקים בני זמננו, ל"בהרחבה בפרקים הבאים על פי מקורות חז' ו בעזרת הויובהר

המותאמת היטב לעולם המתחדש שסביבנו על כל המורכבויות שהוא מייצר לאדם שומר תורה המצוות החפץ לשלב 

 .לעיסוק בחיי השעה' בין עבודת ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1האבחובת  –פרק א 

ולהבטיח את , שאב מחויב לדאוג לעתידו של בנו הנולד לו, כמו גם הסכמת האנושות, הנחת היסוד של התלמוד

מונה התלמוד את שתי החובות אשר בהן נעסוק במאמר , כחלק ממחויבות זו. קיומו ויציבותו המוסרית והכלכלית

 : זה

 . חובתו של האב ללמד את בנו תורה. א

וכפי שאומרת הברייתא המובאת בתלמוד בבלי . כלומר מקצוע לחיים, ד את בנו אומנותחובתו של האב ללמ. ב

 (: מסכת קידושין דף כט עמוד א)

 .ללמדו תורה וללמדו אומנות, להשיאו אשה, לפדותו, האב חייב בבנו למולו: תנו רבנן

ר נמנים החיובים של האב וכפי שבאותו מאמ, שאלו שני חיובים נפרדים לחלוטין, ההבנה הפשוטה של הלומד היא

כמו כן החיוב , ואינם באים אחד על חשבון השני, וברור לכל שאלו חיובים נפרדים, למול את בנו ולהשיאו אשה

 . ויש מקום לשניהם, אינם סותרים זה את זה, ללמדו תורה והחיוב ללמדו אומנות

ללימוד האומנות הפרקטי , תורה הערכינמצא המקור לשילוב האידיאלי בין לימוד ה, אם אכן זו כוונת הברייתא

 . אך הרעיון והאידיאל קיימים, המינון אינו ברור, והמעשי

  

רלוונטי ', חיים'ניתן לקבל מכך שבדברי הגמרא המושג , מבט נוסף ליחס שנותנת הגמרא ללימוד האומנות

כן הוא גם היחס . ד תורהאו לימו, בדיוק כפי שהוא רלוונטי לענין נשיאת אשה, ומשמעותי לגבי לימוד אומנות

 :הלכה ז, בדברי התלמוד ירושלמי מסכת קידושין פרק א

 "זו אומנות בחייםובחרת ... ללמדו אומנות "

כאשר כל המפרשים , מפתיע לגלות את ההתייחסות לנושא זה של חובת האב ללמד את בנו אומנות לאורך הדורות

 :נזכיר לדוגמא. נותבהקשר לחיוב האב ללמד בנו אומ' חיים'נצמדים למושג 

 : עמוד ב, תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף ל

 . זה בית חייהם" והודעת להם"יוסף ' תני ר

  .ללמוד להם אומנות להתפרנס בו: י שם"רש

  

יתכן ומרומז כאן משהו אחר , שכאשר הגמרא מדברת על חיוב לימוד האומנות, מגלים אנו, ל"אולם מעיון בדברי חז

 (:א, פרשת שלח יז)במדרש רבה וכך נאמר , לגמרי

 -ללמדו תורה. 'והבן זה ישראל וכו, ה"האב זה הקב, חמישה דברים חייב האב לעשות לבן, שנו רבותינו

   .'ה לימד את המצוות וכו"הקב -ללמדו מצוות. ה לימד תורה לישראל"הקב

, הבן -עשה עם ישראל, אבה -ה"בתוספת השוואה לפעולות שהקב, מדרש זה מונה את החיובים המוזכרים בגמרא

 (:שם) ו"פירוש מהרזומפרש . את החיוב ללמד אומנות משמיטאך הוא 

                                                           

1
כגון , אך מאחר וחלק מהחיובים אינם שייכים בה, של האםיש מקום לדון גם בחובתה , אמנם. דיון זה עוסק בחובתו של האב 

 .   בחרתי לדון על הדבר הפשוט יותר, וכן לגבי החיובים האחרים ישנם דיונים מסועפים בגמרא, פדיון הבן וברית מילה



אשר יעשה אותם "שנאמר , שהמצוות הם אומנותם של ישראל, ללמדו אומנות במקוםללמדו מצוות 

 ".האדם וחי בהם

ואולי , אינם כפשוטם' נותללמדו אומ'יתכן ודברי הגמרא , ו נותנים כיוון מחשבה חדש"דברי המדרש ופירוש מהרז

כאשר השילוב בין לימוד התורה לקיום ', ללמדו תורה'ההבנה האמיתית בהם אף נותנת חיזוק לחיוב של , אדרבה

 .  שילוב שאף יוצר שלמות בחינוכו של  הילד, הוא הטבעי ביותר והמתבקש, המצוות

  

מיק יותר ולהתבונן גם להבנה הפשוטה אפשר להע, לאחר שנתגלתה אפשרות נוספת בהבנת חיוב לימוד האומנות

. והאם הוא נאמר בכל מצב, האם באמת חיוב הגמרא הוא חיוב גמור על כל אחד, שהכוונה היא ללימוד אומנות ממש

אשר מורכב מכמה שיטות ותפיסות כלפי סוגיה , פותח בפנינו דיון נרחב, ראשונים ואחרונים, ל"עיון רחב בדברי חז

 .   חשובה זו

וכך מביאה הגמרא , צריכים אנו לחקור אחר מקור החיוב ללמדו אומנות, לעומקם ולשורשם של דברים כדי לרדת

 (: עמוד ב, קידושין דף ל)בהמשך 

אם , "ראה חיים עם האשה אשר אהבת( "פסוק, קהלת ט)דאמר קרא : אמר חזקיה? ללמדו אומנות מנלן

כשם שחייב ללמדו  -אם תורה היא, מנותכך חייב ללמדו או, כשם שחייב להשיאו אשה -אשה ממש היא

 . כך חייב ללמדו אומנות, תורה

 :י שכך כתב"נעיין בפירושו של רש

 ". אומנות שתחיה בו עם אשה"

המילים שבחר , וכאשר בא לפרש את מקור החיוב ללמד אומנות, פרשן התלמוד הגדול נוהג לדקדק בלשונו ,י"רש

ולימוד האומנות בא  כתוספת לחיוב המרומז , יש לשלב בין החיוביםש, מלמדות את תפיסתו' שתחיה בו עם האשה'

 . או נשיאת אשה ממש, שהוא לימוד תורה', עם האשה'במילים 

ראה 'בפירושו על מגילת קהלת כאשר בא לפרש את הפסוק המדובר , ואם דבריו בפירוש הגמרא אינם חדים מספיק

 :כך היא לשונו, משמעי-ר וחדהוא כותב זאת באופן ברו', חיים עם האשה אשר אהבת

חיים , אם עשית כן יהא חלקך זה, ראה הבן ללמוד אומנות להתפרנס ממנו עם תלמוד תורה אשר בידך"

 "שיגיעת שניהם משכחת עוון, ובעולם הבא, בעולם הזה להתפרנס מן האומנות

 . הכרחי ומחוייב הוא שילוב, שהשילוב בין לימוד התורה עם האומנות, י עמדה ברורה"בדבריו נוקט רש

וכפי שנקט קרבן העדה בפירושו על התלמוד ירושלמי , ואנו מוצאים גם אחרונים שכך סברו, דעתו אינה דעת יחיד

 (:הלכה ז, קידושין פרק א)

". שיבחר אומנות עם התורה" ופירש קרבן העדה. זו אומנות' ובחרת בחיים'תני דבי רבי ישמעאל "

 . שניהם יחדיו, כלומר

  

 :וכך כתב, (שם, קידושין)את מוצאים אנו תפיסה שונה לחלוטין בדברי המאירי לעומת ז

ולימוד תורה ואומנות לצדדים , שיש תורה יש קמח, כל שלימדו תורה אין צריך ללמדו אומנות אחר"

 "קתני



, מצבהחיוב ללמדו אומנות אינו חיוב קבוע בכל , שבשונה משאר החיובים הנמנים בברייתא, המאירי מחדש וכותב

ומה שאמרה הברייתא . שוב אין צורך כבר בלימוד האומנות, וכאשר האב קיים כראוי את החיוב ללמד את בנו תורה

 .הוא רק במקרה שלא קיים האב את החיוב ללמד תורה, שיש חיוב ללמד אומנות

נוצר חיוב , וב זהורק באופן בו לא נתקיים חי, שהחיוב העיקרי הוא ללמד תורה, מדבריו לומדים אנו באופן ברור

 . ללמד את בנו אומנות לכל הפחות, חדש על האב

  

 :ומופיעה כבר במשנה האחרונה במסכת קידושין, עתיקת יומין היא, לכאורה, מחלוקת זו

' ר. ה וקלה ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו'מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אמנות נקי' ר"

  "ת שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורהנהוראי אומר מניח אני כל אומנויו

מאיר מדגיש את הצורך בלימוד אומנות כמלאכה ' ר! נהוראי חולקים' מאיר ור' שהתנאים ר, ממבט ראשון נראה

שהוא כאב מלמד את , ואף מעיד על עצמו, נהוראי סבור שאין לעשות כן' ואילו ר, בדרך השתדלות, להתפרנס ממנה

היא , י ומאירי"שמחלוקתם של רש, ואם כן נראה היה. שהיא אומנותם של ישראל, רהבנו אך ורק את לימוד התו

 .אכן מחלוקת קדומה ומוחלטת של התנאים

וכך , לדבריו אין כאן מחלוקת כלל, (א"קידושין פב ע)זוית חדשה ונפלאה לדברי התנאים הללו נותן הפני יהושע 

 :כתב

דאין כל אדם זוכה שתהא מלאכתו , ד תורה ודרך ארץדודאי מידת כל אדם ללמו, נהוראי לא פליג' ר"

יאמר  כלפי עצמונהוראי ' אמנם ר. ואם כן יבוא לידי לסטות או לידי בזיון התורה, נעשית בידי אחרים

לפי שראה שבנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו בעניין שיהא תלמיד חכם גמור וצדיק גמור , כן

 ".'ומשום הכי קאמר מניח אני כל אומנויות שבעולם וכו, שמלאכתו תהא נעשית על ידי אחרים

הפני יהושע מחדש בדבריו ואומר אין כל ספק שכולם מסכימים להנחה הפשוטה שהגישה הראשונית היא ללמד 

אלא שצריך אדם לתהות , מי שלא ינהג כן עלול לבא לידי לסטות או בזיון התורה, ואדרבה, תורה עם דרך ארץ יחד

מחוייב הוא להשקיע את כל מרצו , ואם מגלה שיש לו פוטנציאל אמיתי להיות גדול בתורה, נו של בנובכנות על קנק

' ואכן ר. כיון שצדיק גמור זוכה שמלאכתו נעשית בידי אחרים, ואל לא לדאוג מהפרנסה, בלימוד תורה בלבד

ואיני מלמד בני ' –את דבריו ועל המקרה הפרטי שלו אמר , כך נהג, נהוראי שהכיר בבנו שהוא ראוי ומסוגל לכך

 .יש ללמדו אומנות במקביל ללימוד התורה, ואף הוא מסכים שאם הבן אינו זריז וממולח', אלא תורה

ולא כל , שמאחר ועלול להיווצר נזק מהיעדר ידיעת האומנות, בדברי הפני יהושע נראים הדברים כהמלצה בלבד

אך נראה שזו עדיין . ו מידה טובה למוד תורה עם דרך ארץלכן ז, אדם זוכה שתהיה מלאכתו נעשית בידי אחרים

 .בחירה ביד כל אחד כפי ראות עיניו

הגאון רבי אלחנן , נו בדבריו של אחד מגדולי בעלי ההשקפה בדורות האחרוניםאמצ, אמירה חזקה ומחייבת יותר

יה ברורה מדברי ההלכה והוא אף מתבסס על רא, (אות ט, קובץ שיעורים חלק ב סימן מז)ד "ל הי"וסרמן זצוק

 : וכך כתב, בענין לימוד אומנות בשבת

דהוי , ומטעם זה פוסקין בשבת על התינוק ללמדו אומנות, לימוד אומנות כדי להתפרנס היא מצוה"

אבל אם רואה אדם בבנו , אלא שזהו לכלל העולם, בכלל חפצי שמים דחייב אדם ללמד את בנו אומנות

', נהוראי מניח אני כל אומנות וכו' בזה אמר ר, להיות גדול בתורה שחשקה נפשו בתורה והוא מוכשר

נהוראי ששום אדם לא ' ואי אפשר לומר בדעת ר, ולא חלק על מה שחייב אדם ללמד בנו אומנות

  "'כי הוא דבר שאי אפשר קודם ביאת המשיח וכו, יתעסק באומנות רק בתורה לבדה



למרות החומרה לעסוק בשבת בדברי , ת התינוק אומנות בשבתמד מכך שההלכה מתירה ללמד אוא וסרמן ל"הגר

א וסרמן אף "הגר. ומשום כך אין היא סותרת את קדושת השבת, שלימוד האומנות לילד זו מצוה גמורה, חולין

מקרה יוצא דופן שבו . שלא יתכן להתנהל אחרת קודם ביאת משיח: באומרו, מוסיף ונוקט משפט מחייב ביותר

כזה ב, והוא מוכשר להיות גדול בתורה, כלשונו, הוא באב שיש לו בן שחשקה נפשו בתורה, ללאפשר לצאת מן הכ

 ..בדומה למה שכתב הפני יהושע, מקרה צריך ללמדו תורה בלבד

  

ומושפעת מהלך הרוח ורמת , דעת הפוסקים בדיון זה משתנה, שככל שמתקדמים במהלך הדורות, מעניין לגלות

לעיסוק בלימודי מקצוע , בין רוחניות שבלימוד התורה, ר הקושי לשלב בעיצוב הילדכאש, הרוחניות שבעולם בחוץ

 .משפיע על ההחלטה כיצד לנהוג, והשכלה

, ל"דוגמא בולטת לכך אנו מוצאים בדבריו של גדול הפוסקים ביהדות אמריקה הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק

ואלפי שאלות , היתה משימה קשה לאין ערוך, שתבתקופה בה עיצוב רוח היהדות באמריקה המודרנית והמתחד

הלכתיות הונחו על פתחו על מנת למצוא את האיזון בין שמירה על ערכי היהדות והתערבות בחברה ובחלום 

היא , שוניםבאופנים  ,ת אגרות משה"שו ,אחת השאלות שחזרה על עצמה בספרו ,האמריקני לתוארים והצלחה

וכך כתב באחת , או ללימוד תורה בלבד' האם לשלוח ללימודי קולג, ים רביםדבר שהעסיק הור, הנידון שלפנינו

 (: סימן קיא, חלק ב, אורח חיים)התשובות 

שמשמע שאינו , נהוראי שם שאומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד בני אלא תורה' אף לר

אבל סובר שכיון , הנסשאין לסמוך על , פשוט שגם הוא מודה, מחייב להאב ללמד את בנו אומנות

והתורה , אף בזמנם, שרוב בני אדם בקטנותם אי אפשר ללמוד תורה כראוי אם ילמדו אז גם אומנות

ה איזה עבודה בגדלותו "בהכרח שיכול לסמוך על זה שיזמין לו הקב, חייבה לאב ללמד בנו תורה

ד ועסק בזה בילדותו כזו שיוכל אף בלא לימו, בשעה שיצטרך להרויח לפרנסתו ופרנסת אשה ובנים

אלא צריך , נהוראי מודה שאסור לסמוך על הנס' אך בלא עבודה בגדלותו גם ר, קודם שהוצרך לפרנסה

אף שבקטנותו משמע שפוסק , (הלכה י, תלמוד תורה פרק ג)ם "כפי שנפסק ברמב, לעבוד לפרנסתו

ין זה שמחויב האב ללמד ם ד"כי לא מצינו ברמב, שאין האב חייב ללמד אומנות לבניו, כרבי נהוראי

 . אומנות לבנו

 : לבאר והמשיך

בהכרח , לא יוכל ללמדו תורה כראוי, שכיון שאם ילמד לבנו אומנות, נהוראי' עוד נראה בטעם ר

נהוראי שהוא לענין הלימוד ' וסובר ר... אי אפשר שיהיו על השנים דבילדותו" בזיעת אפיך"שגזירת 

בהכרח , אם בנערותו ילמדהו אביו גם אומנות, יוכל ללמוד תורהשכיון שאי אפשר ש, עם בנו בנערותו

אבל כשנגדל וצריך בעצמו לעמול לפרנסתו לא שייך זה וגם , שהשנים הללו אין צריך ללמדו אומנות

 "'הוא מודה שצריך לעשות איזה מלאכה וכו

 (:א וסרמן"בהתייחסו לראיה שמובאת בדברי הגר)וסיים דבריו 

שמותר בשבת הא , שמנה גם כן בחשבונות של מצוה( הלכה ה, ת שבת פרק כדהלכו)ם "מצינו ברמב"

, הרי נמצא שפסק הא דצריך האב ללמדו אומנות, משום שהוא מחשבונות של מצוה, דללמדו אומנות

או , יש לפרש בתינוק כזה שאין לו הכח ללמד תורה, אבל מכיון שלא הזכיר הדין רק כאן אגב גררא

 "אלא על גדול שצריך לפרנסה, על תינוק שללמדו אומנות לא קאי



לדבריו החיוב ללמד , ל בחיוב לימוד האומנות"מ פינשטיין זצוק"יסוד גדול ומחודש מוצאים אנו בדבריו של הגר

 .ילד ונער לעומת אדם בוגראלא בין , והחלוקה אינה בין סוגי ילדים, אומנות הוא חיוב לתקופת גיל מאוד מסויימת

ולימוד , הנער היהודי/שימי הילדות והנערות נועדו לעיצוב אישיותו של הילד, חרץ בדעתומ פיינשטיין נ"הגר

ואל לו לדאוג מן , ומשום כך בימים אלו מחוייב האב ללמדו תורה בלבד, אומנות בימים אלו יפגע בלימוד תורתו

כאשר אדם ו. 'בזיעת אפיך' –ל ימים אלו לא נאמרה  הקללה של עו, פרנסה בבגרותו' אי יזמין לו הכי וד, הפרנסה

 .  ובין היתר על ידי לימוד אומנות, מחוייב הוא למצוא את הדרך לכך, מגיע לימים בהם נזקק לפרנס את בני ביתו

חוזר החיוב ללימוד , שאכן בילד שניכר שאין לו הכוחות ללימוד התורה, מ פיינשטין מסייג ואומר"הגר, עם זאת

יש את החיוב על האב ללמדו תורה בימי , בכל ילד אחר, ולולי כן, אך צריך שהדבר יהיה ניכר, אומנות

 .  והוא מוכר ומיועד לכך, גם אם לא ברור הדבר שיגדל לגדול בתורה, נערותו/ילדותו

  

נחזור לשאלות המפתח שהזכרנו במבוא ונענה על השאלה , כדי לסכם את הפרק הזה ולהבין את אשר נתחדש

 :ל שהבאנו בפרק זה"ממקורות חז הראשונה כפי הבנתנו את שלמדנו

בהתבסס על הכתוב בתלמוד שהאב חייב ללמד את בנו תורה כמו גם ללמדו , שאלנו מהי חובת האב כלפי בנו

 :והסברנו שיש מספר דעות בעניין, אמנות

 .שבכל מצב האב מחויב ללמד את בנו גם תורה וגם אומנות( י וקרבן העדה"רש)יש הסוברים  .א

וחיוב לימוד , שאם לימד האב את בנו תורה כבר אינו חייב ללמדו אומנות, המאירי היאלעומתם דעת . ב

 . האומנות נאמר רק לגבי אב שלא לימד את בנו תורה

שלדעתם עיקר החיוב הוא ללמד תורה ואומנות , א וסרמן"היא דעת פני יהושע והגר, דעה אמצעית שהזכרנו. ג

דופן שמכיר -אך ישנם מקרים יוצאי, כדי כך שמותר ללמדה בשבת עד, ואף יש מצוה בלימוד האומנות, יחדיו

באופן זה יכול האב ללמדו תורה בלבד ופטור הוא מהחיוב , האדם בבנו שמוצלח הוא במיוחד ללימוד התורה

 . כך גם סברו התנאים רבי מאיר ורבי נהוראי ואין מחלוקת ביניהם כל עיקר ,לדבריהם, ללמדו אומנות

שבימי , לדעתו דבר ברור הוא, יין נוקט עמדה השקפתית המותאמת לדורות שלנומ פיינשט"הגר. ד

רק כאשר יגדל . מאחר ולימוד האומנות יפריע לו ללימוד התורה, נערות על הילד ללמוד תורה בלבד/הילדות

 . אז מחוייב הוא ללמוד אומנות, ויהיה מחוייב לדאוג לפרנסה

', הדעה הרווחת כיום בין בוגרי הישיבות הקדושות היראים לדבר המ פיינשטיין היא "עמדת הגר: ראוי לציון

תוך תפיסה , נערות על לימוד התורה בלבד בתוספת קלה של מקצועות יסוד נצרכים/כאשר הדגש הוא בימי הילדות

 לאחר, כאשר יגדל הנער. ואין מקום לערב לימודים חיצוניים, נער/שאלו ימים קריטיים בבניית הרוחניות של הילד

 . יוכל לרכוש מקצוע כדי לפרנס את ביתו, נישואיו

 

 

 

 



 התורה כאומנות -פרק ב 

וביניהם החיוב ללמדו תורה , בפרק הקודם עסקנו בחיובו של האב ללמד את בנו דברים המועילים להמשך חייו

 . למדו אומנותאו שהמלמד בנו תורה כבר אינו חייב ל, כאשר הנידון היה האם אלו חיובים נפרדים, וללמדו אומנות

האם לשלב בין לימוד התורה להשגת , בפרק זה נעסוק באדם הבוגר שרוצה לדעת מה היא הדרך הנכונה עבורו

או שמא יכול לבחור לעסוק בתורה כל ימי חייו , הפרנסה על ידי עבודה מסודרת של חולין ועיסוק באומנות כלשהיא

 .דיין וכדומה, רב, עורך תורני, הכגון אברך שמקבל מילג, ולהתפרנס ממנה בדרכים שונות

  

 :וכך נאמר שם, (המובאת במבוא, ב"לה ע)תחילתו של דיון זה הוא בדברי הגמרא במסכת ברכות 

" לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"לפי שנאמר , מה תלמוד לומר, (דברים יא" )ואספת דגנך"תנו רבנן "

דברי רבי , ארץ-הנהג בהם מנהג דרך, "ךואספת דגנ"תלמוד לומר , יכול דברים ככתבן, ('יהושע א)

קוצר בשעת קצירה ודש , אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה: י אומר"רשב. ישמעאל

אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום , תורה מה תהא עליה. בשעת דישה וזורה בשעת הרוח

צונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי ובזמן שאין ישראל עושים ר', מלאכתן נעשית על ידי אחרים וכו

י ולא "כרשב, אמר אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן. 'וגו" ואספת דגנך"שנאמר , עצמם

 ". 'עלתה בידן וכו

לא ימוש ספר התורה הזה 'אין הגיון לדעתו שציווי הנביא , תפיסה מעשית פרקטיתתפיסתו של רבי ישמעאל היא 

וכי סתם כתבה ', ואספת דגנך'שאם כן כיצד יתקיים הציווי  של , קיים בכל שעות היממההוא ציווי תמידי ה', מפיך

ולמצוא את האיזון בין הצורך , אלא בהכרח יש לאדם לנהוג מנהג דרך ארץ! ?התורה דבר שאין לו קיום מעשי

 . ללמוד תורה לצורך לעסוק בפרנסה ויישוב העולם

שמי , שהרי המציאות מוכיחה כך, תר והשכל הישר מורה לנהוג כךשיטת רבי ישמעאל הגיונית יו, לדברי אביי

 . וכך הוכח במהלך הדורות, אכן מצליח לו, שנוהג בדרך זו

שיוצאת מתוך ההבנה שעיקר מטרתו של האדם בעולם  תפיסה רוחניתלעומתו מביא עימו רבי שמעון בר יוחאי 

שהרי הם יגזלו את , יעסוק בעסקי החולין הנצרכים לא יתכן שאדם, לדעתו. היא לימוד התורה, שלשמה נוצר, הזה

, הוא על אדם שלא עושה רצונו של מקום' ואספת דגניך'לדבריו מה שנאמר . כל זמנו ולא ישאר לו זמן ללמוד תורה

אך מי שבוחר לשקוע בלימוד התורה אינו זקוק , אדם זה נצרך בעל כרחו לעסוק באיסוף דגנו, ואינו שקוע בלימודו

 . ן שמלאכתו נעשית על ידי אחריםכיו, לכך

, (ב"לג ע)בגמרא במסכת שבת מסופר ו, שהרי כך היתה תפיסתו תמיד, תורבי שמעון בן יוחאי אינו מפתיע בשיט

מניחים חיי עולם : התבטא ואמר, וראה אנשים חורשים וזורעים, ב שנה מהמערה שהתחבא בה"יצא לאחר ישכ

, ורק לאחר שחזר למערה לעוד שנתיים ויצא שוב, היה נשרף, עיניו וכל מקום שהיה נותן. ועוסקים בחיי שעה

 .     הרבה עשו כן ולא עלתה בידם: גמרא אומרת על תפיסתוהו. ואמר לבנו שדי לעולם בשניהם, התנחם על מציאות זו

  

. עולםונחלקו בה גדולי , מחלוקת זו המשיכה שנים רבות לאחר מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי

  .  ם והבית יוסף"היא מחלוקתם של הרמב, המחלוקת העיקרית והמפורסמת ביניהם

או , האם יכול אדם לעסוק בעסק התורה ובדרך אגב להתפרנס ממנו, שורש מחלוקתם נסוב סביב השאלה המהותית

, ימוד תורתוואין לו לקחת בשום פנים ואופן כסף עבור ל, שמוכרח הוא שפרנסתו תבוא רק ממלאכתו ואומנותו

 .ולהפוך מצוה זו כאמצעי להתפרנס ממנו



רבי "( משנה ה, פרק ד)האחד בהתייחסו לדברי המשנה במסכת אבות , ם כתב את שיטתו בשני מקומות"הרמב

וכך היה הלל אומר ודישתמש בתגא  אל תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהםצדוק אומר 

אל תעשה התורה קרדום ": וכך כתב שם. "וטל חייו מן העולםכל הנהנה מדברי תורה נחלף הא למדת 

וכל מי שיהנה בזה העולם בכבוד תורה שהוא כורת נפשו , אל תחשבה כלי לפרנסה: כלומר, לחפור בה

לעזור לחכמים , שזה צריך ומחוייב, והביאו בני אדם לסבור שטות גמורה', מחיי העולם הבא וכו

לפי שאנו אם נעיין בתולדות ' וכל זה טעות וכו. ותורתן אומנותן ולתלמידים ולאנשים העוסקים בתורה

ולא קיבוץ ממון לישיבות , לא נמצא אצלם לא הטלת חובות על בני אדם, זכרם לברכה, החכמים

ולא לראשי גלויות ולא לדיינין ולא למרבצי תורה ולא לאחד מן הממונים ולא , המרוממות הנכבדות

וחלילה , ועשיר רב הממון בתכלית, תיהם כולן יש בהם עני בתכליתאלא נמצא קהילו, לשאר האנשים

אלא זה העני אילו פשט ידו לקחת היו ממלאים , שאומר שהם לא היו גומלי חסד ונותני צדקה' לה

בין ברווח בין , אלא מסתפק במלאכה שיתפרנס ממנה, אבל הוא לא היה עושה כן, ביתו זהב ומרגליות

הואיל והתורה מנעתו מזה, אדם ובז למה שבידי בני, בדוחק
2

 . 

  

שם האריך בדברים חמורים על  , (הלכה י, פרק ג)בהלכות תלמוד תורה , המקום השני הוא בפסקיו במשנה תורה

 :וכך כתב, מי שנוטל שכר מתלמוד תורה

הרי זה חילל את השם ובזה , כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה"

לפי שאסור ליהנות מדברי תורה , תורה וכבה מאור הדת וגרס רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבאאת ה

 " שיהא מלסטם את הבריות, וסוף אדם זה' בעולם הזה וכו

  

הבולט מבין הפוסקים המקובלים עלינו שמצדיק את הנהוג בימינו להתפרנס מלימוד , ם חלקו רבים"על דעת הרמב

יורה דעה סימן )' בית יוסף'והן בחיבורו , ם"על הרמב' כסף משנה'הן בחיבורו , קארו י"הוא מרן המהר, התורה

 : 'כסף משנה'וכך כתב ב, (רמו

והני מילי במכוון בתחילת ', שיתפרנס ממלאכתו אסור לו ליטול וכו, ת"שמי שחננו השי, ואין ספק"

אבל אם למד לשם שמים  ,לימודו לכוונות האלה או שיאפשר לו להתפרנס בלא שיטול שכר תלמודו

אפשר , אותנו את כל זאת' ואחרי הודיע ה' מותר וכו, ואחר כך אי אפשר לו להתפרנס אם לא יטול שכר

כדי , כדי להתפרנס מן הבריות, שאין לאדם לפרוק עול מלאכה מעליו, לומר שכוונת רבנו כאן היא

יטול הספקתו , לא תספקנומוטב ואם  -אבל שילמוד מלאכה המפרנסת אותו ואם תספקנו . ללמוד

וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רביו ואחריו נוהגים ליטול שכרם מן . 'מהציבור ואין בכך כלום וכו

אפשר שהסכימו כן כל חכמי הדורות משום , וגם כי נודה שהלכה כפירוש רבנו בדברי המשנה, הציבור

לא היו יכולים , והמלמדים מצויהשאילו לא היתה פרנסת הלומדים , "הפרו תורתך' עת לעשות לה"

ובהיותה מצויה יוכלו לעסוק ויגדיל תורה , לטרוח בתורה כראוי והיתה התורה משתכחת חס וחלילה

 " ויאדיר

                                                           

2
והיה חוטב , וכבר ידעת כי הלל הזקן היה חוטב: וכך כותב, ל"ומביא ראיות ממנהגם של חז, ם ממשיך בדברים נפלאים"הרמב 

וקטן , עד כי תלמידיו הם אשר הושוו למשה ויהושע -ומעלתו , והוא בתכלית העניות, עצים ולומד לפני שמעיה ואבטליון

וחנינה . לא היו מניחים אותו לחטוב עצים, ולא יסופק לבר דעת שאילו היה מסכים לקבל מבני דורו. תלמידיו רבן יוחנן בן זכאי

כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנניה בני וחנניה בני דיו קב חרובין מערב שבת לערב : "ליואשר קול קורא ע, בן דוסא

ולא מצאנו חכם מן החכמים שהיה , ולא היו ישראל בני דורם של אלו וזולתם לא אכזרים ולא שאינם גומלי חסדים', וכו "שבת

מאמינים , מאמינים באמת לעצמה, לא הם בעצמם היו חסידיםא', חלילה לה, מצבם דחוק שיגנה אנשי דורו שאינם מרחיבים לו

לפי שהם יחשבו , ויסברו שהוא חלול השם אצל ההמון, ולא יתירו לעצמם זה, אשר בה הזכיה בעולם הבא, ובתורת משה' בה

 ."בזה' דבר ה"ויהיה עושה זה , ותתבזה אצלם, התורה למלאכה מן המלאכות אשר מתפרנסים בהן



וצריך כל אדם למצוא את הדרך הטובה ביותר , ם נכונים"שאכן במהותם דברי הרמב, י קארו לומדים"מדברי מהר

י "אך מציב המהר, בלי שהתורה תשמש אותו כאמצעי להתפרנס ממנו, צמולשלב בין לימוד תורה ולפרנסה בזכות ע

ואף , לא תתכן מציאות כה פורחת של לימוד תורה, שאם כולם ינהגו בזו הדרך, קארו לפנינו את העובדה הברורה

 . מזהיר הוא שהתורה עלולה להשתכח אם ננהיג דרך זו

או שחננו , שאדם שיש לו ממון עצמי, ת ההיתר הזהשגם לשיטתו יש לסייג א, אמנם חשוב להדגיש ולשים לב

ן שיתפרנס ווכל שכן אדם אשר בתחילת לימודו מכו, אסור לו ליטול מן הציבור, ת שיתפרנס ממלאכתו"השי

ואחר כך רואה , וכל ההיתר נאמר על מי שלומד לשם שמים, שעל זה נאמר שלא יעשה קרדום לחפור בו, מהציבור

וגם . כדי שיתקיים לימודו ולא יתבטל ממנו, לאדם כזה מותר ליטול שכר, א יטול שכרשאינו יכול להתפרנס אם ל

 .הא רק כדי סיפוקו ולא כדי שיתעשר, זה כפי שכתב שם

  

 (: ו"ע, ב"שבועות ע)ה הקדוש "כתב השל ,דברים ברורים ומופרשים יותר בהנהגה הנכונה של פרנסה מלימוד תורה

וכן הפריז , ם במסכת אבות"ל בזה והרמב"הזכרתי דברי רבותינו זכבר , ובענין ליהנות מדברי תורה"

בודאי מי , מכל מקום יש בחינות וחילוקים בזה, מאד על המידה ודיבר בגנות הנהנים מכוח תורתם

כדי , או מחזיק ישיבה, מנת שיהיה לו שם גדול ויהיה מכובד ויהנו אותו בני אדם-שלומד תורה על

כדי שיוכל ללמוד ולא יתבטל להטריח אחר , אבל הלוקח והנהנה, דולשתהיה לו הכנסה אז עונשו ג

לתת מנת הכהנים והלויים למען (: "ד, ב לא-דברי הימים)ופסוק מלא הוא , זה בודאי מותר, מזונותיו

 ". 'יחזקו בתורת ה

 : והוסיף והדגיש

ואם בסוף , ןותכלית הדבר הוא שיהיה לומד תורה לשם שמים ולא בשביל טעם כבוד ולא טעם ממו"

רשאי לקבל , ואם הוא יותר מכדי צרכו. יכול לקבל כדי צרכו וצורך ביתו, הכבוד בא שמהנים אותו

ואחר כך בא הכבוד מאליו , אם בעסק תורתו לא נתכוון רק לשם שמים ולא זולתו -ובתנאי כפול ומכופל

לשם שמים לא בשביל  רק מאליהן באו נדיבים וכוונתם, ולא יעשה שום תחבולה והידור אחר זה, לו

 " אז רשאי לקבל, איזה דבר ואיזה טעם

כאשר אנשים לומדים תורה , בדבריו אלו ישנה אמירה חדשה לגמרי התואמת את צורת לימוד התורה של ימינו אנו

ונדיבי עם באים מאליהם ותומכים בלומדי התורה מתוך תחושת שליחות , ובאמת לשם שמים, כדרך אשר בחרו בה

 . ל חלק בזכות הגדולה של אחזקת תורהוכבוד ליטו

, רחוק מאוד מלהיחשב כפרנסה ראויה והגונה, שהממון המועט שמקבלים לומדי תורה אלו, בנוסף פשוט וידוע לכל

, ולא בשביל טעם ממון, והעושה כן מחשב רק כדי לא להטריח אחר מזונותיו, ואין בו אלא כדי צרכים מינימליים

שכוונת , מוכח וברור, מים מזעריים כאלומעצם הסכמתו לשבת ללמוד תורה ולקבל סכו, ואדרבה. כלומר להתעשר

 . ולא להשגת שום הנאה אישית, הלומד היא באמת ללימוד לשם שמים

  

כותב במפורש , למרות תפיסתו הכללית במחויבות לשלב בין תורה למלאכה, ם עצמו"שאפילו הרמב, מפתיע לגלות

וכך כתב בהלכות , ולהתפרנס מכך, ם לושישנו מקרה מיוחד בו יכול האדם הלומד תורה לסמוך על התמיכה שנותני

 (: יג -הלכה יב, פרק יג)שמיטין ויובלות 

לשרתו ולהורות ' מפני שהובדל לעבוד את ה, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו"

' אלא הם חיל השם וכו' לפיכך הובדלו מדרכי העולם וכו', דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים וכו

אלא כל איש ואיש מכל באי , ולא שבט לוי בלבד. א ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתךוהו



והלך ', לשרתו ולעבדו לדעה את ה' אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדיל ולעמוד לפני ה, העולם

 הרי זה, ישר כמו שעשהו האלוקים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם

ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו נתקדש קדש קדשים ויהיה חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים 

 ". מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי' ה"הרי דוד המלך אומר , ללויים, כמו שזכה לכהנים

פרנסתם  בכך שיקבלו את כל, שישנם בני אדם הזכאים למעמד שוה ללווים, ם את דעתו"באמירה זו מגלה הרמב

אמירה זו אינה סותרת את . התפרנסו מן הציבורכפי שהיה בזמן בית המקדש שאז הלויים והכהנים , מהציבור

שהרי כולם . ובו זמנית מיישרת קו עם תפיסת שאר הפוסקים, היא מעצימה אותה, אלא אדרבה, תפיסתו  הכללית

יכול הוא , וכל עולמו ומשאת נפשו, חיי הלומדשרק אם לימוד התורה הוא אכן חלק בלתי נפרד מ, אומרים דבר אחד

 . ודאי שאסור לו להתפרנס מן התורה, אך אם מטרות אחרות עומדות לנגד עיניו, גם להתפרנס מלימודו

  

, עדיין ישנם בני אדם המעסיקים עצמם ללמוד מקצוע חשוב, גם לאחר הדברים הברורים והמסקנות המובנות

, ם"ובטוחים בעצמם כי הם הולכים בדרכו של הרמב, ותיהם הצעירותולהשקיע בענין המלאכה את מיטב שנ

ואף מרבים לצטט את דבריו החמורים , ואדרבה הם המדקדקים יותר במצוות מהאחרים העוסקים רק בלימוד התורה

 ם על מי שמתפרנס מן התורה"של הרמב

, בים שהנוהגים אחרת טועים הםואף חוש, ם ורואים עצמם כממשיכי דרכו בענין זה"לאלו הדואגים מדברי הרמב

, ראוי וחובה לצטט את מי שכבר הוזכר בפרק הקודם כמעצב ההשקפה התורנית האמריקאית בשנות התהוותה

 . ל"הגאון רבי משה פיינשטיין זצ

וכן הרבנים , אם הרוצים להתעסק בתורה ונהנים לפרנסתם ממה שנוטלים פרס בכוללים, מ נשאל באותה העת"הגר

או שיש מה , אם טוב עושים, וראשי הישיבות הנוטלים פרס לפרנסתם, והמלמדים עם תלמידים, הנוטלים פרס

 . אלא ממעשה ידיהם, ותהיה מדת חסידות שלא להתפרנס מזה, להרהר אחר זה

שהעוסקים בתורה לא יערבו עימה , לאחר שהביא מגדולי הפוסקים שודאי ההנהגה הברורה בדורות אלו היא

 :מילים חדות וחותכות( סימן קטז, יורה דעה חלק ב)ת אגרות משה "שוכתב בספרו , מלאכה

כדי שיפסיק מללמוד , ם הוא בעצת היצר הרע"ואני אומר כי אלו המתחסדים מצד שיטת הרמב"

עד שלבסוף הם שוכחים אף את המקצת שכבר למדו ואינו מניחם אף ', ויעסוק במלאכה ובמסחר וכדו

שודאי אי אפשר לשום אדם להתגאות ולומר שהוא יכול לעסוק ', לקבוע זמן קצר לתלמוד תורה וכו

שיש בקבלת פרס דלומדים , ר"לכן לא יעלה על מחשבתך עצת היצה, במלאכה ולהחכים בתורה

 ". 'שהוא רק להסית לפרוש מן התורה וכו, איזה חטא וחסרון מידת חסידות', בכוללים וכו

 :והוסיף עוד

ומי יתן והיו נמצאים אנשים ', צו לסבול עוני ודחקות כבדורותם וכווגם אין לנו הנשים צדקניות שיר"

היו מתרבים בני תורה גדולי ישראל ובעלי הוראה כרצון , מתנדבים לפרנס הרבה תלמידי חכמים

 "אמות של הלכה' ת שאין לו בעולמו אלא ד"השי

ואין לו צורך , שה דבר נכון ונפלאעו, ולא כאמצעי או מטרה, מי שיכול לעסוק בתורה לשמה, המסקנה ברורה, ואכן

ת "אלא יכול להיות סמוך ובטוח על המילגות שמקבל ועל כך שהשי,  לחשוש שמא מחוייב הוא לעסוק בעוד מלאכה

 . ידאג לכל מחסורו

 

 



 מה היא אומנות  –פרק ג 

 והקנייתה הלימודמטרת הגדרת אומנות ו

 . א

ומבדיל בין זרמים שונים , כנושא הנתון בדעות שונות, מהאשר נחלקו בו גדולי האו, העיסוק בנושא כה מהותי

 .הצורך בלימוד אומנות בהבנתמעלה צורך אמיתי , ביהדות

 :כדי לרדת לעומק הענין יש לתת את הדעת לשלושה פרמטרים המרכיבים את הנושא

 מה מוגדר כאומנות .א

 מה מטרת לימוד האומנות .ב

 . אומנות/מלאכה/כמה זמן יש להקדיש לעיסוק בעבודה .ג

 :ב כרוכות זו בזה וננסה לענות עליהן יחד-תשובות לשאלות א

עלינו לחזור שוב אל דברי הגמרא העוסקת בחיוב האב ללמד את בנו , על מנת להבין וללמוד היטב את הנושא

  (:ב עמוד ,ל דף קידושין מסכת)וכך נאמר שם , ומתוך דבריה נלמד על עצם מטרת לימוד האומנות, אומנות

 יהודה רבי ', וכו "אהבת אשר אשה עם חיים ראה": קרא דאמר, חזקיה אמר? מנלן. נותאומ ללמדו"

. ליסטות מלמדו כאילו, אלא? לקא דעתךס ליסטות. ליסטות מלמדו - אומנות מלמדו שאינו כל: אומר

 ."עיסקא דאגמריה, בינייהו איכא? בינייהו מאי

לדעת , הבנת הצורך ללמד אומנות ככלי ומכשיר לחייםעולה מחלוקת יסודית ב( י"על פי הסבר רש)מדברי הגמרא 

ומכאן אנו לומדים שיש צורך בלימוד אומנות רק כדי שתשמש ', חיים'חזקיה חיוב לימוד האומנות נלמד מהמילה 

ולמנוע נזק , אך לדעת רבי יהודה לימוד האומנות נועד להבטיח עתיד ברור. פרנסה-את האדם ככלי להשגת חיים

עלול להתדרדר , אדם שאין בידו דרך להשיג כסף כדי להתפרנס, לדבריו, אדם מהיעדר אומנותשעלול לבא על ה

 . לכדי מצב של אדם שמלסטם את הבריות על מנת להביא לחם לפיו

, ההבדל בא לידי ביטוי באדם שלמד לעשות סחורה, הגמרא מציגה הבדל מהותי העולה מבין התפיסות השונות הללו

אך יש בידו כלים שעל ידם יוכל , אדם זה אינו בעל מקצוע מסוים, עסקים, מסחר', ס'זנבי'מה שמוגדר בימינו 

שהרי יתכנו ימים  ,קיים את חובת לימוד האומנותלא  ,לדעת רבי יהודה ,אדם כזה. להביא פרנסה לבני ביתו

, ינם הגוניםועלול להדרדר למצב של חוסר פרנסה שיביא אותו לכדי עשיית מעשים שא, בהם לא יצליח בעסקיו

שמטרת לימוד האומנות היא רק אמצעי  אך לדעת חזקיה .ואם כך לא באה שום תועלת במה שיודע לעשות עסקים

שהרי סוף כל סוף , יוצאים ידי חובה, דרכים לעשיית עסקים -או אז גם בלימוד סחורה, פרנסה -נוסף להשגת חיים

יכים לעסוק בחששות מה יקרה אם לא יצליחו עסקיו של ואין אנו צר', חיים'יש בידו כלים נכונים להשגת אותם 

 . אותו אדם

אין כוונת רבי יהודה שמי שעוסק , לדבריו, על התוספתאמנחת ביכורים תוספת ביאור בדעת רבי יהודה כתב בספר 

מאחר שיותר מצוי , בעצם העיסוק במסחראלא החשש הוא , בסחורה יבא לידי לסטות במידה ולא יצליח בעסקיו

ועוד דברים , להונות בדברים או בממון, שהעוסק בהם עלול לבא לידי צורך להישבע שבועת שקר, יני המסחרבעני

אין הכוונה רק , מה שאמר רבי יהודה שעלול לבא לידי לסטות, לפי ביאור זה. שעל ידי המסחר עלול להיכשל בהם

התנהגות  –לול להביאו לידי לסטות אלא כל העוסק בענייני המסחר ע, במקרה מסוים בו יתדרדר מצבו הכלכלי

 .לכן עדיף ללמד את האדם אומנות ומקצוע מסודר שוודאי יהיה מהוגן יותר. שאינה הולמת ואינה הגונה

מאחר ואינה רק אמצעי להשגת , לפי פירוש זה בחירת לימוד האומנות צריכה להיות כפופה לערך שהיא מייצגת

מקצוע שעלולים לבא בו לידי צורך ברמאות -אדם ללמד את בנו אומנותואם יבחר , אלא גם ערך בפני עצמו, פרנסה

 . מאחר שגם במקצוע זה הוא עלול לבא לידי לסטות, כבר אינו יוצא ידי חובת לימוד אומנות, או חוסר הגינות



, קידושין פרק ד)להמחשת הענין נביא דוגמא לאומנות שהיא עצמה נחשבת כלסטות אותה מצאנו בדברי המשנה 

 (:ה ידמשנ

 וחנוני רועה ספן ספר גמל חמר בנו את אדם ילמד לא גוריא אבא משום אומר צדיין איש גוריין אבא"

 ".לסטים אומנות שאומנתן

לדברי פרשני המשנה שם אין הכוונה שהאומנויות . בדברי המשנה מתבאר שיש אומנויות שמעורבת בהן לסטות

אלא , וכן בשאר הדוגמאות, מל וחמר שיובילו סחורותשהרי ודאי שצריך ג, הן מעשה ליסטים בעצמןהללו 

 . ומשום כך נחשבות הן כאומנויות פסולות, שהעוסקים באומנויות אלו עלולים לבא לכדי גזל ולסטות

יש לחשב , שכאשר באים לבחור את המקצוע אותו מתכוונים ללמוד כמכשיר לפרנסה ולחיים, מכאן יש ללמוד

ולא יגרום לו להתמודד עם לבטים , ושאופיו יביא את האדם למחוזות הגונים, ללוהיטב שהוא עומד בקריטריונים ה

 . והתנהגויות שאינן חלקות, מוסריים

 .ב

ההבדל . מקצוע ממשי/ולא באומנות, ס כאמצעי לפרנסתו'ביזנ/חסרון נוסף ישנו באדם שבוחר בלימוד סחורה

הוא טרדתו של העוסק בסחורה גדולה פי כמה , ודשלמרות ששניהם מתפרנסים בכב, המהותי בין שני האנשים הללו

ומושפעת ללא הרף משינויים כאלו , שכן הסחורה מטבעה תלויה בהמון גורמים, מחברו העובד במקצוע מסודר

וטרדה זו עלולה לגרום לכך שלא ימצא זמן בכלל לעסוק , אדם זה העוסק בסחורה הוא אדם טרוד מאוד, ואחרים

אלא שאדם , העיקר הוא לעסוק בתורה וסייעתום "שכן גם לדעת הרמב, ל הפך לעיקרונמצא שהטפ, בענייני הרוח

אך ברור לכל שאם , ומשום כך עליו למצוא דרך אחרת להתפרנס ממנה בכבוד, אינו יכול להתפרנס מלימוד התורה

אחד מן  לא יעלה על דעת אף, העיסוק בפרנסה גוזל את כל זמנו של האדם ומונע ממנו לעסוק בתורה לחלוטין

 .הפוסקים לומר לאדם לוותר לגמרי על ייעודו בעולם הזה ולעסוק רק בענייני חולין

ואף בדברי , (ב"נה ע)אלא מפורשים בדברי הגמרא במסכת עירובין , דברים אלו אינם בגדר תיאוריה בלבד

 :וכדלהלן, (הלכה ח, הלכות תלמוד תורה פרק ג)ם עצמו "הרמב

 :גמרא

 "א תמצא לא בסוחרים ולא בתגרניםל -ולא מעבר לים היא"

 (:ה אף דברי תורה"א ד"תענית ז ע)וכתבו התוספות 

דאי ספרא לא סייפא ואי סייפא לא , לא תמצא התורה בסוחרים ההולכים במדינות הים מעבר לים"

 ". ספרא

וכפי )ים הגמרא והתוספות התייחסו למציאות בה סוחרים בני זמנם שרצו לגדול ולהצליח הוצרכו ללכת מעבר ל

מציאות זו גרמה להם , (להיפגש ולפתוח ערוצים בינלאומיים, שבזמננו אנשי עסקים הרוצים לגדול צריכים לייבא

לא "ועל זה פירשו את דברי התורה , וממילא מנעה מהם לעסוק בתורה כלל, להיות טרודים חודשים רבים בעיסוקם

 .לא תתקיים בהם התורה, שאלו העוסקים במסחר והולכים מעבר לים, "מעבר לים היא

אלא שעסקיו או , ואולי אף מישהו שיש לו מקצוע ביד, מציאות זו שייכת בזמננו גם על מי שכל עסקיו הם בארץ

ודאי לא ימצא זמן , אדם כזה שבקושי מוצא זמן לבני ביתו, מקצועו מחייבים אותו להיות סביב זה מבוקר עד ערב

 . ובוודאי לא על זה דברו חכמנו, ה אותו מייעודוונמצא שמלאכתו רק מרחיק, לעסוק בתורה

 :ם"וכך היא לשונו של הרמב

לא כל המרבה , לפיכך אמרו חכמים, לא במהלכי מעבר לים היא, כתוב בתורה לא מעבר לים היא"

 "הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה( משנה י, אבות פרק ג)וציוו ואמרו , בסחורה מחכים



ויש להימנע , שיש למעט בעסק ולעסוק בתורה, פוסק להלכה, נושאים בגאון ם שנושאי דגל העבודה"אותו רמב

וכפי שהוא עצמו כתב בפירושו למסכת אבות . שאם כן נמצא שהוא ממעט בתורה, מעבודה הדורשת זמן ועיסוק רב

 (: ם"פירוש המשניות לרמב)שם 

 "הוי ממעט בסחורה והתמד על התורה"

 . ג

הוא הזמן שצריך להקדיש , חרים לשלב בין לימוד התורה ועיסוק במלאכהשיש לשים לב אליו כאשר בוענין 

שהעיסוק המרובה במלאכה גורם לאדם , תחילתם של הדברים כבר התבארו בפסקה הקודמת. לעיסוק במלאכתו

ומה , אך יש להגדיר במדויק מה היא המידה הראויה. ונמצא שהטפל הפך לעיקר, להתבטל לגמרי מלימוד תורתו

 . אידיאלי והרצוי לאלו הצריכים לעמול לפרנסתם מסיבות כאלו או אחרותהשילוב ה

אין מקום בשום פנים ואופן להתבטל לגמרי מלימוד התורה , שמבחינת התפיסה היהודית, על דבר זה אין עוררין

יותר הראוי ב, ם"ומאחר ואבי השיטה לשילוב בין לימוד התורה והעיסוק במלאה הוא הרמב, בשביל ענייני הפרנסה

 (:יב-הלכה ח, הלכות תלמוד תורה פרק א)וכך כתב , הוא לצטט את דבריו הברורים מאוד כיצד צריך יהודי לנהוג

 בין בחור בין יסורין בעל בין בגופו שלם בין עשיר בין עני בין תורה בתלמוד חייב מישראל איש כל"

 אשה בעל ואפילו הפתחים לע ומחזר הצדקה מן המתפרנס עני היה אפילו כחו שתשש גדול זקן שהיה

 . ולילה יומם בו והגית שנאמר ובלילה ביום תורה לתלמוד זמן לו לקבוע חייב ובנים

 עוסקין היו כן פי על ואף ,סומים ומהן מים שואבי ומהן עצים חוטבי מהן היו ישראל חכמי גדולי

 . ובלילה ביום תורה בתלמוד

 יעסוק שלא זמן וכל, חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן שנאמר מותו יום עד תורה ללמוד חייב אימתי עד

 . שוכח הוא בלימוד

 בשלש קורא התשע אותן, תשע ובתורה ביום שעות שלש במלאכתו עוסק והיה אומנות בעל היה כיצד

 'וכו" מדבר דבר להבין בדעתו מתבונן אחרות ובשלש פה שבעל בתורה ובשלש שבכתב בתורה מהן

אלא שיש גם למצוא את , בכל עת ובכל זמן, החובה העיקרית היא לימוד התורה, ודם ברורים מא"דבריו של הרמב

שלש שעות  –אך גם העוסק במלאכתו חלוקת סדר יומו ברורה לגמרי . ולא מן התורה, הדרך להתפרנס מן החולין

כים אותו האיש שעליו מסתמ, ם"זו הפורפורציה לדעת הרמב. ביום יעסוק במלאכה ותשע שעות בלימוד תורה

 . שלש שעות מלאכה בלבד –התופסים בשיטה ובאידיאל שחייבים לשלב בין תורה לעבודה 

איפה אפשר למצוא עבודה שבשלש שעות ביום מביאים ממנה , ם נתפסת לא רציונלית בזמן הזה"תפיסתו של הרמב

אך , היה אפשר ואין לעוות דבריו ולהגיד שפעם זה, ם במפורש"אך כך כותב הרמב? פרנסה ראויה בסוף החודש

ם מבליט בכל דרך את האמירה הברורה "הרמב, ההיפך הוא הנכון.... בטוח שהיום הוא היה משנה את דעתו

בזמן הזה בו העיסוק בעבודה טורד את האדם  -ולכן אדרבה, והמלאכה היא רק אמצעי, שהעיקר הוא לימוד התורה

פוסק ואומר שילך ללמוד כל היום ולא יעסוק  ם היה"יתכן שהרמב, בכל שעות היממה ומונע ממנו ללמוד בכלל

 . במלאכה

 (:משנה י, פרק ד; משנה טו, פרק א)לדברים אלו יש סימוכין משני משפטים שנאמרו במשנה במסכת אבות 

 "הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה" –" עשה תורתך קבע"

ונביא כמה , העיקר ומה הטפלוברור לכל מה , משמעיים ביחס הברור בין התורה למלאכה-דברי הפרשנים שם חד

 :דוגמאות לכך

 ולא. מלאכה תעשה הלמוד מן יגע וכשתהיה, בתורה ובלילה ביום עסקך עיקר שיהיה": מברטנורא עובדיה' ר

 "בתורה תעסוק המלאכה מן וכשתפנה במלאכה עסקך עיקר שיהיה



 "שאפשר כל בו תמעט לפרנסתך שצריך עסק באותו אפילו" :ישראל תפארת

 : יפים יותר כתב רבנו יונה שםדברים חר

 וכל. הבא לעולם עיקר אותו עושין טפלה ומלאכתו עיקר תורתו העושה כל נתן' דר באבות אמרו"

 אם לא ,עבירה עשה שלא פי על אף. הבא לעולם טפל אותו עושין עיקר ומלאכתו טפלה תורתו העושה

 "שמה יהיה טפל ,עדן בגן להיות[ ראוי] היה אם אפילו ,עיקר התורה עשה

אך בל ישכח האדם , אמנם יתכן שהעיסוק במלאכה הינו דבר טוב הוא ואף נצרך, מדבריו עולה אמירה מהדהדת

מגלה , שכן מה שמחשיב האדם בחייו, והעיקר הוא לימוד התורה, שמחויב המציאות שעיסוק זה יהיה בעיניו טפל

ואף שהוא יהיה אדם נקי לחלוטין מכל , ירתוובאותה מידה יחשיבו אותו כאשר יגיע לשמים לאחר פט, על מהותו

 . הוא יהיה טפל שם, אם התורה היתה טפלה אצלו, עבירה

 

שאף אם נכונו הנסיבות והאדם נצרך לעסוק במלאכה לפרנסתו עליו להציב מול , מכל האמור למדנו: מסקנת הפרק

ולא תפגע באישיותו , את דרך התורהולא תנגוד , האחד שמלאכתו תהיה הגונה וראויה. עיניו כמה עקרונות ברורים

ולמצוא את הדרך למעט ככל , בנוסף בכל מצב צריך הוא לזכור מה העיקר ומה הטפל. ותגרום לו לעגל פינות

 .האפשר בעיסוק במלאכה כדי שיוכל להקדיש את זמנו ללימוד התורה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  תורתו אומנותו – דפרק 

 מעשיתומה משמעותו ה, מי זכאי לתואר זה

 . א

למדנו על , לאחר שבפרקים הקודמים ניתחנו והעמקנו בהבנת התפיסות השונות בדבר השילוב בין תורה למלאכה

השכלנו מה היא אומנות ראויה ואיזה מקום עליה לתפוס בסדר , וההבדלים בין בן לבן, חובתו של האב לדאוג לבנו

זהו הזמן הראוי לסיים , ציאותו בעולם הזה במקסימוםולממש את מ', יומו של האדם היהודי השואף לעשות רצון ה

 . 'תורתו אומנותו'בהתייחסות לצמד המילים הכה מחייבות 

מילים אלו מתייחסות לאדם אשר זכאי להגדרה כה מרוממת עד כדי כך שחיבורו ללימוד תורתו מגדירה אותו 

מאחר שהן המילים , צה את העםמילים אלו הן יותר מכל הסמל לדיון הסוער החו. לאומנות של ממש אצלו

המגדירות בחוק ובכל מקום אחר את מי שמשתייך באופן רשמי לציבור לומדי התורה הפטורים מחובות כאלו 

צמד המילים הללו הכה מוכרות . ואחרים ומקבלים מעמד שונה רק מתוקף היותם נקראים מי שתורתם אומנותם

, ו לתת עליהן את הדעת ולהתבונן באמת מי הוא הזכאי למעמד זהבדיונים סוערים ובהחלטות גורליות מחייבות אותנ

 .ומה הם ההיבטים המציאותיים העולים ישירות מהגדרה זו

ללא מעורבות של דעות , ומביא את התפיסה התורנית הנקיה כמות שהיא, ל"מאמר זה מבוסס על השקפת חז

 : ל בלבד"ולשם כך נתמקד בדברי חז, חיצוניות והשפעות זרות

יא )נמצא בדברי התלמוד בבלי במסכת שבת ', תורתו אומנותו'ום הראשון בו אנו מוצאים את צמד המילים המק

והביאה הגמרא את . האם צריך להפסיק מלימודו כדי להתפלל, העוסק באדם הלומד תורה והגיע זמן תפילה( א"ע

 : דברי הברייתא

 שנו לא: יוחנן רבי אמר. לתפלה פסיקיןמ ואין, שמע לקריאת מפסיקין - בתורה עוסקין שהיו חברים"

 שמע לקריאת מפסיקין - אנו כגון אבל. אומנותן שתורתן, וחביריו יוחי בן שמעון רבי כגון אלא

  . "ולתפלה

 (:הלכה ח, הלכות תפילה פרק ו)וכך כתב , עצמו להלכה דין זה ם"הרמבוכן פסק 

ואם תורתו אומנותו ואינו עושה , ללפוסק ומתפ, מי שהיה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן תפילה"

שמצות תלמוד תורה גדולה ממצות , אינו פוסק, והיה עוסק בתורה בשעת תפילתו, מלאכה כלל

 ".תפילה

אלו , מצאנו שנפסק להלכה שישנה חלוקה בין אדם כזה לאחר, אף שמדובר לגבי תפילה שהיא חובה הלכתית גמורה

אינם צריכים להפסיק לתפילה שאינה חובה מן , שתורתם אומנותםהמתנהגים כרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו 

אין , ואף שלומדים תורה, אך אלו שאינם מתנהגים כך, ומפסיקים רק לקריאת שמע שהיא מצוה מדאורייתא, התורה

 .צריכים להפסיק כאשר מגיע זמן התפילה, אפילו אם שקועים הם באמצע הלימוד, היא מוגדרת כאומנותם

 : שם י"רשל הגדרה זו על ההפסקה לתפילה מבואר היטב בדברי טעם ההשפעה ש

 ."לתפלה שנפסיק שכן כל, לאומנתנו תורתנו ומפסיקין הואיל - אנו"

, היחס של האדם עצמו לתורתו מגלה לנו עד כמה היא חלק בלתי נפרד ממנו –י עולה הגדרה מופלאה "מדברי רש

מלמד אותנו שהוא מסוגל להיפרד , לכת לעסוק במלאכתוומשום כך אדם שרגיל להפסיק באמצע לימודו כדי ל

אך אדם שהחיבור . כל שכן שמחויב הוא להפסיק מלימוד זה כדי להתפלל, ואם כן, מלימוד תורתו לזמן מה ולצורכו

אדם כזה מתברר לנו , שענייני החולין אינם גורמים לו לעולם להפסיק מלימוד תורתו,  שלו ללימוד התורה הוא כזה

ורק לקריאת שמע , ואם כך אף שהגיע זמן תפילה יכול הוא להמשיך בלימוד תורתו, בוק בתורתו לחלוטיןכמי שד

 . חייב הוא להפסיק ולא לבטלה, שהיא מצות עשה מהתורה



. ורק אדם ברמת שקיעות גבוהה במיוחד זוכה לקבל תואר שכזה, קשה להשגה' תורתו אומנותו'לתפיסה זו הגדרת 

 .רי הגמרא שרק רבי שמעון בר יוחאי וחבריו הם אלו שזכו להגדרה הזוואכן אנו רואים בדב

בתלמוד בבלי מסכת ברכות ( ראה במבוא)דברי הגמרא שופכים אור על מאמר אחר שאמר רבי שמעון בר יוחאי 

 (:ב"לה ע)

 בשעת וקוצר, זריעה בשעת וזורע, חרישה בשעת חורש אדם אפשר: אומר יוחי בן שמעון רבי"

 עושין שישראל בזמן: אלא? עליה תהא מה תורה, הרוח בשעת וזורה, דישה בשעת ודש, קצירה

 שאין ובזמן. 'וגו צאנכם ורעו זרים ועמדו: שנאמר, אחרים ידי על נעשית מלאכתן - מקום של רצונו

 אלא, עוד ולא; דגנך ואספת: שנאמר, עצמן ידי על נעשית מלאכתן - מקום של רצונו עושין ישראל

 ".'וגו אויבך את ועבדת: שנאמר, ידן על נעשית םאחרי שמלאכת

ובהכרח , עיסוק האדם במלאכה הוא בזבוז זמן, לדבריו, במאמר זה אנו מגלים את תפיסתו של רבי שמעון בר יוחאי

שרבי שמעון , מה הפלא אם כן. ה ישלח לו פרנסתו"והקב, אלא יעסוק אדם בתורה, יגרום לירידה בלימוד התורה

 .שאכן מצאנו שתפיסתו היא שאין לנוח לרגע מלימוד התורה, כמי שתורתו אומנותו בר יוחאי מוגדר

שמי ששקוע , והיינו שזהו דבר מוחלט ומקובל, שהרי פסק להלכה דין זה, ם עצמו"לתפיסה מסכים גם הרמב

 .מוגדר תורתו אומנותו לכל דבר, בתורתו והיא מרכז חייו

 .ב

סימן , ש כלל טו"ת הרא"שו) נו אשררב -כתב אחד מגדולי הראשונים' ותורתו אומנות'שיטה מקילה יותר בהגדרת 

וכפי שמבואר בתלמוד בבלי , בתשובה שם הוא עוסק בזכאות של תלמיד חכם להיפטר מן מיסי הקהילה והעיר, (ח

 :וכך היא לשונו, (א"ח ע)במסכת בבא בתרא 

 ואינו תמיד בתורה והוגה ,עראי ומלאכתו קבע תורתו ועושה, אומנותו שתורתו למיד חכםת לכ"

 עם למוד תורהת יפה כי. חובתו היא זו כי, פרנסתו אחרי לחזור אך, בטלים בדברים להתעסק מבטלה

 ובגמר, גרסתו על לבו עת ובכל. עון וגוררת בטלה סופה מלאכה עמה שאין תורה וכל, ארץ דרך

 כי, רבנן בכלל הוא, שומעניה סאני ולא, מקיים ונאה דורש נאה והוא, מדרשו לבית מיד חוזר מלאכתו

  ."ושרים מלך משא עול עליו להטיל ואין, תורה זה, בעול צוארו הכניס

וישנה לגיטימציה לשילוב , ש ישנה הבנה ברורה לצורכו של האדם לעסוק במלאכתו לצורך פרנסתו"בדברי הרא

ש "הרא, ובשפה שלנו, פשרתאך ישנה הגדרה חותכת וברורה שאינה מת. נכון בין לימוד תורה לעיסוק במלאכה

וגם כשהולך לעמול לפרנסתו יודע , אם ראשו של האדם מונח כל העת בתורה .'איפה הראש'אומר שהכל תלוי 

, זוכה הוא לתואר תלמיד חכם שתורתו אומנותו', שמיד בסיום המלאכה יחזור לבית המדרש להגות בתורת ה, הוא

ואינו , אך אם העיסוק בתורה הוא באקראי ולא בדרך קבע, שאף פטור מתשלומי מיסים וחובות הקהילה והעיר

 .הוא אינו זוכה לתואר זה, מנצל כל רגע פנוי ללימוד זה

ההנחה הברורה היא שיש צורך לאדם להתפרנס . ש היא התפיסה הרווחת והמאוזנת בין כל הצדדים"תפיסת הרא

שילוב זה הוא כה מושלם . וונות השאיפותאך מאידך הקביעה שהראש צריך להיות מונח בתורה ולשם מכ, ולעבוד

 .'תורתו אומנותו'עד שהמקיימו נחשב , לדעתו

 . ג

, 'השיוויון בנטל'וולגבי החובות הציבוריות , השלכה מהותית לגבי כמה דינים להגדרה זו של תורתו אומנותו יש

 :כדלהלן

, בתורה הגיע זמן תפילהובשעה שעוסק , אדם המוגדר כתורתו אומנותו, כפי שהובא בפסקאות הקודמות .א

 .אינו צריך להפסיק מלימודו

וכך נפסק להלכה בכמה , אדם המוגדר תלמיד חכם שתורתו אומנותו פטור מהשתתפות בצרכי הקהילה .ב

 :וכדלקמן, ם ובשולחן ערוך"מקומות ברמב



 

 העיר אנשי מכל לוקחין העיר לשמירת שצריכין הדברים כל"  -ו הלכה ו פרק שכנים הלכות ם"רמב

 ."שומרתן שהתורה ,שמירה צריכין תלמידי חכם שאין, חכמים מתלמידי חוץ היתומים מן אפילוו

 

 ותיקון החומה לבנין מהן גובין אין, חכמים תלמידי"– י הלכה ,ו פרק תורה תלמוד הלכות ם"רמב

 שהוא מס בין המס ליתן אותן מחייבים ואין, המלך לתשורת ולא בהן וכיוצא השומרים ושכר השערים

 יתנו כי גם'( פסוק י, הושע פרק ח) שנאמר ואיש איש כל על קצוב שהוא מס בין העיר בני על קצוב

 ."ושרים מלך ממשא מעט ויחלו 'אקבצם עתה בגוים

 

 :ואמר( סעיף ב, יורה דעה סימן רמג)ם אלו הוסיף השולחן ערוך "על דברי רמב

 

 מעט לו יש אם ומיהו. חייבים, נותםאומ תורתם אין אבל, אומנותם שתורתם חכמים תלמידי דוקא"

 חוזר מעסקיו פנוי שהוא שעה ובכל, להתעשר ולא חייו כדי בו להתפרנס ומתן משא מעט או, אומנות

 . "אומנתו תורתו נקרא, תדיר ולומד דברי תורה על

 

אשו שהגדרת תורתו אומנותו נאמרה במי שר, ש"בדברי השולחן ערוך מוצאים אנו במפורש את תפיסתו של הרא

אדם זה זכאי למעמד המיוחד של פטור . חוזר לתלמודו, מיד כשמתפנה, ואפילו שעובד ועוסק במלאכה, מונח בתורה

 .מכל המיסים והמטלות הציבוריות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :לסיכום

 

המבט הנכון של אב בדאגה לעתיד , בעבודה זו נפרשו לעיני הקורא התפיסות השונות בשילוב בין תורה למלאכה

 .והידיעה הנכונה כיצד לשלב בין העולמות, המחויבות האישית לבסיס התורני כמקום שאליו חוזרים תמיד, בנו

ובפרט אם , שבשנות הילדות יש על האב אחריות כבירה לתת לבנו בסיס רוחני אמיתי, נתברר לנו מתוך כל הדברים

ואף , אם כן מכיר בו שאינו כשיר ללימוד תורהאלא , ולא להסיח את דעתו בענייני חולין, מכיר בו שעדיו לגדולות

בדורנו אנו הקושי לשלב , ויכולת השילוב בין הדברים הייתה פשוטה יותר, אם בדורות הקודמים חשש זה היה מועט

יש מקום להוסיף , ולאחר שיגדל הנער, ולכן הבסיס של תחילת החיים צריך להיות חזק ויציב, בין העולמות רב

 .יה כדי להתפרנס כראויולרכוש אומנות ראו

אינה , ויש לבחון היטב שאינה פוגעת בייעוד האמיתי, שבחירת האומנות צריכה שיקול דעת נבון, נתברר לנו גם

המינון , ומותירה זמן ראוי לעיסוק במטרה האמיתית שלשמה בא לעולם, משתלטת לגמרי על סדר יומו של העמל

את הדרך לתת כמה שיותר זמן ללימוד התורה ולראות במלאכה  ויש למצוא, בין התורה למלאכה הוא חשוב מאוד

 ...ולא כדי להתעשר ולהגשים חלומות, רק אמצעי לחיות ולשמור על מסגרת

בשלב בחירת האומנות יש לבחון היטב שאינה נוגדת מבחינה מוסרית וערכית את תפיסת עולמו של האיש , בנוסף

אין שום היתר , ואף אם יש תועלת בלימוד אומנות, ת האמצעיםהמטרה אינה מקדשת א: ובעברית פשוטה, היהודי

משום כך על אדם לברור היטב ולהתבונן כראוי שהאומנות שעוסק בה . לעסוק בה כאשר זה בא על חשבון האיכות

 .אינה משפיעה על פנימיותו לרעה

וממטלות , ם מתפילהאנשים אלו פטורי', תורתם אומנותם'שישנם אנשים אשר זוכים לתואר , עוד נתברר לנו

אך לדעה הרווחת שאף נפסקה , י היא רק בשקיעות עצומה בלימוד התורה"קניית מעמד זה לתפיסת רש, הציבור

אך בכל עת מחשב בליבו , לתפיסה זו אדם העמל לפרנסתו, ולאן המחשבות נודדות, הכל מתחיל מהראש, להלכה

תפיסה זו יכולה להתאים . מנתו על כל המשתמע מכךנחשב למי שתורתו או, מתי אסיים מלאכתי ואשוב לתלמודי

 .ובכך יקנו את עולמם, אך יזכרו תמיד לנצל כל רגע פנוי ללימוד התרה, אשר יעמלו לפרנסתם, לרבים וטובים

ומתוך , שיכול לזכות בתואר זה, והיא כל עולמו, רובו ככולו בלימוד התורה, ובודאי למי שעוסק במשך היום

             .ה שיספיק לו די מחסורו"לסמוך על הקב, הסתפקות במועטבחירתו בחיי תורה ו
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