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קבלתשכרמתלמודתורה

1

חביב מרדכי טולידאנו

א.המקורלאיסור

2

המקורהמפורשביותרבדבריחז"לבש"סבסוגיאזו,נמצאבמסכתבכורות )כט.
ובקיצורמובאגםבנדריםלז.(.אומרתהמשנהשם'הנוטלשכרולדון-דיניובטלים',
ושואלתהגמרא'מנאהנימילי',ופירשרש"י'-מניןשאיןנוטליןשכרעלהוראה
'ראהלמדתי
ִ
ותלמודתורהשילמד'?"אמררביהודהאמררב:דאמרקרא)דבריםד(
אתכם-'...מהאניבחינם3אףאתםבחינם.ומניןשאםלאמצאבחינםשילמד
בשכר?תלמודלומר)משליכג('אמתקנה'.ומניןשלאיאמרכשםשלמדתיהבשכר
כךאלמדנהבשכר?תלמודלומר'אמתקנהואלתמכור'".
ומצינועודמקורלאיסורבחז"לבמסכתדרךארץזוטאפרקד":עשהתורתךבחנם
ולאתיטולעליהשכר,שהמקוםנתנהבחנם.ואיןנוטליןשכרעלדבריתורה,ואם
אתהנוטלשכרעלדבריתורה,נמצאתמחריבאתכלהעולםכולו.אלתאמראין
ליממון)לכךאנינוטלשכר(,שכלהממוןשלוהוא)והקב"הימלאחסרונךממקום
אחר(שנאמר)חגיב('ליהכסףוליהזהבאמרה'צבאות'".
בפשטותמהגמראהנ"למשמעשאסורללמדתורהבשכר,אמנםצריךעיוןהאם
איסורזההואאיסורגורף,אושישאופניהיתרבדבר.

ב.אופניהיתר
א.לימודמקרא-בנדריםלו-:הגמראאומרתשמדירהנאהשרצהשחברוהמודר

 1המאמרנכתבבעקבותשיעורעםהרבגרינשפןבשנתה'תשס"ג.

 2במאמרזהנדוןיותרבצדההלכתידרךבירורשיטותהראשוניםוהאחרונים,אמנםישלהקדיםלכךאת
אופיההסתכלותמהצדהרעיוני.עייןלקמןהערה.19
 3מדוברבמשהרבנושדיבראלעםישראל,ונחלקוהראשוניםמהו'בחינם':התוספותבנדריםלז.פירשו
שמשהרבנולימדלעםישראלבחינם,דמסתמאמשהלאנטלשכרמישראל,כיוןדעשירהיה.אבלהרא"ש
שםפירששהקב"הלימדולמשהבחינם.
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ממנוילמדנותורה,מותרלוללמודממנומדרשאבללאמקרא,כיוןשעלמקרא
מותר ליטול שכר ,ואם כן מהנהו ,ועל מדרש אסור ליטול שכר )ומקור האיסור

כדאמרינןלעילבבכורותכט.(.ושואלתהגמרא,אםכן,עלמקראגםכןיהיהאסורליטול שכר! ומתרצת הגמרא :רב אמר שכר שימור )דווקא בקטנים( ,ורבי יוחנן
אמרשכרפיסוקטעמים)אפילובגדולים(.וכתבהר"ן)שםד"ה'ורבייוחנן'(':ולענין
הלכה,כיוןדקיימאלןדרבורבייוחנןהלכהכרבייוחנן,נקטינןדאפילומגדולשרי
ליטולשכרעלהמקרא,וכךהםדבריהרמב"םז"לבפ"ומהלכותנדרים)הלכהז('.
ב .שכר בטלה  -וכבר כתב הר"ן למסכת נדרים לז) .ד"ה ולעניין(" :ולעניין הלכה
קיימא לן דעל המדרש לא שרי למשקל ,מיהו הני מילי שכר לימוד ,אבל שכר
בטלה שרי ,והכי איתא בירושלמי ...אמר ר' יודן ברבי ישמעאל :שכר בטלן הם
נוטלין".
ומהגמרא עצמה בבכורות כט .שממנה הבאנו לעיל את המקור לאיסור ,אפשר
לדייקשמוכרחשישאופניהיתר,דאמרינןשםבגמרא':ומניןשאםלאמצאבחינם
שילמדבשכר'...כלומרשיחפשאחררבשילמדאותוואפילובשכר,וקשה,שהרי
עוברעל'לפניעיוורלאתיתןמכשול'שהרימכשיל אתהמלמדבאיסורקבלת
שכר!אלאמוכרחשישאופןהיתר.וכןכתבוהתוספותשםד"ההנוטל-שבשכר
בטלהמותר.
ג .כשמלמד בקביעות ולא עוסק במלאכה אחרת  -ובתוספות בכתובות קה.
)ד"ה 'גוזרי גזרות שבירושלים'( ,הסבירו באופן אחר כיצד היה מותר לגוזרי גזרות
שבירושליםלהתפרנסמהציבור,כיוןשכלשעההיויושביםבדיןולאהיועוסקים
בשוםמלאכהולאהיהלהםבמהלהתפרנסוהיהמוטלעלהציבורלפרנסן,אבל
מישישלועבודהויושבבדיןבאקראיאסורלולהתפרנסמהציבור,ומשוםהכי
מלמדיהלכותשחיטהוהלכותקמיצההיונוטליןשכרןמתרומתהלשכה)כתובות

קו,(.כיוןשכלהזמןהיומלמדים,ומהשכתוב)נדריםלז(.ששכרתלמודתורהאסור,
זהכאשרמלמדבאקראי.

אם כן ,לסיכום ,מצאנו כמה אופני היתר בראשונים :א .קבלת שכר על לימוד
מקרא .ב .שכר בטלה .ג .אם מלמד כל הזמן באופן קבוע ,ולא עוסק במלאכה
כלל.

אך עדיין נותר לנו לברר ,מה דין אברכי הכולל שיושבים ולומדים ומתמלאים
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בתורהכלהיוםכולו,ולאמלמדיםלאחרים,ולאעוסקיםלפרנסתם,האםיהיה
מותרלהםלהתפרנסמהמלגותשמקבליםעללימודם?

ג.שיטתהרמב"ם
 .1מסכת אבות )ד ה( – "רבי צדוק אומר :אל תעשם עטרה להתגדל בהם ,ולא
קרדוםלחפורבהם.וכךהיההללאומר:ודאישתמשבתגאחלף.האלמדת,כל
הנהנהמדבריתורה,נוטלחייומןהעולם".
הרמב"םבפירושהמשניותפירש...":והתעוותובניהאדםאחריגום,וניתלובפשטי
הדברים שלא יבינום ,ואני אפרשם ...והביאו בני אדם לחשוב בסכלות גמורה,
שזהמחויבוראוישיעזרוחכמיםוהתלמידיםוהאנשיםהמתעסקיםבתורהותורתן
אומנותן.וזההכלטעות,ולאנמצאבתורהולאבדבריהחכמיםדברשיאמתאותו,
ולא רגלים שישען עליהם כלל .שאנחנו ,כשנעיין בדברי רז"ל ,לא נמצא אצלם
שהיומבקשיםממוןמבניאדם,ולאהיומקבציםממוןלישיבותהנכבדותוהיקרות
ולאלראשיגליות,לאלדייניהםולאלמרביציהתורה,ולאלאחדמהגדוליםולא
לשארבניאדםמןהעם.אבלנמצאבכלדורודורבכלקהילותיהם,שהיהבהם
עניבתכליתעניותועשירגדולבתכליתהעושר.וחלילהלילחשודהדורותההם
שהםלאהיוגומליחסדונותניצדקה.כיאמנםהעניההוא,אילופשטידולקחת,
היוממלאיםביתוזהבופנינים,אלאשלאהיהרוצה,אבלהיהמסתפקבמלאכתו
שהיהמתפרנסבה,אםברווחאםבדוחק,והיהבזלמהשבידיאדם,כיהתורה
מנעתומזה".
אםכן,רואיםאנושהרמב"םסוברשאסורלתלמידחכםלקבלשכרעלתלמוד
תורה,הןכשלומדלעצמווהןכשמלמדלאחרים,והןבכלצורהשלהנאהמתלמוד
תורה.

נביאכאןאתראיותיושלהרמב"םמהש"סלשיטתו)בקצרה(:
א.יומאלה-:הללהיהחוטבעצים,אףעלפישהיהאחדמגדוליהדור,ואםלא
היהמורהכךלתלמידיושאסורליהנותמהתורה,לאהיומניחיםאותותלמידיו
לחטובעצים.
ב.ברכותיז-:רביחנינאבןדוסא,שיצאהבתקולואמרה':כלהעולםכולואינו
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ניזוןאלאבשבילחנינאבני,וחנינאבנידילובקבחרוביןמערבשבתלערבשבת',
ולאביקשמבניאדם.
ג .כתובות קה - .קרנא היה דיין בארץ ישראל ,והוה דלי דוולא )והיה עובד
בהשקייתשדותלצורךפרנסתו(,וכשהיובאיםלפניולדיןהיהאומר:הביאומי
שידלהבמקומי,אותנולישכרבטלתי,ואדוןלכם,ולאהיהמסכיםלקבלשכר
עלהדיןעצמו.
ד.גיטיןסז-:רביוסףהתעסקבריחיםבימיהקורכדישיתחמםויזיע,וכןרבששת
התעסק בהולכת קורות עצים ומשאות ממקום למקום ,אמרו' :גדולה מלאכה
שמחממתאתבעליה'.
ה.נדריםסב-.מעשהדרביטרפוןוהגנב,שהצטעררביטרפוןכלימיושהצילאת
עצמובכבודהתורה.4
ו .בבא בתרא ח - .מעשה דר' יונתן בן עמרם שלא רצה ליהנות מכבוד תורה
ולהתפרנסמרבירבו.5

הרמב"ם הביא בתוך דבריו שתי ראיות שהביאו החולקים על שיטתו ,ודחה
ראייתם:
א.ב"מפד-:מצינולר'אלעזרבןר'שמעוןשפרנסואותו,וקרארביאלעזרבןרבי

 4במשנהשםלמדנו,שהקוצבזמןלנדרועדלאחתהעונותהקשורותבחקלאות,הואילואיןזמנןקבוע,אינו
אסוראלאעדשיגיעאותוהזמן.ומלמדתהמשנהשאםאמרקונםדברזהשאיניטועםעדשיעבורהקיץ,הרי
הואאסורעדשיקפלוהמקצועות–הסכיניםהמיוחדותלקציעתהתאנים,לחתוךאותןולהכיןמהןעיגולי
דבלה,שכןבגמרהקיץמקפליםסכיניםאלוומכניסיםאותןבתיקןכדילהצניעןלשנההבאה)רש"י(.ואומרת
הגמראשאםהוקפלורובהמקצועות,התאניםהנותרותבשדהמותרותמשוםגזלופטורותמןהמעשר.סיפור
המעשה–אדםאחדמצאאתר'טרפוןשאוכלתאניםבשדהובזמןשהוקפלוהמקצועות,ר'טרפוןסברשהם
הפקר,אךאותואדםהיהמשמרן,ומכיוןשלאידעשהוארביטרפון,חשבאותולגנב,ולכןתפסאותווהכניס
אותולתוךשק,ובאלזרוקאותולתוךהנהר.תוךכדיכךאמררביטרפוןלעצמו':אוילולטרפוןשזההורגו'.
שמעאותואדם,והכירבושהוארביטרפוןונבהל,ועזבאותווברח.אמרר'אבהומשוםר'חנניהבןגמליאל,
כלימיושלאותוצדיק)רביטרפון(היהמצטערעלדברזה,אמראוילישנשתמשתיבכתרהשלתורה.ולמד
מכאןהרמב"םשאסורלהשתמשבכתרהשלתורהולקבלשכרמתלמודתורה.
 5רביפתחאוצרותבשניבצורת.אמר:יכנסובעלימקרא,בעלימשנה,בעליגמרא,בעליהלכה,בעליהגדה,
אבלעמיהארץאליכנסו.דחקרבייונתןבןעמרםונכנס,אמרלו:רבי,פרנסני!אמרלובניקרית?אמרלו:
לאו.שנית?אמרלו:לאו.אםכןבמהאפרנסך?אמרלופרנסניככלבוכעורב)שחסהקב"העליהם,ומזמין
להםפרנסתן(.אחרשיצארבייונתן,ישברביוהצטערואמר:אוילישנתתיפיתילעםהארץ.אמרלפניורבי
שמעוןבררבי:שמאיונתןתלמידךהוא,שאינורוצהליהנותמכבודתורהמימיו.בדקוומצאושכך.ומכאן
למדהרמב"םשאסורליהנותמכבודתורהולקבלשכרמתלמודתורה.
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שמעוןעלעצמואתהמקרא)משלילא('היתהכאניותסוחרממרחקתביאלחמה',
ודחההרמב"םשזהומשוםשרביאלעזרבןרבישמעוןהיהבעלמוםשאינויכול
לעשותמלאכה,ועלזקניםובעלימומיןלאציותההתורהשימותו.
ב .ברכות י" - :הרוצה ליהנות יהנה כאלישע ,והרוצה שלא ליהנות אל יהנה
כשמואל הרמתי" ,ודחה הרמב"ם ,שמדובר שאלישע היה מקבל רק כבוד ולא
ממון.6

וסיים הרמב"ם דבריו :אמנם התורה התירה לתלמידי חכמים .1 :שיתנו ממונם
לפלוני שיעשה בכסף סחורה ,ויהיה השכר כולו לתלמיד חכם אם ירצה ,וזהו
'מטילמלאילכיסשלתלמידיחכמים' )פסחיםנג.2.(:שתימכרסחורתםלפניכל
סחורה.3.שיקנולהםבתחילתהשוק )בבאבתראכב.(.וזהוכבודתלמידיחכמים
שהתורהקבעהשצריךלכבדם,כמושהתורהקבעהשצריךלכבדכהניםולוויים.
וכןהתורהפטרהתלמידיחכמיםממסים,משוםכבודם.

 .2רמב"ם הלכות תלמוד תורה )ג י( " :כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא
יעשהמלאכהויתפרנסמןהצדקה,הריזהחיללאתה'ובזהאתהתורהוכבה
מאורהדתוגרםרעהלעצמוונטלחייומןהעולםהבא,לפישאסורליהנותבדברי
תורהבעולםהזה.7"...

ד.דחיותהראשוניםלשיטתהרמב"ם
.1דבריהכסףמשנהוסיכוםהענייןבביתיוסף
הכסףמשנהעלהרמב"םבהלכותתלמודתורהשם,דוחהאתראיותהרמב"ם

 6כלומראלישעלאהתפרנסבאופןקבועמכבודתורה,אלארקבאופןמזדמן,כגוןאםמארחואדםבזמן
שהואנוסעבדרך,הריהואלןאצלוואוכלאותוהלילהאואותוהיוםוהולךלעסקיו,ואיןזהבכללהאיסור
שלהנאהמדבריתורה.
 7ועייןעודברמב"םבסוףהלכותשמיטהויובלפ"יגה"יג,שכתב":ולאשבטלויבלבד,אלאכלאישואיש
מכל באיהעולם אשר נדבהרוחו אותו)ללמוד תורה כדילהוציאאח"כ הוראהלרבים( ...הרי זה נתקדש
קדש קדשים ,ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ,ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו
שזיכהלכוהניםוללוים."...וכתבהרדב"זשם":ודקדקתיבדבריוז"לשכתב'ויזכהלובעוה"זדברהמספיקלו',
שהקב"היזכהלולהרוויחבעולםדברהמספיקלוולאשישליךעצמועלהציבור",ודיקדוקושלהרדב"זהוא
עלפיהרמב"םשהבאנולעילבאבותדה,ובהלכותתלמודתורהגי.
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בפירושהמשניותבאבות:8
א .אפשרות דחיה ראשונה – בתחילת לימודו של הלל היה חוטב עצים ,כי היו
אלפים ורבבות תלמידים ,והיו נותנים רק לתלמידי חכמים המפורסמים ,אמנם
לאחרשנעשההללאחדמגדוליהדור,בודאישלאהניחואותותלמידיולחטוב
עצים,אלאדאגולולפרנסה.
אפשרותדחיהשנייה–העםיכולהיהלתתלכלתלמידחכםשהיהלומדתורה,
אךכלעודיכוללהתפרנסמעצמו,ודאישזהעדיף.אמנםכשהתעלהולימדדעת
אתהעם,לאיתכןשהיהחוטבעצים.
ב .רבי חנינא בן דוסא לא רצה ליהנות מהעולם הזה ,ואנו מדברים על תלמידי
חכמיםשרוציםליהנותמהעולםהזהאךשלאבאיסור.
ג .קרנא .מי שחננו האל שיתפרנס בלי טורח גדול ,אסור לו ליטול .ועוד ,קרנא,
דהוהדלידוולא)משקהשדות(,וכןרבהונא,איןבזהביזיון.
ד .רב יוסף ורב ששת .כבר הסביר רש"י דלרפואה היו עושים כן בימות השלג,
להתחמםולהזיע.ועודשמסתברשרבששתשהיהסומא,סחבאתהקורותבתוך
ביתו,ולאעסקבמלאכהלצורךפרנסה.
ה-ו.מעשהדר'טרפוןורבייונתןבןעמרם.אדרבא,משםראיה.1:רביאמר:אל
ייכנסאדםלהתפרנסמשלואלאתלמידיחכמים,ואםהיהאסור,לאהיהמכשילן
באיסור.2.לאאמרולרבי':שמאבןתורההוא,שאינונהנהבכבודתורה',אלא
אמרולו':שמאיונתןתלמידךהוא,שאינונהנהבכבודתורה',ומשמעשלשאר
תלמידיחכמיםמותרליהנות.3.אםאסור,כיצדרקלרבייונתןבןעמרםאיכפת
שאסור?

הכסףמשנהדחהגםכןאתדחיותהרמב"םלראיותשיטתהחולקים:
א.ראיהשהביאומרביאלעזרבןרבישמעוןודחההרמב"םשבבעלימומיןוזקנים
לאדיברהתורה.
דחייתהכסףמשנה–.1מדועמשבחרביאלעזרבןרבישמעוןאתעצמובפסוק
'היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה'? הרי דרך העולם שנותנים צדקה
לעניים חולים!  .2ועוד שרבי אלעזר בן רבי שמעון הביא על עצמו את היסורין,

 8הדחיותמובאותעלפיסדרהראיותשלהרמב"ם.עייןבמקביללכלראייהאתהדחייהשלה.
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והיהיכוללסלקםמעליואםהיהרוצה,והואגרםלעצמוליהנותמדבריתורה,
וטענתהרמב"םשהתורהלאדיברהבבעלימומיןאינהטענה,דישלומרשיסלק
היסוריןמעליוולאימות.

ראיותנוספותשלהכסףמשנה:
א.כתובותקה-:כלהמביאדורוןלתלמידחכםכאילומקריבביכורים,והביאו
ראיה מאלישע .וכן כשהיו הולכים לנביא היו מביאים דורון )שמואל א' ט( .ולפי
הרמב"ם גם דורון אסור ,אחרת היה מתרץ במעשה דרבי אלעזר בן רבי שמעון
דדורוןהוה.
ב.סוטהכא-.הנשיאהיהמפרנסאתרבייוחנן.
ג.ישעיהכגיח"-כיליושביםלפניה'יהיהסחרהלאכוללשובעה".
ד.חוליןקלד"-:ההואשקאדדינרידאתאלבימדרשא)שקשלדינריםשבאלבית
המדרש(,קדםר'אמיוזכהבהם,"...ור'אמילאהיהחולה,אחרתהגמראהייתה
צריכהלתרץכך.
הכסףמשנהמסבירשישאידיאללהתפרנסממלאכהולאמהציבור,אך'כלשאין
לוממהלהתפרנסמותרליטולשכרוללמד,ביןמהתלמידיםעצמןביןמןהציבור',
וכך מפרש הכסף משנה את כוונת הרמב"ם ,ומדקדק בלשונו 'כל המשים על
ליבו,'...כלומרשבכוונתולאלעסוקבמלאכהאלאלהתפרנסמהצדקה,זהאסור.
וממשיךהכסףמשנהשגםאםנגידשאיןכוונתהרמב"םכך,קיימאלןשכלמקום
שהלכהרופפתהלךאחרהמנהג,ופוקחזישהגדוליםשלפניואחריהרמב"םלקחו
כסףמהציבור.ועודמשוםעתלעשותלה',שלאתשתכחהתורהח"ו.
אםכן,שיטתהכסףמשנה,מרןר'יוסףקארו,ברורהמאד,וכפישרואיםגםכןאת
דבריוהמפורשיםבביתיוסף:

ביתיוסף)יו"דרמוכא(–"לאנהגוחכמיהדורותכהרמב"ם,ואפשרלדחותראיותיו,
ואדרבאישלהביאראיותלהחזיקבידהנותניםוהמקבלים,וכןראוילעשות,דאם
לא כן כבר היתה התורה בטלה ח"ו ,ועל ידי ההספקות יכולים לעסוק בתורה,
ויגדיל תורה ויאדיר .ומכל מקום מי שאפשר לו להתפרנס ממעשה ידיו ולעסוק
בתורה,ודאימידתחסידותהיאומתתא-להים,אבלאיןזומידתכלאדם,שאי
אפשרלכלאדםלעסוקבתורהולהחכיםבהולהתפרנסממעשהידיו".
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9

.2דבריהתשב"ץ

שו"תהתשב"ץ)חלקא'קמב-קמח(-כתבבסימןקמב":לפישראיתיהרבהבניאדם
מגמגמין על מה שנהגו בכל קהילות ישראל בכל הדורות לתת פרס לחכמיהם,
ונתליםזהבמהשכתבהרמב"םז"ל,עלכןאחקורבזההענייןכאשריראונימן
השמיםמהגמראוממקומותאחרים."...
ענייןזהנפרסעלפנישבעהסימנים:
קמב-החובהלפרנסאתהחכמים.
קמג-פטורתלמידחכמיםממסים.
קמד-המצווהליהנותתלמידיחכמים,ואופןהנאתתלמידיחכמיםמןהציבור.
קמה-הרשותליטולשכרעבורלימודתורה.
קמו-הגדרתתלמידחכםלענייןזה.
קמז-דחייתדבריהרמב"םבפירושהמשניות,והסבראופניההיתרליהנותבכבוד
תורהוהאיסורלהשתמשבכתרהשלתורה.
קמח-קיצורהלכותפרנסתתלמידיחכמיםלמעשה,ושםמסייםהתשב"ץבמילים:
"ומישזיכנוללמדזכותעלהראשוניםז"ל,יזכנולהיותמהזוכיםלכתרתורהוכתר
שםטובכמותם".
אנו נתמקד יותר בסי' קמז בדחיית דברי הרמב"ם בפירוש המשניות :וכתב שם:
"...כימהנראהשהואהפריזעלמידותיו...ואםהואז"לעזרוהמזללהיותקרוב
למלכות ונכבד בדורו מפני רפואתו וחכמתו ולא נצרך ליטול פרס מהקהילות,
מהיעשוהרבניםוהחכמיםאשרלאבאולידימידהזו,הימותוברעב,אויתבזו
מכבודם ,או יפרקו עול התורה מעל צוארם ,אין זאת כוונת התורה והמצוות
והתלמוד".

 9שו"תהתשב"ץ-ר'שמעוןבר'צמחדוראן)התשב"ץ-רשב"ץ(.נולדבשנתה'קכ"אבספרד.תלמידהר"ן
והריב"ש.בנוהרשב"ש-ר'שלמהבר'שמעוןדוראן,כתבאתשו"תהרשב"ש)ישספראחרשנקראספר
התשב"ץלר'שמעוןבר'צדוק,והואאוסףשלמנהגים,פסקיםודיניםמהמהר"םמרוטנבורג.אתהספרכתב
בהיותועםרבוהמהר"םבמגדלהסוהרלמזכרתדוראחרון,והוסיףגםדבריםרביםמשלו.הספרניכתבבערך
בשנתה'נ"ג(.
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דחיותהתשב"ץלראיותהרמב"ם:10
א.דבריהרמב"ם:איןמקורמהתורהשצריךלפרנסתלמידיחכמים.דחייתהתשב"ץ
ישמקור":והכהןהגדולמאחיו")ויקראכאי(וכמושדרשוביומאיח.גדלהומשלאחיו,והשוואדםחשובלכהן)חוליןקלד,(:והביאלזהעודכמהמקראותלראיה.
ב .טענת הרמב"ם  -כשנעיין אצל חז"ל לא נמצא שקיבצו ממון לישיבות או
לדיינים,מרביציתורהוכו'.דחייתהתשב"ץ-מצינובכתובות )קה (.שגוזריגזרות
שבירושליםהיונוטליןשכרןמתרומתהלשכה,וכןמלמדיהלכותקמיצהלכהנים
)שם קו ,(.ובחולין )קלד (:שק דינרים שהגיע לבית המדרש וזכה בו ר' אמי כדי
שיתגדל,ובגיטין )ס (:ההואשופר)קופהגדולה(שהיהאצלרביהודהכדילקבץ
ממוןאלהתלמידים.
ג.ראייתהרמב"ם-היללשהיהחוטבעצים.דחייתהתשב"ץ-כשהיהתלמיד,ולא
אחרשעלהלגדולה.
ד.ראייתהרמב"םמרביחנינאבןדוסא.דחייתהתשב"ץ-זוהידרךחסידות.וכן
כלהתנאיםואמוראיםבש"סשמצינושהיתהלהםמלאכה,הםהיועושיםמדרך
חסידות,לקייםמהשנאמר"יגיעכפיךכיתאכל",והיהאפשרלהםלעסוקבתורה
ולעשותמלאכתן,אבלאיןכלהדורותשויןבזה.
ועודכתב":ומהשאמרובפסחים )קיג (.פשוטנבילתאבשוקאוקבלאגרא)שכר(
ולאתימאכהנארבאאנא,וכןאמרובבבאבתרא)קי(.לעולםיעבודאדםעבודה
שהיאזרהלוואליצטרךלבריות,כלזהמדרכיהחסידות,ולפיהדורות.אבלאם
אתהרואהשהחכםיזדלזלבפניעםהארץמפנימלאכתו,כייחשבוהוכמוהםולא
יהיודבריונשמעים,מדרכיהחסידותהואשיקבעכלעיתיםשאפשרלולתורה
ויתפרנסמהםדרךכבודווכבודתורה,ואיןבדברשוםחשששבעולם".
ה-ו.שתיראיותשהביאהרמב"םממעשהדר'טרפון)נדריםסב(.ומעשהדר'יונתן
בןעמרם)בבאבתראח.(.ודחההתשב"ץ,שאםהיהאסורלהשתמשבכבודתורה
לאהיהרבימניחלתלמידורבייונתןבןעמרםליהנות.
והסבירהתשב"ץששניהמעשיםאינםשוויםבעניינם,אלאאחדמדברעלהנאה
מכבוד תורה )ר' יונתן בן עמרם( ,והשני מדבר על הנאה מכתרה של תורה )ר'
טרפון( .הנאה מכבוד תורה  -מותרת ,ור' יונתן בן עמרם נהג חסידות בעצמו

10לעילכשהבאנואתראיותהרמב"ם,הבאנורקאתהראיותשהכסףמשנהמתייחסאליהם,אךכאןנביא
גםראיותאחרותשהתשב"ץמתייחסאליהם.
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ולא רצה ליהנות ,ואילו הנאה מכתרה של תורה  -בוודאי איסור גמור .והלשון
מסייע,שאצלר'יונתןבןעמרםאמרינן'שאינורוצהליהנותבכבודתורה',ומשמע
שמעיקר הדין מותר ,ואצל רבי טרפון אמרינן 'אוי לי שנשתמשתי בכתרה של
תורה'.

וענייןההשתמשותבכתרהשלתורהשאסור,הואלשניפנים:
 .1דווקא כשכל תחילת התעסקותו בתורה הוא שלא לשמה ,אלא כדי לעשות
ממנהאומנותלחיות,ועלזההחמירוחז"ל,אבלאםאחרשזכהלכתרהשלתורה
הוא מתכבד ומתגדל בה אין זה בכלל משתמש בכתרה של תורה ,ואין איסור
לחכםליטולאותוכבוד.
.2מישפורעחובואומסלקתביעותמעליובכתרהשלתורה,משוםדהויזלזול
בכבודהשלתורה.וזהוענייןר'טרפון.

ה.דעותנוספותבראשוניםכדעתהרמב"ם
אמנם,נכוןלצייןשמפשטדברירבינויונהבפירושהמשניותמשמעשמפרשכמו
הרמב"ם...":אבלמישהואבריאויכוללעשותמלאכה,אסורליהנותבכבודתורה
כלעיקר...וכןסידרהענייןרבנומאירהלויז"ל".

ו.דבריהרמ"א
שולחןערוך )יו"דרמוכא(:כתבהרמ"א":כלהמשיםעלליבולעסוקבתורהולא
לעשותמלאכהלהתפרנסמןהצדקה,הריזהמחללאתה'ומבזההתורה,שאסור
ליהנות מדברי תורה .וכל תורה שאין עמה מלאכה גוררת עון וסופו ללסטם
הבריות)לשוןהטור(.וכלזהבבריאויכוללעסוקבמלאכתואובדרךארץולהחיות
עצמו )ר' יונה ור' ירוחם נתיב ב' וכן כתב הרמ"ה( .אבל זקן או חולה מותר ליהנות
מתורתוושיספקולו)לכוליעלמא(.וישאומריםשאפילובבריאמותר)ביתיוסףבשם

תשובתרשב"ץ(.ולכןנהגובכלמקומותישראלשהרבשלעירישלוהכנסהוספוק
מאנשיהעירכדישלאיצטרךלעסוקבמלאכהבפניהבריותויתבזההתורהבפני
ההמון)אברבנאלבפירושמסכתאבות(.ודוקאחכםהצריךלזה,אבלעשיראסור.ויש
מקיליןעודלומרדמותרלחכםולתלמידיולקבלהספקותמןהנותניםכדילהחזיק
ידילומדיתורה,שעלידיזהיכוליןלעסוקבתורהבריוח.ומכלמקוםמישאפשר
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לו להתפרנס היטב ממעשה ידיו ולעסוק בתורה ,מדת חסידות ומתת אלוקים
היא.אךאיןזהמדתכלאדם,שאיאפשרלכלאדםלעסוקבתורהולהחכיםבה
ולהתפרנסבעצמו)גםזהבתשובההנזכרת(.וכלזהדשרי,היינושנוטלפרסמןהצבור
אוהספקהקבועה,אבלאיןלולקבלדורונותקבועיםמןהבריות.והאדאמרינן
כלהמביאדורוןלחכםכאילומקריבבכורים,היינובדורונותקטנים,שכןדרךבני
אדםלהביאדורוןקטןלאדםחשובאפילוהואעםהארץ )ר'ירוחםבשםר'יונה(.
ושרילתלמידחכםלמטעםמידימהוראתוכדילבררהוראתו,אבלליקחמתנה
דברחשובממהשהתיראסור)הגהותאשיר"יפרקאדעבודהזרה(.ודאישתמשבתגא
חלף )הגהותמיימוניותוסמ"ג(.וישאומריםדזהוהמשתמשבשמות )שםבשםאבות
דר'נתן(.ומותרלצורבאמרבנןלאודועינפשיהבאתראדלאידעיליה )נדריםסב

וסמ"גוהגהותמיימוניותשםותשובתהרשב"אסימןפד(אםצריךהואלכך".עדכאן.

ז.הוספותדבריהאחרוניםעלהראשוניםבדחייתהרמב"ם
11

.1דבריהב"ח

ב"ח )יורה דעה רמו כא( – כתב על הבית יוסף שלא פירש את הדחיות לראיות
הרמב"ם,וגםלאהביאראיותלהחזיקבידהנותניםוהמקבלים,לכןמביאהב"ח
ראיותשמותר)בקצרה(:
א.סוטהמ–.ר'אבהוויתרלר'אבאלהיותראשהישיבה,כדישיוכלולפרנסו
משל צבור ,כיון שהיו תופסים בו בעלי חובות ,דכתיב "והכהן הגדול מאחיו"
–גדלהומשלאחיו.
ב.תעניתכא–.המעשהבאילפאור'יוחנן,12ופירשרש"יבד"ה'מלךרבייוחנן'

11ביתחדש.מחברוהוארבייואלבןרבישמואלסירקיש.פירושעלארבעהטוריםלרבנויעקבבןהרא"ש,
והוא מודפס במהדורת הטור לעומת הבית יוסף .כתב גם ספר בית חדש ,הגהות על הש"ס .אב בית דין
בקראקא.נפטרבשנתה'ת"א).(5401
12אילפאורבייוחנןהיוגורסיםולומדיםבתורהבאופןתדיר,עדשנהיוענייםמאד,והחליטובנפשםשצריך
לצאתלעבודולקייםבעצמםאתהפסוק)דבריםטו('אפסכילאיהיהבךאביון'.בינתייםהלכווישבותחת
כותלרעועוהיואוכליםלחם.באושנימלאכיהשרת,ושמערבייוחנןשאומרמלאךאחדלשני:באונזרוק
עליהםאתהכותלהזהונהרגם,כיוןשמניחיםחייעולםועוסקיםבחיישעה.אמרהמלאךהשני:נעזובאותם,
כיוןשישביניהםאחדשעומדתלוהשעה.רבייוחנןשמע,אילפאלאשמע.אמרלורבייוחנןלאילפא:האם
שמע אדוני משהו? אמר לו :לא .אמר רבי יוחנן ,מזה ששמעתי אני ואתה לא שמעת ,משמע שלי עומדת
השעה.אמרר'יוחנןאחזורואקייםבנפשי)דבריםטו('כילאיחדלאביוןמקרבהארץ'.ר'יוחנןחזרללימוד
תורהואילפאלאחזר.בינתיים,עדשהגיעאילפא,מלךרבייוחנן)מינוהולראשישיבה(.אמרולולאילפא:
אםהייתנשארללמודהיינוממליכיםאותךלראשישיבה,ומסביררש"י:כיוןשאילפאלמדיותרמרבייוחנן.
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–מינוהוראשהישיבה,מנהגהואמישהואראשהישיבההיומגדליןאותומשלהן
ומעשריםאותווכו'.
ג .הוריות י – .רבן גמליאל ורבי יהושע היו הולכים בספינה וכו' ,13נתן דעתו
להושיבםבראש,ופירשרש"יכדישיהיומתפרנסיםבשררהשיתנולהם.
ד.עבודהזרהי-:ר'עקיבאותלמידיונהנומנכסיקטיעאברשלום,14ואיןספק
שלאנתןלהםנכסיואלאלכבודתורתן.
ה.נדריםנ–.מןשישהדבריםהתעשרר'עקיבא,ואחדמהםהואמןכלבאשבוע,
חמיו,ופירשרש"ישחלקכלבאשבועמנכסיולר'עקיבאחתנו.

הב"חדוחהכמהראיותמהש"סשהובאולשיטתהרמב"ם:
א.מעשהדהלל.בשעהשהיההללחוטבעצים,עדייןלאנתמנהלנשיא.וכךגם

רצהאילפאלהוכיחשאףעלפישעבדלפרנסתו,למדיותרמרבייוחנן,ולכןהלךותלהעצמועלתורןספינה
ואמר:מישישאלאותישאלהמהבריתותשלרביחייאורביאושעיאולאאפשוטלומהמשנה,אפילאת
עצמימתורןהספינהליםואטבע.
13רבןגמליאלורבייהושעהיונוסעיםבספינה.רבןגמליאלהביאאיתורקלחםלדרך,ורבייהושעהביא
גםלחםוגםסולת.הדרךהתארכהשלאכמתוכנןונגמרלחמושלרבןגמליאל,ושמחשרבייהושעהביא
גםסולתויוכללהסתמךעליה.שאלרבןגמליאלאתרבייהושע:האםידעתשיהיהלנועיכובגדולכלכך,
שבגללו הבאת גם את הסולת? אמר לו רבי יהושע :כוכב אחד לשבעים שנה עולה ומתעה את הספנים,
ואמרתישמאיעלהויתעהאותנו.אמרלורבןגמליאל:כלכךחכמהישבידךואתהצריךלירדבספינהלצורך
מזונות?אמרלור'יהושע:עדשאתהתמהעלי,תמהעלשניתלמידיםשישלךביבשה,רביאלעזרחסמא
ורבייוחנןבןגודגדא,שיודעיןלשערכמהטיפותישביםואיןלהםפתלאכולולאבגדללבוש.נתןרבןגמליאל
דעתולהושיבםבראש,כדישיהיומתפרנסיםמאותההשררהשיתןלהם.כשעלהשלחלהםולאבאו.חזר
ושלחובאו,אמרלהםכמדומיןאתםששררהאנינותןלכם?עבדותאנינותןלכם!שנאמר)מלכיםא'יבז(
'וידברואליולאמראםהיוםתהיהעבדלעםהזה'.
14היהקיסררומאיאחדששנאמאדאתהיהודים.אמרהקיסרלחשוביםשבמלכות:מישעלתהלונימא
)בשרמת(ברגלו,יקטענהויחיהאויניחנהויצטער?וכמובןשבדבריוהתכווןלעםישראלביןהגוים.אמרו
לו:יקטענהויחיה.אחדמאנשיהמלכותושמוקטיעהברשלום,עלשםהמעשההזה,כפישנראהבהמשך.
אמרלהם:אינכםיכוליםלהשמידאתכלעםישראל,שנאמר)זכריהבי('כיכארבערוחותהשמיםפרשתי
אתכם',וכשםשאיאפשרלעולםבלארוחות,כךאיאפשרלעולםבלאישראל.ועוד,שהריבליעםישראל
יקראולכםמלכותקטועה.אמרולו:דבריםיפיםאמרת,אמנםכלמישנוצחאתהמלך,בושתהואלמלך,
ומשפטהאישלהשליכולקמוניאחלילא)ביתמלאעפר,והאדםניטמןבתוךהעפרומת(.אמרהמטרוניתא
)רומית(אחת :אוילהלספינהשהולכתבליהמכסהשלה,כלומר אוילךשאתהגויערל,ועל עם ישראל
אתהנהרג,שאםמלתאתעצמךהייתנוטלחלקעמהם.התכופףעלראשעורלתווקטעאותה.כשזרקואותו
לקמוניאחלילא,אמר':כלנכסילרביעקיבאוחבריו'.יצארביעקיבאודרש'והיהלאהרןולבניו')שמותכט(
מחצהלאהרןומחצהלבניו.יצתהבתקולואמרה:קטיעהברשלוםמזומןלחייהעולםהבא.בכהרביואמר:
ישקונהעולמובשעהאחת,וישקונהעולמובכמהשנים.
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לגביאבאחלקיה )תעניתכג(:שהיתהלוגלימהשאולה,וכןלגבירביהודהשלא
היתהלוגלימהוהיהיושבבביתהמדרש,ושלחלורבןגמליאלחלוק)נדריםמט.(:
ולפי זה פירוש המשנה באבות )ד ה( 'אל תעשם עטרה להתגדל בהם – '...שלא
יתכווןבתלמודוכדילהתגדלולהתעשר,אלאיעסוקבתורהלשמה,וסוףהעושר
והכבודלבוא.
ב.חוליןמד-:ר'אלעזרלאהסכיםלקבלמתנותמבינשיאה,משוםשכתוב)משלי

טוכז('שונאמתנותיחיה'.ודוחההב"ח,שמדוברשלאהיהצריךלמתנות,אבלרבי
יוחנן,שהיהראשהישיבההיהמקבל)תעניתכא(.כדישיתעשרוישמעודבריו.
ג.כתובותקה–.דייניגוזריגזרותהיומקבליןמשלצבור,ואםלאסיפקומוסיפין
להם,משמעשאסורלקבליותרמכדיסיפוקו,וכלשכןשלהתעשראסור.1,ויש
לומר שדייני גזרות לא נתמנו לראשים על הקהל ,מה שאין כן אצל רבי יוחנן,
שהיהכמומלךוכהןגדול,וצריךשיהיהעשיר,כדישיכבדוהווישמעודבריו.2.
ועודישלומר,שדייניגזירותנשמעודבריהםאפילולאהיועשירים,ודילהםבכדי
סיפוקם.ובדרךזואפשרלתרץגםאתקושיותהרמב"םמהללהזקןומרביחנינא
בןדוסא.
ד .נדרים סב – .רבי טרפון שאמר אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורה .ודוחה
הב"ח,דרביטרפוןהיהעשירויכללפדותעצמובממון,אךמהשהורשותלמידי
חכמיםליטולעדשיתעשרו,איןבונדנודאיסור.
ה.בבאבתראח–.רבייונתןבןעמרם.זוהיראייהחזקה.אמנםאףלרמב"םקשה,
כיוןדהוכיחמרביאלעזרבןרבישמעון )בבאמציעאפד(:שלחוליםוזקניםהתירה
התורהלקבלשכר,ואםכןמדוערבייונתןבןעמרםעשהתחבולהלפנירבי?הרי
היהמותרלולקבלמןהדין!אלאשהואהתנהגבחסידות.ואיןלהביאממנוראייה
עלשארהחכמים.

עודראיותשלהב"ח:
א.עירוביןעג–.רביחייאהיהמקבלפרסמביתרבי.
ב.כתובותקו–.כשהיונפטריםחכמיםמאלישעהנביא,וכןמרבורבהונא,הייתה
נשארתכמותגדולהשלתלמידיחכמיםאוכלישולחנם.
ג.גיטיןס-:היהשופר)קופה(שלנדבההשלוחהלבניהישיבה.
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סיכוםדבריהב"חומסקנתו":שמעינןדמעולםהיותלמידיחכמיםמקבליםסיפוקם
מןהנדבותומראשיישיבות.מיהויותרמכדיסיפוקםודאיאסורלתלמידים,כמו
שאמרו במפורש לגבי שני דייני גזירות )כתובות קה' :(.אטו ברשיעי עסקינן'.15...
ואיןהיתרלקבלמתנותעדשיתעשר,אלאלראשהישיבהשהואכמומלךוכהן
גדול".

16

.2דבריהש"ך

הש"ך )שם ביורה דעה סימן רמו ס"ק כ( – הרמ"א הביא גם דברי הטור שציטט את
הרמב"ם,וגםאתדבריהביתיוסףבשםתשובתהרשב"ץ)וכןבכסףמשנה(שאפילו
לבריאמותר,ומפרשהש"ךשכוונתהרמ"אשאיןלאדםלפרוקעולמלאכהמעליו
כדי להתפרנס מן הבריות כדי ללמוד ,אלא ילמד מלאכה המפרנסת אותו ואם
תספיקנומותר,ואםלאויטולמהציבור.
ואפילונאמרשאיןכןדעתהרמב"ם,האקיימאלןכלמקוםשהלכהרופפתבידך
הלךאחרהמנהג,וכלחכמיישראלשהיוקודםולאחרהרמב"םהיונוטליםמן
הציבור.
ואףעלפישהלכהכרמב"םבפירושהמשנה,אפשרשהסכימוכןכלחכמיהדורות
משום'עתלעשותלה'',שאילולאהיהפרנסתהלומדיםוהמלמדיםמצויהלאהיו
יכוליןלטרוחבתורהכראוי,והייתההתורהמשתכחתח"ו,ובהיותהמצויהיוכלו
לעסוק.ויגדילתורהויאדיר.

15שםבגמרא":אמררביהודהאמררבאסי:גוזריגזירושבירושליםהיונוטליןשכרןתשעיםותשעהמנה
מתרומת הלשכה .לא רצו  -מוסיפין להם" )כעת הגמרא מבינה שהכוונה שאם הם לא מסתפקים במה
שהביאולהם,אלאהםרוציםעוד,מוסיפיןלהם.ועלכךמיתמהתהגמרא":לארצו?אטוברשיעיעסקינן"
שנוטליןשכרןיותרמכדיחייהן?ומתרצתהגמרא":אלאלאספקו,אףעלפישלארצומוסיפיןעליהן",כלומר
אםמהשנתנולהםלאמספיקלהםלמזונות,אזאע"פשלארצוליטוליותר,בכלזאתמוסיפיןלהן(.
 16שפתי כהן  -פירוש על השולחן ערוך יורה דעה ,מאת רבי שבתי בן רבי מאיר הכהן .כתב את חיבורו
כשהיהבן24שנה.נפטרבן41שנה.נולדבשנתה'שפ"ב),(5382נפטרבשנתה'תכ"ג).(5423
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.3דבריהמהרש"ל

הש"ךהביאבדבריואתדבריהמהרש"ל,שכתבלהחזיקהמנהג":ועודאניאומר,
מישהואבעלישיבהומרביץתורהברבים...עווןהואבידואםלאיקבלמאחרים,
אפילויודעמלאכהוחכמהשיוכלליגעבהולהרויחכדילפרנסאתביתו,בוזיבוזו
לובאהבתהתורהולומדיהכיאיאפשרשיבטלמלימודו!אכןאםישלוממוןכבר
המספיקלולהחיותאתעצמו...שאיןביטולתורהכלל,אזעווןהואבידוליהנות
משלצבור,אלאיגיעכפויאכל."...

18

.4דברישולחןערוךהרב

שולחןערוךהרב)יורהדעה,הלכותתלמודתורהפרקד(:
הלכהטו":וגםלמישישבויראתשמים,לאהזהירוומנעולעשותקרדוםאלא
שלא יהיה תחילת לימודו בשביל להיות לו לאומנות להתפרנס בה ,שנמצא
משתמש בכתר תורה תשמיש של חול לצרכו ועושהו כקרדום .אבל אם למד
לשםשמיםואחרכךאיןלובמהלהתפרנס,אםלאבמלמדותאודיינותוהוראות
הרי זה משתמש בה לצרכה ,שאם לא יהיה לו מה לאכול לא יוכל לעסוק בה
כראוי ,כשהוא מעונה ברעב ועירום או נפשות ביתו .ואם יכול לעסוק באיזה
מלאכהלפרנסאתעצמוומניחמלאכתומלהתפרסבהומתפרנסמלימודהתורה
לתלמידים,כלשכןשהואמשתמשבהלצרכהבלבד,כיכדישלאליבטלמתלמוד
תורה,הואמניחמלאכתושהיהיכוללעסוקבהולהתפרנסממנהוהואנוטלשכר
בטלהולאשכרתורהכמושאמרלמעלה.ואףשלאיוכללבואלידיידיעתהתורה
כולהכשעוסקבמלמדות,מכלמקוםמקייםהואמצותודברתבםשתעשםעיקר
ולאטפלה,מהשאיןכןכשיתפרנסממלאכתוויעשהאותהעיקרותורתועראי
וטפלהבקביעותעתיםלבד".
הלכה טז" :אך מי שחננו ה' שיוכל להתפרנס ממעשה ידיו שיעשה עראי לבד
ותורתו קבע ,אסור לו להתפרנס מהתורה ...אלא אם כן רבים צריכים לו שאין

17רבישלמהלוריאאשכנזי.מחברספריםשלשלמה,וחכמתשלמה.החיד"אכותבבספרו'שםהגדולים',
שהואמשושלתרש"י.מגדוליחכמיישראלבפולין,היהראשאבותבתיהדיןבלובלין.נפטרבשנתה'של"ד
).(5334
18ר'שניאורזלמןמלאדיבןרביברוך)שניאורסון(.בעלמחברספרליקוטיאמרים–תניא,ושולחןערוךהרב.
תלמידוהמובחרשלהמגידממעזריטש.ייסדאתתורתחב"ד–חכמה,בינה,דעת.ישבפעמייםבביתהסוהר.
יוםשחרורוי"טכסלוהואחגהגאולהשלחב"ד.נולדח"יבאלולה'תק"ה,ונפטרכ"דבטבתה'תקע"ג.
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במדינהגדולבחכמהכמוהווהואבורחמןהגדולהוהגדולהמחזרתאחריו,שאז
עוון בידו להימנע וחייב הוא להתמנות ,ומאחר שנתמנה על הציבור ,אסור לו
לעסוקבשוםמלאכהבעצמובפנישלשה,כדישלאיתבזה,והציבורמצוויןלפרנסו
בכבודשלאיצטרךלמעשהידיוכלל.ואפילולעשרוכמושכתובהגדולמאחיו-
גדלהומשלאחיו,והואהדיןלכלגדולהדורופרנסבכלמדינהומדינה".

.5דבריהביאורהלכה
ביאורהלכה )סימןרלאד"ה'בכלדרכיךדעהו'(–הביאאתשו"תדברשמואל )סימן

קלח(,שנשאלאיזוהיאדרךישרהשיבורלוהאדם,אםלעסוקבתורהולהרבות
גבולובתלמידיםכלימיהשבוע,וליהנותמאחרים,אוליהנותמיגיעכפיוומלאכה
נקיהכלימיהשבוע,ולעסוקבתורהלבדכליוםהשבת?
ועיקר תשובתו שם ,שגם הרמב"ם יסכים בנידון דידן להתיר ,דאין דנין אפשר
משאיאפשר,וכיוןשכפיצורךהשעהוהמקוםאיאפשרלזההאישהחפץבחיים
להתקייםתלמודובידולזכותבואתהרביםכיאםבסיפוקצרכיועלידיאחרים,
הרי הוא ככל המון הדיינים והחכמים שהיו מקבלים שכר מתרומת הלשכה
)כתובותקד,(.והרמב"םפסקכןבהלכותשקלים)פרקד(,ולאייתכןשהרמב"םיגיד
שעדיף לאחוז בסכלות וחסרון חכמה ,שהוא גרמא לנזיקין ומכשולות בתלמוד
המביאלידימעשה,והעיקרשלאליהנותמאחדמאחיו.

ח.סיכום
מכלהאמורנמצאנולמדיםשכמעטכלהראשוניםוהאחרונים)למעטשיטתרבנו
יונהוהרמ"ה(עמדובפרץמולדבריהרמב"ם,להגןעלכלהתלמידיחכמיםשהיו
לומדיםומלמדיםתורהומתפרנסיםמהציבור,ודחוכולםראיותיושלהרמב"םז"ל.
והש"ך הביא מהכסף משנה שפסק שמותר ,ואפילו אם נגיד שהלכה כהרמב"ם,
כבר הסכימו חכמי הדורות שמותר משום 'עת לעשות לה' הפרו תורתך' ,וכן
משמע ממהרש"ל .וביתר שאת כתב בחריפות הגאון הרב משה פיינשטיין זצ"ל
בספרושו"תאגרותמשה )יורהדעהחלקבסימןקטז(":הנהבדברתלמידיחכמים
הרוציםלהתעסקבתורהולהחכיםבהבידיעתהתורהבכמותהואיכותהונהנים
לפרנסתם ממה שנוטלים פרס בכוללים 19וכן הרבנים הנוטלים פרס והמלמדים

 19בכל המאמר עסקנו בצד ההלכתי ,האם יש היתר לאברכי הכולל לקבל מלגות על השעות שיושבים
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עםתלמידיםוראשיהישיבותהנוטליםפרסלפרנסתם,אםשפירעבדיאושיש
מהלהרהראחרזהויהיהמדתחסידותשלאלהתפרנסמזהאלאממעשהידיו...
ולכן הוא דין ברור ופשוט שנתקבל בכל הדורות אם מדינא אם מתקנה ,דעת
לעשותלה'הפרותורתך,שמותרלעסוקבתורהולהתפרנסמקבלתשכראוממה
שהואמלמדתורהלאחריםאושהוארבומורההוראה,ואיןלהימנעמזהאפילו

ולומדיםתורה.אמנםבוודאיאפשרלומרשישבנושאזהגםצדרעיוני.
אדםשמקבלמאחריםכלהזמן,הואאדםתלותי.אדםעצמאיהואיותרמשוחררוחירותי.לכןאמרוחז"ל
)ברכותח'(.גדולהנהנהמיגיעו'.ענייןזהבאלידיביטויבחייהיוםיוםולארקבצדהסגוליוהערכי.לדוגמה,
תלמידחכםבןתורהשלאמקבלמאחריםיכוללהרגישמשוחררלומראתכלהאמתאשרעלליבוומחשבתו
בתורה,בלילהרגישכבוללאחרים.
מלבדזאת,ישכאןענייןנוסף.צריךלדעתלהשתחררמלימודשהואלשםקבלתפרס)אבותאג(.כלהמאמר
מדברעלאדםשרוצהללמוד,רקשאיןלומספיקכסף,אךבוודאיצריךלהיזהרלאלחפשאתהלימודבגלל
הכסף ,כביכול 'ללמוד תורה בהכשר הבד"ץ' .ראייה מוטעית בדבר זה עלולה להביא את האדם להרהורי
גאווה,שכיוןשלומדתורהמגיעלואתכלהכבודוהכסף)בבחינת'כלהעולםלאנבראאלאבשבילזה'(.
התפיסה הנכונה צריכה להיות שהלימוד שאנו לומדים הוא למען הכלל )'ותורת חסד על לשונה' – משלי
לאכו(,ולאבשבילהתועלתהאישיתגרידא,ובוודאילאבשבילכבודאודבריםזריםאחרים.אםבןתורה
לאמספיקבוגרבנפשוכדילחיותאתההסתכלותהנכונה,פעמיםשיכולליפולברשתהגאווהולאלעזור
לאחריםכיחושבשמגיעלויותר,וצריךלדעתאתהאיזוןהנכוןמתיצריךאדםלעזורגםלאחרים.
אםכן,צריךלהתרחקמשנידברים:מהתלותומהגאווה.השורשכדילהינצלמדבריםאלוהואללמודעל
מנתללמדולתתלכלל.זההיסודלכלהמאמר.עלגביהבנתהיסודהזובאנולדוןבמאמרזה,באברךשכל
רצונווחשקוללמודולהתגדלבתורהעלמנתלהפיץאחרכךאתהתורהבעםישראל,ובוודאישבהסתכלות
כזולאיבואלידיגאווהומחשבהעצמית.אבלאיןלומספיקכסף,והשאלההאםעדיףבכלזאתלשלבגם
מעטעבודהלפרנסתו,אושבמציאותכזועדיףשישבוילמדבכלהזמןשישלו,ואףאםעלידיכךיצטרך
לקבלמלגותמאחרים.

לגבי אברכים בכוללים ,אמר לי הרב משה צוריאל שליט"א ,שלדעתו האברכים ילמדו ויקבלו מלגות עד
גיל30בערך,ואחרכךישלבוגםכןמעטעסקבמלאכה.וכלאחדיעסוקבמלאכהכזו,שחושבשבהיוכל
לתרוםאתהתועלתהגדולהביותרלעםישראללפיכוחותיווכישוריו.והסבירלישאיןדבריואלואמורים
מדיןאיסורקבלתשכרמתלמודתורהוגםלאממידתחסידות,אלאמדין'יפהתלמודתורהעםדרךארץ'
)אבותבב(.
ואפשר להוסיף ,שלפעמים אדם שלומד תורה ומקבל מאחרים ,מאבד מעט את התלות בריבנו של עולם,
ובאופןכלליאדםשעובדלמחייתומרגישאתהביטחוןבה'יותר).ייתכןשגםבןתורהיביןשהכלבהשגחה
מהשי"ת,שמזמיןלופרנסהדרךכלמיניאנשיםאחרים(.גםהערךלכסףחשובלויותרכשמסיגאותובעצמו.
)בברכתהמזוןאנואומרים':ואלתצריכינולידימתנותבשרודם'(.
בספר 'רבהכותל' עלמסכת חייו של הרה"גהמקובל הרב מאיר יהודהגץ זצ"ל )עמודים,(419-417מובא
שכדילהתקבללישיבההיהצריךלעמודבחמישהעשרתנאים,ובתנאייבמדוברעליגיעכפיים":להשתדל
בכלהיכולתלהתפרנסממשלוחיד,ואםח"והשעהדוחקתלפחותחלקמהקיוםיבואמיגיעכפייםבבחינת
'גדולהנהנהמיגיעכפיו',והחלקשיבואמןהציבוריהיהבצמצוםההכרחי.לבחוןכלפרוטהשתבואביושר
ובצדקמוחלט,ולהיותותרןכלפיהזולת".
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ממידת חסידות .ואני אומר כי אלו המתחסדים מצד שיטת הרמב"ם הוא בעצת
היצרהרעכדישיפסיקמללמודויעסוקבמלאכהובמסחרוכד',עדשלבסוףהם
שוכחיםאףהמקצתשכברלמדוואינומניחםאףלקבועזמןקצרלתלמודתורה,
כיאםהראשוניםכמלאכיםאמרושאיאפשרלעסוקבתורהולהחכיםבהכשיעשה
מלאכה להתפרנס ממעשה ידיו ,כל שכן בדורנו דור יתמא דיתמי ,וגם אין לנו
הנשים צדקניות שירצו לסבול עוני ודחקות כבדורותם ,שודאי אי אפשר לשום
אדםלהתגאותולומרשהואיכוללעשותמלאכהולהחכיםבתורה.20"...


 20ועיין עוד בספר נשמת כל חי ,לגאון רבי חיים פלאג'י חלק יורה דעה סימן נו ,שמחלק בין אם מבקש
מאחריםעלמנתשיוכללשבתללמודתורה,שאזאסור,לביןאםנדיבלברוצהלתתלושמותר,ואיןבזה
איסורכלל,ואףאיןבזהמשום'שונאמתנותיחיה',כמושכתבהסמ"ע)ספרמאירתעינייםעלחושןמשפט,
לרבייהושעפאלקכ"ץ(בחושןמשפטסימןקעה,דכשקיבלהנותןטובתהנאהאיןבזהמשום'שונאמתנות'.
וכן הביא משו"ת דבר שמואל סימן קלח ,שעדיף למלמד לקבל מאחרים וללמוד עם התלמידים ,מליהנות
מיגיעווללמודרקמשבתלשבת.

