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י כל המשים על לבו וכו׳ .רבינו ז״ל הרחיב פיו ולשונו בפירוש המשנה פ״ד דמסכת אבות
ז אחד מבני ממי וכו׳ .עד סוף הכרק הכל &שוש שם;
עלההספקותשנותנין גם לתלמידים גם לרבנים .וגם כי נראה מדבריו שרוב חפמי
פ״ג א בשלשה כתרים וכו׳  .פרק בא לו כהן נחל)יומא ע״ב(:
ההורה הגדולים שבאותו זמן או' כלם היו עושים כן וגם פהאזדא למעמיה .והנה הוא
ב אמרו הכמים ממזר ת״ח וכו׳  .משנה סוף הוריות)דף י״ג( :
ז״ל הביא שם ראיה מהלל הזקן ]יומא ל״ה [:שהיה חומב עצים ולומד .ואין משם ראיה
 jאין לך מצוה בכל המצות וכו׳  .בריש פאה ותלמוד חורה כננד כלם :
ר׳ בהחלת למודו ולפי שהיה
שזה  .היה דוקא
? ? לצדו אפילי נ או ת ה העיר »אץ םילינץ את הקטן אלא בזמנם אלפים ורבבות תלמידים אולי לא היו
מתנין אלא למפורסמים שבהם או שכל מי
לפניו עשיית מצוה וכו׳  .ירושלמי פרק אלו אם כן היה בנין בריא על נכי־ הנהר בנין שאינו ראוי שהיה אפשר לו שלא ליהנות היה עושה אבל
עוברין ובריש מגינה ינ אג״ ״ל״
ליפול במהרה * ז אחד מבני מבוי שביקש להעשות כשזכה לחכמה ולמד דעת את העם התעלה
 Sמלמד אפילו אחד מגני החצר אין יבולץ שכניו ל טזו ת על דעהך שהיה חומב עצים  .גס מה שהביא
מר׳ חנינא בן דוסא ]ברכות י״ז [:אינה ראיה
התלמוד קודם למעשה רבנן דקסרין אמרי! הדא בידו  .וכן מלמד תינוקות שבא חבירו ופתח בית ללמד שאם היה רוצה להתעשר לא היה צריך לשאול
דחימא כשיש שם מי שיעשה מעשה א=ל אי 1תינוקות בצדו כדי שיבואו תינוקות אחרים לו או כדי מבני אדם רק מן השמים היו מתנין׳ לו
שם מי שיעשה מעשה מעפה קודם :
שיבאו מתינוקות של זה אצל זה אינו יכול למחות בידו  .כמוזכר בתעניות ]כ״ה [.אבל הוא ז״ל לא
פ״ק
ה החלת דינו של אדם וכו׳ .סוף
רצה ליהנות מן העולם הזה ואין דברינו אלא
שנאמר ה׳ הפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר :
דקדושין)דף מ׳( ופ״ק דסנהדרל
ברוצים ליהנות מן העולם הזה אבל שלא
)דף ז׳(  :לעולם יעסוק אדם בהורה וכו' .
באיסור .וקרנא ]כתובות ק״ה [.שהיה מרויח
ר״פ מקום שנהגו )פסחים נ׳:(:
שהיה בודק באוצרות יין איזה ראוי להתקיים
אומה אומנות יפה היא ובלא מורח גדול .
ו כך היא דרכה של תורה וכו׳ עד שמא לא
כתרים נכתרו ישראל  .כתר תורה וכתר ואין ספק שמי שחננו השם יתברך שיתפרנס
’ הפנה .במסכת אבוס בברייתא דשנו
ממלאכתו אסור לו ליטול ורב הונא דהוה דלי
 .חכמים וקצהו בפ״ה וקצהו בפ״ב:
כהונה וכתר מלכות  .כתר כהונה זכה דוולא כבר פירש״י ז״ל שהיה דולה להשקות שדותיו
ח כתוב בהורה לא בשמים ,היא וכו׳ .
עירובין פרק כיצד מעברין )דף בו אהרן שנאמר והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת ובזה אין גנאי גס כי כפי זה כבר היו לו
עולם ] .א[ כתד מלכות זכה בו דוד שנאמר זרעו לעולם קרקעות ולא היה צריך ליטול .והביא עוד
נ״ה (:ויתר הדברים במסכת אבות :
ראיה ממה שאמרו במי שאחזו ]ס״ז [:רב
פ׳׳ק
ט דכרי תורה נמשלו למיס וכו׳ .
יהיה וכסאו כשמש נגדי  .כתר תורה הרי מונח ועומד יוסף איעסק ברימייא רב ששת בכשורי אמר
דתעניות )דף ז׳( :
ומוכן לכל ישראל  .שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה
כמה
כל

פרק שלישי

א בשלשה

ק הל ת,י ע ק ב .כל מי שירצה יבא ויטול  .שמא תאמר
שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק בי שריםישורו .הא למדת שכתר
אמרו הכמים ממזר ת״ה קודם לכהן גדול עם הארץ שנאמר יקרה היא מפנינים .מכהן גדול שנכנס
תורה גדול משניהם•.
לפני ולפנים  :ג אין לך מצוה בכל המצות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה אלא תלמוד תורה כנגד כל המצות כולן שהתלמוד
היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד תורה אם אפשר למצוה
מביא לידי מע שה .לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום:
להעשות ע״י אחרים לא יפסיק תלמודו  .ואם לאו יעשה המצוה ויהזור לתלמודו  :ה תחלת דינו של אדם אינו נידון אלא
על התלמוד ואחר כך על שאר מעשיו  .לפיכך אמרו הכמים לעולם יעסוק ארם בתורה בין לשמה בין שלא לשמה שמתוך
שלא לשמה בא לשמה :ו מי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי ולהיות מוכתר בכתר תורה .לא יסיח דעתו לדברים אחרים.
ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת  .כך היא דרכה של תורה פת במלה תאכל ומים במשורה תשתה
ועל הארץ תישן והיי צער תהיה ובתורה אתה עמל  .ולא עליך הדבר לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה ואם הרבית
תורה הרבית שכר  .והשכר לפי הצער  :ז שמא תאמר עד שאקבץ ממון אחזור ואקרא .עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה
מעסקי ואחזורואקרא .אם תעלה מחשבה זו על לבך אין אתה זוכה לכתרה שלתורה לעולם .אלא עשה תורתך קבע
ומלאכתך עראי ולא.,תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה  :ח כתוב בתורה לא בשמים היא ולא מעבר לים היא  .לא בשמים
היא לא בגסי הרוה היא מצויה ולא במהלכי מעבר לים היא  .לפיכך אמרו חכמים לא כל המרבה כסחורה מחכים  .וצוו
חכמים הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה  : °ט דברי תורה נמשלו כמים שנאמר הוי כל צמא לכו ל מי ם .לומר לך מה מים
אינם מתכנסין במקום מדרון אלא נזחלין מעליו ומתקבצים במקום אשבודן כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח ולא
בלב כל גבה לב אלא בדכא ושפל רוח שמתאבק בעפר רגלי ההכמים ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מלבו ועושה מלאכה
בכל יום מעט כדי הייו אם לא היה לו מה יאכל ושאר יומו ולילו עוסק בתורה  :י כל המשים על לבו שיעסוק בתורה
.ולא
אסמ'^טשין יב  .טור יו׳ד הימן רמה :
להם משנה

ב

ד

ממסא למתא וכמו שכתב הרב מהרי״ק ז״ל< ושירוש מתקנס יהושע בן גמלא לפי דעת
רש״י אתי שפיר שרוצה לומר שקודם תקנת יהושע בן גמלא הוה ממטינן מפני שאין אנו
יכולים לכוף ליקח כאן מלמד אבל אחר תקנת יהושע בן גמלא כיון דכייפינן ליה לא
ממטינן ינוקא  .אבל לטי רבינו נראה לכאורה דדין זה אפילו קודם תקנח יהושע בן גמלא
היה שלא היו מוליכין ממלמד דלא דייק למלמד טוב וא״כ קצת קשה איך אמר מתקנת
יהושע בן גמלא .ונראה ליישבו דקודס תקנת )הושע בן גמלא לא שייך לומר האי דינא
כלל כיון דהכל היו מוליכים לירושלים אע״פ דאס אירע שלקח אחד מלמד אמד בעירו
ודאי דהדין היה כן מ״מ לא היה נהוג ולכך לא שייך לאומרו קודם תקנתו אבל אחר
תקנתו יש לאומרו  .אי נמי דקודס תקנת ,יהושע בן גמלא אע״פ שלקח מלמד בעירו

הגהות מיימוניות

מ״מ היה ראוי שיוליכהו לירושלים למלמד שהוא טוב ממנו כיון שהיתה התקגה כך שהיז
הכל מוליכין לירושלים והיה שם המלמד טוב אבל לאחר התקנה אין להוליך ממתח למתא :
ז אחד מבני מבוי .שם מבואר במשנה ובגמרא:
פ״ג א בשלשה כתרים וכו׳  .מימרא דר׳ יוחנן ביומא  ,פ׳ בא לו כ״ג )דף ע״ב(
שלשה זרים הן וכו׳  .ומה שלמד שההורה גדול מכלם הוא משום
דכיון שלמד שהוא גדול מהמלכות וכמו שפירש רש״י ז״ל א״כ ודאי שהוא גדול מן
הכהונה דקי״ל מלך קודם לכהן גדול :
ה לפיכך אמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה וכו׳  .מימרא בפ׳ מקום שנהגו)דף
נ׳( .וכתבו התוס׳ דהיינו דוקא’כשלומד להתכבד ע״מ שאקרא רבי וכו׳ אבל
אם

מגדל עוז

פ ״ ג ב ש ל ש ה כפרים וכו׳ עד ינא ויטול  .הכל כיומא פרק גא לו )דף ל׳ג( ונמסכת אנות :
נ״ה ינוקי שראוי לשבור,מלטד לפיבך לא מטטינן להו ממתא למתא אלא בני העיר יבולים
ש מ א תאמר שאותן הכתרים כו׳ עד מכתר כהונה וכתר מלכות  .סוף כניוקין)גיטין ס׳ג( ופרק
לבוף זה את זה לשבור להן מלמד ^ע״ב] :א[ אבות דר׳ נתן ,ובפרק בא לו הוא
העוסק נתורה וניומא פרק נ א לו) ד ף ע׳ג(  :א מ רו חכמים ממזר ת״ח  .מסכת ע' 1פ׳ ק) ד ף י׳ג(
בלשון אחר אמר ר׳ יוחנן ג׳ זרין הן של מזכה זשל ארון ושל שלחן של מזבה זבה אהרן
ונשילהי הוריות )דף י״ג( ; שנ א מ ר יקרה היא מפנינים  .מסכת הוריות פרק אחרון) שם( ; א ץ לו
ונטלו של שלחן זבה דוד ונטלו של ארו; עדיין מונח ]°וצריך לבקש רחמים ממי
פ׳ק
וכן נמי .
ופ׳ק :.דפיאה ירושלמי .
)דף .ג׳( . .
מצוה ככל המצות כולן כו׳ עד נכל מקום  .פ״ק דמגילס .
שהחבמה שלו בדאיתא בנדה רף ע׳ :ע״ש[ :
ס׳ק
דנ׳ ק גבלי) ד ף י׳ז( מקשה תלמודאוהאמר מר תלמוד גדול שהתלמוד מגיא לידי מעשה  ,סוף
דאיסי גן יהודה גמרא מתניחין,דמצות ה א ג  :ת ח ל ת דינו של
תלמוד היא אמורהומימרא
הי ה לפניו עשיית עד וימזור לתלמודו  .סוף פ׳ק דקדושין)שם( גמעלות
דקדושין)דף מ׳(והכמה מקומות:
ל פי ב ך אמרו חכמים וכו׳ עד גא לשמה  .פ׳ אהרון דמסנת הוריות וסוטה סוף פרק היה נוטל )דף כ׳ג( ופ׳ד דנ!יר)דף כ׳ג(
אדם עד שאר מעשיו  .פ׳ק דסנ הדרין)ד ף !׳( וס^ף פ׳ק דקדושין)דף מ׳( :
וגכמה מקומות  :מי שנשאו לגו עד והכגוד כאהד  .מסכת אנות פרק העוסק גתורה  :כ ך היא דרכה של תורה עד הרגית שכר .הוף פ׳ ששי דמסכת אגות  :ו ה שבר לפי הצער  .מס׳ אגות פ׳ ה'  :ש מ א תאמר
עד לעולם  .פ״ג דמסכת אגות  :א ל א עשה תורתך קגע עד שמא לא תפנה  .מסכת אגות פ׳ ג  :כ תו ב גתורה לא גשמים עד לא מעגר לים  .פרק כיצד מ עגירין)ד ף נ׳ה(  :ל פי כ ך אמרו חכמיס עד ועסוק
גתורה  .פ׳ ג דמסכת אנות  :דברי תורה נמשלו למים עד כל גנ ה לג  :פ״א דמסכת תעניות )דף ו׳(  :א ל א נדכא ושפל רוח עד מלגו  .נמסכת עירוגין פרק כיצד מ ענרין)ד ף נ׳ה(  ' :ו עו ש ה מלאכה נכל יום
עד עוסק כתורה  .פ׳ק דמסכת אנות  :ב ל המנוס על לנו עד אמרו חכמים כל הנהנה עד הרננות  .פ׳ד דמסכת אנות ופרק קונם יין :
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כמה גדולה מלאכה שמחממת אס כעליה  .וככר נזהר רש״י ז״ל מזה וכחב דלרפואה היו
למדת שכל הנהנה מדברי מורה איזה מין של הנאה שיהיה כלומר שלומד על מנת
אף
.עושים כן כימות השלג להתחמם ולהזיע  .ואיני מכין כוונה רכינו הלא נערים נ ע ן כשלו
'השגת ככוד או השגת פרנסתו נומל חייו מן העולם  .גס משנת הלל שהזכיר הכתוכה
כי סומים כי רכ ששת כומא היה כנראה כאותה סוגיא ואיך היה נושא קורות וא"כ ע״כ
בפ״א כך פירושו לדעתי הוא אמר תחלה -הוי מתלמידיו של א ה ק ומדרך העולם
י״לכרש״י שהיה נושא משא כמוך כיתו ממקום!למקום .ודחה שסרבינוראית אמרם הימה
שההולכים כדרכים ישרים כאלה כונתם לקנות שם או להרויח > כנגד מי שמכוין לקנות
כאניות סוחר לומר דהיינו דוקא כשהיו חולים j
שם אמר נגד שמיה וכו'  .׳וא׳׳ת מי הכניסני
בתגר זה אם ולמדתי לא אוס־ו עוד כי אס
ואמת הדכר שר׳ אלעזר כר״ש אמרו נכ״מ ולא יעשה מלאכה י ת פינ ס  pהציקה הרי
פ״ה[ שהיה מולה אכל מ״מ אם כוונת הכתוש
לכך מה משכח התורה הרי כל כעלי מומין את השם ונזה את התורה וכבה מאור הדת מרם t o
זה קודסשאלמוד לאאלמוד אמר ודלאמוסיף
אע״פ שלא יהיו כני הורה ממרחק יכיאו לחמם רעה לעצמו תטל חייו מן העולם ה ב א .לפי שאסור
יסוף אע״ס שלמד /כיץ ששנה ופירש ה״ז
כי הרואה עצמו כצער נודר כך לצדקה ונותנין ליהנות מדברי תורה בעולם הזה  .א מ ת חכמים
אותו לעניים החולים וגם פר' אלעזר כידו
* ״ י ״?א.י; ®
הנהנה מדברי תורה נטל חי/יו מן העולם  .ועוד צוו ואמרו ל  2ד  ? ! ,ו
היה לסלק היסורין מעליו כמוזכר כהפועלים
S
מל ה ליולכך שיני\ל?מר ^ ו ן י  1ף
וכיון שכן היה גורם לעצמו ליהנות מד״ת וא"כ אל תעשם עטרה להתגדל בהן ולא קר ת ם לחפור ב הן.
מהו שמוען רכינו ואומר והמעשים אשר ימצאו
ועוד צוו ו א מ ת אהוב את המלאבה ושנא את הרבנות ח«ב מי ס ה .וכנגדי כוונת הרוחת הממון אמר
כגמרא מאנשים כעלי מומין כגופן שאין תחכולה
וכל'תורה שאין עמה מלאכה םופה בטילה וגוררתעון .ודאשתמש בתגא חלף י וכאן נכללות כל הנאות
'להם אלא לקמת ממון אמרים ואם לא מה
ד״ת  .וה״מ המכוין כתחלס למודו לכוונות
יעשו הימוהו זה לא צומה תורה אינה מענה וסוף אדם זה שיהא מלםטם את הבריות  :י א ]א[ מעלה
האלה או שאפשר לו להתפרנס כלא שימול
דאיכא למימר שיסלקו יסוריהם מעליהם ולא *‘גדולה היא למי שהוא מתפרנם ממעשה ידיו .ומדת שכר תלמודו אכל אם לסד לשם שמים ואח״כ,
אי אפשר לו להתפרנס אס לא ימול שכר
ימותו  .נם שמצינו כדכרי חז״ל ]כסוכות ק״ה [:חסידים הראשונים היא  .ובזה זוכה לכל כבוד וטובה
שלתת דורון לס״ח שהוא כאילו מקריכ ככורים
מותר .וזה נחלק לשלשה מלקים אם שימול
והכיאו ראיה מאלישע כמוזכר פ' שני דייני שבעולם הזה ולעולם הבא ש א מר יגיע כפיך כי תאכל
מאבות הבנים שכר ללמד בנ;ו או ללמדו  .ואס
...
.............
... ...........
גזירות וכן מצינו כשהיו הולכים לשאול לנכיא אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם שיושב ולומד .
המלאכס
לקרבה אל
וכל הבא
יקרבהו לתורה ולמצות .ואם'שיושב ודן דין אמס
היו מתנין לו דורון  .ולפי פשמ דכרי רכינו הבא שבולו טוב * י ב ^אין דברי תורה מתקיימין במי
גם דורון אסור לו לקכל דאל״כ למה
וכשאלו החלקים למדנו היתרם מפי
נדחק שמרפה עצמו עליהן  .ולא באלו שלומדין
כאותו פסוק דהיתה כאניה סומר לימא ההם
 Wעליי■ הל־וש שרוי־ה
כתורת דורון הוה  .ומצינו כרכי יוחנן שהיה ומתוך אכילה ושתית  .אלא במי שמ;!'ת
מפרנסו הנשיא כדאיתא כסוסה )פרק היה ומצער גופו תמיד ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה .
שכרם מתרומה הלשכה וכתכו התוספות דאע״ג
נומל דף כ״א( גם כדכרי קכלה
דאמרינן כפ׳ אין בין הסודר דשכר תלמוד אסור
מצינווכו'.כי אמרו חכמים דרך רמז זאת התורה אדם כי ימות באהל אין
ליושכים לפני ה׳ יהיה לאכול לשכעה
הכא שאני ,דכל שעה היו יושכים ולא היו
וכסוף הזרוע )חולין קל״ד (:אמרינן ההוא שקא התורה מתקיימת אלא במי־שממית עצמו באהלי החכמים .
עוסקין כשום מלאכה ולא היה להם כמה
דדינרי דאתא־ >מ מדרשא קדם ר׳ אמי וזכה
וכן אמר שלמה בחכמתו ?התרפית ביום צרה צר כחכה  .להתפרנס והיה מועל על הצכור לפרנסם .
מדבריהם למדנו שלא אסרו שכר התלמוד אלא
בהם ופריך והיכי עכיד הכי והא כתיש ונתן ועוד אמר אף חכמתי עמדה לי חכמה שלמדתי באף
ולא שימול מעצמו ומשני לעניים זכה בהם ואי
כשיש לו ממקום אחר כדי פרנסתו .ומכאן יש
היא
בעיס אימא אדם משוב שאני כלומר ממונה
ללמוד לשני מלקים הראשונים שלפיכך היו
ראש ישיבה דתניא/והכהן הגדול מאחיו גדלהו א עור יו׳י פי׳ רמו  :ב נתונות קיא  :ג גרנות פה  .פמ׳ג ננשץ פי׳ יב  .נוור יו׳ד סי׳ רמו
נועלים שכרן מתרומת הלשכה מלמדי הלכות
ופירש׳^י שקא דדינרי דינרי זהב
משל .אחיו .ופירש׳\י
שחיפה וקמיצה לכהנים לפי שהרי הס מהנים
שלחו ממקום א ה ד לבני הישיבה וודאי דר' אמי לא היה מולה דאי לא לשני הכי אלא
בזה לישראל עצמם שאם הכהנים לא ידעו היאך יקריכו קרבנות ישראל ה״נ אם אין
בריא הוה ואפילו הכי זכה כהם ולא הוקשה להסלמה נכילו אלא מפני שנמלו מעצמו
גדיים אין תיישים ומי יורה שמועה ונמצאת ח״ו תורה בעלה מאליה וא״כ עליהם מוסל
הא לאו הכי שפיר דמי ■.ועוד דמשמע בפירוש דאדס חשוב אפילו ליסול מעצמו שרי .
לפרנסם דה״ל כאילו מלמדים אותם בעצמם ושרי כמ״ש בשם התוספות  .גם החלק השלישי
]ב״ב
ומה שהביא להשתיק החולקין ממעשה דר׳ מרפון ]נדרים ס״ב[  .ודיונחן בן עמרם
נלמד ממה שאמרו בפ׳ הנזכר גוזרי גזירות כלומר דיינין שגוזרים גזירות שבירושליס נועלים
ח׳ [.אדרבה משם ראיה דאסר רכינו הקדוש שלא יכנס להתפרנס משלו אלא ה״ח ואס שכרם תשעים ותשע מנה מתרומת הלשכה .גם שם כסכוהתוספותדעעמא לפי שלא היה
איתא שאסור היאך היה מכשילן לס״ח לסת להם מה שהוא אסור ועוד דלא מן השם הוא
להם ממה להתפרנס וכשם שהיו מגבין השקלים אפילו בע״כ כ״ש שמגבין בזמן הגליות
זה דודאי כל היכא שיש לו אסור לו ליהנות מדברי תורה וגס ישלו למעבד כל עצדקי ■כל מה שצריך להעמדת צבור ואלמלא כן ח״ו היינו כאובדים בעניינו ואין לו צורריצכור

הוא דלא הוי מתהני הא אינך הוו מההנו דאי לאו הכי הל״ל שמא שום בן הורה הוא
שאינו נהנה

ופירוש
כלומר שאין כוונת למידתו לשמה רק להתכבד בהיותו ראש ישיבה כמו שאמרו
בפ' קונם ]ס״ב [.לאהבה אח ה׳ שלא תאמר אקרא כדי שיקראוני חכם אשנה כדי
שיקראוני רבי או שאהיה זקן ויושב בישיבה ,או שכונתו ע״מ ללמד וליפול שכר כמי
שלומד איזה אומנות מספיקים בידו ללמוד וללמד כפי כוונתו ולא יותר אבל הלומד ע״מ
לעשות הוי לומד לשמה ומספיקים בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות כי כל אלה בכלל
כוונתו כי לימוד התלמידים גס השמרו ממצות ל״ת ועשוהו מצות עשה מעשה י א מ ר לו.
בא ר׳ צדוק ואמר אל מסעה לומר כיון שאני רואה שגס ללומד ע״מ ללמד מספיקין בידו
כפי כוונתו שאין בו עון אשר חעא אל סכוין לשום אחת מהכוונות הרמוזות בעל מנת
ללמד .ובבחינת המכוין השגת הכבוד אמר אל תעשם עפרה להתגדל בהם ובבחינת המכוין
ללמוד כדי להתפרנס כמי שלומד אומנות אמר ולא קורדוס לחפור בהם  .ותדע ששתי
הכוונות .אסורות שכך היה הלל אומר ודאשסמש בתנא חלף וכיון שהלל סתם דבריו הא
למדת
אס לומד לקנסר בהא אמרי׳ נוח לו שלא נברא  .וזה נראה מוכרח סכח קושיה
ואעפ״י שרבינו לא ביארו :

לדון יוסר מכדי חייהם אלא לא ספקו אע*פ שלא רצו ליפול מוסיפין להם  .הכלל העולה

שכוונת
רבינו כאן היא שאין לאדם לפרוק עול מלאכה מעליו כדי להתפרנס מן הבריות
כדי ללמוד אבל שילמוד מלאכה המפרנסת -אותו ואם תספיקנו מועב ואם לא תספיקנו
ימול הספקהו מהצבור ואין בכך כלו ם .וזהו שכתב כל המשים על לבו ו כו׳ .והביא
כמה משניות מורות על שראוי ללמוד מלאכה ואפילו נאמר שאין כן דעת רבינו אלא
כנראה מדבריו בפירוש המשנה קי״ל כל מקום שהלכה רופפת בידך הלך אחר המנהג
וראינו כל חכמי ישראל קודם זמן רבינו ואחריו נוהגים ליפול שכרם מן הצטר וגם
כי נודה שהלכה כדברי רבינו בפירוש המשנה אפשר שהסכימו כן כל חכמי הדורות
משום עת לעשות לה׳ הפרו תורתך שאילו לא היתה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה
לא היו יכולים לפרוח בהורה כראוי והיתה התורה משתכחת ח״ו ובהיותה .מצויה יוכלו
לעסוק ויגדיל הורה ויאדיר :
יב אדם כי ימות באהל וכו׳  .בסוף ברכות )ס״ג (:ובפ׳ ר״ע )שבת פ״ג( :

להם משנה
התוספות
והj
יב ,

מגדל עוז
וכל הורה שאין עמה מלאכה עד עון  .ס׳ שניי דמסכס אגוה  :וסון* אדם זה שיהיה מלסעם  .ס׳ גן
סורר ומורה)דך ע(  :מעלה גדולה למי שהוא מהפרנס עד לעולם שכולו עוג  .גאגוה וגגיעין
פ׳ מי שאחזו )דף ס׳ז( ופ׳ק דגרכות )דף ח׳( וגכמה מקומות גתלמוד  .:אין דגרי תורה מחקיימין
גמי שמרפה עד עמדה לי  .גמפכת שגת )דף פ׳ג( פרק ר׳ עקיגא ופ׳ק דגרכות)דף ג׳( :

שכל
״״ר שלמה וכו׳ .ר״ל כשאתה מתרפה מדברי הורה ואי אתה עוסק בה כשיש
לך פרדות וצרות אז ודחי צר כחך כלומר אין דברי חורה מתקיימים בך :

הגהות נזיימוניות

וכל

]ג[ בריש כיצד מברכי! ואספת דגנך נחוג בהן מנהג דרך ארץ ורבנן במסכת אבות יפת
תלמוד חורה עם דרך ארץ  .ופירש רבינו תם דרך ארץ עיקר כדאמרינן בפ׳הוזואץ מדקתני
יהלקו יורשי הבעל עם יורשי האב ש׳מ יורשי האב עיקר וקשה דבתיב ראה וזייס עם
אשה אשר אהבת ואשהאינה עיקר מההיים .וי׳ל דדרשינן מינה פ״ק דקידושין כשם שחייב
להשיא לבנו אשה בך חייב ללמדו אומנות רחיים היינו אומנות ואשה עיקר מאומנות
והא רתק פרק בתרא דיוטא מיתה ויוה״ב מכפרים עם התשובה ואמר יוה״ב לא בעי תשובה תשובה בעי יוח״ב ואפילו הבי אמר עם התשובה י״ל דחכי קאמר עם התשובה שעשה
כבר בעינן יוה״ב דאין בא לומר שצריך שניהם  .אי נמי להבי קאמר עם התשובה דהיא עיקר לגביה מיתה ועוד י״ל דאפילו לרבי דמהני יוה״ב מכרת מ״מ כפרה גמורה ליכא אלא
בתשובה דא״ב למה נחרב הבית בעוונות ביון דיוה׳ב מכפר חוץ משלשה דברים׳דפרישית לעיל  .אבל רבינו אלחנן היה אומר דאדרכה עיקר הוא תורה חרא דאטר הבא ראשונים עשו
תורתם קבע ומלאבתן עראי .ונתקיימה בידן וה׳נ אמר במסכת אבות במ׳ח דברים שהתורה נקנית בהן במיעוט ד״א ותנן נמי כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה לירוק מעמה איפבא
ודיוקא

כסף משנה

מדע .הלכות תלמוד תורה פרק ך

בסף משנה

כא
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דבר ה׳ בזה ר׳ נתן אומר כל שאינו משגיח על המשנה רבי נהוראי אומר כל שאפשר לו
ש כ ל היגע בהורה בבה״מ וכו׳  .בירושלמי ריש פ׳ אין עומדין ; ו כ ל היגע בתלמודו בצנעה
וכו׳  .ג״ז שם  :ו כ ל המשמיע קולו ונו׳ אבל הקורא בלחש וכו׳  .עירובין פרק
לעסוק בחורה ואינו עוסק ריב״ק אומר כל הלומד תורה ואינו מוזר עליה דומה לאדם
כיצד מעברין )דף נ״ד( :
שזורע ואינו קוצר .ובסוף פ״ק ד מגיג ה) ד ה ט׳( תנן אי זהו מעוות שאינו יכול לתקון זה
ע א י ן רנה של הו ר ה אלא בלילה וכו׳ ] .במדרש רבה שיר השירים על פכוק קווצותיו
ת״ח שפירש מן ההורה  :כ ל המבפל את התורה מעושר וכו׳  .במס׳ אבות :
תלתלים[  :חוט של חסד נמשך עליו
פ ״ ד א א י ן מלמדין וכו׳ או למס  .כלומר
שאין ברור לנו אס הוא טוב
ו נו׳  .בריש ע״ז )דף ג׳ (:ו כ ל בית שאין היא עמדה לי  .אמרו חכמים ברית כרותה שכל היגע
נשמעין בו דברי תורה ו כו׳ .בריש פרק חלק
אם לאו  .ולמד כן מדאמרינן פרק הפלה
)סנהדרין צב (.מימרא דרבי אלעזר .ובספרי■ בתורתו בבית המדרש לא במהרה הוא משכה  .וכל היגע
השחר )ברכות כ״ח( שהיה ר״ג מכריז כל
רבינו כתוב שנאמר כי דבר ה׳ בזה וכו׳ והוא בתלמודו בצנעה מחכים שנאמר ואת צנועים חכ מ ה.
תלמיד שאין הוכו כברו אל יכנס לביש המדרש
ואסיקנא החם שלא הסכימו על ידו :
טעות סופר דהא בגמרא לא מפיק ליה אלא וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו תלמודו מתקיים בידו.
מדכתיב תאכלהו אש לא נופח ירע שריד באהלו
כ ל השונה לחלמיד שאינו הגון וכו׳  .מימרא
ואין שריד אלא תלמיד חכם דכתיב ובשרידים אבל הקורא בלחש במהרה הוא שוכח ♦ יג אף על פי
דרבי זירא בחולין פ׳ הזרוע )דף קל״ג( :
אשר ה׳ קורא  .לפיכך יש למחוק בדברי רבינו שמצוה ללמוד ביום ובלילה אין אדם למד רוב חכמתו
א ם הרב דומה למלאך וכו׳  .פרק אלו מגלמין
)מ״ק ט״ז( גבי ההוא צורבא מרבנן דהוו
שנאמר ולא מייחי קרא דיליף מיניה ר׳ אלעזר אלא בלילה  .לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה
הכי  .ובספר מוגה מצאתי שנאמר כל חשך
צריכי ליה רבנן והוו סנו שומעניה ושמהיה
טמון לצפוניו מאכלהו אש לא נופח ומ״ש כי יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה
רב יהודה :
דבר ה׳ בזה רישא דמילתא היא ומה שכתב ואכילה ושתיה ושיחה וביוצא בהן אלא בתלמוד תורה
ב כיצד מלמדין וכו׳ ולא ישב הרב ו כו׳.
פ׳ אלו מגלחין )שם( דוד הוה
זה שלא השגיח על דברי מורה וכו׳ גריר ודברי חכמה  .אמרו חכמים אין רנה של תורה אלא
בהריה  .והכי איתא בהגדת מלק)סנהדרין
יתיב אארעא ומתני להו לרבנן ,ר״פ הקורא
הניאצ״ט(כי בלילה שנאמר קומי רוני בלילה  .וכל העוסק בתורה
גמרא האומר אין הורה מן השמים
עומד )מגילה כא( אמר רב יהודה אמר רב
בלילה חוט של חסד נמשך עליו ביום שנאמר יומם יצוה
דבר
מנין

,

,

ה׳ חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי  .י^וכל בית
שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה אש אוכלתו שנאמר כל חשך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח  .כי דבר ה׳ בזה
זה שלא השגיח על ־דברי תורה כל עיקר  .וכן בל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק או שקרא ושנה ופירש להבלי עולם
וחניח תלמודו וזנחו הרי זה בכלל בוזה דבר ה׳  .אמרו חכמים כל המבטל את התורה מעושר סופו לבטלה מעוני וכל
המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר  .וענין זה מפורש הוא בתורה הרי הוא אומר תחת אשר לא עבדת את ה׳
אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך .ואומר למען ענותך להטיבך באחריתך :

פרק רביעי
א איל ימלמדין תורה אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו  .או לתם  .אבל אם היה הולך בדרך לא טובה מחזירין אותו למוטב
ומנהיגין אותו בדרך ישרה ובודקין אותו ואחר כך מכניסין אותו לבית המדרש ומלמדין אותו  .אמרו חכמים בל
חיצונה לתלמיד שאינו הנון כאילו זרק אבן למרקולים שנאמר כצרור אבן במרגמה כן נותן לכסיל כ בו ד .אין כבוד אלא תורה
שנאמר כבוד חכמים ינחלו  .וכן הרב שאינו הולך בדרך טובה אע״פ שחכם גדול הוא וכל העם צריכין לו אין מתלמדין ממנו
עד שובו למוטב  .שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו בי מלאך ה׳ צבאות הוא  .אמרו חכמים אם הרב
דומה למלאך ה׳ צבאות תורה יבקשו מפיהו אם לאו אל יבקשו תורה מפיד׳י ♦ ב כיצד מלמדים  .הרב יושב בראש
^והתלמידים מוקפים לפניו כעטרה כדי שיהו כלם רואים הרב ושומעים דבריו  .ולא ישב הרב על הכסא ותלמידיו על הקרקע
אלא או הכל על הארץ או הכל על הכסאות  .ובראשונה היה הרב יושב והתלמידים עומדים ומקודם חורבן בית שני נהנו הכל
א מור יו׳׳ד סימן רמו :

ללמד

ג העניה ז  .מור יו״ד סי' רמז  :ג נוור יו״ד סי' רמו :

משנה למלך

לחם משנה

פ״ד ב כיצד מלמדץ הרב יושב כראש והתלמידים מוקפין לפניו כעטרה כו׳ ) :ח״ה מה שיש
לפלפל בדברי רבינו ודברי הרב פרישה והלח״מ על זה הכל נתבאר באר היעב
בדרשות הרב המחבר ז׳ל הנקרא פרפת דרכים שנדפס מהדס יע״ש בדרך ענויס )דף ל׳ה ע״א(
ויאירו עיניך( :

יג וכל העוסק' בחורה וכו׳  .פ״ב דחגיגה  :כי דבר ה׳ בזה זה שלא השגיה על
דברי הורה כל עיקר  .בפ׳ סלק )דף צ״ם( תניא היה ר״מ אומר הלומד תורה
ואינו מלמדה זהו כי דבר ה׳ בזה ר׳ נתן אומר וכו׳ )עיין בכ״מ בד״ה וכל בית וכו׳( .
ורבינו הביא כאן הב׳ סברות של ר׳ נתן ור׳ נהוראי ור׳ יהושע בן קרחה ור׳ יהושע
אפשר שהוא לפי דבריו שקרא ושנה ופירש וכו׳ אבל סברת ר״מ לא הזכיר ועוד סברא אחרת אפר יש שם ואין חשש בזה כיון דלא אכפת לן כלל לענין דינא  :ז ה שלא השגיח
וכו׳  .ר״ל שאינו לומדם מפצי שהם נבזים בעיניו  :וכן כל שאפשר וכו׳  .ר״ל שאינו עושה כן מפני שאינו משגיח אלא מפני שאינו רוצה לעסוק בחורה שהוא עצל :
א י ו מלמדין הורה אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו או להם וכו׳ .פי׳ תם ר״ל שאינו ידוע לנו אס הוא טוב או רע ונלמד כן מפ׳ תפלת השחר דאמרינן התם )דף
כ״ד( הנא אוהו היום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים ליכנס וכו׳ שהיה ר״ג מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו וכו׳  .ונראה ודאי ששומר
הפחח היה שם מפני שלא היה מניח ליכנס לשוס תלמיד אלא א״כ כן היו בודקים אותו תהילה אס היה תוכו כברו לא היה נכנס שזה נקרא נתעב כמו שאמרו בפרק בא לו כהן
גדול)ד ף ע״ב( ואותו היום סלקוהו לשומר הפתח והיו נכנסים החלמידיסבלא בדיקה ואע״ג דלא ידעינן ביה אי הוכו כברו ואי לא וא״כ למדנו משס דלהס מלמדין ,וכן ביאר הרב
מוהרי״ק ז״ל אלא שדבריו סהומיס ואני בארתים :וכן הרב שאינו הולך בדרך טובה וכו׳ .מימרא דר׳ יוחנן הובאה בפרק אלו מגלחין)דף י״ז( ובהרבה מקומות בגמרא ובחגיגה
פ׳ אין דורשין )דף ט״ו( הקשו ור״מ איך גמר תורה מפומיה דאמר והאמר רבה בר בר מנה אמר ר״י מאי דכתיב כי שפמי כהן ישמרו דעת וכו׳ ותירצו אמר ריש לקיש ר״מ
קרא אשכח ודיש הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך השיח וכו׳ ר' מנינא אמר מהכא שמעי בס וראי והטי אזנך וכו׳ א״כ קשו קראי אהדדי לא קשיא הא בגדול הא בקטן משמע
דבגדול היודע ליזהר יכול ללמוד ממנו .וא״כ קשה למה לא חלק רבינו בין גדול,לקטן כמו שמלקו בגמרא .וכי הימא דבזמן הזה כולם נקראים קטנים לענין זה ולכך סתם רבינו
מ״מ קשה שרבינו אינו אומר הדינים הנוהגים בזמן הזה בלבד אלא הדינים שינהגו בכל זמן אפילו אחר ביאת משיחנו בע״ה וא״כ היה לו לפרש  .ונראה שרבינו מפני שראה מימרא
דר׳ יוחנן שהובאה בהרבה מקומות בסתם ולא חלקו בין גדול לקטן גם הוא לא מלק  ,והא דאמרינן בחגיגה סובר רבינו דלא נאמר זה אלא לתת סברא לר״מ בלבד אבל אין הדבר
כן וראיה לדברשכשחירן ריש לקיש אמר ר״מ קרא אשכחודרש ואם היה הדבר מוסכם לא היה לו לומר אלא הא איכא קרא אמרינא ומדקאמר ר״מ קרא אשכח וכו׳ משמע
דהכונה לומר סברתושל ר״מ היא זאת ואגן לא כבירא לן הכי דכבר מלקו עליו חבריו ;
בראש וכו׳  .בריש פ״ג דמגילה )דף כ״א( אמררבי אבהו מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידיו על גבי קרקע שנאמר ואהה פה עמוד
ב כ י צ ד מלמדין הרביושב
עמדי  .עוד שם ח״ר מימות משה ועד ר״ג לא היו למדין תורה אלא מעומד משמת ר״ג ירדחולי לעולם והיו למדין הורה מיושב ע״כ  .ורבינו כסב שמתחלה הרב
היה יושב והתלמידים עו מ דין ,וקשה דאיך אפשר לומר כן דממימרא דרבי אבהו משמע שצריך שיהיו הרב והתלמידים שוין מקרא ,דואהה פה עמוד עמדי דהכי משמע ליה
קרא

,

פ״ף א

הגהות מיימוניות

מגדל עוז

א מרו הכמיס בריה עד ואה צנועים  .בירושלמי ריש פרק אין עומדין)דף מ״א(  :ב ל הע־מיע עד
ודיוקא דהחולץ ליתא דלא דייק התס אלא ממשנה יתירה דקחני יחלקו יורשי הבעל ובו׳
ודברי חכמים  .פרק כיצד מעברין)דף ג״ד(; אין רנה של תו ר ה .משכה עירובין ס׳ הדר
ולא קתני יחלוקו סתמא ועוד דלישנא דתלמוד תורה דרך ארץ לא אתי שפיר אי לא קתני
)דף ס״ה(  :ו ב ל העוסק בתורה עד פירה עמי  .מימרא דריש לקיש היא בפ״ק דמהכה ע״ז)דף ב'( ;
עם שאם היה אומר בלא עם דרך ארץ הייתי אומר או זה או זה קאמר  ,ע״ב 5
ובל בית שאין דברי תורה  .פרק הלק)דף צ״ב( היא מימרא דרבי אלעזר מדכהיב כל חשך וכו׳ :
בי דבר ה בזה עד בווה דבר ה׳  .בםנה׳דרין פרק חלק )דף צ״ט(  :א מרו חכמים כל המבטל כו' עד מעושר  .פ״ד דמם' אבות ; וענין  1ה מפורש כו׳ עד הוף הפרק במדרש בכמה מקומות !
פ״ד אין מלמדין עד ומלמד אותו  .פ׳ אלו הן הנולין)מכות י׳(  :א מרו חכמים כל השונה לתלמיד שאינו הגון עד ינהלו  .פרק חלק ופ׳ הזרוע והלחיים )דף קל"נ( וכמה מקומות  :ובן הרב שאינו הו;
נו׳ עד אל יבקשו תורה מפיהו  .פרק אלו מגלחין ובהרבה מקומית מביא אותו  :כיצד מלמדין כו׳ עד את דבריו ולא ישב הרב עד והן יושבין  .פ׳ הקורא את המגילה )דף כ׳א( :

