
 

  

 
 
 
 
 

   .ללמדו תורה שבעל פה ו. . תורה שבכתב ללמדו ה. .אביו לא למדו תורה ד. .עד איזה גיל חייב ללמדו  ג. .ללמד בן בנו ב.  .חובה ללמד בניו תורהא. 
 . הוצאות כלליות י. .הוצאות ת"ת ממעשר  ט. .הוצאות לצורך מצות ממעשר ח. .לשכור מלמד לבנוז.  .המנהג בזמנינו ז.

 .מקבל תרומות עבור תלמידים עניים הת"ת יד.. הוצאות בנותיו יג. .בניו נשואים  יב..  לצורך בניו הגדולים (שכר ישיבה קטנה וגדולה) יא.
 ה ו תור י. חובה ללמד בנא

(דברים    רמב"ןב  ,)אא ה"פ"  ת"ת(  םרמב"ב  ן הואוכ "ושננתם לבניך".  'חובה על האב ללמד בנו תורה שנא ש  (ל.)  בקידושיןמבואר  
דאין חובה על האב ללמד    שם   בש"סועי'    .(יו"ד סי' רמה סע' א)  השו"ע . וכן פסק  (מצוה יב)  סמ"גוב  (מצוה רכה ורנח)  יראיםב,  פ"ו פס' ז)
(מצוה   החינוךוכתב  ללמוד.    מצווה אינה    היא עצמה   תורה כי פטורה ממצות ת"ת. וכן האם פטורה מללמד את בנה כי  ואת בת

 . שכר טוב יש לה בעמלה וו בניה עמי הארץ יראוי לכל אשה להשתדל שלא יה  "ממד תיט)
של  ראשון    ', ופס "תורה צוה לנו משה "תחיל לדבר מלמדו  ימאימתי מתחיל האב ללמד את בנו תורה, מש  .)מב(  סוכהבואיתא  

 השו"ע   ווכן פסקמלמדו מעט מעט מפסוקי התורה עד שיהא בן שש או בן שבע שמוליכו אצל מלמדי תינוקות.    "כ. ואח "שקר
 .  להשריש בלבו אמונת אומן שניתנה לנו תורה מן השמים  שזה  (אות א)הערוה"ש וביאר . סע' ח)שם ( רמ"א וה(שם סע' ה) 

 . סע' ז) שם( השו"עוכן פסק  ושע בן גמלא תיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר. שיה  .)א(כ ב"בבועי' 
 ללמד בן בנו ב. 

  (שם ה"ב) הרמב"ם  ו וכן הביא. "והודעתם לבניך ולבני בניך"אין לי אלא בניכם בני בניכם מנין ת"ל  דאמרו   בקידושין ועיי"ש  
  " ושננתם לבניך"  ' שאינן בניו, שנא   ע"פכל חכם וחכם ללמד את כל התלמידים אמצוה על  ד  הספרי ע"פ    וכתבו   ,(סע' ג)  שו"עהו

כ למה נצטוה על בנו ועל בן בנו, להקדים בנו לבן בנו ובן  "מפי השמועה למדו בניך אלו תלמידיך שהתלמידים קרויין בנים, א
 ]. שבן בתו קודם (ס"ק א) הש"ך . והכרעת אי בן בתו קודם לבן חבירו "למספ(שם)  "מסכהו [ .בנו לבן חבירו

 ג. עד איזה גיל חייב ללמדו  
מכאן    , (ועי' עוד בזה להלן)  אין חובת בנו עליו אלא במקראכי  אינו מלמדו משנה  כת' שאביו    )ד"ה אינו מלמדושם  (רש"י    והנה 

אחר שידע ד   'שכת  אות ו)פ"א  (ת"ת  בגר"ז    וכן מבואר  חיובו (של אביו).ומשמע דאחר שלמדו אביו פקע    .ואילך ילמד הוא לעצמו
ומ"מ י"ל שגם הם יודו שאחר י"ג שנים בכל אופן    המובא להלן באות ט'.   מהבאר שבעוכן משמע    .ח "כבר יצא יד  'פעם א 

המובא    מהחינוך וכן משמע    י"ג שנה.   עד  היינושם ד משמע  ו   סתם בן הוא קטן כת' ד)  ואות ו  (אות א  ערוה"שה  כןו  אביו נפטר.
   גיל זה חייב ללמדו.אחר שמשמע דס"ל דאף    (ח"ב סי' כז) הפרי יצחקוצ"ע על  להלן.

 ד. אביו לא למדו תורה 
לא הגדיל אלא    '". ומשמע דאפיכשיכיר"מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו  ד(כט:)  ע"פ הגמ' שם    (שם ה"ג)  הרמב"םוכת'  

לפני גיל בר מצוה ניחא. אלא  אף  על הבן    שחובת ת"ת חלה י"ל  אות ו' ד  הלןולפי מה שבארנו ל  , שמכיר בדבר חייב ללמוד
ואם  סתם בזה וכתב סי' רמה סע' א) יו"ד ( והשו"ע, ע"כ.  כשיהיה גדול ויכיר בדבר חייב ללמד עצמוכתב דבכה"ג  (שם)   שהחינוך

 .  , ע"כללמד לעצמולא למדו אביו, חייב 
 תורה שבכתב ללמדו . ה
כזבולון בן דן    ,אמר שמואל כזבולון בן דן ולא כזבולון בן דן  "יאמר ר  ,עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה   מרו עוד שםאו

ופרש"י   , ע"כ. שלמדו אבי אביו ולא כזבולון בן דן דאילו התם מקרא משנה ותלמוד הלכות ואגדות ואילו הכא מקרא לבד
לעצמוד הוא  ילמד  ואילך  מכאן  עליו אלא במקרא  בנו  חובת  משנה. אין  וכתובים  . אינו מלמדו  נביאים  ולא  ע"כתורה.   , .  
 .סע' ו) שם( שו"עהו (שם) הטור . וכ"כללמדו עד שיקרא תורה שבכתב כולה חייב דפסק (שם ה"ז) הרמב"ם ו
   ל פה ללמדו תורה שבע. ו

אבל    ,ה"מ דלא אפשר ליה דדחיקא ליה שעתאדפטור ממלמדו תורה שבעל פה  דהא הרמ"ה בשם  כתבש  בטוראלא דעיי"ש 
 .(שם) השו"ע, ע"כ. וכן פסק  אם אפשר ליה חייב לאגמוריה משנה ותלמוד הלכות ואגדות

  דינו   לעציין    (אות טו)בביאור הגר"א    הנה ווהרי בגמ' משמע שפטור ללמדו תורה שבע"פ לגמרי.    חילוק זה אולם צ"ע מנליה  
  , מה אני בחנם אף אתם בחנם  " יקכאשר צוני ה' אל"שם אמרו    בגמ' ו  .".)כט(כמו שמחויב עצמו כמ"ש בבכורות  הרמ"ה, "של  

ללמוד  לא יכול  גדול  שאם ה דס"ל להגר"א דכשם    מבואר  ., ע"כ"אמת קנה "ל  "ומנין שאם לא מצא בחנם שילמד בשכר ת
על  תורה שבע"פ  ה"ה לענין בנו כיון שאינו יכול ללמוד לבדו    שילמדנולשכור מי    אלא עליועצמו אינו נחשב אנוס על המצוה  ב

  חיוב ללמד את בנו א'  שתי חיובים  שיש  ס"ל להגר"א    '. ולכאואו לשכור מלמד בשבילו אלא שלא כופים ע"ז  אביו ללמדו
אלא שמחמת    ממון עבור זה,חייב אף להוציא  ותורה שבע"פ    עצמו ללמוד אף  הבן  עלחיוב    ב'  . וזה חיוב על האב  תורה שבכתב

שכל מצוות האב על הבן גם הבן   ס"לד(יו"ד סי' שלט אות ט)    ז"אבנבבדרך זה מצינו  ו  .שאין הדבר בידו על אביו לעשות עבורו
   . קל"וועי' בזה בגליון  ,(ח"א סי' טז)בארץ צבי כן נקט ו , 'עצמו מצווה ומקיים מצוה דאו 

,  ה"ז)  א(פ"  בלח"מוכבר קדמו    ,ע"ז(ועי' עוד מה שהקשה  בזה  שעמד    )קדושין ל.  אה"ע סי' קמחו  סי' קנבר(יו"ד  בחזו"א    שו"ראולם  
עדיין האב חייב בחינוך בנו לשמור דרכי ד' שהעיקר בזה לימוד התורה, אלא  ללמד את בנו    "עממלבד ה ד  'נרד  'וכת   )עיי"ש

רמ"ה שחייב ללמדו בעצמו או  ה להגביל לכל אדם ואיש איש כפי מעלתו במעשים ובטחונו ביוצרו ית', וזה שכתב  "א  שבזה א
לשכור לו עדיין אם אפשר לו כמו שכתוב כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' והכא בסוגין בעיקר מ"ע של ולמדתם שכופין לכל 

ללמדו  מצוה  ב'  מפאת חיוב ת"ת. ללמדו תורה שבכתבא' בנו  מבואר שיש שתי חיובים ללמד ., ע"כאדם ובזה יוצא במקרא
   .ואין בה גבול , וע"ז לא כופיןלשמור דרכי ד' לחנכו תורה שבע"פ

אבל לעולם החיוב   ,זהו מה שנצרך ללמדו בעצמו,  מבואר דהחיוב הוא רק על מקראשדמה יצא לחדש    )קו"א אות אשם  (  גר"זוה
   . עיי"ש ראייתו ,יוליכנו למלמדדי ששלא א ,אלו התלמידים   "ושננתם לבניך"מדכתיב  וגמ' הוא על האב ללמדו גם משנה 

חיוב   , והיינו טעמא כיאין חובת בנו עליו אלא במקרא דרש"י פי' להדיא  דחה דבריו שהרי    )ו  -  ה  יותאות  ם(ש  הערוה"שאולם  
תקנת  שכת' שועיי"ש    .וא"כ פשיטא שא"צ כל התורה כולה וכשיגדל ילמוד בעצמו משנה וגמ' ה  להרגילו בתורכדי  זה הוא  

התקינו  ו  ,היו מתגדלים בלא תורה שאותם שלא היה להם אב  חמת  מהיה  מלמדים בכל עיר ועיר  להושיב  יהושע בן גמלא  
תם שאין להם אב מפני שאצל המלמדים היו לומדים  מכניסין לחדר בני ששה בני שבעה בין אותם שיש להם אב ובין או  ושיה 

 . , ע"כאין זה מעיקר דין תורה אלא מתקנה ואילך דנקבע הדין כך ושלוחו של אדם כמותוו, גם משנה וגמ'
 המנהג בזמנינו . ז
משמע שצריך ללמדו כל  הרמב"ם נ"ך אלא תורה בלבד, אולם מלשון   משמע שאין חובה ללמדו באות ה' הנ"ל  מרש"י  הנה  ו

אולם    ,פ פירוש רש"י "ונהגו כך ע  "ךלא כדין נוהגין העולם שלא ללמד בניהם אף נדש  'כתש  (אות ה)  ב"ח ב  ועי'התורה שבכתב.  
 . (ס"ק ב)ט"ז ה. וכן פסק  הוא יחיד בדבר עודו, אין ספק דאף רש"י לא אמר אלא למאן דדחיקא ליה שעתא

משום הכי אינו חייב  וש"ס בבלי בלול במקרא ומשנה וש"ס  ד  ,שאנן סומכין אהא דאמרינן בסנהדריןכת'  (ס"ק ה)    הש"ךאולם  
  , ע"כ.לשלש את שנותיו במקרא ואינו חייב ללמד עם בנו מקרא כיון שלמדו ש"ס

אלא די שילמדנו   "פ,לשכור מלמד לבנו שילמדנו כל התורה שבע "צכתובה, א "פשהתורה שבע ה"זבזדכת'  אות ו) שם( גר"זהו
ויעמידנו על עיון ההלכה למעשה שיוכל לעיין בעצמו ללמוד ולהבין ולהורות הלכה  כו'  להבין היטב בתלמוד ברוב המקומות

   ., ע"כלא נהגו ללמד רק תורה לבדה, כי סומכים שילמדו בעצמם כשיגדילו "כלמעשה. וע
 לבנו לשכור מלמד . ז

וכת'    .)ובן חבר  ר(אבל לא חייב עבו  אם אינו יכול ללמד בנו בעצמו, חייב לשכור מלמד לבנושחידש ש  ה"ז)  שם(  רמב"םב  ועי'
חייב    לז.)( נדרים  בשכר פיסוק טעמים כדאיתא    מרמשמע ליה להרמב"ם דכיון דמותר ליטול שכר על המקרא כלוד (שם)  הב"י

נקט שהוא  (אות ד)    והגר"זשדן אם חיוב שכירות הוא מה"ת.    (אות ג)  בלח"מועי'    .(סע' ד)  שו"עה וכן פסק    .בשכר  אף  ללמדו
שבזה"ז נהגו לקבל שכר אף על תורה  (סי' רמו סע' ה)    בשו"ע[ועי'    מבואר שהוא מדרבנן.   (על הרמב"ם שם ה"ג)  וברדב"ז  מה"ת.
 . ]או משום שכר פיסוק טעמים , או אם הם קטנים משום שימור ,או אם הוא שכר בטלה   ,אם אין לו במה להתפרנסשבע"פ 

, וביאר  )(ס"ק אהש"ך  ו   רפ"א)  ת"ת(  "מסכהכן נקטו  ו  ,(אות ז)  הפרישההביאו  ו  .דה"ה לבן בנו)  ביאור לטור ד"ה לבנו(  מהרש"להוכתב  
נקט אף בדעת הרמב"ם שאינו חייב לשכור לבן בנו.  (שם)    הרדב"ז  אולם  .מדין צדקה אם הוא אמודדמ"מ זה    (אות ח)  הגר"ז

   שהוי ספק תורה ולחומרא (אבל לא כופים מספק). ט) (אות גר"זה והכרעת
לא שכר לימוד לבד מוטל על האב, אלא כל הוצאות הלימוד, כגון לשכור מזונות לבנו ההולך ללמוד ד  (אות ז)הגר"ז    ףהוסיו

ועי'    ., ע"כשל ולמדתם אותם  "ע מצוה גדולה היא, ובכלל מ  "מ , מ"זכופין ע  "דשאין בפ  "ולהספיק לו כל צרכיו שם. ואע
 .  אם מוסיף מוסיפין לו "ת הוצאות בניו לתש ).טז ( בביצה  ע"פ הגמ' (ס"ק ו) בש"ך
עשה של ולמדתם מעשה  שכור לבניו מלמדים דמאי שנא האי לבשם הר"מ דכפינן לאב ללמדו או  ד"ק ה"א) שם( מ"יהגב וכתב

שהקשה   (שם)  בנחלת צבי[ועי'    .(שם)  רמ"א ה  כן פסקו  (שם)הב"י  והביאו    , ע"כ.דסוכה דכפינן עלייהו ועבדינן ליה כשאר בעל חוב
ויש לדון האם מותר    ].(ח"ה כללים מע' המ"ם כלל קמ)  בשד"ח דהרי מצוה שמתן שכרה בצדה לא כופים עליה. ועי' מש"כ בזה  

 . זאת ממעשרלשלם שכר לימוד בניו ממעשר כספים דדלמא מחמת שחובה היא אין לשלם  

        
 

      
 
 

 
 

 

 

אמר רבה בעלה בעיר אין (פא.)  בקידושיןאמרינן  -א 
יוסף בתר  חוששין משום יחוד. רב ביבי איקלע לבי רב

דכרך ריפתא אמר להו שקולי דרגא מתותי ביבי, והא 
אמר רבא בעלה בעיר אין חוששין משום יחוד, שאני 

 רב ביבי דשושבינתיה הואי וגייסא ביה.
להלקות  -אין חוששין לה משום יחוד (שם)  ופרש"י

 .](שם ל"ב:) הר"ןדמסתפי מבעל השתא אתי. [וכ"כ 
ס אין חוששין להלקות פי' בקונטר -(שם)  התוס'וכתבו 

משמע מתוך פירושו הא איסורא מיהא איכא, וקשה 
דא"כ מאי פריך בסמוך על רב יוסף דקאמר שקולו 
דרגא מתותי ביבי והאמר רבא בעלה בעיר אין 
חוששין משום יחוד, ומאי קושיא נהי דמלקות ליכא 
איסורא מיהא איכא, ונראה לפרש אין חוששין כלל 

רא ליכא. ע"כ. וכן הוא משום יחוד ואפילו איסו
 (שם).בתוס' הרא"ש ובתוס' רבינו פרץ 

דאפי' איסורא ליכא. (מהדו"ב פא'.)  הריטב"אוכן פירש 
ופי' טעמא משום דבעלה בעיר מירתת סבר השתא 

[אלא דסיים  אתי השתא אתי ולא אתו לידי איסורא.
דמן דצניע אפי' בעלה בעיר לא יתייחד משום הרחק 

 ]. (או"ח נתיב כ"ג ח"א) בר' ירוחםמן הכיעור. ע"כ. וכ"כ 
(פכ"ב דכתב  הרמב"םוכדברי התוס' מבואר בדברי 

אשת איש שהיה בעלה בעיר  -מהל' איסורי ביאה הי"ב) 
אינה חוששת לייחוד מפני שאימת בעלה עליה, ואם 

ה כגון שגדלה עמו או שהיתה קרובתו לא היה זה גס ב
 יתייחד עמה ואע"פ שבעלה בעיר. ע"כ. 

דאחר דהביא דברי (קידושין פ"ד סי' כ"ב)  ביש"שויעויין 
 והסמ"ג (שם)התוס' כתב דכן יראה דעת הרמב"ם 

(סי' בט"ז וכן דעת רוב המחברים. [ויעויין (לאוין קכ"ב) 

 יסור ע"ש]. דכתב דאף לדעת הרש"י ליכא אכ"ב ס"ק ז') 
(סי' כ"ב  בשו"עוכדברי התוס' והרמב"ם פסק לדינא 

 .ס"ח)
נקט לדינא דלכתחילה (סי' כ"ב אות ז')  הב"חאולם 

אסור להתייחד אפילו בעלה בעיר כפרש"י והר"ן, 
 ודלא כמ"ש בשו"ע.

דציין לדברי הרש"י והתוס' (ס"ק י"ב)  בח"מויעויין 
ונראה דנח' אי אפי לכתחילה שרי, ולדברי הב"ח. 

(ס"ק י""ב)  הב"ש מדבריו דיש מקום לחוש לדבר. וכן

כתב דדברי המחבר כשיטת התוס' ולרש"י אסור ואין 
לוקין עליו. ומשמע נמי דס"ל דיש מקום להחמיר 

 בזה.
דהביא ברישא (סי' קכ"ו ס"ו)  בחכמת אדםויעויין עוד 

דעת הרמב"ם והשו"ע, והדר כתב דדעת רש"י לאסור 
 לכתחילה.

(בספרו עוד יוסף חי פרשת שופטים ס"ו)  הבן איש חיוכן בעל 

כתב דאע"ג די"א דאם בעלה בעיר אין חוששין לה 
משום יחוד, מ"מ לדעת רש"י ודעימיה איסורא מיהא 

 איכא. 
לא הזכיר דעת (סי' קנ"ב ס"ד)  בקיצור שו"עאך 

דכתב (ח"א סי' ה')  בדובב מישריםהמחמירים. ויעויין 
דמצד הדין היכי שבעלה בעיר מותרת להתייחד 

(יש"ש קידושין וכסתימת המחבר, וכבר הכריע הרש"ל 

דדעת רוב המחברים כשיטת התוס' פ"ד סי' כ"ב) 
דאפי' לכתחילה מותר  (לאוין קכ"ו)והרמב"ם והסמ"ג 

(סי' ז' ס"א)  בדבר הלכההיכא דבעלה בעיר. וכ"כ 

 דאפשר להקל בזה. דהחזו"אמשמיה 
דנ"ל דהא דמהני בעלה (שם)  החכמת אדםכתב  - ב

בעיר היינו דוקא בביתה, דחוששת שמא יבוא בעלה, 
אבל אם הלכה לבית אחר ברשות בעלה, וכ"ש 
כשבעלה נתן לה רשות לדבר עם איש אחד דבר סתר 

 ולסגור הדלת, פשיטא דאסור.

 
 בס"ד    
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 ממעשר מצות לצורך ת ווצאהח.  
הנותנין מעשר שלהן לעשות נרות להדליקם בשעת התפלה שלא כדין עושין, כי  שכתב    (מנהגים הל' ראש השנה)   מהרי"להוהנה  

דאין לתת ממעות מעשר    ם שלמד שכוונת  (שם)  בבאר הגולהועי'    .א)  ססע'  סי' רמטיו"ד  (  הרמ"א המעשר שייך לעניים. וכן פסק  
(שם)    מביאור הגר"א (בזמנם), אבל בלא"ה מותר לתת מעשר לצורך מצוות. וכן מוכח    כי הוי דבר שבחובה  הכ"נלצורך נרות ב

 ושם מיירי לענין דבר שבחובה. ט:) י( שהרי פירש שמקור דברי הרמ"א הוא מהש"ס ביצה 
ברית, ולהכניס שכל מצוה שתבוא לידו, להיות בעל  כתב    מה"ר מנחם מעיל צדקהבשם  (מס' מגילה נר מצוה אות לז)    השל"האולם  

כלה לחופה, וכיוצא בזה, וכן לקנות ספרים ללמוד בהם ולהשאילם לאחרים ללמוד בהם, אם לא היה יכולת בידו ולא היה 
  שכת'  בט"זועיי"ש  .  (ס"ק ג)  והש"ך  (ס"ק א)  הט"ז,  (סי' רמט)  הדרישהכ. וכן הביאו  "עושה אותו מעשה, אז יקח מן המעשר, ע

פשוט הוא שאין לפטור עצמו מחיוב ממונו בממון  זה ש(אות יח)  בברכ"י , וכתבר ודאי אסורלפרוע מיסים מכספי מעשמ"מ ש
זה.  .מעשר לולי  אותם  עושה  שלא  בתנאי  ממעשר  לקנותם  מותר  שם)  מיירי  (דבזה  חובה  שאינן  שמצות  דס"ל   ומבואר 

שיכול לעשות ממנו דבר מצוה מודה אם מיד בתחלת הנהגתו להפריש מעשר כספים התנה  שדוקא  כתב    (סי' רלא)  והחת"ס
 הוי כאילו התנו. סתמא שהיום   (יו"ד ססי' פד) שבט סופרה דעת. ו(שם ס"ק ב) הפת"שוהביאו  צדקה. המעילהמהרי"ל ל

מוציאים כספי מעשר לצורכי   [ב']מוציאים כספי מעשר לכל צורך מצווה (שאינה חיוב).    [א']ויוצא לפי"ז ג' שיטות בדבר  
  . אין להוציא מעשר כספים לצורכי מצוות אא"כ התנה לעשות כן   [ג'] מצוות (שאינן חיוב) היכן שבלאו הכי לא יקיים אותם.  

 א. וכי דבר שבחובה ה ממעשרות ת"ת בניו ל אין לשלם הוצאות לכו"ע לפי"ז עכ"פ ו . בגליון קצ"גבס"ד בזה מש"כ עוד ועי' 
 וצאות ת"ת ממעשר הט. 
בנו או לשכור  את  לימוד בניו כיון שהוא חוב גמור שילמד  לשאינו רשאי להוציא מעות המעשר    כתב (סי' מא)    באר שבעהש  רשו"
אם אפשר ליה דלא דחיקא    תורה שבע"פעד שיקרא תורה שבכתב כולה ולדעת הרמ"ה עד שילמוד ג"כ    ע"זכפינן  ומלמד  לו  

מבואר דס"ל    .ע"כ,  יש למעשר דין מעשר עני משום דמעשר הוא שייך לעניים דוקא  מהרמ"א הנ"ל  ' ועוד כפי הנר  , ליה שעתא
  ווכן פסק  .(סי' קנו אות ב)א"ר  הוהביאו    הוא לעניים.שמשום    ב'משום שהוי דבר שבחובה    א'דאין לשלם ממעשר מתרי טעמים  

 .(ח"י סי' פה) והמנח"י (יו"ד ח"ב סי' קיג) אג"מה ,(ח"ב פי"ט אות ב) אהבת חסדה, אות ז) שם ( גר"זה
 . )ח"ה סי' קלג אות ב(  השבט הלויוכ"כ    אם לא דחיקא ליה שעתא לא ישלם ממעשר.   "פשאף תורה שבע   מבוארהבאר שבע  מו

אפשר לו מצוה ללמדו משנה גמ'  דבדאף    ,דיכול לשלם שכר לימוד עבור בנו למשנה וגמ' כתב    ד"ה ולפי"ז)  שם (בפרי יצחק  אולם  
דאין מצוה גדולה  ,  מ"מ נראה כיון דאין כופין ע"ז ולא הוי חיוב רק מצוה לחודי' מותר לשלם ממעות מעשר  ,הלכה ואגדה 

מלפרנס אביו ואמו ואף למ"ד בשל אב מ"מ בודאי מצוה איכא דאין לך מצוה ככיבוד אב שהוקש לכבוד המקום, ומ"מ מותר  
יש לדחות דבריו דשאני הכא שחייב אם לא דחיקא   'ולכאו , ע"כ. (ועי' עוד להלן) ממעות מעשר לולי משום כבוד אביו םלזונ

 .שכופין מדין צדקה , משא"כ בהא דכבוד או"א  ומבואר לעיל דבכה"ג לא משלמים ממעשר  ליה שעתא וא"כ הוי דבר שבחובה 
או עכ"פ יתנה מלכתחלה שדעתו להפריש ממעשר גם לצרכים   אלא ישלם זאת ממעשר אא"כ דחיקא ליה שעת ד  'נר  למעשה ו

ש מעשר כספים יכול  יפרה דבעת שמקבל ל  ח)י(יו"ד סי' רמט אות    י"ברכה  ע"פ  )שם (  נח"ימב  הביא כן  ואלו דבכה"ג אפשר להקל.  
, מ"מ  ), יכול להתיר נדרוהדבראף אם כבר התנהג ולא התנה מתחילה, בנוגע להבא אם קשה לו  (ו  להתנות להתנהג בו כרצונו

לפי חשבון מעשר שלו ניכר שהוא מרויח  אם  ד)  שם (  אג"מבכת'  ומ"מ    , ע"כ.אי לא דחיקא ליה שעתא טובא לא נכון לעשות כן
 ודאי אין להחמיר בזה.   ,מלהפריש מעשר פחות מכדי הוצאתו שמדינא פטור

 הוצאות כלליות י. 
שנר אפשר לשלם    יםגוב  ותהוצאות שהמוסדש  ' אלא  בנו  את  ללמד  לימוד שמחויב  ת"ת או  בכלל  שאינם  החודשי  בשכר 

.  מגיל שש) ממעשר(עבורם  בכלל צרכיהם שמבואר להלן שמותר לשלם  כי הם    ,וטיולים שנתיים וכדו'כגון אוכל  ,  ממעשר
   . (סי' קיח) שדך פאתב וכעין זה כת'  . מצוה אלא אין זה  צריך לתת לבנו כל צרכיו מ"מ משמע מדבריו ששואע"פ שדעת הגר"ז 

 ) וגדולה ו הגדולים (שכר ישיבה קטנהיבניא. לצורך 
בכה"ג י"ל ד  ,אחר שהגיע לגיל י"ג  כן  כבר למדו תורה פקע חיובו ושעכ"פ הדיןאביו  דכל ש   ג'אלא דלפי המבואר לעיל אות  

לענין (סי' רמט ס"ק א וס"ק ו)    ש"ךבדמצינו    ,ממעשר  ולמודתמאחר שמעיקר הדין אינו חייב ללמדו שוב ניתן לשלם הוצאות  
דמותר לפזר מעשרותיו לבניו שהם מגיל שש ומעלה  (דפוס פראג סי' עה)    מהר"מ מרוטנבורגה בשם    'בניו שכת  לפרנסתהוצאות  

מוכח דאין הדין כן (ס"ק א)    מהט"זאולם    יש בידו יכולת לפרנסם ממקום אחר.  'מחמת שאינו חייב מן הדין לפרנסם אפי
שלדעת הט"ז ה"ה בניו   )שם(בפרי יצחק  וכת'    שהרי כתב בסתמא דהנותן מעשר לפרנסת בניו מיקרי פורע חובו מן הצדקה.

 ., ע"כא סע' ד)נ(סי' רבשו"ע כמבואר כופין את האב לזון את בנו עני אפי' הוא גדול  כיהגדולים, 
כל מצוה שלא היה יכולת בידו ולא היה מקיים המצוה לפי המבואר לעיל דעליו  הסכים לש"ך, אולם פקפק    ח)י(אות   והברכ"י

בפרי יצחק . אולם  עוד  רח מחמת אהבתו אליהם, עיי"שכוהכא בלא"ה היה נותן להם מחמת הה עושה אותה ממעות מעשר,  
יו  הא אפי' לאביו מותר לתת אם הוא עני לולי כבוד אביו, ואבדחה דברי הט"ז ע"פ המהר"ם הנ"ל שהתיר כי    ד"ה ולפי"ז)  שם(

  אם בנו אמיד   . ונמצא דאע"פ שהוי דבר שכופין עליו(סע' ג)הוא קודם לבנו שאינו חייב במזונותיהם כמבואר בשו"ע סי' רנ"א  
 ח"א   (יו"ד  אג"מהדעת  ו  .הש"ך  יפקפק בדבר(סוף אות י)    ערוה"שהו   לתת ממעשר כי צדקה היא, עיי"ש.   שמותר   ס"ל למהר"ם

אפשר להקל ד  )שם(  שבט הלויההכרעת  חייב האב לזונם. וד  שהם יחד עם אמן (ואין הולכים לפרנס עצמן)  "זכלהחמיר    סי' קמג)
   בזה, אלא שיש להחמיר לא להוציא כל פרנסת בניו מכספי מעשר.

 לפי המבואר דהעיקר כהש"ך שכת' ד  )שם (בפרי יצחק    כן מצאתיו,  שמותר להוציא ממעות מעשר  בנ"ד  המקילים ה"ה   לפיו
ליתן מעות מעשר לבני עניים ללמדם תורה פשיטא דזהו עיקר   הרידהגדול,    ש דמותר לתת ממעשר לשכר לימוד בנו"א"כ כ

ועי' מש"כ בזה   , [אלא דעיי"ש דס"ל דאף בבנו הגדול יש חיוב ללמדו  (סי' קכח)  המהרי"קהמצוה ואין צדקה גדולה מזו כמ"ש  
שמותר לשלם ממעשר התשלום עבור הישיבה (שם מיירי בישיבה   (ארחות רבנו ח"א עמ' רחצ)הגריי"ק זצ"ל  וכן דעת    .לעיל אות ג']

 ועי' עוד מש"כ בס"ד בגליון קע"ז לענין מעשר כספים. . פ"ו אות יד הגה לה)א  לויב( בצדקה ומשפטקטנה). וכן נקט 
 בניו נשואים יב. 

אם בנו נבון ומשכיל  שכתב    אות ז)שם  ( בגר"ז    הנשואים לומדי תורה, וכן  בניופי"ז כ"ש שמותר להוציא ממעשר להחזיק ידי  לו
אינו עשיר    'יותר ויש לו אשה ובנים מצוה על אביו לפרנסן אם אפשר לו כדי שלא יהיו רחיים בצוארו ויעסוק בתורה ואפי 

ימוד בניו הגדולים ממעות  תחשב לו לצדקה לענין שיכול להוציא כל הוצאות ל עפ"כאד שיתחייב בפרנסתו מדין צדקה. "ככ
 ., ע"כעצמושל מעשר שלו או החומש אם אין ידו משגת משא"כ בשכר הלימוד 

 הוצאות בנותיו יג.  
ים הנ"ל דדוקא שכר בניו שמחויב  קכן משמע מהפוס ו,  רשאי לשלם ממעשרנראה דעכ"פ מגיל שש ומעלה  שכר למוד בנותיו  ו

[עיין] באר    ליתן שכר לימוד בניו ובנותיו ממעשר  ךאבשם הבאר שבע "  'תכ  (שם)  בא"רש  אלאבו לא יוציא ממעשר כספים.  
, ולפי"ז י"ל ת דשל בניו אינו יכול משום דהוי חובה ושכר בנותיו אולם בתשובה כתב בפשטעל שנשאל גם ויין שם עיו ."שבע

אלא שכת' שאינו יכול לנכות כל הסכום    )שם(  בצדקה ומשפטכן צידד  ו  (שם ד"ה ומה),  המנח"יוכן נרא' דעת    .בנותיו שרידעבור  
י"ל דכיון שבכלל אלא ד ., ע"ככול לנכותאלא צריך לחשב מה שמרויח בטירחא והוצאות אילו היתה נשארת בבית והעודף י

(יו"ד ח"ב סי'   אג"מהו   .יל ששגמ  צרכי הבת ללכת למקום חינוך הוי בכלל צרכי בניו דלדעת הש"ך הנ"ל מותר לשלם ממעשר
אם לא ישלחם לחינוך תורני יצטרכו ללמוד  כי  לשלם ממעשר  אסור    המדינה מחייבת מדינא דמלכותא ללמדם שאם  כת'    קיג)

י יצחק הנ"ל באות י"א  ראולם לפי דברי הפ  .בבית ספר של עכו"ם ופשיטא שדבר שבחובה היא להמנע מכך וללמדם יר"ש 
  צדקה.דבר זה בכלל ש  י"ל נרא' דיש לדחות דברי האג"מ כי 

   מקבל תרומות עבור תלמידים עניים הת"תיד. 
ג)  ברמ"א עי'  ו סע'  קסג  סי'  מלמדש  (חו"מ  שמושיבין  ו  יבמקום  עבורלש  יםיכול  שאינם  ותאביש  תינוקות,  גובין    לם  בניהם, 

שמא תאמר כיון  דאות י)  יו"ד סי' רמה  (  ערוה"שב  כת'ו  .כ"ז בכלל צרכי העיר וצדקה כי    (אות פ)  בביאור הגר"א   וביארמהקהל.  
והרי יאמר האב ילך בני לת"ת והרי גם אני    ,שבכל עיר ועיר יש ת"ת א"כ היכי משכחת לה לכוף לאב לשכור מלמד לבנו

אבל בעלי בתים בינונים וכ"ש עשירים אין מניחין את    , והתשובה בזה דוודאי כשהוא עני יכול לומר כן  , מסייע לצדקה זו
אבל בלא זה אין מניחין    ,לפי ראות עיני הגבאים   ,ויש בזה טובה לבני העניים   ,לת"ת אא"כ נותן הרבה ממון   בניהם לילך

ני  וכן אנחנו מורים ובאים להלכה למעשה [ומיהו לעניין ב  , דאם בני הבע"ב יכנסו לת"ת לא ישאר מקום לבני העניים  ,אותן 
מה שראוי לפי פרנסתו לשלם זה ד  )ד"ה ועיין שם( אג"מ בועי'    .הראות]אם אינו עשיר גדול יכול להכניסם לת"ת והכל לפי    בנים

   , ע"כ.אינו רשאי ליקח מכסף מעשר ואם מבקשים יותר יכול ליקח המותר מכסף המעשר
 

  לו  יכול ללמדו בעצמו, חייב לשכוראינו  אם    ב'  .חובה על האב ללמד בנו תורה שנאמר "ושננתם לבניך"  א'העולה לדינא,  
, ומ"מ  ממעות מעשרבניו    אין לשלם שכר לימוד  ג'  .מושיבין מלמדי תינוקות בכל עיר ועירבני העיר  שיהו    חז"ל  ותקנו.  מלמד

הוצאות שהמוסדות גובים  ד'    .המותר מכסף מעשר  לתת יכול  מכפי פרנסתו  יותר  עבור שכר לימוד של בניו  אם מבקשים  
  , מכסף מעשר  בניו מגיל שש ומעלה   רעבום  ממותר לשל  (כגון אוכל או לימוד חול כל שהוא)  החודשי שאינם בכלל ת"תבשכר  

שכר לימוד ה'    .(אם מלמדים אותו גם תורה שבכתב)  ל פה שבע  ה תורלימוד  וכן אם השעה דחוקה לו יכול לשלם ממעשר עבור  
ומעלה) מותר לשלם   שנה  (מי"ג  הגדולים  בניו  מעשרשל  של    ו' .  מכספי  לימוד  ומעלה   בנותיושכר  שש  רשאי לשלם    מגיל 

 .שדעתו שיוכל לקיים דין מעשר כספים בכל אופנים הנ"לבתחילת התנהגותו להפריש מעשר טוב שיתנה ז'    .ממעשר

דהא דאמרינן (ס"ק י"ז)  בבינת אדםוביאר דבריו 
לה עליה, אינו ר"ל דמשום הכי דבעלה בעיר אימת בע

לא תכשל דמתיירא שמא יבא הבעל בשעה מעשה, 
דא"כ גם אם ליבו גס בה יהיה מותר, דמאי שנא, אלא 
דפירושו שהיא מתיירא שיבא הבעל וימצא שהיא 
מתייחדת עם איש שאינו גס בה יחשוד אותה, ושמא 
יחקור אותה ויוודע לו האמת, אבל היכא דגס בה לא 

צא אותה מתייחדת עמו וע"כ איכא חשש יחוש אם ימ
דתחטא, ולפי"ז  כשבעלה נותן לה רשות ללכת 
למקום פלוני ודאי דאיכא למיחש, דהא אם יבא בעלה 
 לא יעלה על דעתו לחקור אותה, כיון שברשות הלכה.

דלא הקל למעשה  ח"א סי' ה')( בדובב מישרים[ויעויין 
נגד חומרת הבינת אדם אלא בכה"ג דאין הדלת 

עולה, דכיון דאין חומרתו מבוארת בשום פוסק, נ
בודאי היכא דאין הדלת נעולה יש לצרף שיטת 

 המקילין דליכא יחוד בכה"ג].
תפ"ב) -(ח"ג סי' תתק"כ הרדב"ז אולם יעויין בשו"ת

דנשאל בענין נשים העושות מלאכה בבית העכו"ם אי 
אית ביה משום יחוד, והעלה להקל בדבר, וחד 

בעלה בעיר ואמר רבא בעלה מטעמיו שם משום ד
בעיר אין חוששין משום יחוד. ומבואר בדבריו להדיא 
דהאי היתרא מהני אף היכא דבעלה נתן לה רשות 

 ללכת למקום היחוד.
וכן נראה מסתימות כל הפוסקים דסתמו בדבר 
דהיכא דבעלה בעיר לית ביה משום יחוד, ולא 
אשמועינן אחד מהם דהיכא דבעלה נתן לה רשות 

 ללכת לאותו מקום ליתא לההיא היתירא.
דהביא מי שסובר (סי' כ"ב ס"ק א')  בשיורי ברכהויעויין 

דהא דבעלה בעיר היינו דוקא בביתו, וכתב ע"ז 
אמנם לדעתי הקצרה כשבעלה בעיר אין בו  -החיד"א 

משום יחוד מילתא פסיקתא, דהכי אמרו בש"ס 
 ופסקוהו הפוסקים ראשונים ואחרונים, ומנין לנו
לחלק חלוקים אלו מדעתנו. עכ"ל. ודוק מינה ואוקי 

 באתרין.
דכתב משמיה (סי' זי' ס"ג)  בדבר הלכהויעויין עוד 

 דהקל בדבר.דהחזו"א 
[ולדבריהם טעמא דבעלה בעיר משום דאימת בעלה 
עליה ולא תחטא, והא דלא הקלו מחמת סברא זו אף 

וכמו שהקשה החכמת אדם, יש  -היכא דליבו גס בה 
לבאר דהיכא דליבו גס בה קרובים הם טפי לעבירה 

 ומש"ה לא סמכו על סברא זו להקל בכה"ג].
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 )ד(מעלת וקדושת השבת 
"... בזוה"ק  - כל הברכות התלויות ביום השבת

כתיב ויברך אלהים את יום השביעי וכתיב  (יתרו פ"ח א)
ששת ימים תלקטהו וביום השביעי (שמות ט"ז, כ"ו) במן 

שבת לא יהיה בו, כיון דלא משתכחי ביה מזוני מה 
ברכתא אשתכח ביה, אלא הכי תאנא כל ברכאין 

לא ותתא ביומא דשביעאה תליין, ותאנא אמאי דלעי
לא אשתכח מנא ביומא דשביעאה משום דהאי יומא 
מתברכין מיניה כל שיתא יומין עילאין, וכל חד וחד 
מתברך ביומיה מההוא ברכתא דמתברך ביומא 

 שביעאה וכו' עד כאן...
כי הנה עיקר הברכה מה שהקב"ה משפיע ברכתו 

ם, הכל נמשך לכל העולמות עליונים ותחתוני
ממחשבה הקדומה אשר עלה לפניו יתברך בראש 
הבריאה שהוא להיטיב לבריותיו. ההוא אמר ויעשה 
ומיטיב להם מעולם ועד עולם בכל הברכות שמברכם 

 בכל עת ועת. 
ועיקר מחשבת ההטבה הזו היה הכל על יום שבת 
קדשינו, אשר בו יקבלו כל בריותיו כל מיני ההטבות 

ונמצאו כל ההשפעות והברכות הנמשך שבעולם, 
ממחשבתו להיטיב לבריותיו הכל מונח ונטבע ונקשר 

ולכן כל ברכאין וכו' ביומא  ביום שבת קודש.
 (באר מים חיים, בראשית ב, ג)דשביעאה תליין". 
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