
 3  הלכות תלמוד תורה של רמב"ם

 Рамбам, Законы изучения Торы, 1:3     רמב"ם הל' ת"ת פ"א, ג' 12

וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו 
חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי 
שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו 
כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם 

אתה מוצא בכל ושמרתם לעשותם, וכן 
מקום שהתלמוד קודם למעשה מפני 
שהתלמוד מביא לידי מעשה ואין 

 המעשה מביא לידי תלמוד.

Отец обязан нанять учителя для обучения своего сына, 
но на обучение чужого ребенка не обязан тратить 
деньги. Тот, кого не обучил отец, обязан учиться сам, ко-
гда узнает (об этой заповеди), как сказано: «И обучайте 
им (т.е. словам Торы), и храните их, чтобы исполнять» 
(Дварим 5:1). И так повсюду: изучение предшествует 
действию, потому что изучение приводит к выполне-
нию, но выполнение не приводит к изучению. 

 שו"ע יו"ד סי' רמ"ה, ד' 13

 הגה: והיו כופין ליה לשכור לבנו מלמד. חייב להשכיר מלמד לבנו ללמדו. אבל לבן חבירו, אינו חייב להשכיר.

 ש"ך יורה דעה סימן רמה, סע"א  14

 ה לבן בן בנו  " כתב ז"ל ואפשר דגם לבן בנו חייב להשכיר לו מלמד וה   שנה מ סף  ובכ 

 לחם משנה הלכות תלמוד תורה פרק א הלכה ג 15

ויש להסתפק אם זה שכתב רבינו וחייב לשכור הוא מדרבנן או מדאורייתא דאם הוא מדאורייתא 

הוצרך להזכיר בנו ובן בנו קשה מה הוקשה לו לרבינו א"כ למה נצטוה על בנו ועל בן בנו וכו' הא  

 להודיענו שהוא חייב ללמדם בשכר

 שולחן ערוך הרב הלכות תלמוד תורה פרק א סעיף ד 16

האב הוא   מן התורה  כימי שידו משגת ואינו רוצה לשכור מלמד לבנו כופין אותו בכל מיני כפיות  

חייב    ...חייב ללמד לבנו בעצמו או למצוא לו מלמד שילמדנו כל התורה כולה ואם אינו מוצא בחנם

 .  הוא מן התורה לשכור לו מלמד שילמדנו היטב

 הגהות מיימוניות הלכות תלמוד תורה פרק א הלכה ג 17

 ואילך אם אינו יודע ללמדו בעצמו, ע"כ: מתקנת יהושע בן גמלאוכן פסק רבינו שמחה  

 מס' בבא בתרא כ"א, ע"א 18

אמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו שאלמלא הוא נשתכח 

התקינו   ...לה מי שיש לו אב מלמדו תורה מי שאין לו אב לא היה למד תורהיתורה מישראל שבתח

מלמדי תינוקות בירושלים מאי דרוש כי מציון תצא תורה ועדיין מי שיש לו אב היה   שיהו מושיבין

התקינו שיהו מושיבין בכל פלך ופלך ומכניסין    .מעלו ומלמדו מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד

אותן כבן ט"ז כבן י"ז ומי שהיה רבו כועס עליו מבעיט בו ויצא עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהו 

 .ין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ומכניסין אותן כבן שש כבן שבעמושיב

 הלכות ת"ת פ"א ה"ג  ,שולחן ערוך הרב 19

לפרוע מקופת הקהל בעד כל התינוקות שבעיר בני    היתה  כמיםחנת  ושכר מלמדי תינוקות תק

העשירים ועניים יחד, ועכשיו במדינות אלו נוהגין שכ"א פורע בעד בנו אם ידו משגת, ומי שאין ידו 

משגת, חייבים כל הציבור לפרוע בעדו מתק"ח, והעניים יכולים לכוף עשירים לפרוע שכר מלמדי  

י תינוקות בכל עיר ועיר בין גדולה בין דשיב מלמוח להתינוקות מקופת הקהל וכו' כי כן היתה תק"

כפי   חדאל  קטנה ולהטיל שכר מלמדי כל תינוקות בין עניים בין עשירים על כל הקהל שבעיר כ

 . השגת ידו

 , ה"זשולחן ערוך הרב הלכות תלמוד תורה פרק א 20

לשכור מזונות לבנו ההולך ללמוד  ולא שכר לימוד לבדו מוטל על האב אלא כל הוצאות הלימוד כגון  

 לפני רב שבעיר אחרת ולהספיק לו כל צרכיו

 Рамбам, Законы изучения Торы, 1:4     'דרמב"ם הל' ת"ת פ"א,  21

היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן 
ללמוד תורה הוא קודם לבנו, ואם היה 
בנו נבון ומשכיל להבין מה שילמוד 

Когда человек сам хочет учиться, и у него есть сын, ко-
торый тоже должен учиться, то в первую очередь он 
должен позаботиться о собственной учебе, а затем об 


