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היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן 
ללמוד תורה הוא קודם לבנו, ואם היה 
בנו נבון ומשכיל להבין מה שילמוד 
יותר ממנו בנו קודם, ואע"פ שבנו קודם 
לא יבטל הוא, שכשם שמצוה עליו  
ללמד את בנו כך הוא מצווה ללמד 

 עצמו.

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 
обучении сына. Если же сын сообразительнее отца и 
понимает изученное лучше него, то приоритет отдается 
обучению сына; но и в этом случае отец не должен бро-
сать учебу, ведь так же, как он обязан обучить сына, он 
обязан и обучиться сам. 
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הוא קודם לבנו; ר' יהודה אומר: אם בנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים    -ת"ר: הוא ללמוד ובנו ללמוד  

בנו קודמו. כי הא דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי כי אתא   -בידו  

 .חזייה דלא הוה מיחדדין שמעתיה אמר ליה אנא עדיפא מינך תוב את דאיזיל אנא 
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לו בשוה, כגון שגם האב לא למד עדיין   ולא אמרו הוא קודם לבנו, אלא בלימוד אחד ששניהם צריכין

דבר זה שהבן חפץ ללמוד בין מקרא בין משנה וגמרא, אבל אם האב כבר למד דבר זה ויכול ללמדו 

לבנו ודאי לא מסתברא שיפטר מללמדו עד שיגמור הוא כל התורה כולה ובתוך כך יהיה בנו עם 

עשותן ע"י אחרים שצריך להפסיק  הארץ. ולא גרעה מצוה זו ללמד לבנו משאר מצות שאי אפשר ל

 לימודו אף אם עדיין לא למד כל התורה כולה.
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ואם בנו נבון ומשכיל יותר ויש לו אשה ובנים מצוה על אביו לפרנסן אם אפשר לו כדי שלא יהיו 

 עשיר כל כך שיתחייב בפרנסתו מדין צדקה.רחיים בצוארו ויעסוק בתורה ואפילו אינו  

ואף על פי כן תחשב לו לצדקה לענין שיכול להוציא כל הוצאות לימוד בניו הגדולים ממעות מעשר 

  .ו'שלו או החומש אם אין ידו משגת משא"כ בשכר הלימוד עצמו כ

  


