
 

3/14/21 - Pesachim Daf 113 – Can you take Tzedak in order to 

stay in kollel? 

 עמוד א יגתלמוד בבלי מסכת פסחים דף ק

פשוט נבילתא בשוקא ושקיל אגרא, ולא תימא כהנא אנא, וגברא רבא אנא, וסניא בי מלתא. סלקת 

 תותי כנפיך ניהוו. -בזוזא שירותך בהדך. מאה קרי במתא  -לאיגרא 

 ג הלכה י רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק

כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חלל את השם 

רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא, לפי שאסור ליהנות  גרםה את התורה וכבה מאור הדת וובז

צוו ואמרו  מדברי תורה בעולם הזה, אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם, ועוד

אל תעשם עטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן, ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את 

הרבנות וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון, וסוף אדם זה שיהא מלסטם את 

 .הבריות

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה סימן רנה סעיף א

עשה  צוו חכמים וכןויגלגל עצמו בצער, שלא יצטרך לבריות.  לעולם ירחיק אדם עצמו מהצדקה

ואפילו היה חכם מכובד והעני, יעסוק באומנות ואפי' באומנות  שבתך חול, ואל תצטרך לבריות.

 מנוולת, ואל יצטרך לבריות.

 בית יוסף יורה דעה סימן רמו

קה הרי זה חילל את ומ"ש וכל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצד

השם וביזה את התורה וכו'. הרמב"ם אזדא לטעמיה בפרק ד' ממסכת אבות )ה"ה( שקרא שם תגר 

על ההספקות שנותנים לתלמידים ולרבנים. ואף על פי שנראה מדבריו שם שרוב חכמי התורה 

דורות הגדולים שבזמנו היו עושים לא נמנע מלהשיב עליהם כמה תשובות. ובאמת לא נהגו חכמי ה

כמותו, והראיות שהביא לדבריו יש לדחותם ואדרבה יש להביא ראיות להחזיק ביד הנותנים 

והמקבלים וכן ראוי לעשות דאם לא כן כבר היתה התורה בטלה ח"ו ועל ידי ההספקות יכולים 

לעסוק בתורה ויגדיל תורה ויאדיר. וכבר כתב והאריך הה"ר שמעון בר צמח בתשובותיו )ח"א סי' 
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קמח( לחלוק על הרמב"ם ולסתור כל דבריו ולהחזיק ביד החכמים והתלמידים הנוטלים פרס  -קמב 

מהציבור והביא כמה ראיות מהתלמוד והמדרשות. ומכל מקום מי שאפשר לו להתפרנס ממעשה 

ידיו ולעסוק בתורה ודאי מדת חסידות היא ומתת אלהים היא אבל אין זו מדת כל אדם שאי אפשר 

תורה ולהחכים בה ולהתפרנס ממעשה ידיוז*: כתוב בהגהות מרדכי פרק קמא לכל אדם לעסוק ב

דב"ב )סי' תרנח( דהא דתניא בתוספתא דנדה פרק בן ט' )פ"ו ה"ז( יש שנוטל מעשר עני ואינו נוטל 

צדקה נראה לי דמיירי בחבר עיר כדתניא בתוספתא דפיאה )פ"ד הט"ז( מעשר עני נותנין אותו 

חבר עיר היינו חכם המתעסק בצרכי צבור מפרנסים אותו מחמת טובה לחבר עיר בטובה פירוש 

שעושה להם שמתעסק בצרכיהם נותנין לו מעשר עני בטובה שולחין לו מחמת דורון וכבוד אבל אין 

שולחין צדקה מן הכיס דגנאי הוא לו וגם לבני העיר לפרנס חכם המתעסק בצרכיהם מן הצדקה 

ן לא מינכרא מילתא דמעשר עני הוא אלא מחזי כמנחה ודורון אבל מעשר עני ששולחין לו מן הגור

 דרך כבוד כך נראה בעיני עכ"ל אור זרוע קצר:

 כב-שלחן ערוך יורה דעה סי' רמו סעיף כא

אין דברי התורה מתקיימים במי שמתרפה עצמו עליהם, ולא בלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה 

הגה  יתן שינה לעיניו ותנופה לעפעפיו:ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליה ומצער גופו תמיד, ולא 

לא יחשוב האדם לעסוק בתורה ולקנות עושר וכבוד עם הלמוד, כי מי שמעלה מחשבה זו בלבו  -

ו זוכה לכתרה של תורה, אלא יעשה אותו קבע ומלאכתו עראי, וימעט בעסק ויעסוק בתורה. אינ

ויסיר תענוגי הזמן מלבו ויעשה מלאכה כל יום כדי חייו, אם אין לו מה יאכל, ושאר היום והלילה 

יעסוק בתורה. ומעלה גדולה למי שמתפרנס ממעשה ידיו, שנאמר: יגיע כפיך כי תאכל וגו' )תהילים 

וכל המשים על לבו לעסוק בתורה ולא לעשות מלאכה להתפרנס מן הצדקה, הרי זה מחלל  ח:קכ

השם ומבזה התורה, שאסור ליהנות מדברי תורה. וכל תורה שאין עמה מלאכה, גוררת עון וסופו 

ללסטם הבריות. )לשון הטור(. וכל זה בבריא ויכול לעסוק במלאכתו או בדרך ארץ קצת ולהחיות 

ו ירוחם ורבינו יונה נתיב ב' וכ"כ הרמ"ה(, אבל זקן או חולה, מותר ליהנות מתורתו עצמו, )רבינ

ושיספקו לו )לכ"ע(. ויש אומרים דאפילו בבריא מותר )בית יוסף בשם תשובת רשב"ץ(. ולכן נהגו 

בכל מקומות ישראל שהרב של עיר יש לו הכנסה וספוק מאנשי העיר, כדי שלא יצטרך לעסוק 

ריות ויתבזה התורה בפני ההמון. )אברבנאל בפירוש מסכת אבות(. ודוקא חכם במלאכה בפני הב

הצריך לזה, אבל עשיר, אסור. ויש מקילין עוד לומר דמותר לחכם ולתלמידיו לקבל הספקות מן 

הנותנים כדי להחזיק ידי לומדי תורה, שעל ידי זה יכולין לעסוק בתורה בריוח. ומ"מ מי שאפשר לו 

שה ידיו ולעסוק בתורה, מדת חסידות הוא ומתת אלהים היא, אך אין זה מדת להתפרנס היטב ממע

כל אדם, שא"א לכל אדם לעסוק בתורה ולהחכים בה ולהתפרנס בעצמו. )גם זה בתשובה 



 

הנזכרת(. וכל זה דשרי היינו שנוטל פרס מן הצבור או הספקה קבועה, אבל אין לו לקבל דורונות מן 

ביא דורון לחכם כאלו מקריב בכורים, היינו בדורונות קטנים שכן דרך הבריות. והא דאמרינן: כל המ

בני אדם להביא דורון קטן לאדם חשוב, אפילו הוא עם הארץ. )רבינו ירוחם בשם רבינו יונה(. ושרי 

לתלמיד חכם למטעם מידי מהוראתו, כדי לברר הוראתו, אבל ליקח מתנה דבר חשוב ממה שהתיר, 

ק דע"א(. ודאשתמש בתגא חלף )הג"מ וסמ"ג(. וי"א דזהו המשתמש אסור: )הגהות אשיר"י פ"

בשמות. )שם בשם אבות דר' נתן( ומותר לצורבא מרבנן לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי ליה 

 )בנדרים דף ס"ב וסמ"ג והג"מ שם ות' רשב"א סי' פ"ד(, אם צריך הוא לכך:

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנו סעיף א

סופה בטלה וגוררת עון, כי העוני יעבירנו ע"ד קונו; סקיו, דכל תורה שאין עמה מלאכה לע ילךאח"כ 

 .בידו , ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים עראיעיקר אלאומ"מ לא יעשה א מלאכתו 

 שםביאור הלכה 

כתבו הספרים שזהו נאמר לכלל העולם שאין כולם יכולים לזכות לעלות  -סופה בטלה וגוררת עון 

למדרגה רמה זו להיות עסקם רק בתורה לבדה אבל אנשים יחידים יוכל להמצא בכל עת באופן זה 

שב"י ולא עלתה בידן ר"ל דוקא הרבה[ והקב"ה בודאי ]וזהו שאמרו בברכות ל"ו ע"ב הרבה עשו כר

ימציא להם פרנסתם וכעין זה כתב הרמב"ם פי"ג מהלכות שמיטין ויובלות ולא שבט לוי בלבד וכו' 

עי"ש ובפרט אם כבר נמצאו אנשים שרוצים להספיק לו צרכיו כדי שיעסוק בתורה בודאי לא שייך זה 

 ויששכר וזבלון יוכיח:

 חולין פרק ג סימן ט ים של שלמה מסכת

ואף שהזהיר הרמב"ם )ה' ת"ת פ"ג ה"י( על ככה, וכתב כל המשים על לבו שיעסוק בתורה, ולא 

יעסוק במלאכה, ויתפרנס מהצדקה, ה"ז חילל השם כו', ולאו דוקא צדקה קאמר, שהרי אמר אח"כ 

הרמב"ם אזל לטעמיה, לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בע"הז כו', וכן הביאו הטור )בי"ד סי' רמ"ו(, 

וכאשר כתב במסכת אבות )פ"ד מ"ה( וקרא תגר על הלומדים הגדולים שנהנים מן הבריות, ועל 

ההספקות שנותנים לתלמידים ולרבנים, והאריך שם, ולא השגיחו בו חכמי התורה בדורו, ואף 

( הבאים אחריו, ושמעתי שחכם אחד נקרא הרשב"ץ האריך בתשובתו )תשב"ץ ח"א סימן קמ"ז

לחלוק עליו, ולסתור את דבריו, והחזיק ידי הפירושים בראיות ברורות, וכדאיתא בפ"ב דכתובות 



 

)ק"ו ע"א(, שהדיינים והמלמדים העוסקים במלאכת שמים היו נוטלים שכר מתרומת הלישכה, וה"ה 

ואמת שאל"כ כבר היתה בטלה תורה מישראל, כי א"א לכל אדם לעסוק בתורה ולהחכים  לדידן,

גם להתפרנס ממעשה ידיו, כמו שהוא יגע בענייני הרפואות, ועוד אני אומר, מי שהוא בעל בה, ו

ישיבה ומרביץ תורה ברבים, וצריך עתים קבועים מחולקים חציה לו וחציה לאחרים, וא"א לו שילך 

מביתו כי אם לדבר מצוה, עון הוא בידו אם לא יקבל מאחרים, אפי' יודע מלאכה וחכמה שיוכל ליגע 

להרויח כדי לפרנס את ביתו, בוז יבוזו לו באהבת התורה ולומדיה, כי א"א שיבטל מלימודו, אכן  בה

אם יש לו ממון כבר המספיק לו לחיות את עצמו ]ולהלוות[ בריבית לכותים והדומה לו, שאין ביטול 

יא תורה כלל, אז עון בידו ליהנות משל ציבור, אלא יגיע כפו יאכל, ומה שמקבל מן הצבור יוצ

להוצאת ת"ת, ואם מוסיף משלו מוסיפין, גם מחוייבים הקהל ליקח מן החכם את מעותיו ולהרויח 

בהם, וזהו שאמרו רבותינו )פסחים נ"ג ע"ב( המטיל מלאי לת"ח כו', וכל מ"ש בענין ת"ח בעבור 

 ן ט':תורתם, ללמוד וללמד, אבל בענין אחר לא יהנה כלל, ויסבול חיי צער, וכמ"ש בפ' הנשרפין סימ

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קטז

 לו להתגדל בתורהרס לפרנסתם מהכוללים כדי שיוכבענין קבלת פ

הנה בדבר ת"ח הרוצים להתעסק בתורה ולהחכים בה בידיעת התורה בכמותה ואיכותה ונהנים 

לפרנסתם ממה שנוטלים פרס בכוללים וכן הרבנים הנוטלים פרס והמלמדים עם תלמידים וראשי 

הרהר אחר זה ויהיה מדת חסידות הישיבות הנוטלים פרס לפרנסתם אם שפיר עבדי או שיש מה ל

שלא להתפרנס מזה אלא ממעשה ידיו. הנה ודאי שפיר עבדי דכן איפסק ברמ"א יו"ד סימן רמ"ו 

סעיף כ"א שאפילו בריא מותר ומותר לחכם ולתלמידיו לקבל הספקות מן הנותנים כדי להחזיק ידי 

ף מהכ"מ שפסק כן אפילו אם לומדי תורה שעי"ז יכולין לעסוק בתורה בריוח. והש"ך סק"כ הביא א

נימא שאין כן דעת הרמב"ם משום שכל חכמי ישראל קודם זמן רבנו ואחריו נוהגין ליטול שכרם 

מהצבור, ואף אם לדינא הלכה כרמב"ם הסכימו כן חכמי הדורות משום עת לעשות לה' הפרו 

ורה כראוי והיתה תורתך שאילו לא היה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה לא היו יכולין לטרוח בת

התורה משתכחת מישראל ובהיותה מצויה יוכלו לעסוק ויגדיל תורה ויאדיר והוא לשון הכ"מ בפ"ג 

מת"ת ה"י בסופו. וכן הביא ממהרש"ל שכתב ואמת שאם לא כן כבר היתה בטלה תורה מישראל כי 

ן הוא בידו א"א לכל אדם לעסוק בתורה ולהחכים בה וגם להתפרנס ממעשה ידיו, ומסיק יותר דעו

אם לא יקבל מאחרים אפילו יודע חכמה ומלאכה שיוכל ליגע בה ולהרויח כדי לפרנס את ביתו בוז 

יבוזו לו באהבת התורה ולומדיה כי א"א שיבטל מלמודו עיין שם, ולכן הוא דין ברור ופשוט שנתקבל 

 בכל הדורות אם מדינא אם מתקנה דעת לעשות לה' הפרו תורתך שמותר לעסוק בתורה



 

ולהתפרנס מקבלת פרס או ממה שהוא מלמד תורה לאחרים או שהוא רב ומורה הוראה, ואין 

להמנע מזה אפילו ממדת חסידות. ואני אומר כי אלו המתחסדים מצד שיטת הרמב"ם הוא בעצת 

היצה"ר כדי שיפסיק מללמוד ויעסוק במלאכה ובמסחר וכדומה עד שלבסוף הם שוכחים אף המקצת 

מניחם אף לקבוע זמן קצר לת"ת, כי אם הראשונים כמלאכים אמרו שא"א לעסוק שכבר למדו ואינו 

בתורה ולהחכים בה כשיעשה מלאכה להתפרנס ממעשה ידיו, כ"ש בדורנו דור יתמא דיתמי וגם אין 

לנו הנשים צדקניות שירצו לסבול עוני ודחקות כבדורותם, שודאי א"א לשום אדם להתגאות ולומר 

כה ולהחכים בתורה. לכן לא יעלה על מחשבתך עצת היצה"ר שיש בקבלת שהוא יכול לעשות מלא

פרס דלומדים בכוללים ופרס דרבנים ומלמדים וראשי ישיבה איזה חטא וחסרון מדת חסידות, שהוא 

רק להסית לפרוש מן התורה. ומי יתן והיו נמצאים אנשים מתנדבים לפרנס הרבה ת"ח היו מתרבים 

 ד' אמות של הלכה. י הוראה כרצון השי"ת שאין לו בעולמו אלא בני תורה גדולי ישראל ובעל

 


