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SOURCES ON TEACHING 

 
By Rabbi Dr. Nachum Amsel 

 
These sources are from the book, “The Encyclopedia of Jewish Values” published by Urim, 

upcoming books, “The Encyclopedia of Jewish Values: Man to Man” or “The  or the
.” to be published in the futured-Encyclopedia of Jewish Values: Man to G 

 
 

 משנה אבות א:א( 1
 .הרבה תלמידים והעמידו ...דברים שלשה אמרו הם
 
 ספר החינוך תיט( 2

וכן מה שאמרו ]ב"ב כ"א ע"א[ שחייב הציבור שבכל מקום ומקום להושיב מלמדי תינוקות, ועיר שאין בה 
 ...תינוקות של בית רבן תחרב

 
 תענית כד.( 3
. נחית קמיה שליחא דצבורא, אמר משיב הרוח ונשב אתא מיטרא ולא תעניתא גזר, אתרא לההוא איקלע רב

זיקא, אמר מוריד הגשם  ואתא מיטרא, אמר ליה: מאי עובדך?  אמר ליה: מיקרי דרדקי אנא ומקרינא לבני 
עניי כבני עתירי, וכל דלא אפשר ליה לא שקלינא מיניה מידי. ואית לי פירא דכוורי, וכל מאן דפשע  משחדינא 

 נן ליה, ומפייסינן ליה, עד דאתי וקרי.ליה מינייהו, ומסדרי
 
 
 מדרש ויקרא רבה ל:ב( 4

 ולבנה לחמה דומות ופניהם שכינה פני להקביל שעתידים צדיקים של כתות שבע אלו פניך את שמחות שובע
איזו כת החביבה והנעימה ...ולמנורה הטהורה שהיתה בבהמ״ק לחמה  ולשושנים לברקים לכוכבים לרקיע

רין חד אמר זו שבאה מכחה של תורה ומכחן של מצות ואוחרנא אמר אלו סופרין ומשנין שבהן תרין אמו
 .שמלמדין תינוקות באמתן שהן עתידין לעמוד בימינו של הקב״ה

 
 בבא בתרא ח: ופירוש מהרש"אדניאל יב:ג, ( 5

ים ַככֹוָכבִּ  יֵקי ָהַרבִּ יַע ּוַמְצדִּ רּו ְכֹזַהר ָהָרקִּ ים ַיְזהִּ לִּ כִּ  ים ְלעֹוָלם ָוֶעד:   ְוַהַמֹשְ
 .תינוקות מלמדי אלו  "ועד לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי"

והם ככוכבים לעולם ועד שהכוכבים גם ביום רואין ומשתמשים לעולם אבל אינן נראין כן יהיה המלמדי 
 תינוקות אף בשאינו נראה להם יהיה מפקח ורואה להיות דעתו עליהן

 
 :דה תורה תלמוד הלכות ,רמב״ם( 6

 ...נאמר כי רבים חללים הפילה וגו׳ וכל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה הרי זה רשע שוטה וגס הרוח, ועליו
 
 יט-( בראשית יח:יח7

ְהֶיה ָהיֹו ְוַאְבָרָהם ְבְרכּו ְוָעצּום ָגדֹול ְלגֹוי יִּ י :ָהָאֶרץ גֹוֵיי ֹכל בֹו-ְונִּ יו כִּ  ֵביתֹו-ְוֶאת ָניובָ -ֶאת ְיַצֶּוה ֲאֶשר ְלַמַען ְיַדְעתִּ
ְשָפט ְצָדָקה ַלֲעשֹֹות ד' ֶדֶרְך ְוָשְמרּו ַאֲחָריו יא ְלַמַען ּומִּ ֶבר ָעָליו:-ְבָרָהם ֵאת ֲאֶשרַא -ַעל ד' ָהבִּ  דִּ

 
 מדרש בראשית רבה צה:ג( 8
ם נמצאת למד שבן שלש שנים הכיר את בוראו והיה משמר דקדוקי תורה והיה מלמד את בניו שנאמר )ש ...

יח( כי ידעתיו וגו' אמר לו הקב"ה אתה למדת בניך תורה בעולם הזה אבל בעולם הבא אני בכבודי מלמד לכם 
 את התורה שנאמר )ישעיה נד( וכל בניך למודי ה':

 
 ברכות השחר( 9

ָרֵאל: ד'ָברּוְך ַאָתה  ֹשְ  ַהְמַלֵמד תֹוָרה ְלַעמֹו יִּ
 

  מדרש ילקוט שמעוני ויקרא יט( 10
זה אדם מלמד את בנו תורה ומשכחה, אבל לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מלמדה שנאמר וכל בניך בעולם ה

 למודי ה' ורב שלום בניך:
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 דברים כח:ט( 11
יְמָך ְשַבע ַכֲאֶשר ָקדֹוש ְלַעם לֹו ד' ְיקִּ י ָלְך-נִּ ְשֹמר כִּ ְצֹות-ֶאת תִּ ְדָרָכיויָך ֶק ֱאֹל ד' מִּ  :ְוָהַלְכָת בִּ

 
 פסיקתא רבתי לג( מדרש 12

דבר אחר מה אעידך ומה אדמה לך אמר הקדוש ברוך הוא כמה זימונים נזדמנתי אתכם בענן כמה שכתב 
ונועדתי שמה לבני ישראל )שמות כ"ט מ"ג( בים בסיני במדבר במשכן ומה אדמה לך כמה דמויות ]נדמיתי[ 

ם ט"ו ג'( כן בסיני נדמיתי כזקן לכם בים נדמיתי לכם כגיבור עושה מלחמות כמו שכתב ה' איש מלחמה )ש
מלמד תורה )כשהיה( ]שכן נאה תורה כשהיא[ יוצאה מפי הזקינים במשכן נדמיתי לכם כחתן נכנס לחופתו 

 ...הוי 
 

 מדרש ילקוט שמעוני שמות כ( 13
יך אמר רבי חנינא בר פפא נראה להם הקב"ה פנים זועפות פנים מסבירות פנים קדבר אחר אנכי ה' אל

פנים שוחקות. פנים זועפות למקרא כשאדם מלמד בנו תורה צריך ללמדו באימה. פנים בינוניות  בינוניות
כל למשנה. פנים מסבירות לתלמוד. פנים שוחקות לאגדה. אמר להם הקב"ה אף על פי שאתם רואים 

 יך. קהדמויות הללו אנכי ה' אל
 

 חידושי אגדות, חלק ראשון,  עמוד עא מסכת שבת  מדרש( 14
הש"י נגלה לאדם כפי מה שהוא האדם, כמו שאמרו במדרש )תנחומא יתרו( אמר רבי חמא בר אבא לפי  כי...

כל עסק ועסק ולפי כל דבר ודבר נראה להם בים כגבור עושה מלחמה ונראה להם בסיני כסופר מלמד תורה 
הזקן מלמד תורה ונראה להם בימי שלמה כפי מעשיהן מראיהו כלבנון בחור כארזים ונראה להם בימי דניאל 

שכן נאה לזקינים לתורה שיוצאה מפיהם ע"כ. הרי כי הש"י נראה לישראל לפי מעשיהם ועניניהם, וכאשר 
ישראל מתנאים במצות השם, דבר זה נוי לישראל שהרי נחשבים המצות כמו כנפי יונה ]נפחה בכסף[ 

נוי[ לישראל, וכפי מעשיהם של ואברותיה בירקרק חרוץ, )תהלים ס"ח( וכאשר הם מתנאים במצות דבר ]זה 
 ישראל נראה הש"י בנוי, וזהו זה אלי ואנויהו להקב"ה:

 
 חידושי אגדות, חלק ראשון,  עמוד קכה מסכת ראש השנהמדרש ( 15

לכך כל ת"ח החכמה שבו מעצמו עומד להשפיע לאחרים מן החכמה שבו, ולפיכך דומה להדס שלריח הוא 
ממנו תועלת שום נמצא. לכן מי שהוא מלמד תורה לאחרים הוא מתדבק  עשוי ואין בו תועלת ]אם אין[ מקבל

בחכמה עליונה לגמרי, כי הוא משפיע לאחרים כי השפעה לאחרים הוא מצד אמיתת החכמה, לא קבול 
החכמה לעצמו שזה הוא מצד שהוא חכמה לבד, אבל השפעה לאחר הוא מצד אמיתת החכמה ולפיכך 

למוד, המלמד תורה היא תורה על השלימות עד שהוא משפיע לאחר, ולא מדריגתו גדולה למאוד יותר מן ה
אוכל לכתוב בכתב דבר זה כי הוא דבר עמוק, סוף סוף ת"ח אשר הוא אינו מלמד תורה הוא כמו ההדס 
במדבר שעיקר ההדס כאשר הוא בשלימותו כאשר ]נהנים[ ממנו ולא נמצא השלימות החארון שהוא יותר 

 לפניו שלא נתן לריח כלל והבן זה: גדול מכל השלימות אשר
 

 סוטה כב.( 16
 .בור זה הרי: אמר נחמני בר שמואל ר׳, הארץ עם זה הרי: אומר אלעזר ר׳  ת״ח שימש ולא ושנה קרא: אתמר

 
 ( שולחן ערוך, יורה דעה רמו:ח17

 :למוטב שיחזור עד ממנו למדין אין לו צריכים העם וכל הוא גדול שחכם אע״פ טובה בדרך הולך שאינו הרב

 
 יג.ברכות תלמוד ירושלמי ( 18
 דוד לב על עלת וכי יוחנן ר׳ בשם ירמיה ורבי פינחס ר׳. עולמים באהלך אגורה רחמים עליה ביקש דוד אף

 נסיות ובבתי מדרשות.כ בבתי שמי על נאמרין דברי שיהו אזכה דוד אמר אלא לעולם חי שהוא
 

 מדרש קהלת רבה ט:ד( 19
 ...במיתתן חיים יןקרו שהצדיקים

 
 בראשית ו:ט ופירוש רשי( 20

ים יק ָתמִּ יש ַצדִּ ְתַהֶלְךקִּ ָהֱאֹל-ָהָיה ְבֹדֹרָתיו ֱ ֶאת ֵאֶלה תֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח אִּ  ֹנַח:-ים הִּ
 ים מעשים טוביםצדיק של תולדותיהם שעיקר ללמדך, אחר דבר ... - צדיק איש נח נח תולדת אלה

 
 ט-ם ו:דדברי( 21
ָרֵאל ְש  ֹשְ ים ָהֵאֶלה  ְמֹאֶדָך:-ַנְפְשָך ּוְבָכל-ְלָבְבָך ּוְבָכל-יָך ְבָכלֶק ֱאֹל ד'ְוָאַהְבָת ֵאת ֶאָחד:  ד'ינּו ֵק ֱאֹל ד'ַמע יִּ ְוָהיּו ַהְדָברִּ

י ְמצַ  ַנְנָתם ְלָבֶניָךְלָבֶבָך-ְּוָך ַהּיֹום ַעלֲאֶשר ָאֹנכִּ ְבְתָך בְ  : ְושִּ ַבְרָת ָבם ְבשִּ ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ְודִּ
ְשָעֶריָך:  -ּוְכַתְבָתם ַעל ּו ְלֹטָטֹפת ֵבין ֵעיֶניָך:ָיֶדָך ְוָהי-ּוְקַשְרָתם ְלאֹות ַעל  ְמֻזזֹות ֵביֶתָך ּובִּ
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 ( מדרש דברים רבה ב:כו22
 .מזה א"ר אחא מי שהוא לומד תורה ואין מלמד אין לו הבל גדול

 
 ( קידושין פב.23
 בעולם משכרה אוכל שאדם, תורה אלא בני את מלמד ואיני שבעולם אומנות כל אני מניח: אומר נהוראי רבי
 לידי או זקנה לידי או חולי לידי בא כשאדם, כן אינן אומנות כל ושאר: הבא לעולם לו קיימת והקרן הזה

רעב, אבל התורה אינה כן, אלא משמרתו מכל רע בנערותו, סוק במלאכתו  הרי הוא מת בלע יכול ואינו יסורין
ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו, בנערותו מהו אומר? )ישעיהו מ( וקוי ה׳ יחליפו כח, בזקנותו מה אומר? 
)תהלים צב( עוד ינובון בשיבֹה וכן הוא אומר באברהם אבינו: )בראשית כד( ואברהם זקן,,, וה׳ ברך את 

 אברהם בכל.
 

 שבת קכז.( 24
 .ותלמוד תורה כנגד כולם

 
 בבא בתרא ט.( 25

 ,העושה מן יותר המעשה גדול: אלעזר א״ר
 

 מדרש בראשית רבה סט:ב( 26
 כך חבירתה של בירך אלא מתחדדת סכין אין חנינא בר חמא רבי אמר יחד בברזל ברזל( כז משלי) פתח חנינא בר חמא רבי
 .יחד בברזל ברזל ובחביר אלא מתחדד חכם תלמיד אין
 

 :ההלכות תלמוד תורה ג , רמב״ם( 27
תחלת דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד ואחר כך על שאר מעשיו, לפיכך אמרו חכמים לעולם יעסוק 

 .אדם בתורה בין לשמה בין שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה
 

 כ-:יחשולחן ערוך, יורה דעה רמו( 28
ות היה לפניו עשיית מצוה ות״ת אם אפשר למצוה להעשות ע״י אחרים לא יפסיק ת״ת שקול כנגד כל המצ

 תלמודו ואם לאו יעשה המצוה ויחזור לתורתו: 
 תחלת דינו של אדם על ת״ת ואחר כך על שאר מעשיו: 

 לעולם יעסוק אדם בתורה אפי׳ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה: 

 
 משנה ברורה ס"ק או , בקנג:ה , אורח חייםשולחן ערוך( 29
 שגבו מה מלצורך לשנותו ורצו ס״ת או מטפחת או תיבה לקנות או המדרש בית או בהכ״נ לבנות מעות גבו אם

 ...לחמורה קלה מקדושה אלא משנין אין אותם
 ס״ת עליו שמעמידין לוח או ס״ת בו שמניחין היכל דהיינו תיבה בדמיו ליקח יכולים בהכ״נ שמכרו העיר בני

 כל שכתוב דהיינו ספרים בדמיה לוקחין מטפחת מכרו ס״ת של מטפחת בדמיו ליקח יכולים יבהת מכרו
ידן מקדושתן אסור להור איפכא אבל ס״ת בדמיהן לוקחין ספרים מכרו וכתובים נביאים וכן לבדו חומש

 ואפילו אם קנו בקצת המעות דבר שקדושתו חמורה אין יכולין לשנות המותר לקדושה קלה:
 כלל. שם להתפלל דרך אין ואפילו יותר גדולה וקדושתו לתורה המיוחד מקום הוא. ביהמ״ד מביהכ״נ

 
 :דה תורה תלמוד הלכות ,רמב״ם( 30
וכן חכם שהגיע להוראה ואינו מורה הרי זה מונע תורה ונותן מכשולות לפני העורים ועליו נאמר ועצומים כל ...

כראוי והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי הרוגיה, אלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה 
עירם וקופצין ויושבין בראש לדין ולהורות בישראל הם המרבים המחלוקת והם המחריבים את העולם 
והמכבין נרה של תורה והמחבלים כרם ה׳ צבאות, עליהם אמר שלמה בחכמתו אחזו לנו שועלים שועלים 

  קטנים מחבלים כרמים.
 

 :א, גלכות תלמוד תורה בה ,רמב״ם( 31
מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר, וכל עיר שאין בה תינוקות של בית 
רבן מחרימין את אנשי העיר עד שמושיבין מלמדי תינוקות, ואם לא הושיבו מחרימין את העיר, שאין העולם 

 בן. מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית ר
מלמד התינוקות שהוא מניח התינוקות ויוצא או שהוא עושה מלאכה אחרת עמהן או שהוא מתרשל בלימודן 
הרי זה בכלל ארור עושה מלאכת ה׳ רמיה, לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה מהיר לקרות 

 ולדקדק. 
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 ג-רמב"ם, הלכות תלמוד תןורה א:א( 32
 את אותם ולמדתם שנאמר תורה ללמדו חייב אביו קטן אבל, תורה מתלמוד פטורים וקטנים ועבדים נשים א

 למד את בנה שכל החייב ללמוד חייב ללמד. ל חייבת האשה ואין, בם לדבר בניכם
כשם שחייב אדם ללמד את בנו כך הוא חייב ללמד את בן בנו שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך, ולא בנו  ב

ל חכם וחכם מישראל ללמד את כל התלמידים אע״פ שאינן בניו, שנאמר ובן בנו בלבד אלא מצוה על כ
ושננתם לבניך מפי השמועה למדו בניך אלו תלמידיך שהתלמידים קרויין בנים שנאמר ויצאו בני הנביאים, 

 אם כן למה נצטוה על בנו ועל בן בנו, להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חבירו. 
ו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את וחייב לשכור מלמד לבנו ללמד ג

עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה 
 מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה ואין המעשה מביא לידי תלמוד. 

 
 משנה אבות ד:ה( 33
. לעשות מנת על והלומד. וללמד ללמוד בידו מספיקין. ללמד מנת על תורה הלומד אומר בנו ישמעאל רבי

 .ולעשות לשמור וללמד ללמוד בידו מספיקין
 

 משנה אבות א:יז( 34
 .המעשה אלא העקר הוא המדרש ולא
 

 מדרש ויקרא רבה לה:ז( 35
 שלא הלמד יוחנן א״ר נברא שלא לו נוח לעשות שלא הלמד לעשות שלא הלמד לא לעשות הלמד חייא ר׳ תני

 העולם לאויר יצא ולא פניו על שליתו שנהפכה לו נוח לעשות
 

 דברים ו:ז, דברים יא:יט( 36
ְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ַבְרָת ָבם ְבשִּ ַנְנָתם ְלָבֶניָך ְודִּ  ְושִּ

ַמְדֶתם ֹאָתם ֶאת ְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ְבֵניֶכם-ְולִּ  ְלַדֵבר ָבם ְבשִּ
 

 ברכות השחר( 37
ְבֵרי תֹוָרה:ֵק ֱאֹל ד'ָברּוְך ַאָתה  ָּונּו ַלֲעסֹוק ְבדִּ ְצוָתיו ְוצִּ ְדָשנּו ְבמִּ  ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר קִּ
ְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו. )ְוֶצֱאָצֵאי  ינּו ֶאתֵק ֱאֹל ד'ְוַהֲעֶרב ָנא  ָרֵאל. ְונִּ ֹשְ ּיֹות ַעְמָך ֵבית יִּ ינּו ּוְבפִּ ְבֵרי תֹוָרְתָך ְבפִּ דִּ

ְשָמּה: ָרֵאל. ֻכָלנּו יֹוְדֵעי ְשֶמָך ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶתָך לִּ ֹשְ  ֶצֱאָצֵאינּו( ְוֶצֱאָצֵאי ַעְמָך ֵבית יִּ
ים ְוָנַתן ָלנּו ינּוֵק ֱאֹל ד'ָברּוְך ַאָתה  ָכל ָהַעמִּ  . נֹוֵתן ַהתֹוָרה:ד'ָברּוְך ַאָתה  ֶאת תֹוָרתֹו: ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ֲאֶשר ָבַחר ָבנּו מִּ

 
 ( שולחן ערוך, אורח חיים מז:י, יב38
 הכסא ובית ומרחץ לשינה  וה״ה הפסק הוי לא ללמוד לחזור שדעתו כיון בעסקיו ונתעסק מללמוד הפסיק אם
 : הפסק הוי אדל

 עבר ואינו צריך לחזור ולברך כל זמן  שלא  ישן: אף אם למד בלילה הלילה הולך אחר היוםש
 

 ( רמב"ם, הלכות יסודי התורה ג:ב39
צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם לידע את השם ברוך הוא בלבד, ויהיה שבתו וקומו ודבורו הכל 

עשה מלאכה ליטול שכר, לא יהיה בלבו לקבוץ ממון בלבד אלא יעשה לעומת זה הדבר, כיצד כשישא ויתן או י
 ...לה ושתיה וישיבת בית ונשיאת אשהדברים האלו כדי שימצא דברים שהגוף צריך להם מאכי

 
  משנה אבות ה:כא( 40

בן חמש שנים למקרא, בן עשר שנים למשנה. בעולם הזה אדם מלמד את בנו תורה ומשכחה, אבל לעתיד 
 ש ברוך הוא מלמדה שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך:לבוא הקדו

 
 שולחן ערוך, יורה דעה רמה:ו( 41

היה מנהג בעיר שלוקח מלמד תינוקות שכר, חייב ללמדו בשכר עד שיקרא תורה שבכתב כולה. ואינו חייב 
, מצוה ללמדו, בשכר, משנה וגמרא. והני מילי דלא אפשר, דדחיקא ליה שעתא, אבל אם אפשר ליה

 לאגמוריה משנה וגמרא, הלכות ואגדות:
 

 :זם ודברי( 42
ְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך: ַבְרָת ָבם ְבשִּ ַנְנָתם ְלָבֶניָך ְודִּ  ְושִּ

 
 דברים יא:יט( 43

ַמְדֶתם ֹאָתם ֶאת ְבְתָך-ְולִּ   ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך ַבֶדֶרְך ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך:ְבֵניֶכם ְלַדֵבר ָבם ְבשִּ
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 ( בראשית יח:ז ופירוש רש"י44
ַקח ֶבןַא  ָרץ ַהָבָקר-ְוֶאל ֵתן ֶאל-ְבָרָהם ַוּיִּ  ַהַנַער ַוְיַמֵהר ַלֲעשֹֹות ֹאתֹו:-ָבָקר ַרְך ָוטֹוב ַוּיִּ
 (:רבה מח:יג מדרש בראשית) במצות לחנכו, ישמעאל ה זה  -הנער אל
 

 פירוש בית חדש על שולחן ערוך, יורה דעה רמה (45
)א( מצות עשה וכו'. פירוש אף על פי שהוא קטן ופטור מתלמוד תורה מכל מקום אביו חייב ללמדו תורה  

שנאמר ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם ומשמעו אפילו הבן קטן וכן כתב הרמב"ם להדיא ריש פרק א' 
 ה:דהלכות תלמוד תור

 
 מדרש ילקוט ראובני על התורה יתרו( 46

 :רהכל מי שאינו מלמד בנו תורה עובר על לא תעשה לך פסל ולבסוף נעשה בן סורר ומו
 

 ספר החינוך תיט( 47
מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה ]סוכה מ"ב ע"א[, מאימתי מתחיל האב ללמד את בנו תורה, 

]דברים ל"ג, ר'[, ופסוק ראשון מקריאת שמע שהוא שמע ישראל  משיתהיל לדבר מלמדו תורה צוה לנו משה
]שם ו', ד'[. ואחר כך מלמדו מעט מעט מפסוקי התורה עד שיהא בן שש או בן שבע שמוליכו אצל מלמדי 

 תינוקות.

 
 סוטה יא.( 48
י אביו את בנו תורה? אמר רב יהודה אמר שמואל: כגון זבולון בן דן, שלימדו אב ללמד אדם חייב היכן עד

מקרא ומשנה ותלמוד, הלכות ואגדות. מיתיבי: למדו מקרא  אין מלמדו משנֹה ואמר רבא: מקרא  זו תורהִּ 
כזבולון בן דן ולא כזבולון בן דן, כזבולון בן דן  שלמדו אבי אביו, ולא כזבולון בן דן   דאילו התם מקרא, 

מי מיחייב? והתניא: )דברים יא( ולמדתם  משנה ותלמוד, הלכות ואגדות, ואילו הכא מקרא לבד. ואבי אביו
אותם את בניכם  ולא בני בניכם, ומה אני מקיים )דברים ד( והודעתם לבניך ולבני בניך? לומר לך, שכל 

 ת.המלמד את בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורו

 
 ( ברכות כא:49
המלמד לבנו תורה  מעלה עליו הכתוב כאלו קבלה מהר חורב, שנאמר )דברים דאמר רבי יהושע בן לוי: כל  

 .יך בחורבקבתריה: יום אשר עמדת לפני ה׳ אל ד׳( והודעתם לבניך ולבני בניך, וכתיב
 

 בבא בתרא כא.( 50
 תורה נשתכח הוא שאלמלא, שמו גמלא בן ויהושע לטוב האיש אותו זכור ברם: רב אמר יהודה רב דאמר

 ֹ אי דרוש? )דברים י״א( מ, תורה למד היה לא אב לו שאין מי, תורה מלמדו  אב לו שיש מי, שבתחלה מישראל
ולמדתם אותם  ולמדתם אתם, התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים, מאי דרוש? )ישעיהו ב׳( כי 

עד שבא ...ה עולה ולמדמציון תצא תורֹה ועדיין מי שיש לו אב  היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב  לא הי
יהושע בן גמלא ותיקן, שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסין אותן כבן 

 שש כבן שבע.
 

 ג-במדבר ג:א( 51
ֶבר  ינָ -ֶאת ד'ְוֵאֶלה תֹוְלֹדת ַאֲהֹרן ּוֹמֶשה ְביֹום דִּ יהּוא ֶאְלָעָזר ָנָדב ַוֲאבִּ  ֲהֹרן ַהְבֹכרַא -מֹות ְבֵניְוֵאֶלה ְש  י:ֹמֶשה ְבַהר סִּ

יָתָמר:  ים ֲאֶשרְואִּ ים ַהְמֻשחִּ ֵלא ָיָדם ְלַכֵהן:-ֵאֶלה ְשמֹות ְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹכֲהנִּ  מִּ
 

 סנהדרין יט:( 52
, שנאמר ילדו כאילו הכתוב עליו מעלה  תורה חבירו בן המלמד כל: יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר
דבר ג׳( ואלה תולדת אהרן ומשה, וכתיב ואלה שמות בני אהרן, לומר לך: אהרן ילד ומשה לימד, לפיכך )במ

 נקראו על שמו.
 

 סנהדרין צט:בראשית יב:ה, ( 53
ַקח ַרי-ֶאת ַאְבָרם ַוּיִּ ְשתֹו ֹשָ יו-ֶבן לֹוט-ְוֶאת אִּ  ַוֵּיְצאּו ְבָחָרן ָעֹשּו-רֲאשֶ  ַהֶנֶפש-ְוֶאת ָרָכשּו ֲאֶשר ְרכּוָשם-ָכל-ְוֶאת ָאחִּ
 : ְכָנַען ַאְרָצה ַוָּיֹבאּו ְכַנַען ַאְרָצה ָלֶלֶכת
 ואת( י״ב בראשית) שנאמר, עשאו כאילו הכתוב עליו מעלה תורה חבירו בן את המלמד כל: לקיש ריש אמר
שנאמר )דברים זר( אומר: כאילו עשאן לדברי תורה, אלע: הש״ס מסורת( )אליעזר) רבי. בחרן עשו אשר הנפש

 כ״ט( ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם.

 
 

 ספר החינוך תיט( 54



6 

 

ועל כל זה נאמר ]דברים ו', ז'[, ושננתם לבניך, ואמרו זכרונם  ...מצות עשה ללמוד חכמת התורה וללמדה, 
כים ב' ב', ג'[, לברכה ]ספרי כאן[, בניך, אלו תלמידיך, וכן אתה מוצא שהתלמידים קרויין בנים, שנאמר ]מל

ויצאו בני הנביאים. ושם נאמר, ושננתם, שיהיו מסודרין בתוך פיך, כשאדם שואלך דבר אל תהא מגמגם לו, 
אלא תהא אומר לו מיד. ונכפלה מצוה זו במקומות רבים שנאמר ]דברים ה', א'[, ולמדתם ועשיתם, למען 

 [:ילמדון ]שם ל"א, י"ב[, ולמדתם אותם את בניכם ]שם י"א, י"ט
 

 בבא מציעא פה.( 55
 בר שמואל רבי אמר לה ואמרי, יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר לה ואמרי, רב אמר יהודה רב דאמר
ד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר )ירמיהו ט״ו( אם המלמ כל: יונתן רבי אמר נחמני

תורה אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה  מבטלה  תשוב ואשיבך לפני תעמד. וכל המלמד את בן עם הארץ
 .בשבילו

 
 ( בבא מציעא לג.56 

אבדת אביו ואבדת רבו  של רבו קודמת, שאביו הביאו לעולם הזה ורבו שלמדו חכמה מביאו לחיי העולם 
 הבא. ואם אביו חכם  של אביו קודמת.

 
 ( שולחן עורך, יורה דעה רמב:ד57

ובהק( )ב״י וטור ופוסקים מהש״ס( אבידת רבו קודמת ואם היה אביו שקול אבידת אביו ואבידת רבו )המ
כנגד רבו אבידת אביו קודמת היה אביו ורבו נושאים משאוי מניח של רבו ואח״כ מניח של אביו היה אביו 
ורבו עומדים בבית השבי פודה את רבו ואח״כ פודה את אביו ואם היה אביו תלמיד חכם פודה את אביו ואחר 

 ודה את רבו:כך פ
 

 שולחן ערוך, יורה דעה רמו:ה( 58
מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר מותר ללמד בשכר אבל תורה שבע״פ אסור ללמד בשכר לא מצא מי 
שילמדנו בחנם ילמוד בשכר ואע״פ שהוצרך ללמוד בשכר לא יאמר כשם שלמדתי בשכר כך אלמד בשכר אלא 

מד הכל בשכר אם אין לו במה להתפרנס שרי ואפי׳ יש לו אם הוא ילמד לאחרים בחנם ומה שנהגו האידנא לל
שכר בטלה דמוכח שמניח כל עסקיו ומשאו ומתנו שרי )וכל חידושי סופרים דהיינו מה שנתקן מדרבנן מותר 

 :שכר ללמדו( )הגהות מיימוני פ״א( ליטול
 

 :הפירוש בית חדש על שולחן ערוך, יורה דעה רמה (59
משמע דוקא משנה ותלמוד אינו חייב ללמדו בשכר אבל תורה שבכתב חייב אפילו  היה מנהג בעיר וכו'.

נביאים וכתובים והיינו דכתב הרמב"ם )פ"א ה"ז( ורבינו עד שיקרא תורה שבכתב כולה דלא איצטריך לומר 
כולה דמהיכא תיתי לומר דאינו חייב בכולה אלא בא לומר דאף נביאים וכתובים חייב ללמד בשכר דהכל 

 א בשם מקרא ותורה שבכתב. נקר
 

 שולחן ערוך, יורה דעה רמו:ז( 60
אין מלמדין תורה לתלמיד שאינו הגון אלא מחזירין אותו למוטב ומנהיגין אותו בדרך ישרה ובודקין אותו 

 ואח״כ מכניסין אותו לבית המדרש ומלמדין אותו:
  

 ב:בהלכות תלמוד תורה  ,רמב״ם ( 61
ד כבן שש כבן שבע לפי כח הבן ובנין גופו, ופחות מבן שש אין מכניסים אותו, מכניסין את התינוקות להתלמ

ומכה אותן המלמד להטיל עליהם אימה, ואינו מכה אותם מכת אויב מכת אכזרי, לפיכך לא יכה אותם 
בשוטים ולא במקלות אלא ברצועה קטנה, ויושב ומלמדן כל היום כולו ומקצת מן הלילה כדי לחנכן ללמוד 

בלילה, ולא יבטלו התינוקות כלל חוץ מערבי שבתות וימים טובים בסוף הימים ובימים טובים, אבל ביום ו
 בשבת אין קורין בתחלה אבל שונין בראשון, ואין מבטלין התינוקות ואפילו לבנין בית המקדש. 

 
 שולחן ערוך, יורה דעה רמו:ט ( 62

טרה כדי שיהיו כולם רואים את הרב ושומעין כיצד מלמדין הרב יושב בראש והתלמידים לפניו מוקפים כע
דבריו ולא ישב הרב על הכסא ותלמידיו על הקרקע אלא או הכל על הארץ או הכל על הכסאות: הגה וי״א 
דוקא כשהגיעו התלמידים לכלל סמיכה )הר״ן פ״ב דמגילה( ורב הלומד על ידי מתורגמן ודיניו נתבארו בפנים 

 ולא כתבן הרב כי אינן שכיחין: 
  

 שולחן ערוך, יורה דעה רמו:י'( 63
הרב שלימד ולא הבינו התלמידים לא יכעוס עליהם אלא שונה וחוזר הדבר כמה פעמים עד שיבינו עומק 
ההלכה ולא יאמר התלמיד הבנתי והוא לא הבין אלא שואל וחוזר ושואל כמה פעמים ואם יכעוס עליו רבו 

  קצרה:  יא וללמוד אני צריך ודעתייאמר לו רבי תורה ה
 
 

 רמו:יבשולחן ערוך, יורה דעה ( 64
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ויש לרב להטעות את התלמידים בשאלותיו ובמעשים שעושה לפניהם כדי לחדדם וכדי שידע אם הם  ...
  זוכרים מה שלומדים ואין צריך לומר שיש לו רשות לשאול אותם בענין אחר שאין עוסקים בו כדי לזרזם:

 
 ב:יה תורה תלמוד הלכות ,רמב״ם( 65

כשם שהתלמידים חייבין בכבוד הרב כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרבן, כך אמרו חכמים יהי כבוד 
תלמידך חביב עליך כשלך, וצריך אדם להזהר בתלמידיו ולאוהבם שהם הבנים המהנים לעולם הזה ולעולם 

 הבא. 
 

 רמב"ם, הלכות תשובה י':ה ( 66
ם וכלל עמי הארץ אין מלמדין אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל טנים ואת הנשיהק את כשמלמדין לפיכך ...

שכר, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה מגלים להם רז זה מעט מעט ומרגילין אותן לענין זה בנחת עד 
 שישיגוהו וידעוהו ויעבדוהו מאהבה.

 
 רמב"ם, הלכות תלמוד תורה ד:ה( 67
לפני התלמידים ולא לשחוק בפניהם ולא לאכול ולשתות עמהם כדי לפיכך אין ראוי לרב לנהוג קלות ראש  ...

 .שתהא אימתו עליהן וילמדו ממנו במהרה
 

 משלי כב:ו( 68
י-ֲחֹנְך ַלַנַער ַעל י ַדְרכֹו ַגם כִּ ין לֹא-פִּ ֶמָנה:-ַיְזקִּ  ָיסּור מִּ

 
 :יגה תורה תלמוד הלכות ,רמב״ם( 69

ו, אמרו חכמים הרבה חכמה למדתי מרבותי ויותר מחבירי התלמידים מוסיפין חכמת הרב ומרחיבין לב
ומתלמידי יותר מכולם, וכשם שעץ קטן מדליק את הגדול כך תלמיד קטן מחדד הרב עד שיוציא ממנו 

 בשאלותיו חכמה מפוארה.
 

 


