בס"ד

מרכז עולמי להוראה

מיסוד מרן ראש הישיבה רבנו יששכר מאיר זצוק"ל
בנשיאות מרנן ורבנן גדולי פוסקי הדור שליט"א
בראשות הרה"ג ר' דוד אקלר שליט"א
רב ומו"צ בק"ק נתיבות
יו"ר מרכז עולמי להוראה מעשית [מיסוד מרן ראש הישיבה רבנו יששכר מאיר זצוק"ל]
 הנחיות למורי הוראה בדין תליה בדם פצעמח"ס :מראה דוד
 ביאור שיטת השו"ע בדין פסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנןניחא ליה לדוד
 מו"מ בדברי האור לציון בדין פסיק רישא דלא ניחא ליה בדרבנןבן לציון דוד
 בענין קינוח הגוף במגבונים לחים בשבתמים לדוד
 קול קורא למנוע מכשול בענין קינוח הגוף במגבונים לחים בשבתקול דוד
 בענין הסכם יששכר וזבולון ומצורף בסופו שטר הסכם החזקת תורהשכר דוד
 בענין הקראיםקריאת דוד
 שאלות ותשובות בנושאים אקטואליים (ב' חלקים)שו"ת שמחת דוד
 ביאורים בעניינים שוניםלדוד שמחה
קרית הישיבה  -רח' שפתי חיים  10נתיבות
נייד | 052-760-8448 :טלפקס | 08-9941965 :דוא"לmol0527608448@gmail.com :
מענה לשאלות  -בוקר 9:00-9:30 :צהרים 14:30-15:00 :ערב20:30-22:00 :

לבקשת רבים :הואיל ונתבקשתי מראשי ישיבות ,ראשי כוללים ואברכי כוללים להשתדל בסייעתא דשמיא
להקל מעליהם עול הכספי לקיום התורה ,ולהציע להם שטר הסכם החזקת תורה שירצה את הלומד ואת המחזיק,
הריני בזה להציע הנלע"ד .ויהי רצון שיתקיים בנו "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת" ,ו"יגדיל תורה ויאדיר".

שטר הסכם החזקת תורה

בין המחזיק ________________

ללומד ________________

 הנה ידוע גודל מעלת מצות החזקת תורה
ועל הנדיבים מחזיקי התורה נאמר" :עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר".
 ומצוי שישנם נדיבים המעונינים לתמוך בלומדי התורה בתנאי שיהא להם לא רק שכר מצות החזקת תורה
אלא רוצים לעשות שטר מיוחד עם הלומד שיהא להם חלק בשכר לימוד תורתו כשותפות יששכר וזבולון.
 ומאידך מצוי שישנם מהלומדים שמצטערים אם מוכרחים להסכים לשותפות בהסכם יששכר וזבולון
שחוששים מאיבוד חלק משכר לימוד תורתם.
 ויש לידע שבהסכם יששכר וזבולון כשהתנו ביניהם הלומד והמחזיק
שהמחזיק יתן ללומד חלק מסויים מרווחיו ועבור החזקתו הלומד יתן למחזיק חלק משכר לימוד תורתו
ישנם מהפוסקים שדעתם שנגרע מהלומד חלק משכר לימוד תורתו

שכן משמע מרבינו ירוחם (ספר תולדות אדם וחוה נתיב שני סוף חלק חמישי) ,בית יוסף (יו"ד סוף סימן רמ"ו ובבדק הבית שם בתחילת הסימן) ,רמ"א (יו"ד סימן רמ"ו סעיף א') ,ש"ך (שם ס"ק ב'),
וכן יותר משמע משו"ת אבקת רוכל [לבית יוסף] (סימן ב').
וכן מצינו מבואר בחיד"א [וכן הביא בשם המהר"ש פרימו] [ -ראש דוד (פרשת קדושים) ,פני דוד (פרשת בשלח אות כ"ב) ,מדבר קדמות (מערכת מ' אות ל"ו)],
אור החיים [ -ראשון לציון (יו"ד סימן רמ"ו סעיף כ"א) ,חפץ ה' (ברכות ח,]).
מעשה רב (שאילתות סימן נ') שנשאל רבי חיים מוואלוז'ין  -הובא בכתר ראש (אות ס"ד) ,פלא יועץ (ערך חיזוק),
שו"ת אגרות משה (חלק ח' יו"ד חלק ד' סימן ל"ז) ,הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל (הביא בשמו תלמידו הרב ברוך שרגא שליט"א בהקדמה לספר יששכר וזבולון),
מכתב עוז (לרב משה שטרנבוך שליט"א  -נספח לספר יששכר וזבולון) ,ובעוד פוסקים ,ואכמ"ל.

ואכן בזוהר (פרשת לך לך דף פ"ח :ד"ה רבי אבא) מבואר שנגרע מהלומד חלק משכר לימוד תורתו ,והינו סיוע לפוסקים הנ"ל
(והובאו דברי הזוהר בפלא יועץ (ערך חיזוק) ,שו"ת חבלים בנעימים (חלק ג' חו"מ סימן צ"ח)).

 אמנם ישנם מהפוסקים שדעתם שלא נגרע מהלומד חלק משכר לימוד תורתו

שכן מצינו מבואר בחיד"א (ראש דוד פרשת משפטים) ,הפלאה (בהקדמה פתחא זעירא אות מ"ג) ,אור החיים (פרשת כי תשא פרק ל' פסוק י"ג),
וכן משמע שדעת החזון איש (קובץ אגרות סימן מ"ו) ,וכן ה ביאו בשמו ב מעשה איש (חלק ג' סוף פרק ד'),
הליכות והנהגות [לרב יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל ] (עמוד ע"א) ,איילת השחר [לרב אהרון יהודה שטיינמן זצ"ל] (דברים פרק ל"ג פסוק י"ח),
וכן מבואר במנחת שלמה [לרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל] (חלק ב' סימן צ"ז אות י"א) ,שו"ת יביע אומר (חלק ז' יו"ד סימן י"ז) ,ובעוד פוסקים ,ואכמ"ל.
ואילו למחזיק  -יש אומרים שיש מחצית השכר שכן מצינו שמבואר בחיד"א הנ"ל,
ויש אומרים שיש שכר שלם שכן מצינו בשאר הפוסקים הנ"ל,
(מלבד דעת החזון איש שלא מצינו גילוי מפורש בדבריו).

 והנה ידוע בכללי הפסיקה שבכל נידון בהלכה שיש מחלוקת בין הפוסקים ,ודעת הזוהר כאחד מצדדי המחלוקת ,יש להכריע כדעת הזוהר

כמבואר בשו"ת בית יוסף – תשובות רבי יצחק קארו (תשובה בסוף הספר עמוד תקמ"ד) ,וכן מבואר בבית יוסף (סימן ל"א ד"ה וחולו של מועד ,סימן נ"ט ד"ה וכתב רבנו הגדול ,ובעוד מקומות בבית יוסף ,ואכמ"ל),
וכן משמע מהדרכי משה סימן נ"ט ס"ק ג'.
וכן מבואר ב שו"ת הרדב"ז (חלק ד' סימן אלף פ"ב) ,שו"ת חכם צבי (סימן ל"ו) ,פתח הדביר (סימן כ"ה סעיף י"א אות ה'),
כל החיים [לרב חיים פלאג'י] (כללי הפוסקים מערכת ק' סימן ב') ,שדי חמד (כללי הפוסקים סימן ב' אות י"ג) ,שו"ת מכתם לדוד (יו"ד סימן מ'),
שערי תשובה (סימן כ"ה ס"ק י"א) ,משנה ברורה (סימן כ"ב סעיף מ"ב) ,כף החיים (סימן כ"ה ס"ק ע"ה) ,שו"ת אגרות משה (או"ח חלק ד' סימן ג').

נמצא שעפ"י כללי הפסיקה יש לפסוק כדעת הזוהר שבהסכם יששכר וזבולון נגרע מהלומד חלק משכר לימוד תורתו.
[ובספרי הפוסקים הסוברים שבהסכם יששכר וזבולון לא נגרע מהלומד חלק משכר לימוד תורתו לא מצינו שציינו לדברי הזוהר ,ואפשר דאשתמיט מנייהו דברי הזוהר].

 אשר על כן מציע הלומד למחזיק [הואיל וחושש לאיבוד חלק משכר לימוד תורתו]
אם יהא מוכן לשטר זה שהינו שטר הסכם החזקת תורה
ששכר המחזיק לא יהא חלק משכר לימוד תורת הלומד אלא רק כשכר מצות החזקת תורה.
[נ.ב .וכן יעויין במכתב עוז (לרב משה שטרנבוך שליט"א  -נספח לספר יששכר וזבולון) שכתב
" ...והנה יש גבירים שעשו שטר מיוחד חוזה עם תלמיד חכם כשותפות יששכר וזבולון ...אב ל מצוי שהתלמיד חכם מצטער שמוכרח לחתום או להסכים לשותפות עם אחר
ונראה דרצוי אז לא להתנות עמו ואם מחזיק אותו שכרו רב מאוד
וכמבואר בחינוך מצוה ר"נ "כל המרחם ומבקש תועלתם ירוחם מן השמים וחלק כחלק יאכל עמהם לעולם הבא"
ולכן על הפרישה שמונע להתנות יקבל יותר שכר מאילו התנה וכ"ש שלא יפסיד בזה מאומה"].

ובזה באנו על החתום
בתמיכה חודשית על סך __________ מיום __________
המחזיק __________

עד יום __________
הלומד _________

