הס"ד

נבנים עם מסכת אבות פרק ד

אֹומר ,י ְִּהי כְ בֹוד ַת ְל ִּמ ְידָך חָ ִּביב עָ לֶ יָך כְ ֶש ְלָך,
ֵ
 .1משנה יג ַ -ר ִּבי אֶ ְלעָ זָר בֶ ן ַשּמּועַ
מֹורא ָש ָמיִּם:
ּומֹורא ַר ְבָך כְ ָ
ָ
מֹורא ַר ְבָך,
ּוכְ בֹוד חֲ בֵ ְרָך כְ ָ
ֹשה
 .2ר"ע מברטנורה  -י ְִהי כְ בֹוד ַּת ְל ִמ ְידָך חָ ִביב עָ לֶ יָך כְ ֶש ְלָךֶ .שכֵן מָ צִּ ינּו ְבמ ֶ
שוֶה לֹוּ :וכְ בֹוד חֲ בֵ ְרָך
ֲשאֹו ָ
(שמֹות יז) ,ע ָ
ָשים ְׁ
ֶשאָ ַמר ִּליהֹושֻׁ עַ ַת ְל ִּמידֹו ְבחַ ר לָ נּו אֲ נ ִּ
(ב ִמ ְׁדבָּ ר יב) ,וְאָ ִּחיו גָדֹול ִּמ ֶּמּנּו ְב ָשנִּ ים
ֹשה ִּבי אֲ דֹנִּ י ְׁ
מֹורא ַּר ְבָךְ .דאָ ַמר לֵ יּה אַ הֲ רֹן ְלמ ֶ
כְ ָ
ֹשה כְ לָ אֵ ם,
(שם י"א) אֲ דֹנִּ י מ ֶ
ש ָמיִםִּ .דכְ ִּתיב ָּ
מֹורא ָ
ּומֹורא ַּר ְבָך כְ ָ
ָ
הָ יָה ו ְָק ֵרי לֵ יּה אֲ דֹנִּ י:
כָלֵ ם ִּמן הָ עֹולָ ם ,כֵיוָן ֶשּמָ ְרדּו ְבָך כְ ִּאלּו ָמ ְרדּו ְבהַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא וְחַ י ִָּבים כְ לָ יָה:
 .3גמרא ב'מ לג - .אמר עולא :תלמידי חכמים שבבבל ,עומדין זה מפני זה,
וקורעין זה על זה ,כדין תלמיד לרב (המובהק ועומדים כשרואהו ולא רק בארבע אמות
וקורעים קריעה שלא מתאחה ,משום שהיו יושבין תמיד בבית המדרש ביחד ,ומקשין ומתרצין,
וכולם למדים זה מזה .לכן כולם רבנים ותלמידים שלמדו זה מזה במקצת וחיבים בכבוד זה בזה)

יֹוש ִּבים יַחַ ד
מֹורא ַּר ְבָך .כִּ ְדאָ ְמ ִּרינַן ְבבָ בָ א ְמצִּ יעָ א ַדף ל"ג ּופֵ ֵרש ַר ִּש"י ְל ִּפי ֶש ְ
 .4תוי"ט כְ ָ
אֹותם ְלג ְַמ ֵרי,
ָ
ּולמֵ ִּדין זֶה לָ זֶה .עַ ד כָאן .וְל ֹא ֶש ַּמ ְשוֶה
ּומפָ ְר ִּקין זֶה לָ זֶה ְ
ְבבֵ ית הַ ִּּמ ְד ָרש ּומַ ְק ִּשין ְ
ֶש ִּאם כֵן הַ כֹל ָשוֶה ,אֶ לָ א ְל ִּענְ יַן הַ ִּחבּוב הּוא ,כְ לֹומַ ר ֶשיְ הֵ א חָ ִּביב עָ לָ יו כְ ִּפי ֶשהּוא ְבטֶ בַ ע אֹוהֵ ב
ּומלַ ת חָ ִּביב נִּ ְמ ֶשכֶת ְלכֻׁלָ ם.
וְחָ ִּביב ְבעֵ ינָיו ְלכַבֵ ד אֹו ִּל ָירא ִּמי ֶשהּוא מַ ְד ֵרגָה גְ דֹולָ ה ִּמּזֹוִּ .

 .5מה הקשר בין כבוד התלמיד החבר והרב ?
א .כבוד תלמידך

ב .כבוד חברך  -לקוטי מוהר"ן לד ,ח'  .... -וגם צריך כל אדם לדבר עם חברו ביראת
שמים ,כדי לקבל התעוררות בלבו מהנקדה שיש בחברו יותר ממנו ,כמו שכתוב:
"ומקבלין דין מן דין" .כי בזה הבחינה שיש בחברו יותר ממנו ,זאת הבחינה הוא בחינת
נקדה .ושם בהנקדה הזאת ,שורה האהבה הנקרא כהן .והנקדה הזאת ,הוא בחינת צדיק
לגבי חברו .והנקדה הזאת ,מאיר ללב חברו.... ,

ג .כבוד רבך

 .6ברכות כז - :ותניא רבי אליעזר אומר המתפלל אחורי רבו והנותן שלום לרבו והמחזיר
שלום לרבו והחולק על ישיבתו של רבו והאומר דבר שלא שמע מפי רבו גורם לשכינה
שתסתלק מישראל
רש"י -אחורי רבו .מראה כאילו הם שוים ,יוהרא הוא :שלום לרבו .כשאר כל אדם שלום
עליך ולא אמר לו שלום עליך רבי:
והחולק על ישיבתו של רבו  -המהרש"א  -שחולק על שררתו ועל תורתו .הרמב"ם
(ת"ת ה ב)  -איזהו חולק על רבו ,זה שקובע לו מדרש ויושב ודורש ומלמד שלא ברשות רבו,
והאומר דבר שלא שמע מפי רבו  -המהרש"א  -דהיינו דוקא בדבר שאינו מסברא,
שהרי מצינו בהרבה מקומות שאמרו חכמים דבר סברא מדעתם .ורבינו יונה פירש -
שהכוונה על האומר דבר בשם רבו אף שלא שמעו מפיו.

