נבנים עם מסכת אבות פרק ד ,ו'

בס"ד

כבוד האדם האמיתי
ּתֹורהּ ,גּופֹו ְמכֻבָּ ד עַ ל ַה ְב ִרּיֹותְ .וכָּל הַ ְמחַ לֵ ל
אֹומר ,כָּל ה ְַמכַבֵּ ד אֶ ת הַ ָּ
ַ .1ר ִּבי יֹוסֵ י ֵ
ּתֹורהּ ,גּופֹו ְמחֻ לָּ ל עַ ל הַ ְב ִּרּיֹות:
אֶ ת הַ ָּ
ּומ ְראֶ ה טַ עַ ם
ּתֹורה ַ
ּדֹורׁש הַ חֲ סֵ רֹות ו ְַהי ְֵתרֹות ֶׁשבַ ָּ
ּתֹורה  .הַ ֵ
ר"ע מברטנורה :כָּל הַ ְמכַבֵּ ד אֶ ת הַ ָּ
ּתֹורה ּגָּדֹול ִּמזֶ הִּ .אי נ ִַּמי ,הַ ְמכַבֵ ד
עַ ל כָּל קֹוץ וְקֹוץ לֹומַ ר ֶׁשאֵ ין בָּ ּה ָּּדבָּ ר ְלבַ טָּ לָּ ה ,אֵ ין ְלָך כְ בֹוד ָּ
ּתֹורה ֵהן:
עֹוס ִּקים בָּ ּה ,כָּל אֵ לּו ִּבכְ לָּ ל ְמכַבֵ ד אֶ ת הַ ָּ
ּתֹורה וְהָּ ְ
לֹומ ֵדי הַ ָּ
ּומכַבֵ ד ְ
ּתֹורה ְ
סֵ פֶ ר ָּ
רמב"ם :כבוד התורה הוא בהוראת הזריזות בעשייתה ויכבד החכמים המעמידים אותה
והספרים אשר חברו בה וכן חלול התורה הפך הג'.

.2

בס"ד

 .3תפארת ישראל  :כל המכבד וכו' גופו מכובד על הבריות  -אדלעיל קאי ,דתני שלא
יתפרנס מהתורה ,דמיירי באפשר שיתפרנס ממלאכה ,להכי קמ"ל הכא ,שאפילו היא מלאכה
בזויה ,לא יחשוב שיתבזה עי"ז ,והרי גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה [כברכות י"ט
ב']  ,ליתא ,אלא אדרבה כיון שעושה הכל לכבוד התורה ,לא מבעייא בעיני הפקחין שאין
משגיחין על הגוף כשהוא מלוכלך בטיט מלאכתו ,אם רק חכמה בקרבו ,אלא אפילו בעיני
המון הבריות ..שמציצין רק על הקנקן ולא על היין שבו ,אפ"ה ימשוך הקב"ה חוט של חסד
עליו שיהיה נכבד גם בעיניהן[ ,אולם כלל התנא נמי שיכבד הספרים לאגדן יפה ,ולהושיבן
במקום נכבד ,ולקום בפניהן (כי"ד סי' רפ"ב) ,וכ"ש בפני ס"ת עצמה ,וכ"כ חייב לכרכה
במטפחת יפה ,דזה אלי ואנוהו (שבת קל"ג ב') ,וכ"ש שחייב לכבד לומדי תורה ולעמוד
בפניהם (כמכות דכ"ב ב' וקידושין דל"ג) ,וה"נ אמרינן האי מאן דמוקיר רבנן הו"ל חתנוותא
רבנן (שבת כ"ג ב') ,והיינו דקאמר הכא גופו מכובד ,ר"ל אפילו גופו ריק וחלל מכל נשמת רוח
חכמה ,אפ"ה יסבב הקב"ה שיכבדוהו ,וכ"כ כלל התנא שיהיה הת"ח בעצמו מקפיד על
כבודה ,שיהיה גופו ובגדיו נקיים מכל לכלוך ,וכדאמרינן (שבת קי"ד) ,ת"ח שנמצא רבב
בבגדיו חייב מיתה בידי שמים ,גם לא יצא במנעלים מטולאים לשוק ,ונ"ל דכ"ש בגדים
מטולאים טלאי ע"ג טלאי ,דבבגדים נראה טפי (כברכות מ"ג ב') ,דבכל זה מבזה כבוד
התורה]:
וכל המחללל את התורה  -ששואל ממון עבור לימודו ,ובזה מבזה התורה:
גופו מחולל על הבריות  -דלא מבעייא שיהיה מבוזה בעיני החכמים ,אלא אפילו בעיני
הבריות שמסתכלין ...יסבב הקב"ה שגם בעיניהן יהיה מבוזה ...

