
ֶרק ֶאָחד, אֹו ֲהúָָכה ַאַחת, אֹו ָפסּוק  ּפֶ ֵמֲחֵברֹו:  ַהּלֹוֵמד  ג 

ַאַחת,  אֹות  ֲאִפúּּו  אֹו  ֶאָחד,  ִדּבּור  אֹו  ֶאָחד, 
 ,úָרֵא ִיׂשְ ֶמúְֶך  ָדִוד  ּבְ ָמִצינּו  ן  ּכֵ ׁשֶ ָכבֹוד,  ּבֹו  úְִנהֹוג  ָצִריְך 
ְקָראֹו  úְָבד,  ּבִ ְדָבִרים  ֵני  ׁשְ ֶאúָּא   úֵמֲאִחיֹתֶפ úַָמד  ּלֹא  ׁשֶ
ַאúּּוִפי  י  ֶעְרּכִ ּכְ ֱאנֹוׁש  ה  ְוַאּתָ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ עֹו,  ּוְמֻיּדָ ַאúּּופֹו  ַרּבֹו 
 ,úָרֵא ִיׂשְ ִוד ֶמúְֶך  ּדָ ּוַמה  ַוֲהלֹא ְדָבִרים ַקú ָוחֶֹמר,  ִעי.  ּוְמֻיּדָ
ְקָראֹו  úְַבד,  ּבִ ְדָבִרים  ֵני  ׁשְ ֶאúָּא   úֵמֲאִחיֹתֶפ ָלַמד  ּלֹא  ׁשֶ
ֶרק ֶאָחד, אֹו ֲהúָָכה  עֹו, ַהúֹּוֵמד ֵמֲחֵברֹו, ּפֶ ַרּבֹו ַאúּּופֹו ּוְמֻיּדָ
אֹות  ֲאִפúּּו  אֹו  ֶאָחד,  ִדּבּור  אֹו  ֶאָחד,  ָפסּוק  אֹו  ַאַחת, 
ְוֵאין  בֹוד.  ּכָ ּבֹו  úְִנָהג  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַאַחת, ַעל ַאַחת 
ִיְנָחúּו,  ֲחָכִמים  בֹוד  ּכָ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ תֹוָרה,  ֶאúָּא  בֹוד,  ּכָ
י  ּכִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ֶאúָּא תֹוָרה,  ְוֵאין טֹוב  ִיְנֲחúּו טֹוב.  ּוְתִמיִמים 

ֲעזֹבּו: י úֶָכם, ּתֹוָרִתי ַאú ּתַ úֶַקח טֹוב ָנַתּתִ
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הרבי שליט”א מלך המשיח חי וקיים מזיז גלי הים
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ליל ב' דר"ה, רס"ו בס"ד, 

טוב של ר"ה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה, ומפרש בגמ'  יום 
בקיאין  הכל  ואין  שופר  בתקיעת  חייבין  הכל  רבה  דאמר  דרבה  גזירה  הטעם משום 
ברה"ר.  ד"א  ויעבירנו  ללמוד  הבקי  אצל  וילך  בידו  יטלנו  שמא  גזירה  שופר  בתקיעת 
ולכאורה אינו מובן מה ראו חז"ל לעקור מ"ע דאורייתא משום חשש גזירה בעלמא, והלא 
החשש הוא להדיוטים וקלי הדעת ואיך מנעו המצוה לגמרי מכמה צדיקים גדולים וטובים, 
ובפרט מצות שופר שהיא מצוה רמה ונשאה מאד, וכידוע דכל המצות שבחדש זה הם מצות 
וחלוקים  מצות  הרבה  בו  שיש  בכל  שמושבע  השביעי  ובחדש  ע"פ  במד"ר  וכמ"ש  כלליות 
המה מהמצות דכל השנה שהן מצות כלליות ובפרט מצות שופר שמעורר וממשיך פנימיות 
ועצמות אוא"ס כו', וידוע דמצות שופר בכוונתה הרוחניות הו"ע התשובה, וזהו"ע התקיעה 
הראשונה שהוא בחי' צעקה בקול פשוט שזהו מצד ההתעוררות והתפעלות פנימי שבנפש 
דרעותא  בעבודה  דנפש  פנימי  התפעלו'  בחי'  יש  דהנה  דוקא,  פשוט  בקול  בהתגלות  שבא 
דלבא ג"כ והיא בחשאי דוקא וכמו עבודת הכהנים דכהנא בעובדא וברעו"ד שהיא בחשאי 
התפעלות  בבחי'  הם  שניהם  כי  התשובה  והו"ע  דוקא  הקול  בצעקת  הוא  וכאן  כידוע,  כו' 
הקירוב  מצד  היא  ההתפעלות  סיבת  דברעו"ד  בענינם  המה  חלוקים  אמנם  דנפש,  פנימי 
והיינו מצד הרגש האוא"ס שמרגיש בנפשו והוא כשמתבונן בבחי' עצמות אוא"ס שמופלא 
ומרומם בעולמות שאינו בא בבחי' גילוי בנפשו )מפני שאין נשמתו כלי לזה שיאיר האור 
ענין  ועצם  כמשי"ת,  כו'  באוא"ס  להכלל  הרצוא  נעשה  עי"ז  בנפש(  בגילוי  בפנימיות  הזה 
זה מצד  אין  כו' משא"כ בתשו' הרי  ג"כ ענינה הוא בחי' קירוב מה שרוצה להכלל  הרצוא 
הרגש אוא"ס בנפשו כ"א מצד הריחוק דוקא שצר לו מאד מה שנתרחק, ויש בזה ג"כ הרגש 
האלקות אך זה הוא מה שרע ומר עזבו את הוי' כו', אבל לא שמרגיש אוא"ס ההפלאה והעילוי 
ומזה הוא התפעלות נפשו כ"א מה שנוגע מאד בעומק לבבו הריחוק מזה נעשה ההתפעלות 
והרצוא לאלקו' אבל ענינו אינו ענין הקירוב  זעך(  ציען  )דער  ג"כ ההמשכה  בזה  ויש  כו', 
היינו שלא  לאלקו'  להיות מקורב  כ"א מה שרוצה  כו',  בזה המבוקש להכלל  דהיינו שיהי' 
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ביאורים לפרקי אבות
פרק ו’
משנה ג’

ה  ְוַאּתָ ָסִמיְך ְלַהאי ְקָרא ּדִ ל ַטַעם, ּדְ ָבר ֶאָחד. ׁשֶ אֹו ּדָ

יק  ַנְמּתִ ו  ַיְחּדָ ר  ֲאׁשֶ ְקָרא  ִאיָדְך  ָסִמיְך  י  ֶעְרּכִ ּכְ ֱאנֹוׁש 

ב ְיִחיִדי  ָהָיה יֹוׁשֵ ָצאֹו ֲאִחיֹתֶפל ְלָדִוד ׁשֶ ּמְ סֹוד, ְלִפי ׁשֶ

ְיִחיִדי  לֹוֵמד  ה  ַאּתָ ה  ָלּמָ לֹו  ָאַמר  ּתֹוָרה,  ּבַ ְועֹוֵסק 

ֶחֶרב  נ(  )ִיְרְמָיה  ֶנֱאַמר  ָבר  ּכְ ַוֲהלֹא  סג;[  ָרכֹות  ּבְ ן  ]ַעּיֵ

ָהָיה  ׁשֶ ְמָצאֹו  ַאֶחֶרת  ַעם  ּפַ ׁשּוב  ְונֹוָאלּו.  ים  ּדִ ַהּבַ ֶאל 

ַוֲהלֹא  לֹו  ָאַמר  ְזקּוָפה,  קֹוָמה  ּבְ ִמְדָרׁשֹו  ְלֵבית  ִנְכַנס 

לֹו  ִריְך  ּצָ ׁשֶ יָראּו,  ּתִ י  ׁשִ ּוִמְקּדָ יט(  )ַוִיְקָרא  ֶנֱאַמר  ָבר  ּכְ

ַמִים  ׁשָ ֵאיַמת  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ מֹוָרא  ּבְ ם  ׁשָ ֵנס  ִלּכָ ָלָאָדם 

ֱאלִֹהים  ֵבית  ּבְ נה(  ים  ִהּלִ )ּתְ אֹוֵמר  הּוא  ְוֵכן  ָעָליו, 

אֹוְמִרים  ְוֵיׁש  ָוַפַחד.  ֵאיָמה  ְלׁשֹון  ָרֶגׁש  ּבְ ְך  ְנַהּלֵ

ָעם  ָרב  ּבְ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ְלִפי  ּכֹחֹו,  ָכל  ּבְ ם  ׁשָ ֵנס  ִלּכָ ָרֶגׁש  ּבְ

ּוִבְמִהירּות  ה  ְרִגיׁשָ ּבִ ָלֶלֶכת  ַאֵחר,  ח  ֻנּסָ ֶמֶלְך.  ַהְדַרת 

מֹוִתי:  ּכְ ָחׁשּוב  י.  ֶעְרּכִ ּכְ ֱאנֹוׁש  ה  ְוַאּתָ ֶנֶסת:  ַהּכְ  ְלֵבית 

ֲחָכִמים  ים  ֲאָנׁשִ א(  ָבִרים  )ּדְ מֹו  ּכְ י,  ּלִ ׁשֶ ָחָכם  ִעי.  ְמֻיּדָ

אֹו  ֲעׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶמֶלְך  ָהָיה  ׁשֶ ִוד.  ּדָ ּוַמה  ִויֻדִעים: 

ע ְולֹא ָהָיה ָראּוי ְלָכְך ַרב ְוַאּלּוף  ָהָיה ָרׁשָ ַלֲאִחיֹתֶפל ׁשֶ

ֵמֲחֵברֹו  ֵמד  ַהּלָ ֶהְדיֹוט  ָאָדם  ָבִרים,  ּדְ ֵני  ׁשְ ִביל  ׁשְ ּבִ

א  בֹוד ֶאּלָ ה: ְוֵאין ּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ ע ַעל ַאַחת ּכַ ֵאינֹו ָרׁשָ ׁשֶ

ּבֹו  ִלְנֹהג  ִריְך  ַאּצָ ְוָלאו  ַלּתֹוָרה,  א  ֶאּלָ לֹוַמר  ּכְ תֹוָרה. 

א ַעל  א לֹו ָלָאָדם ֶאּלָ בֹוד ּבָ ָקֵאי, ְוָהִכי ָקָאַמר, ֵאין ּכָ

נֹוֲחִלין  ֵהן  ה  ְוָלּמָ ִיְנָחלּו.  ֲחָכִמים  בֹוד  ּכָ ּתֹוָרה:  ִעְסֵקי 

ין  ְויֹוְרׁשִ ַהּתֹוָרה  ֶאת  לֹוְמִדין  ֵהם  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ בֹוד,  ּכָ

ח ַאֵחר ְוֵאין  א תֹוָרה. ֻנּסָ ַנֲחָלה: ְוֵאין טֹוב ֶאּלָ אֹוָתּה ּכְ

ין  ָאנּו עֹוׂשִ בֹוד ֶזה ׁשֶ לֹוַמר ֵאין ּכָ א תֹוָרה. ּכְ בֹוד ֶאּלָ ּכָ

ד לֹו  ּמֵ ּלִ ַרּבֹו ׁשֶ א ּבְ בֹוד ֶאּלָ ּוַמְצִריִכין ְלָאָדם ִלְנֹהג ּבֹו ּכָ

ֵרי,  ַנּגָ גֹון ׁשּוְלָיא ּדְ נּות ַאֶחֶרת ּכְ דֹו ֻאּמָ ּתֹוָרה, ֲאָבל ִלּמְ

ְלַהְנִחיל  ֲחָכִמים  ְראּוִיים  ִיְנָחלּו.  ֲחָכִמים  בֹוד  ּכָ לֹא: 

ַהְינּו  ּדְ טֹוב  ַהּנֹוֲחִלים  ִמיִמים  ּתְ ֲחָכִמים  ְוֵאיֶזה  בֹוד  ּכָ

ִנּיֹות לֹא:  ָאר ֻאּמָ ׁשְ ּתֹוָרה ֲאָבל ֲחָכִמים ּבִ

א

ב

דג

תו”א: א( תהלים נה. יד.  ב( משלי ג לה.  ג( שם כח י.  ד( משלי ד ב.

פירוש רש”י

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד



 מתוך ’ביאורים לפרקי אבות’
הו”ל ע”י ועד להפצת שיחות

 לע”נ הרה”ת ר’ יעקב ברוך בן הרה”ת ר’ דוד ע”ה ציקוושוילי 
לרגל היארצייט כ”ו ניסן. נלב”ע בשנת תשמ”א-שנת הקהל

. . רבי אומר.
ביאור מתורת כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שיל”ו

ג( הלומד מחבירו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דבור אחד או 
אפילו אות אחת צריך לנהג בו כבוד

מחדש  מה  א.  במשנתנו:  השאלות 

התנא, והרי מעצמו מובן שמאחר שלמד 

ויתרה  בכבודו.  חייב  בתורה  ענין  ממנו 

חייב  מאומה  ממנו  למד  לא  אם  גם  מזו: 

כבוד  „יהי  לעיל1,  ששנינו  כפי  לכבדו, 

התנא  ב.  כשלך".  עליך  חביב  חברך 

„הלומד  )ולא  מחבירו"  „הלומד  מדייק 

חבירו  שאפילו  ללמדך  האדם"2(  מן 

וכל  כבוד,  בו  לנהוג  צריך  אליו(  )השוה 

לא  למה  וקשה:  ממנו3.  שגדול  במי  שכן 

ששנינו  )וכפי  מתלמידו"4  „הלומד  נקט 

עליך  חביב  תלמידך  כבוד  „יהי  לעיל5 

הדיוק  ג.  יתירה.  רבותא  שהוא  כשלך"(, 

„צריך לנהג בו כבוד" )ולא „צריך לכבדו" 

וכיו"ב(. ד. לכאורה הי' לו לקצר בלשונו 

ולומר: „הלומד מחבירו אפילו אות אחת 

צריך לנהג בו כבוד".

והביאור:

התנא מחדש ש„צריך לנהג בו כבוד" 

בשעה  שגם  היינו  תמידית6,  בהנהגה   -

שחבירו מתנהג לכאורה שלא כדבעי חייב 

לדונו לכף זכות ולכבדו. וזהו יותר מ„יהי 

כבוד חברך חביב עליך כשלך", כי בשעה 

בנפשו  הנה  שהאדם מתנהג שלא כדבעי 

פנימה הוא נבזה בעיניו )אף שבגלוי הרי 

על כל פשעים תכסה אהבתו את עצמו(; 

ממנו  כשלמד   - לחבירו  בנוגע  ואילו 

אפילו אות אחת - „צריך לנהג בו כבוד" 

בתמידות.

ולא  מחבירו"  „הלומד  מדייק  ולכן 

שהתלמיד  מאחר  כי  מתלמידו",  „הלומד 

צריך לישב לפני רבו באימה ויראה7, הרי 

כבוד  לנהוג  הרב  שעל  לומר  יתכן  לא 

כדבעי(,  שלא  כשמתנהג  )גם  בתלמידו 

התלמיד  כבוד  שיהי'  רק  ממנו  ותובעים 

„חביב עליך כשלך".

„פרק  ומפרט  בלשונו  והתנא מאריך 

חמשה  כי  וכו'",  אחת  הלכה  או  אחד 

סוגים  חמשה  על  רומזים  אלו  ענינים 

בלומדי תורה.

את  ומבין  לומד  הוא  אחד:  פרק 

גם  להבין  בכחו  אין  אך  בכללותו,  הענין 

נכנס  הוא  אחת:  הלכה  הדברים.  פרטי 

את  לומד  והוא  הדברים,  לפרטי  אמנם 

להלכות  כבר  כפי שהוא מחולק  ה„פרק" 

פרטיות, אבל „לוקח" כל ענין באופן של 

הבנת  לכלל  מגיע  ואינו  פסוקה,  הלכה 

הוא  אחד:  פסוק  בוריו.  על  הענין  פרטי 

שבכתב(.  )בתורה  יותר  בפרטיות  לומד 

עוד  הענין  את  מפרט  הוא  אחד:  דבור 

דבורים(.  כמה  ישנם  פסוק  )בכל  יותר 

ביותר  הנעלית  הדרגה  היינו  אחת:  אות 

בלימוד והבנת התורה - ביכלתו ללמוד 

של  תילים  תילי  בה  ולמצוא  אחת  אות 
הלכות.

אם  הבדל  שאין  מלמדנו,  והתנא 

„חבירו" לומד באופן של „פרק אחד" או 

באופן של „אות אחת" - הוא חייב לנהוג 

בו כבודו8.
--------

1( פ"ב מ"י.   2( ע"ד הלומד מכל אדם )לעיל רפ"ד(.   3( מד"ש.   4( כמארז"ל )תענית ז, א( ומתלמידי יותר 

מכולם.   5( פ"ד מי"ב.   6( ראה מד"ש: שינהוג הכבוד הזה בהנהגה ובתמידות.   7( כמארז"ל )שבת ל, ב( כל 

ת"ח שיושב לפגי רבו ואין שפתותיו נוטפות מר כו'.   8( משיחת ש"פ במדבר תשל"ג - על פי רשימת השומעים בלבד.


