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  חכמי� כיבודמצוות  - נ"זרמצוה 
  

  

  נקודות מרכזיות במצווה

 בדווקא. לחכמי התורהוכיצד שי חלקי הפסוק מלמדים על כבוד  - מקור המצווה בתורה  •

 מדוע החכם קרא "זקן".

 .לכבד מי שמשיג את תכליתו (להכיר את בוראו), ומתוך כך לגרום לאחרים ללכת בדרך זו -שורש המצווה  •

  (שאיו תלמיד חכם) כיון שברוב שיו ראה פלאות ה'.לזקן אשמאי גם :  כבוד לאור זאת    

 מיעת כבוד מבעל עבירות.                     

 .כבוד לרב מובהק, ה:  הדרגות השוות: כבוד בין חכמים, כבוד לרבוודיי המצו •

  ת הרב לאב (אם אביו איו חכם)וקדימ

  והלימוד מעדת קרח -החולק על רבו 

  ציבור פטור חכמים ממסים ועבודות

  
 

  

  דגשי� בהוראה

  זקן=חכם
  . בחכמי התורהכעוסקים  - מבאר את שי חלקי הפסוק "מפי שיבה תקום, והדרת פי זקן" ספר החיוך

  "דסבר באורייתא", לפי תרגום אוקלוס. - כל חלק מתפרש לאור מקור אחר: "שיבה" 
  "זה שקה חכמה" על פי התלמוד במסכת קידושין.  - "זקן"            

 , מפי שידיעותיו והשגותיו בזכות לימודו וחכמתו, מרובות כשל אדם שחי שים רבות."זקן"לדבריו, החכם קרא בתורה 

  
טוען שיש מצווה למרות שהתורה מתייחסת במצווה זו לחכמי התורה, מציין ספר החיוך את דעתו של איסי בן יהודה ה

לאדם זקן שאיו חכם בתורה, אך איו בעל עבירות. ראו בעיין זה , שלדברי ספר החיוך הכווה אשמאיגם זקן  לכבד
  בהרחבות.

ישם תלמידים שמתבלבלים בין המושג "זקן אשמאי" לבין "זקן ממרא" שבמצוות לא תסור (תצ"ו). כדאי להדגיש 
  ולמוע בלבול זה.

  
  

  כמורא שמים -מורא רבך 
  ליחס כלפי שמים:יחס לרב שוואת הבשי מקומות במצווה זו מדבר ספר החיוך על ה

 . ספר החיוך מביא זאת כשהוא מדבר על ההבדל בין כבוד רבו לכבוד שאר החכמים."ְּכמֹוָרא ָׁשָמִים -  מֹוָרא ַרָּב#" •

 . ה'""ְּבַהּצֹוָתם ַעל " :]ט ,במדבר כו[ ֹּכל ַהחֹוֵלק ַעל ַרּבֹו ְּכחֹוֵלק ַעל ַהְּׁשִכיָה, ֶׁשֶּנֱאַמר" •
  

את מאמר  -  "החולק על רבו כחולק על השכיה"מערבים בין הציטוטים, ומביאים כהוכחה לכך שלעתים תלמידים 
בה למדה זאת הגמרא מהפסוק, וכך  מביים את הדרךחז"ל "מורא רבך כמורא שמים". חשוב לוודא שהתלמידים 

הּוא ָדָתן  ,ּוֵאל ְוָדָתן ַוֲאִביָרםּוְבֵי ֱאִליָאב ְמ"הפסוקים מספרים על דתן ואבירם, ואומרים:  יזכרו זאת טוב יותר.
ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה ַוִּתְבַלע ֹאָתם  :ה'ְּבַהֹּצָתם ַעל  ,ַוֲאִביָרם ְקִריֵאי ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ִהּצּו ַעל מֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַּבֲעַדת ֹקַרח

  ".ִאיׁש ַוִּיְהיּו ְלֵס ָמאַתִיםְוֶאת ֹקַרח ְּבמֹות ָהֵעָדה ַּבֲאֹכל ָהֵאׁש ֵאת ֲחִמִּׁשים ּו
ובכך רבו כגד ה'. המחלוקת שעוררו  -דתן ואבירם "ִהצּו", כלומר רבו, כגד משה ואהרון, "בהצותם על ה'", כלומר 

  כגד משה רביו, מתוארת כמחלוקת כגד ה'. ומכאן שהחולק על רבו, חשב כחולק על השכיה.
  

  
  

  יסוד חזק בדת
  באמרו שהעובר עליה עשו גדול "למען כי זה יסוד חזק בדת".  ספר החיוך מסיים את המצווה

מדוע מצוה זו היא יסוד חזק בדת? ספר החיוך לא מסביר זאת במפורש, אולם ראה שמדבריו בשורש המצווה יתן 
  להבין את כוותו.

ותורתו. הכבוד היתן ידיעת הבורא  -כפי שהוא ביאר שם, מטרת הכבוד היא לעודד אשים לפעול להשגת תכלית חייהם 
לאלו שהגיעו לכך (במידה רבה יותר מאחרים) גורם לשאר בי האדם לרצות ללכת בדרכם. לאור זאת מובן שמצווה זו 

  היא בסיס ("יסוד") לקיומה של דרך התורה והמצוות, בכך שהיא גורמת לרבים ללכת בדרך זו.
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  הרחבות
(בכל הוגע להרחבות, יש לשקול היטב האם ההרחבות לא עלולות לבלבל את התלמידים. חשוב שהתלמידים ידעו להבחין מה כלל בדברי ספר 

  החיוך ומה מהווה תוספת). 
  
  

  זקן אשמאי
(אחד  מובאת מחלוקת האם ישה חובה לכבד זקן שאיו תלמיד חכם. דעת איסי בן יהודה )בבתלמוד (מסכת קידושין לב, 

זקן, אפילו אם הוא "זקן אשמאי", ולעומתו יש הסוברים שהחובה היא שיש לכבד כל אדם  התאים, מחכמי המשה)
  חלה אך ורק כלפי חכמי התורה. 

  ספר החיוך מביא את דעת איסי בן יהודה, ואת פסיקתו של ר' יוחן (האמורא, מחכמי התלמוד) כדעת איסי.
  מילה?מהו "זקן אשמאי"? ומה פירוש ה

לדעת בעלי התוספות מדובר בזקן שאיו חכם, והמושג גזר מלשון "שממה", או מלשון דומה בארמית, שמשמעותן 
  ריקות מתורה. - וכאן ריקות, 

לא מובן מדוע  על פי פירושו,זקן רשע ועם הארץ", וכראה שמפרש "אשמאי" מלשון אשמה. "רש"י שם מבאר שמדובר ב
  גם זקן אשמאי, וכך שואלים עליו בעלי התוספות.יש לכבד לדעת איסי בן יהודה 

  בעל עבירות. איוש יש לכבדו רק בתאי שאיו חכם, אך -ספר החיוך מבאר "זקן אשמאי" כפירושם של התוספות 
שמשיג את  האדםל עבירות איו ראוי לכבוד, כיון שמטרת הכבוד היא לעורר אחרים ללכת בדרכיו של שהוא בע (מי

  להיות דמות לחיקוי).ואיו ראוי  ,ומטרת בריאתו, וזה שעובר עבירה איו כזה ייעודו
לעיות דעתי, לא כדאי לסבך את התלמידים עם הפירושים השוים, אלא להתמקד בפירוש דבריו של ספר החיוך 

  "אשמאי".לבאר את המילה  כהרחבהואולי  ,עצמו
  
  

  בימיו ערצהמפורסמים והעל  -הכבוד והחיקוי 
 - השיג את תכלית בריאתו מלמד ספר החיוך כי מטרת הכבוד היא לעורר אשים ללכת בדרכיו של מי ש בשורש המצווה

רבים, ובחייהם של בי כמעודד חיקוי, זו תופעה שיתן להבחין בה בצורה בולטת בתחומים  - לדעת את בוראו. הכבוד 
י תרבות, זמרים ושחקים, ולאשי ציבור, פוליטיקאים הוער היא יכרת באופים שוים בכל מה שקשור ליחס לאש

  ואשי צבא.
כיצד בא הכבוד  או הציבור מכבדים?כדאי לפתוח את הושא לדיון, ולסות להגיע להבחה של התלמידים את מי הם 

מעקב ברשת ועוד), והאם הכבוד משפיע גם למעשה על חיקוי ציטוט, לידי ביטוי (בדרכים שוות, כמו למשל: תמוות, 
והליכה בעקבות אותן דמויות. המודעות לושא עשויה לאפשר לתלמידים לבקר את עצמם, ולבחון האם הם אכן 

  והאם הם בוים יחס כון כלפי הדמויות שאכן ראויות לחיקוי.מעוייים לחקות דמויות אלו או אחרות, 
  
  

  הקדמת רבו לאביו
  .ספר החיוך מביא את דברי חז"ל המלמדים שרבו של האדם קודם לאביו במקרים מסוימים

כיצד יתן להקדים מישהו להורים שלו? היסיון מלמד שקביעה זו מעוררת פליאה ואף התגדות בקרב תלמידים רבים. 
  כך הם שואלים.

הסביר את עצמם. בקש מהם ולאפשר להם לראשית, יש משהו בריא בשאלה, וטוב לתת לתלמידים לשהות בה, ואף ל
ותים העדפה לקשרים חברתיים על  גם לעיתיםווקא מצטייים ביחסם להורים, ופעמים רבות מדובר בתלמידים שלאו ד

שכדאי  ,יש בה חשיבות - . ההזדמות הזו, בה מועלית הפליאה כיצד יתן להקדים מישהו להורים להורים המחויבותפי 
  לתת לה מקום.

  

ידועים דברי חז"ל על כך ש"אביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו מביאו לחיי העולם הבא" (תלמוד בבלי  - ולעצם העיין 
אותו האם ההורים לא מביאים  -בפי התלמידים מציפה בדרך כלל את השאלה הסבר זהבבא מציעא לג, א). העלאת 

מר שכאשר ההורים מלמדים את ילדיהם תורה, מצוות ובהקשר זה אכן יש מקום לולחיי העולם הבא בדרך חיוכם? 
  וערכים, תהיה להם קדימה. 

  למצוא לכך ביטוי בדברי ספר החיוך.  את התלמידיםיתן לכוון 
, שאז אביו קודם, ולכך ישם שי פירושים , גם אם איו כרבו(בתורה) הכווה כמובן לדבריו על מקרה שבו האב חכם

שמפי ואם כן הביאו גם לחיי העולם הבא. ההסבר השי הוא, כם, בוודאי גם לימדו תורה, שאם הוא ח האחד, - עיקריים 
  כבוד הורים וכבוד חכמי התורה, יש להעדיפו. לפי ההסבר הראשון, אכן יש מקום לטעה שהועלתה. -שיש בו שי דברים 

  

מתו ממו. מדובר במי שהשפעתו על קודה וספת שיתן וחשוב להעלות, היא שהלכה זו עוסקת ברב מובהק, שרוב חוכ
עולמו התורי של התלמיד היא משמעותית ביותר. ראה שרוב התלמידים בגיל זה עדיין לא מכירים מציאות כזו, של 
דמות שהשפיעה עליהם כל כך, ושיקו ממה את רוב ידיעותיהם והשקפתם. (יש הטועים שבימיו, עם החשיפה 

  ציאות של רב מובהק רחוקה אף יותר מבעבר, ואולי גם בזה אפשר להרחיב). למקורות מידע רבים ומגווים, מ
מצד אחד אולי יש בכך כדי ליישב את דעתם של התלמידים, שמתקשים לראות ברבותיהם המוכרים דמות הקודמת 

דרכם,  יש בכך הצבת מעין שאיפה או אידיאל של ביית יחסים עמוקים עם דמויות תוריות בהמשך -להורים, ומאידך 
  באופן שיוכלו לחוש את עומק ומלוא המשמעות של "מביאו לחיי העולם הבא".
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  מהלכות כבוד רבו
(הרחבות אלו אין  ספר החיוך מציין בכלליות מספר הלכות או כותרות הוגעות לכבוד רבו. פרט מעט לגבי חלק מהן

  .חלק מחומר הלימודים ביחידה זו)

   קימה בפי הרב •
  הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה פרק ה' ובעיקר פרק ו' מפרט את הלכות הקימה בפי חכמים. 

  בפי תלמיד חכם שאיו רבו יש לקום כשמגיע למרחק ארבע אמות ממו (כשי מטרים) עד שיעבור אותו.
  בפי רבו (המובהק) יש לעמוד מהרגע שרואה אותו עד שיתרחק ולא יראה אותו.

והעמידה בפי החכם גורמת לו הפסקה והפסד, או אדם שמצא במקום לא מכובד כמו מרחץ, אדם שעוסק במלאכה 
  איו צריך לעמוד לפי החכם.

  עומד לפי רק פעם אחת בבוקר ופעם בערב ולא יותר. - ותלמיד שמצא בקרבת רבו כל היום 

  ?כיצד ימעו - כשרבו עובר על דברי תורה  •
  '",לימדתו רביו כך וכך'ראה רבו עובר על דברי תורה אומר לו : ", ט)פרק ה הלכות תלמוד תורה(רמב"ם כך כותב ה

כלומר, לא יאמר לו ישירות שהוא טועה, אלא יזכיר לו בדרך מכובדת וירמוז לו שהוא לימד דבר מסוים, ומתוך כך 
   לב שכעת הוא טועה בכך. הרב ישים

 לא יורה בפיו •

ק"מ. דגיש כי  12 -ִמיל (כ 12ואפילו שלא בוכחותו אלא בקרבת מקום לו, עד אסור לתלמיד לפסוק הלכה בפי רבו, 
אמה. יש סוברים  2000יל הוא מידת אורך/מרחק שאורכה אין מדובר ב"ַמייל" שוהג בימיו במדיות שוות. הִמ 

  ק"מ כמידה מקורבת) 12מ'. כתבתי כאן  1200מ', ויש המעריכים אותה בכ  960שהיא זהה ל 
  

כאשר רבו תן לו רשות, או כאשר מדובר במיעה  -במקרים מסוימים מותר לתלמיד לפסוק בקרבת רבו , כי ציין
  מידית של אדם מאיסור.

מותר לאדם ללמד בפי רבו, ורק  -כמו כן, כתב השו"ע שיש אומרים שדברים ידועים ופשוטים הכתובים בספרים 
  אין לתלמיד להורות בפי רבו. -דברים הדורשים חידוש או השוואת עייים וכד' 

  דגיש כי הגבלות ותאים אלו אים מופיעים בספר החיוך.
  
  
  

  פטור ממסים ובימיו וביאור הדרשה
  (שהיו עשות בעבר על ידי אשים מן השורה שגויסו לשם כך)ספר החיוך מלמד על הפטור של תלמידי החכמים מעבודות ציבור 

(המוטלים על כל אדם, או המוטלים על כלל אשי העיר ומתחלקים בייהם, או מזדמים ואים קבועים וכן הפטור שלהם ממיסים שוים 

  . )ובקיצור, כול סוגי המיסים - וקצובים
עלה, ובכך כולם ירצו ללכת יחס מיוחד זה ועד להקות להם מעמד ( שמירה על כבודם ומוראם -ם לפטור זה הטע

  ).בדרכם, כפי שהוסבר בשורש המצווה
מעיין לבחון האם גם בימיו יש פטורים היתים ללומדי התורה? וכיצד אחו ו/או החברה מתייחסים לכך? אפשר לדון 

אם יש. האם הפטורים ובעים בימיו מטעם כבוד, או שיש  - בושא הפטור מגיוס לצבא, מלגות שוות, הקלות במיסים
  לכך סיבות אחרות?

  
את הפטור של תלמידי  מסכת בבא בתרא ח, א]תלמוד [ב הסמיכו חכמיםעליו  :]י ,ח[ ושעבה הפסוקספר החיוך מביא את 

ִריםְמָעט ִמַּמָּשא ֶמֶל#  ַוָּיֵחלּו ,ַּגם ִּכי ִיְתּו ַבּגֹוִים ַעָּתה ֲאַקְּבֵצם: "חכמים ממסים (בפסוק, המילה "שרים" בלי ו' החיבור. בתלמוד מופיע  ".ֹשָ

  הוא כפי שמובא כאן) בו', וכך בחוברת, אך המקור

, מלשון לתות אהבה)"יתו",  - זרו אחרי הגויים בגלות (חַ אומר שגם אם עם ישראל יְ (על פי רש"י שם) פשוטו של הפסוק 
  "יחלו") לאחר שעברו תחת עול ומשא הבבלים.-הקב"ה בסופו של דבר יקבצם ויגאלם בבוא העת, והם יגיעו כועים (

  אחר: אולם חכמיו דרשו אותו באופן
, עתה, אזי בגוייםתורה בעודם  ילמדואם בי ישראל  מתפרש בדרשה זו מלשון ישו (משיות), ילמדו תורה. - "ִיְתּו"

  ואגאלם, כך מבטיח ה'.   אקבצםבאופן מיידי 
ִריםַּמָּשא ֶמֶל1 " - במשמעות של יתבטלו, כלומר יבטלו מהם את החובות של- " ַוָּיֵחלּו" לומר מיסים עול המלך, כ –" ֹשָ

ועבודות ציבור.


