
ל יצחק ז"תשס●ט"בית


רוחני משגיח

*

ר" זכאי'אמר בן הבריות:יוחנן כבוד גדול כמה וראה שהולך,בוא שור

חמשה ארבעה,ברגלו כתיפו על שהרכיבו (שה עט"ב". :)ק

מובנת בלתי היא זו להתבזות.הרגשה עצמו את השפיל שהגנב אחרי

ש לגנוב כדי המלוכלכת מהרפת מבעליובגניבה התוצאות,ה לכל הוא ומוכן

זו מלאכה של של,האיומות בצערו השתתפות על לחשוב הדעת על יעלה איך

הגניבה,הגנב בזמן כתיפו על השה לשאת הוא מרגיש,שצריך שאיננו דבר

?בעצמו

הבריות אהבת של בענין התורה בהשקפת גדול למוד איפא לפנינו

הבריות י.וכבוד בעין לראות האנושיוהחובה המין כל את והפחות,פה הגרוע אף

דוגמתן,במעלה שאין ושפלות פחיתות של ובנושא בזמן מתוך,גם זה וכל

אלקים"ש בצלם שנברא אדם ויצירתו,"חביב .במהותו

חז דברי יובנו המוסרית"ובזה בעמקותם מאד המענינים אלה "ל והרגת:

הבהמה ואת האשה חטאה–את מה בהמה חטא אדם שבאהא?אם מפני לא

תיסקל הכתוב אמר לפיכך ידה על ק.תקלה דברים שאינה;ו"והלא בהמה ומה

לרע טוב בין להבחין תיסקל,יודעת הכתוב אמר ידה על לאדם תקלה שבאה ,על

אכו על מות לדרך חיים מדרך ומתעהו להטעותו לחברו הגורם כיוצא.כ"אדם

אומר אתה אשר,בדבר המקומות כל את תאבדון הגוייםאבד שם (עבדו דברים.

ק)ב,יב דברים ולא:ו"והלא שומעין ולא רואין לא שאינן ואילנות מקומות ומה

ידיהם,מדברים על תקלה שבאה השחת,על הכתוב מן,אמר ובער וכלה שרוף

אכו,העולם על מות לדרך חיים מדרך ומתעהו להטעותו לחברו שגורם ;כ"אדם

כל את להחריב תורה אמרה מה האילנותוכי כל את ולאבד הלאו(המקומות נגד

עצה,של את תשחית אדם?)לא של גנותו שמזכיר ק.מפני חס"והלא כך אם ו

רשעים"הקב של כבודן על צדיקים"ק,ה של כבודן על שמעוני(".ו ,ילקוט

תרכד,קדושים'פ ).רמז

מקודם* נדפס זה המשגיחמאמר מרן של שבתורה,ל"זצבספרו .)עג-סט'עמ,ד"ח(המאור
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אלקים בצלם שנברא האדם גדלות ערך גודל בזה אנו שחסה,רואים עד

פושעהתו של כבודו על גם מגונותגרה מידות ובעל את,מור להרוג וצותה

בקהל תוודע לא שגנותו כדי את,הבהמה להרוס ישראל נצטוו גם זה ומפני

הנעבדים העבירה,הבתים עושי של גנותם את לפרסם שלא למה,כדי זה ?וכל

האדם כבוד שבקלים,יען קל גם במרום,ויהי מאד הוא הצלם,חשוב אלקיםמפני

כהלכה.שבו נשמר כבודו העצים השחתת ידי שעל של,והואיל בגדר כבר זה אין

תשחית" ".בל

חז מאמר בזה להביא לעניננו"וראוי הקולע "ל אין. אמרו מה מפני

חברתה בכוס שותה האשה?הסוטה שתית זה בכוס אומרים הבריות יהיו שלא

כאן.פלונית "אף כשבשור: יולד,או כי עז (או כ" ולא,)כז,בויקרא נולד שור

נולד ד?עגל משום מסכה"כתיבאלא עגל להם (עשו ל" קראו,)ח,בשמות ולפיכך

עגל קראו ולא שור (הכתוב )ח'סיאמור,תנחומא".

חז התעמקו כמה עד מאוד כבוד"נפלא בשמירת כזה חסד להמציא ל

התורה צו כפי המאררים המים בהשקאת שנענשה מבעלה הסוטה ובודאי,האשה

שנאמר כמו הדבר לפרסם חשבון בזה "יש עמה: בקרב לאלה האשה והיתה

בה:י"וברש( אלין הכל (שיהיו ה)". עוד)כז,במדבר כזו קלקלה תבא שלא

הזכרונות.בישראל שישארו כאלה ענינים לעשות הראוי מן זה לפי ולכאורה

לעתיד גם הסוטה השקאת ב,של עוד זה דבר יארע שלא הלמוד .ישראלמצד

אנו רואים כאן זולתו,להיפך,והנה כבוד בשמירת מאד דק הסוטה,הרגש של ,אף

לפניה חברתה ששתתה זה בכוס אחרת סוטה את,שכשתשתה מישהו יכיר אולי

ע עלבון מזה ויצא רחוקה"הכוס זכירה .י

בדיוקהכלרשעתועלהנענשהרשעעםאף.'החסדיגודלרואיםאנובזה

של במדה ולאשמים החטא על לו שמגיע מה רק אותו שיענישו פרטית השגחה

רחוק,יותר עלבון של מחשש להשמר מנת על רחוקות המצאות להמציא כדי עד

אלקיםאדםחביב"שמפניזהוכל,להשיגהקצרההאדםשמחשבת בצלם ".שנברא

חז לנו הראו זה עגל"ודבר השם את להזכיר התורה מזהירות גם ,ל

הרצ מצב במועדיםבאותו הקרבנות הקרבת של והמרומם להעליב,יני שלא כדי

המקריבים האנשים רגשות את מעשה,ולהעציב את זכרונם על זה שם בהעלות

הזהב" למען,"עגל המעשה אותו להזכירם היה המועיל מן אולי לכאורה כי אם

עוד יחטאו ולא יהודי,אלא.יבושו כל של הפנימית חובתו היא שזו תבחינ,משום

תמיד" נגדי המרום–"וחטאתי חובת לא האדם,אך בכבוד מאד נזהרים שם כי

בפרט ישראל ובכבוד עגל,בכלל במלה מלהשתמש התורה .נמנעה
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האדם בגדלות העליונה השגחה של חשבונה מגיע כמה עד אנו רואים

שבו אלקים להאדם,וצלם שיש הצער גודל הרגשת ידי רחוק,על באופן אף

לזולתוואחר,ביותר הצער את והגורם המביא האדם של הגדולה אינו.יותו כי

פשטו מחיל והתביעה האחריות המוטלת,דומה חובתו במילוי נזהר היה שלא

פשוטים בענינים בזמן,עליו הצבא בראש העומד המצביא של הגדולה לאחריותו

להוראותיו,המלחמה מחכים החיילים להביאשכל יוכל מצדו הדעת היסח ואשר

והמדינה הצבא לכל גדול מה,משבר כל על אחראי הוא גדלותו מצד האדם כן

חז שאמרו כמו מאד מבהיל באופן ידו על "ל"שנעשה הקב: שברא את"בשעה ה

עגן גן אילני כל על והחזירו נטלו הראשון נאים.האדם כמה מעשי ראה לו אמר

הן שבר,ומשובחים מה בראתיוכל בשבילך ותחריב,אתי תקלקל שלא דעתך תן

עולמי (את רבה". ז,קהלת )פרשה

חז מאמר בזה להביא ראוי ענינינו הבא"ולהבהיר "ל הזיל: דמעות שלש

משמאלו,עשו ואחת מימינו עינו,אחת בתוך נקשרה אחת"ע".ואחת דמעה י

מצרים גלות השניה"וע,נתהוותה בבל–י השלישית"וע,גלות אדום–י ;גלות

ישראל של משונאיהם ופליט שריד נשאר לא עינו מתוך הוא גם יצא ".ואילו

פ( תנחומא סי'מדרש דמעותיו)טו'קדושים במרום העריכו כיצד מכאן למד אתה

יעקב את יצחק כשבירך שהוריד עשו ויבך"שנאמר,של קולו עשו "וישא

כז( גזעו,)לח,בראשית בני כל את סימל שעשו כולםמשום בכי את כלל .ובכיו

ע אף האדם של הצער הרגשת מצד האדם גדלות מזה אנו ספורות"רואים דמעות י

לזולתו,ואופניהם המצער האדם של האחריות גודל שני יעקב,ומצד בני שכל עד

הללו דמעות בשל שונות מגלויות סבלו הדורות כל סוף עד .וגזעם

גדלותו את שמים הערכת מגיעה היכן האדםועד אלקים,של צלם בגלל

טובה במידה גם פורעניות,שבו ממידת כל,המרובה מעשה ידי יוכל-שעל דהו

עליונה למדרגה ממעל,להתרומם הבורא חסדי לקבל ומוכשר מסוגל שיהיה ,כדי

חז ממאמר למדים הבא"אנו "ל מלך: בלאדן בן בלאדן מראדך שלח ההיא בעת

חזקיה אל ומנחה ספרים שמע,בבל חזכי חלה (קיהכי ב". "יב,כ,מלבים כתב)

חזקיה,לו למלכא דירשלים,שלום לקרתא רבא,שלום לאלהא נבוכדנצר.שלום

הווי דבלאדן התם;ספרא הווי לא שעתא להן.ההיא אמר אתא כתביתו,כי ?היכי

למיכתב לכו איבעי רבא,הכי לאלהא דירושלים,שלום לקרתא שלום,שלום

חזקיה פרוונקא,לואמרו.למלכא ליהווי איהו דאיגרתא בתריה.קריינא ,רהט

פסיעות שלש רהט ואוקמיה,כי גבריאל קב.אתא שלש"אמר פסעת אתה ה

כבודי בשביל מלכים,פסיעות שלשה ממך מעמיד שאני (חייך צוהסנ". ).דרין
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של פסיעותיו שלש שעשו העצום הרושם על מדבריהם למד אתה

ה כבוד לשם עבודתו"אע',נבוכדנצר חובת לשם היתה ודאי שכוונתו כמזכיר,פ

מעשיו,המלך בכל בחברה,לדייק המקובלים הנימוס דרכי על שמירה ולשם

הגבוהה מיוחד,האנושית ככבוד גם להתפרש יכלו האלו שהפסיעות מכיון אבל

בשבילן',לה לנבוכדנצר מיוחד שכבר לשלם במרום הגדול הצורך והוא,נתגלה

זמ לאחר בכיפהנעשה מלך תחתיו,ן עמים להדביר ועצום רב היה מלכותו וכוח

ושונים רבים מלכים על מרותו ישעיה,ולהטיל הנביא "כתיאור עמים: מכה

סרה,בעברה בלתי בואך...מכת לקראת לך רגזה מתחת רפאים,שאול לך עורר

ארץ עתודי גוים,כל מלכי כל מכסאותם (הקים יד". ל)ט,ישעיה נותן נוהנביא

בחייו נבוכדנצר של הרודני שלטונו מכח נאמן ציור המלכים,כאן שגם עד

בשאול אתו בפגשם ויראו פחדו מותן לאחר האדם,האחרים גדלות מכח זה וכל

אלקים"ו בצלם שנברא אדם ".חביב

האדם של גם שכרו מאד גדול שאם מעיין לכל ברור לעיל האמור מכל

טוב דבר בעשותו שבפחותים השכר,הפחות את בדמיונו אפילו לשער יוכל מי

בה והדבוק התורני ליהודי ומזומן ש'המוכן ימיו שנקראו"כל ישראל חביבין

למקום ".בנים

חז דברי לנו יובנו שהתבאר מה כל הבאים"ולפי "ל אומר: היה הוא

בצלם שנברא אדם יתרה,חביב בצלםחבה שנברא לו (נודעת ג". )יד,אבות

מוסיף,ולכאורה בדבריומה התנא שנברא"לנו לאדם לו נודעת יתירה חבה

הקודמים,"בצלם הדברים בצלם"על שנברא אדם בזה?"חביב לומר ,ויש

חז באופן"כי האדם של ומהותו עצמיותו את בהערכתם בדבריהם הסתפקו לא ל

בצלם שנברא הוא חביב כי הענינים,מופשט בקצרה לפנינו הראו אבל

ע זה"שמסתעפים שהבאנווז,י כמו מהחיים דוגמאות לפי מורגש,ה כמה עד

מהאדם כלשהי צער את,בשמים להרכיב שעליו הגנב כמו שבפחותים הפחות אף

עונשו את להקטין מתחשבים ובזה אותו גונב כשהוא כתפו על כמה,השה ועד

צער שגורם זה על האדם של אחריותו וגודל עשו של דמעותיו בשמים מורגש

לחברו לנבוכדנצר,כלשהו כמו כלשהי טוב העושה בעד הטוב וזה,וגמילת

חז באמרם"שהוסיפו בצלם"ל שנברא לו נודעת יתרה להתעמק,"חבה ראוי כי

ובעתיד מהעבר החיים מציאות מכל זה שתהיה,בענין לו"בכדי כמה"נודעת עד

של המושג בצלם"מגיע שנברא אדם תכלית"חביב ה,לאין באמונת כל'ויתדבק

ולבריותימ למקום רצוי ויהיה טובים בדרכי ילך כאשר חייו .י




