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 חובת המוסריות של האדםר ומקת כדוהיה

 הרב דב ברקוביץ/ לחברו ולאחר 
 

הים ברא אותו זכר ונקבה ברא ובצלם אל, צלמובהים את האדם וויברא אל": בבראשית נאמר 

זה ספר תולדות אדם ביום ברא אלוהים אדם בדמות אלוהים עשה : "ובהמשך( כז,א) "אותם

 .(ב-א, ה" )אדם ביום היבראם זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שמם, אתו

 

דוברי והתרבויות , הגזעים, םניוהש םבין המיני, םעקרון הבריאה מאחד בין כל בני האד

באשר  םי האדנן והדמיון בין בוויון השודגש עקרותר מונית ביובמשמעות הראש. הלשונות

 . הם

 

, עזרה הדדית ,הכבודנושא , שוויון בין בני האדם וכמ חסד ערכי םמדגישי םדייוהמקורות היה 

 . דועוד ועולת ודאגה לז

 

ות בחרנו להביא יברוח האוניברסאל". אדם םלאד םאד"כי  םטי אינטרנשיונל מאמיניסבאמנ

ח ות על גבי לולתלוניתן לצטט . םת האדויור זכוהיהדות כמק מקורותמספר מובאות מ

 :גייה נבחרתון סביב סולפתח די ולהקריא בכיתה א, תודעוהמ

 

, חובה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. חביב אדם שנברא בצלם: יה אומרהוא ה"

 (ד"משנה י' מסכת אבות פרק ג, משנה)..." בצלם אלוהים עשה את האדם( בראשית ט.)..שנאמר

 

 [(יח, טי)ויקרא ]) ":'ואהבת לרעך כמוך אני ה"

 

זה ספר תולדות ': ומרבן עזאי א: זה כלל גדול בתורה: כמוך רבי עקיבא אומר ךואהבת לרע"

 ('קדושים פרשה ב, ספרא) " אין כלל גדול מזה' אדם

 

, אלא בהיקפו, שהרי אין לך בחינה עליונה במוסר מאהבת זולתו כעצמו...ואהבת לרעך כמוך"

את בני האומה , בזה שהוא מקיף לא רק את משותפי הגזע, באוניברסליות שלו

" ללאומיה ולגזעיה, את האנושיות כולה, שהאת כל ילודי א, אלא את כל האדם...הישראלית

 (מוסר המקרא והתלמוד, רבי שלמה זלמן פינס)
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 :חוק הטבע הוא חוק העזרה ההדדית

 
מרים את תרומתו לבניין ' מקיים את דבר ה, במידת כוחו שניתנה לו, כל אחד במקומו ובזמנו"

 ('איגרת ד/ וןאיגרות צפ/ רבי שמשון רפאל הירש)" 'הכל עבדי ה: הכלל

 

ואף אחד אינו , כולם מקבלים ונותנים, אהבת אין סוף מאחד ומקשר את כל הנבראיםמעגל "

והכלל למען , כל אחד מהם בתוך הכלל ולמען הכלל, כולם פועלים יחד ;מקיים לעצמו בלבד

אלא כל אחד מקבל , אין יצור בעולם אשר ישמור את מהותיו ואמצעיו לעצמו בלבד. הפרט

 ('איגרת ד /ןאיגרות צפו/ רבי שמשון רפאל הירש)" לשם מילוי ייעודו, משפיע ומושפע ,ונותן

 

, משל לאדם שעומד ליד המים: פירש הבעל שם טוב -"כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם"

כן יטיב , הרי ככל שישפיל את עצמו ויכוף קומתו לעומת המים. ורוצה לראות צלו במים

כך צריך להיות לב האדם כפוף . כן ימעט לראותו, שיתרומם ויזדקףואילו כל כמה . לראותו

 (.ז"ט, אוצר משלי חסידים א)וכל שיכופף עצמו יטיב לראותו , תמיד

 

 :לזולתו –ם דמהות הא

 

 ..."שבכל אדם ואדם יש כוח להטיב לזולתו: ואכן כשנתבונן בכוחות האדם נראה דבר נפלא"

 .[(ז"סיון תש)ונה התב ,(ממיר)הרב רבי ירוחם ליבוביץ ]

 

  ([יג,ב)אבות ' מס] "יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלך"

 ([ יב,ב)אבות ' מס]" יהי ממון חבירך חביב עליך כשלך"

   ([ה,א)אבות ' מס] "יהיו עניים בני ביתך"

  ([ד,א)ן "אדר' מס] "יהא אדם ממתין בדבריו ולא יהא מקפיד על דבריו"

  .([מט)בבא מציעא ' מס] "יהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק"

  ([יט,ג) הקהלת רב] "הרודפיןה מבקש דמן של נרדפים מן "לעולם הקב"

  .([נ)פסחים ' מס] "לעולם ידבר אדם בלשון נקיה"

  (ה"רמז נ, פרשת נח, ילקוט שמעוני) "לעולם ידבר אדם בלשון כבוד"

  ([יז,ב)רות רבה ] "לעולם יהא אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין"

  :([כ)מס תענית ] "ואל יהיה קשה כארז קנהולם יהא אדם רך כלע"

 :([מז)מס ברכות ] "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות"

 
 
 

18  


