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את1המפרשי� לכבד שהכוונה התורהספרביארו

הלכה הוא ספרֿתורה שכיבוד מכיו� ואול� ולומדיו.

"מילי2בשולח�ֿערו� שה� עניני� ללמדנו באה אבות ומסכת

באופ�3דחסידותא" המשנה את לפרש לכאורה, מוכרחי�, ,

אחר.

" � המשנה בדברי לדייק יש מהוגופועוד � מכובד"

דוקא? "גופו" על הדגש

עצמו: יוסי רבי של בהנהגתו להתבונ� יש הדברי� להבנת

במדרש המלוכה)4מסופר מבית (גבירה "מטרונה" על

מעשי ה� מה (כגו�, שונות שאלות יוסי לרבי להציג שנהגה

היה יוסי ורבי העול�?) את לברוא שסיי� לאחר הקב"ה

מלהשיב להמנע היה שיכול למרות שאלותיה. על לה משיב

שהיא מצוות לאות� כלל נגעו לא שהשאלות ובפרט � לה

כל על לענות יוסי רבי השתדל זאת כל ע� � בה� מחוייבת

של בעיניה �א התורה כבוד את להעלות כדי וזאת שאלותיה,

"מטרונה". אותה

רבי נתכוו� התורה" "כבוד באומרו כי לומר יש זה לפי

וכבודה קרנה את שיעלה כזה באופ� התורה להסברת יוסי

הבריות. בעיני

יש חסידות מידת עלֿפי כי יוסי רבי מלמדנו אפוא זאת

וכמו הדי� מצד מחוייב שאינו במקו� ג� התורה את לכבד

ואי� התורה על שאלות שואלת נוכריה אשה הנ"ל: במקרה

להשיב יוסי רבי טרח א�ֿעלֿפיֿכ� � עליה� לענות חיוב כל

את יכבדו ("הבריות") העול� אומות שג� בכדי עליה�,

התורה.

" הלשו� נקט יוסי שרבי הסיבה ג� שכ�גופוזו מכובד",

בתניא (כנאמר היהודי של לגופו ורק א� שייכות יש :5לגויי�

א� העול�"), אומות לגופי בחומריותו הנדמה החומרי �"הגו

ושייכות. קשר כל לגויי� אי� � היהודי לנשמת הנוגע בכל

בעיני מכובדת תהיה שהתורה משתדל יהודי כאשר לכ�,

מכבדות הבריות העול�), (אומות הבריות בעיני ג� כול�,

גופו". "את

קורח) פרשת מוצ"ש � תשל"ח קודש (שיחות

היא הנשמה יהודי אצל עיו�: צריכי� המשנה דברי

אליה טפל רק �והגו עוסקת6העיקר המשנה כאשר זה, לפי .

את להדגיש עליה היה הבריות"), על ("מכובד האד� בכבוד

!?�הגו את ולא הנשמה

" הביטוי ועוד: שו�בריותזאת לה� שאי� למי מתאי� "

בבחינת וה� מידותיה�) מצד ולא שכל� מצד (לא מעלה

בעלמא" שנבראו7"בריות היא היחידה שמעלת� דהיינו ,

להיות השבח מהו � השאלה אפוא נשאלת הקב"ה. עלֿידי

שכאלה? נחותות "בריות" עלֿידי מכובד

הקב"ה) של חכמתו (שהיא התורה כבוד הוא: ההסבר

והבטחות). הנמקות ללא (ג� בפשטות המתחייב דבר הוא

כרוכה להיות התורה כבוד על השמירה עשויה לעיתי� אול�

נתוני� ישראל בני בהיות שכ�, .�הגו חיי שמציבי� בקשיי�

זאבי�" שבעי� בי� אחת כ"כבשה שהקפדה8בגלות יתכ� ,

קשיי� לה� תסב התורה לכבוד הקשורי� עניני� על יתרה

בזה. וכיוצא בפרנסה

אזי התורה, את מכבד יהודי כאשר המשנה: לנו אומרת

יפריעו שלא בלבד זו לא ביותר הנחותות ה"בריות" אפילו

.�הגו בעניני לו יסייעו �א ה� אלא הגשמיי�, �הגו בעניני לו

על �בתוק עומד יהודי שכאשר בפועל, רואי� ג� כ� ואמנ�

לו רוחשת סביבתו � יהדות לעניני הקשור בכל עקרונותיו

� התורה את המכבד "כל בו ומתקיי� והערכה גופוכבוד

ה על ".בריותמכובד

(1820 עמ' ג, כר� תשד"מ, התוועדויות' � ('תורתֿמנח�

ורע''ב.1) יורה2)רש''י קמו, סימ� רמד.�אורח�חיי סימ� א.3)דעה ל, קמא ש4)בבא ו. ד, בראשית�רבה ראה לדוגמה

ועוד. ז. מט.5)יז, לב.6)פרק פרק תניא ש.7)ראה ה.8)תניא תולדות תנחומא מדרש
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