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פרשת בראשית
םינ  ינ  ינפ

"וואאא-אא-אוווו!" צעק דוד כשהוא טס במורד המסדרון לאחר שהחליק אל 
תוך שלולית שהשאיר שם השרת של הישיבה. דוד נחת על גבו כשכאב גדול לופת 
תוהה  לזוז,  יכולת  מבלי  רגעים  מספר  למשך  שכב  הוא  הנפילה.  מעוצמת  אותו 
לעצמו איך הוא מעולם לא הבחין שהתקרה היתה צבועה בבז'. אך הוא התעשת 

מספיק מהר בכדי לרוץ לעבר אלעזר ויהודה שראו את כל מה שקרה.

"איך השרת הזה יכול להיות כזה 'שלימזל' ולהרטיב כך את הרצפה מבלי להזהיר 
אותנו?!" אמר דוד לחבריו. "והוא עוד יודע שאנחנו עולים כעת מארוחת הצהריים! 

למה הוא לא הניח את שלט ההזהרה?! הוא פשוט בזבוז כסף לישיבה!"

למרות שדוד רק לחש, פיני השרת ידע בדיוק מה הוא אומר שם ופניו הלבינו 
מבושה כשדמו אזל. הוא רצה להתנצל, אך הרב הרצברג, מנהל הישיבה לצעירים, 

תפס את דוד בידו והוביל אותו לתוך המשרד שם דרש בשלומו.

"בסדר" אמר דוד, "רק שמאד מאד רטוב... אבל ברוך השם, בחסד, יכולתי לשבור 
את הגב שלי בגלל השרת הזה!"

פרטי.  באופן  אתך  לדבר  לכאן,  לך  קראתי  שבעטיה  הסיבה  זו  דוד,  "למעשה, 
כואב לי שזה קרה בכזו צורה, ושכואב לך, אך אני חושב שההחלקה שלך אל תוך 
'שלולית השרת' היא הזדמנות טובה בשבילך ללמוד משהו. משהו חשוב. והוא: 
האדם ההוא שמנגב שם בחוץ את הרצפה, הוא לא רק שרת. הוא בן אדם! וקוראים 

לי פיני בן עמי.

"זה מה שהרב רצה לומר לי?" אמר דוד. "שהוא בן אדם? האם לא כל השרתים 
הם בני אדם?"

"בדיוק כך!" אמר הרב הרצברג. "בדיוק על זה רציתי לדבר אתך – על מה זה אומר 
שהוא 'בן אדם'."

הרב הרצברג פתח את חומש בראשית שהיה מונח על שידתו והביט בדוד. "אני 
הולך לקרא לפניך פסוק מעניין מפרשת השבוע ואז נחשוב ביחד מה הוא מלמד 
אותנו. תקשיב למילים הבאות בזהירות: " 'ויברא אלוקים את האדם בצלמו', השם 
את  שברא  כפי  לבראו  בחר  לא  הוא  האדם,  את  יצר  הוא  שכאשר  כאן  לנו  אומר 

הפיל, את הקנגורו ואת הזחלים. הוא ברא את האדם כ-דמו-תו!" 
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"אבל הרב הרצברג, זה בלתי אפשרי! אף אחד לא יודע איך השם נראה. אני בטוח 
שהוא לא נראה כמונו. יש לי אוזניים גדולות ונמשים. והוא כנראה לא נראה גם 

כמוך, למרות שיש לך זקן והכל". 

"בדיוק"! אמר הרב הרצברג. "לכן המפרשים הקדישו הרבה מזמנם בכדי לנסות 
להבין מה הפסוק הזה אומר. על מה הוא מדבר. כי ברור שאין הכוונה שלהשם יש 

אף, שפתיים ואוזניים – זה ברור! אז מה הכוונה שכולנו נבראנו בדמותו?"

"לא ברור לי," אמר דוד. "אולי זה אחד מדברי הסוד והקבלה, הענינים הפחות 
מובנים שלרוב האנשים אין את היכולת להשיג בהם."

"זה נכון, דוד" אמר הרב הרצברג. "אני בטוח שיש בזה גם כוונה מאד עמוקה שרק 
צדיקים גמורים יכולים להבין, אך הרב שלי, הרב אביגדור מילר זצ"ל, לימד אותנו 
שכל פסוק בתורה אמור להיות מובן לכל אדם אף שנמצא הוא ברמה הפשוטה 
ביותר של צורת המבט על ענייני  והוא אמר שחלק מהסודות החשובים  ביותר. 
של  הפשוט  בהסבר  מצויים   – עליהם  שנסתכל  רוצה  שהשם  באופן  הזה  העולם 

הפסוקים."

"אז מהו הסוד הפשוט של הפסוק הזה?" שאל דוד. "האם מותר לי לדעת?"
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"בוודאי", חייך הרב הרצברג. "לכן קראתי לך לכאן. למשרד. ואתה עומד להיות 
מאד מופתע שהפסוק הזה מדבר ממש על 'פיני'! הפסוק אומר לנו שהשם ברא את 

פיני בדמותו".

"פיני?! את פיני השרת?! השם לא נראה כמוני ולא כמוך, ולפיני הוא כן דומה?! 
אתה מתכוון לומר שהשם הוא קירח?! "

"לא, דוד. הפסוק אינו מדבר על איך שאנחנו נראים. זה לא מדבר על כך שכל בן 
אדם נראה כמו השם, אלא שלכל בן אדם באשר הוא יש קצת מגדלותו של השם 
"ויפח באפו נשמת חיים" וזה אומר שהשם  בו. כאשר ברא השם את האדם כת': 
שם קצת מעצמו, קצת מהשלמות הנצחית שלו בכל בן אדם. ובגלל זה כל בן אדם 

שאתה רואה אמור לקבל יחס וכבוד עצום.

האדם ההוא שניגב את הרצפה אינו "השרת". והעובדה שאתה נמצא כבר חודש 
– אומרת, שאתה לא קיימת את הפסוק  בישיבה ואינו מכיר את שמו של השרת 
הזה. הוא פיני – בן אדם אמתי, עם רגשות אמתיות, עם גדלות אמתית בתוכו, וזה 

דבר עליו הנך צריך לחשוב בכל פעם שהנך רואה אותו. "

דוד פסע אל מחוץ למשרדו של הרב הרצברג בידיעה שיש לו עבודה. וכי מה 
טעם יש בללמוד את ההסבר של הפסוק אם אינך עומד לקיימו?

וניגב את הרצפה. דוד קרא אליו  וכך, צעד דוד לכיוון המסדרון, שם עמד פיני 
בחיוך: "שלום אדון פיני! תודה לך שאתה מקפיד שהכל יהיה כאן נקי כל כך! אנחנו 

מעריכים את זה!"

חיוך  עם  כולם  אל  להתייחס  הולך  הוא  ואילך  שמעתה  ביודעו  התרחק,  ודוד 
ובכבוד – מכיוון שזו צורת היחס הבלעדית שמגיעה לאדם שנברא בדמותו ובצלמו 

של האלוקים.

שבת שלום ומבורך!
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