לומדים יהדות כל היום בכל מקום בעולם

תכנית לימודים  - 2017היפה והמכוער
יופי ואמנות
ישנה מסורת עשירה ומגוונת של אמנות יהודית שנטועה בהיסטוריה ,בתרבות ,ובדת .כיצד יכולה האמנות לחזק את הקשר ליהדות? אילו
דלתות פתוחות בפנינו? במשכן ,בבתי כנסת עתיקים ,ובבתים היום ,האמנות היהודית מחבר אותנו לחוויה האנושית ופוקחת את עינינו
לראות מעבר למראה החיצוני.

יופי – גן עדן עלי אדמות
נבחן את מושג היופי כפי שהוא משתקף במקורותינו ואת יחסו ל"טוב" .באמצעות סיפורים ומימרות מן התלמוד נגלה פנים שונות של
השימוש הלשוני והתרבותי בשני המו שגים .החלק השני של היחידה יוקדש להתבוננות מחודשת בסיפור האכילה מעץ הדעת ,ובו נברר מה
בין עולמנו שלנו לבין גן העדן ,והאם ניתן לשחזר את היופי הבראשיתי בחיי היומיום.

יופי ,כוח ,ופיתוי
האם יופי הוא תנאי מקדים להשגת עמדת כוח? האם יופי יכול להוות גם חיסרון? נבחן סיפורים על מספר דמויות מקראיות כדי לבדוק את
הקשר בין יופי לכוח.

הידור מצווה :יופי ,יראת כבוד ,ועשייה
בקיום המצוות ,אפשר ללכת לפי החוק היבש ,אבל אפשר גם לקיים מצווה באופן שמהדר את המצווה .התלמוד מעודד אותנו לקיים מצוות
באופן נאה יותר ,ומכאן נולד המושג "הידור מצווה" .יחידה זו בוחנת את היחס בין יופי ורוחניות ,דרך מעשים.

מראות הנשים הצובאות :יופי ,תשוקה ,והשכינה
ספר שמות מתעד תרומה מוזרה למשכן – הנשים תורמות למשכן מראות .מיהן הנשים שמאחורי התרומה המוזרה הזו ,ומהו הסיפור
שלהם? מדוע משה רצה לדחות את התרומה הזו? יחידה זו מתייחסת לשאלה אם יכולים לדור בכפיפה אחת.

הכלי המכוער והאומן שעשאו
האם יש ערך להערכת הקנקן בנוסף למה שיש בו? נבדוק רעיונות שונים להערכת היפה והמכוער במקורות ,ונקרא תוך כך במספר סיפורים
מעניינים ומשעשעים בתלמוד.

אל תסתכל בקנקן (חטיבת ביניים)
נק רא טקסטים שבוחנים את המושגים יפה ומכוער .ביחידה זו נבחן סיפורים בתלמוד שמציעים תובנות לגבי יופי חיצוני ופנימי ,ומאתגרים
אותנו להסתכל מעבר לשטחי.

העולם יפה (יסודי)
האם יש ברשותכם משהו בעל יופי מיוחד? מדוע הוא יפה בעיניכם? האם יש משהו יפה שאינכם יכולים להשיג? נדבר על היופי בעולם ועל
הקשר בין היהדות ליופי.

2

יופי ואמנות
הרב פרץ וולף  -פרוזן

הקדמה ( 5דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות!
ביחידה זו נבחן את הקשר בין אמנות יהודית חזותית לתפיסת היופי .אנשים בכל תרבות בעולם משתמשים באמנות על מנת לבטא
אסתטיקה  ,על אף שהתפיסה האסתטית משתנה מתרבות לתרבות .היהדות אינה חריגה במובן זה :קיימת אמנות חזותית נרחבת
בהיסטוריה היהודית ,וזו מסייעת לנו להתחבר להיסטוריה ,לתרבות ,ולדת .היום נעיין באמנות יהודית עם פן דתי ,תוך שימוש בטקסטים
יהודיים שיסייעו לנו לגלות עוד אודות האופן שבו התעסקות באמנות מתכתבת עם מושג היופי.

> שאלו:
.1
.2
.3
.4

אילו סוגים של אמנות יהודית יצא לכם להכיר?
איזו אמנות יהודית יש בביתכם? כיצד היא מעשירה את ביתכם? האם באמנות זו יש יופי?
האם הייתם פעם בתוך בית כנסת יפה? מה גרם לו להיות יפה?
האם לדעתכם האמנות היא בהכרח יפה?

חלק ראשון :מקומות יפים ( 20דקות)
מסורת היצירה היהודית מתחילה כבר בתורה ,ביצירת המשכן .המשכן היה מקום שכינת האל בקרב בני ישראל במדבר ,ומקום המפגש בין
העם לקב"ה :הפרקים המפורטים בספר שמות מבארים כל מידה שנדרשת לבניית המשכן .הטקסט משמעותי משום שהוא מייצג שרטוט
לייצור אובייקטים טקסיים ואתר מקודש.

מקור  :1שמות כו ,א:
ֲשה א ָ ָֹֽתם׃
ּות ֵ֤כלֶת וְאַ ְרגָמָ ן֙ ְות ַֹלֶ֣עַ ת ָש ִ֔ ִּני כְ ר ִּ ִֻ֛בים מַ ֲע ָּ֥שה חֹ ֶׂ֖שב ַתע ֶ ָּ֥
ֲשה ֶ ֶ֣ע ֶשר י ְִּרי ֹֹ֑עת ֶ֣שש מָ ְש ָ֗ ָזר ְ
וְאֶ ת־הַ ִּמ ְש ָכָּ֥ן תַ ע ֶ ֶׂ֖

> שאלו:
 .1מדוע חשוב שהמשכן יהיה יפה?
 .2כיצד ניתן לחוות את האמנות כמייצגת דבקות ונאמנות לערכי היהדות?
נביט במספר דוגמאות מן ההיסטוריה היהודית ,ונראה כיצד יהודים מארצות שונות ייצרו אמנות דתית על מנת להמשיך את המסורת של ייפוי
אתרי קדושה ,מסורת שהחלה עוד בימי המשכן.

> בקשו מהמשתתפים לעיין בתמונות הבאות בחברותא .חברותא היא לימוד משותף בזוג .עיון משותף מאפשר
שיתוף ברעיונות ותובנות תוך כדי לימוד.
עיינו בתמונות בחברותא ,והתייחסו לשאלות הבאות.
* הערה למורה :הוסיפו תמונות משלכם לפי מה שמתאים לקבוצת הלומדים שלכם.
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שמאלה :חמת טבריה (המאה ה. )4-צילום :זאב ראובן .סד-ראג'נה ,גבריאלה .אמנות יהודית ,הארי נ .אברמס ,אינק ,מו"לים,
ניו יורק ( ,311 ,)1997עמ' . 414למטה :בית הכנסת גווגץ' בוורשה ,פולין (המאה ה  ,)17-ופרט מתוך בית הכנסת .מקור :1
 http://bit.ly/gdjl-polin1מקור http://bit.ly/gdjl-polin2 :2

דוגמאות להקדשות בתמונות מבית הכנסת בגווגץ':
"אמר ריש לקיש כל כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע" (תלמוד בבלי ,ברכות ח ,ע"א)
"אמר ר' יוחנ ן בשעה שהקב"ה בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה מיד הוא כועס" (תלמוד בבלי ,ברכות ו ,ע"ב)
ש ֵמעַ ְבקֹול עַ ְבּדֹו?" (ישעיהו נ ,י)
"מי בָ כֶם י ְֵרא ה'ֹׁ ,
ִ
"א"ר יודן כל מי שעונה אמן בעולם הזה זוכה לענות אמן לעתיד לבא" (דברים רבה ז ,י)

> שאלו:
.1
.2
.3
.4
.5

מה אתם רואים בתמונות? האם הן הפתיעו אתכם?
מה דומה ומה שונה בין שני בתי הכנסת המתוארים כאן?
האם לדעתכם יש יופי בבתי הכנסת? מדוע ,או מדוע לא?
מהו המקום היפה ביותר שבו התפללתם? מה העניק למקום את יופיו?
כיצד אמנות או סביבה יפה עשויים לחזק את הקשר שלנו ליהדות?

> בקשו מן המשתתפים לשתף את הקבוצה בתובנות שלהם.
רצפת הפסיפס של בית הכנסת בטבריה הוא מן המאה ה 4-לספירה .זוהי אחת הדוגמאות העתיקות ביותר של אמנות יהודית שנשתמרו.
הפסיפס מתאר גלגל מזלות עם ארבע עונות ,איור של ארון הברית והמנורות ,וטקסט ביוונית עתיקה .הפרטים והטקסטים מעידים על
כישרונם של האמנים.
בית הכנסת בגווגץ' נבנה סביב שנת  1640בפולין (היום אוקראינה) .בית הכנסת שרד פגיעה במהלך מלחמת העולם הראשונה ,אך נשרף
כליל במלחמת העולם השנייה .לאחרונה נעשה שחזור של בית הכנסת ,והשחזור כיום עומד כמיצב קבוע במוזיאון להיסטוריה של יהודי פולין
ב וורשה .התקרה והבימה ,שעליה קוראים מן התורה ,מקושטים בעושר רב עם גילופי עץ של חיות וקליגרפיה מורכבת .הטקסטים המצוירים
בקצוות ובפינות הם ציטוטים מתוך התנ"ך והתלמוד.

4

תארו לכם שאתם נמצאים בתוך בית הכנסת בגווגץ' .תארו לכם כיצד אתם מרגישים כאשר אתם מביטים למעלה וקוראים את הציטוטים
מתוך התנ"ך והתלמוד ,בתוך הסביבה היפהפייה הזו .התבוננו בטקסטים המצוירים ,אותם אפשר לקרוא כסיפור שנוגע לכם" .אני שכן טוב!",
או "אני מתפלל במניין ומשמח את הקב"ה!" .אתם עשויים לחוש יראת כבוד ,שאתם מתחברים לרצון הא-ל ,ושיש לכם חלק לעולם הבא.
הכתובות הם חלק מיופי הסביבה ,ויופי הסביבה מחדיר משמעות לטקסט.
הדים לבית הכנסת העתיק אפשר למצוא בבית הכנסת מן המאה ה 17-עם גלגל המזלות ,חפצי הקודש ,והטקסטים המקודשים .יש קשר
עמוק בין נוכחותם של טקסטים דתיים במקומות יפים לקדושת המקום .השורשים היהודיים של אמנות מעין זו מורכבים בשל הדיבר השני
בעשרת הדיברות ,שאוסר על עבודה זרה (יצירת פסלים ופולחן פסלים) .יש מי שמפרש את הציווי כאיסור גורף על כל ביטוי אמנותי ,בייחוד
פיסול .לפי דעה זו ,הגישה היהודית לאמנות חזותית היא שונה מאוד מזו של תרבויות אחרות ,בפרט במסורות של העולם המערבי.

חלק שני :האם יש גבול ליופי? ( 15דקות)
במקור  1נקרא את הדיבר השני.

> בקשו מאחד המשתתפים לקרוא בקול את מקור .1

מקור  :1שמות כ ,ג-ד ,כ
ָל־תמּו ָנִ֔ה ֲא ֶ ֵ֤שֶ֣ר בַ ָש ַ ֙ ֶ֣מי ִּ֙ם ִּמ ִ֔מַ עַ ל ָֽו ַ ֲא ֶ ָּ֥ש ָ֛֩ר בָ ָ ֶֶׂׂ֖֨א ֶרץ ִּמ ָ ִ֖֜ ֹ֑ת ַַּ֣֖ ַחת ַו ֲא ֶ ָּ֥שֶ֣ר בַ ַ ֶׂ֖מֶַּ֣֣֖יִּם ִּמ ַ ָּ֥תֶַּ֣֣֖חַ ת
ֶ֣ ָֽל ֹא י ְִּה ֶיָֽה־לְ ךִ֛ ָ֛֩ אלהים אֲח ִּ ֶׂ֖ ִ֖֜רים עַ ל־פָ ָָ֗ ָֽנ ַי ֶ֣ ָֽל ֹא ָֽ ַתע ֲֶֶׂ֨שה־לְ ךָּ֥ ֶ֣ ֶ ֙ ֶ֣פסֶ ֙ל ְוכ ְ
אלהי ז ִ֔ ָָהב ָּ֥ל ֹא תַ ע ֲֶׂ֖שּו ל ֶ ָָֽכם:
ל ָָ֗ ָָֽא ֶרץ ָּ֥ ...ל ֹא תַ ע ֲֶׂ֖שּון ִּא ִּ ֹ֑תי ֱא ֵ֤להי כֶ֙ סֶ ֙ף ו ֶ֣

> בקשו מן המשתתפים לקרוא בקול את מקור .2
במקור  ,2הרמב"ם מציע הסבר נוסף של האיסור המקראי .הרמב"ם (המאה ה ,12-ספרד ומצרים) היה רופא ,הוגה דעות ,ותלמיד חכם,
שלכתביו הייתה השפעה מכרעת בעולם היהודי.

מקור  :2רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות עבודה זרה ג ,טו-טז:
ֲבֹוד ת כֹוכ ִָּבים ֶש ֶנאֱמַ ר (שמות כ כ) "ל ֹא תַ עֲשּון ִּא ִּתי" כְ לֹומַ ר צּורֹות ֶשל ֶכסֶ ף ְוזָהָ ב ֶשאינָם
אָ סּור ַלעֲשֹות צּורֹות לְ נֹוי וְאַ ף עַ ל ִּפי ֶשאינָּה ע ַ
צּורת הָ אָ דָ ם ִּבלְ בַ ד .לְ ִּפיכְָך אין ְמצַ יְ ִּרים ל ֹא
ֲבֹודת כֹו ָכ ִּבים .וְאין ִּאּסּור לָצּור לְ נֹוי אֶ לָא ַ
טֹועים וִּידַ מּו ֶשהם ַלע ַ
אֶ לָא לְ נֹוי כְ די ֶשל ֹא י ְִּטעּו בָ הֶ ן הַ ִּ
ּצּורה בֹולֶטֶ ת כְ גֹון הַ ּצִּ יּור וְהַ כִּ יּור ֶש בַ ְט ַר ְקלִּ ין ְו ַכיֹוצא בָ הֶ ן ו ִִּּאם צָ ר לֹוקה .אֲבָ ל ִּאם
צּורת הָ אָ ָדם .וְהּוא ֶש ִּת ְהיֶה הַ ָ
ְבעץ ְול ֹא ְב ִּסיד ְול ֹא ְבאֶ בֶ ן ַ
רֹוק ִּמין בָ אָ ִּריג הֲ רי אלּו מֻ תָ רֹות
צּורה של ִּסימָ נִּ ין כִּ גֹון הַ ּצּורֹות שעַ ל גַבי הַ לּוחֹות וִּהַ טַ ִּבלִּ יֹות אֹו צּורֹות ֶש ְ
ּצּורה מ ִּשקַ עַ ת אֹו ָ
הָ י ִָּתה הַ ָ

> שאלו:
 .1מה החשש שהביא לאיסור? כיצד אמנות יהודית עשויה להיות מושפעת על ידי האיסור?
 .2כיצד ההסבר המובא ברמב"ם משנה את ההבנה של הטקסט המקראי? אילו חששות מבטא הרמב"ם?
בעוד שהדיבר השני אוסר על "פסל וכל תמונה" ,הרמב"ם מבהיר שהאיסור לעשות פסל הוא רק כדמות אדם .הרמב"ם חושש שביצירת דמות
כזו אנו – הצופים – עלולים לחשוב שלאותה דמות יש כוחות ,ונתפתה לעבוד לאותם פסלים.
המשנה מס פרת על רבן גמליאל שרחץ בבית מרחץ שבו פסל של אפרודיטה ,האלה היוונית של יופי ואהבה.

מקור  :3משנה ,עבודה זרה ,ג ,ד:
יטי ,אָ מַ ר לֹו ,כָ תּוב ְבתֹו ַר ְת ֶכםְ ,ול ֹא י ְִּדבַ ק ְבי ְָדך ְמאּומָ ה
רֹוד ִּ
לֹוספֹוס אֶ ת ַרבָ ן ג ְַמלִּ יאל ְבעַ כֹוֶ ,שהָ יָה רֹוחץ בַ מֶ ְרחָ ץ ֶשל אַ ְפ ִּ
רֹוקלֹוס בֶ ן ִּפ ְ
ָשאַ ל ְפ ְ
אתי ִּבגְ בּולָּהִּ ,היא
יבין בַ מֶ ְרחָ ץּ .וכְ ֶשיָצָ א אָ מַ ר לֹו ,אֲנִּ י ל ֹא בָ ִּ
יטי .אָ מַ ר לֹו ,אין ְמ ִּש ִּ
רֹוד ִּ
ִּמן הַ ח ֶרםִּ .מ ְפני מָ ה אַ תָ ה רֹוחץ בַ מֶ ְרחָ ץ ֶשל אַ ְפ ִּ
נֹותנִּ ין לְ ך מָ מֹון
יטי נֹוי לַמֶ ְרחָ ץ .דָ בָ ר אַ חרִּ ,אם ְ
רֹוד ִּ
ֲשה אַ ְפ ִּ
אֹומ ִּריםַ ,נע ֶ
יטי נֹוי ,אֶ לָא ְ
רֹוד ִּ
ֲש ה מֶ ְרחָ ץ לְ אַ ְפ ִּ
אֹומ ִּריםַ ,נע ֶ
בָ אתָ ה ִּבגְ בּולִּ י ,אין ְ
הַ ְרבהִּ ,אי אַ תָ ה נִּ כְ נָס ַלעֲבֹודָ ה ז ָָרה ֶשלְ ך עָ רֹום ּובַ עַ ל קֶ ִּרי ּומַ ְש ִּתין ְבפָ נֶיהָ  ,וְזֹו עֹומֶ דֶ ת עַ ל ִּפי הַ ִּביב ְוכָל הָ עָ ם מַ ְש ִּתינִּ ין לְ פָ נֶיהָ  .ל ֹא ֶנאֱמַ ר
אֶ לָא אֱלהיהֶ ם .אֶ ת ֶשנֹוהג בֹו ִּמשּום אֱלֹוּהַ  ,אָ סּור .וְאֶ ת ֶשאינֹו נֹוהג בֹו ִּמשּום אֱלֹוּהַ  ,מֻ תָ ר.

> שאלו:
 .1מה מפתיע בסיפור שמביאה המשנה?
 .2כיצד מבחינים בין אמנות יפה לסכנה שראוי להתרחק ממנה?
 .3האם לדעתכם רבן גמליאל ראה יופי בפסל ,גם אם לפסל לא הייתה משמעות דתית עבורו?
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בסיפור הצבעוני הזה ,הטקסט מבחין באופן משמעותי בין בית מרחץ יפה עבור אפרודיטה ,לבין בית מרחץ שבו אפרודיטה משמשת לקישוט
בית המרחץ בלבד .כוונת יוצר הפסל ומטרת הפסל הם ש מגדירים מתי האמנות היא קישוט ,ומתי היא עבודה זרה .בניגוד לדתות אחרות
שמשתמשות בפסלים של דמויות אנושיות גם באמנות וגם בפולחן ,היהדות ייצרה פחות פסלים בדמות אנושית .למרות זאת ,היהדות כן
אימצה תרבות אמנותית משמעותית ,והעצימה וייפתה היבטים רבים ביהדות.

חלק שלישי :הערכת היופי שבאמנות ( 15דקות)
להוגים ופרשנים יהודיים יש הרבה לומר על יופי ואמנות .כפי שתשימו לב ,רבים מן הטקסטים הבאים תופסים צורה לפי הפרשנות שמייחס
הכותב לדיבר השני.
הרב אברהם יצחק הכהן קוק ( ) 1865-1935היה הרב הראשי האשכנזי הראשון לפני קום המדינה ,אחד המייסדים של הציונות הדתית ,וחכם
גדול .במקור  4מובא קטע מתוך איגרת שכתב הרב קוק למייסדי בצלאל ,בית הספר לאמנויות בירושלים.
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מקור  :4הרב קוק ,מכתב לכבוד פתיחת בית ספר בצלאל לאמנויות
מלבב המחזה ומרהיב לראות את אחינו רבי הכשרון ,גאוני היופי והאמנות ,המוצאים מקום הגון בשדרות הרחבות והגבוהות של
החיים הכלליים ,ורוח מרום נשא אותם להביאם ירושלימה ,לעטר את עירנו הקדושה ,שהיא כחותם על לבנו ,בפרחיהם הנחמדים,
להיות בקרבה לכבוד ולתפארת ,גם לברכה ותועלת...
כל המרחב הגדול של הנוי וההידור ,היופי והציור ,מותר לישראל .רק קו אחד ,שרטוט אחד ...הוא אומר הרבה ברוחו ,אבל רק מעט
הוא פוגם את החרושת והאמנות ,למרות כל המגמות האדירות שלו" :כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם".

> שאלו:
 .1מה תוכלו לומר על ההתלהבות של הרב קוק לגבי אמנות ויופי? מה מדאיג אותו?
 .2מדוע משמעותי שהרב קוק הציע תמיכה כזו לבית ספר לאמנויות בשעת ייסודו?
במקור  ,5הרב עדין אבן -ישראל שטינזלץ הוגה על אמנות בתוך הבית .הרב שטינזלץ הוא אחד מהוגי הדעות החשובים בימינו ,והוא ידוע
בעיקר בזכות פירושו לתלמוד ויצירותיו על תורת הקבלה.
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מקור  :5הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ" ,הבית" ,תשובה.
 ...בעוד שהגדולים שבכל דור הזהירו אותנו נגד ייפוי עצמי מוגזם ,הם עודדו קישוט וייפוי של חפצים טקסיים .ספר התפילה ,כוס
הקידוש ,קופסת האתרוג ,כלי ההבדלה – כל אלה עוררו השראה באמנים ובעלי מלאכה .אין חובה לאמץ צורה מסוימת ,ואין צורך
להתייחס לאסתטיקה של הדורות הקודמים – על אף שאפשר לשמר את הצורות המסורתיות אם רוצים לעשות כן .אבל לאורך
ההיסטוריה היהודית ,ניכרים מוטיבים מסוימים בשינויים קלים לטכניקות ויישום לפי התקופה והמקום .בכל אופן ,חפצים טקסיים
אסתטיים הם חלק חשוב מכל בית יהודי.
לסוגיית הקישוט יש גם היבט שלילי :כפי שישנם חפצים וסמלים שמייצגים את רוח היהדות – לדוגמא ,הסמל העתיק של המזרח,
ציור קיר או בד שמסמן את כיוון ירושלים – ישנם גם חפצים שנוגדים את רוח היהדות :סמלים או מוטיבים אומנותיים שקשורים
לתרבויות או דתות אחר ות שאין מקומן בבית היהודי .גם אם אין לבעל החפץ עניין במשמעות החפץ ,אלא רק ביופיו ,חפצים
שמוצגים בצורה בולטת בבית וודאי יש להם השפעה ,גם אם עדינה ,על הצופים בה .אולי יש מקום לעיין בצורות כאלה באלבום או
בספר ,אבל לא על קירות הבית.

> שאלו:
 .1למה מתכוון הרב שט ינזלץ כשהוא כותב כי "חפצים טקסיים אסתטיים הם חלק חשוב מכל בית יהודי"?
 .2כיצד עשויים ראיית חפץ יפה וקישוט הסביבה להשפיע על ההתנהגות שלנו?
 .3האם נוכל להעריך את היופי שבחפצי קדושה בלי להתייחס למאפיין הקדושה?
לפי שני המקורות שקראנו ,מעבר לערך האסתטי ,יש לחפצים יפי ם ערך רוחני; אף על פי שישנם חששות הלכתיים לגבי גבולות של עבודה
זרה ,המסורת היהודית מעודדת גם יצירה אמנותית.
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> שאלו:
 .1האם יופי באמנות תמיד קשור לקדושה? כיצד?
 .2מה מרוויחים מבעלות על חפצים יפים?
 .3האם יש חפצים יפים או פרטי אמנות בחייכם שאינם משמשים כחפצי קדושה? מהם?
יופי מעורר בנו תחושות שגורמות לנו לנצור את הסיבה שמאחורי החיבור שלנו לאותו החפץ (או אדם ,או מקום).

סיכום ( 5דקות)
במקור הבא ,הרב שטינזלץ מעודד אותנו לשקול דרכים שונות לראות חפץ ולחוות את היופי שבו.
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מקור  :6הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,בראשית
על מנת לחדור עמוק יותר לתוך שני סוגי הידיעה ,עלינו להכיר בכך שתפיסה רגשית היא דרך לשלמות ,דרך לראות את האובייקט
מתוך שלמות יחסית לעצמי ,בעוד שהמטרה או התפיסה המדעית וודאיים ,ומודעים למהות החפץ .ההבדל בין משורר שמביט בפרח
ומתפעל מיופיו ,לבין ב וטניקאי שסופר את עלי הכותרת ,הוא לא רק ההבדל בין הדבר שבו מביט הצופה ,אלא גם בגיוון הרגשי.

> שאלו:
 .1מנו מספר דרכים שבהן אפשר להביט בחפץ או אובייקט לפי דברי הרב שטינזלץ בקטע שקראנו?
 .2האם הבטה באובייקט מסוים גורמת לאותו אובייקט להיות יפה? כיצד עשוי הדבר להשפיע על מי שעומד בבית כנסת או במשכן?
ההכרה ביופיים של דברים ,ההכרה בקיום היופי ,היא חלק משמעותי מן הסיבה שאנו מעריכים אובייקטים .היופי הפיסי של אובייקט שנוצר או
עוצב באופן יצירתי משמש לתפיסת הרגשית והסמלית של האופן שבו אנו חווים את החיים .אנו יוצרים אמנות וצורכים אמנות כחלק מדחף
אנושי עמוק להביע תהודה רגשית ולשתף את החוויה הזו עם אחרים .בין אם במשכן ,או בבתי כנסת עתיקים ,או באמנות בביתנו היום,
אמנות יהודית עשויה לחבר אותנו ליופי ואולי אף לעצמה האלוקית.
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יופי ואמנות
דף מקורות

חלק ראשון :מקומות יפים
מקור  :1שמות כו ,א:
ֲשה א ָ ָֹֽתם׃
ּות ֵ֤כלֶת וְאַ ְרגָמָ ן֙ ְות ַֹלֶ֣עַ ת ָש ִ֔ ִּני כְ ר ִּ ִֻ֛בים מַ ֲע ָּ֥שה חֹ ֶׂ֖שב ַתע ֶ ָּ֥
ֲשה ֶ ֶ֣ע ֶשר י ְִּרי ֹֹ֑עת ֶ֣שש מָ ְש ָ֗ ָזר ְ
וְאֶ ת־הַ ִּמ ְש ָכָּ֥ן תַ ע ֶ ֶׂ֖

למעלה :חמת טבריה (המאה ה)4-
צילום :זאב ראובן .סד-ראג'נה ,גבריאלה .אמנות יהודית ,הארי נ .אברמס ,אינק ,מו"לים ,ניו יורק ( ,311 ,)1997עמ' 414
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.
למעלה :בית הכנסת גווגץ' בוורשה ,פולין (המאה ה  ,)17-ופרט מתוך בית הכנסת ,למטה
מקורhttp://bit.ly/gdjl-polin1 :

מקורhttp://bit.ly/gdjl-polin2 :
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חלק שני :האם יש גבול ליופי?
מקור  :1שמות כ ,ג-ד ,כ
ָל־תמּו ָנָ֔֡ה אֲ ֶשֶׁ֣֤ר בַ ָש ַ ֶ֣֙מיִםֶ֣֙ ִמ ַָ֔֡מעַ ל ֹֽ֣וַאֲ ֶ ֶׁ֥ש ָ֛֩ר בָ ֶָׂ֨א ֶרץ ִמ ִָ֖֜תֶַׁ֣֤ חַ ת וַאֲ ֶ ֶׁ֥שֶׁ֣֤ר בַ ַמֶׁ֣֤יִם ִמ ַ ֶׁ֥תֶׁ֣֤חַ ת לָ ָָֽ֗ ֹֽ֣א ֶרץ ֶׁ֥ ...ל ֹׁא
ה־ל ֶׁ֥ך ֶ ֶ֣֙פסֶ ֶ֣֙ל ְוכ ְ
ֹֽ֣ה־ל ָ֛֩ך אלהים אֲ ֵח ִ ִ֖֜רים עַ ל־פָ ָָֽ֗ ֹֽ֣נ ַי ֹֽ֣ל ֹׁא ֹֽ֣ ַתע ֲֶֶׂ֨ש ְ
ֹֽ֣ל ֹׁא י ְִה ֶי ְ
ֵאלהי ז ָ֔֡ ָָהב ֶׁ֥ל ֹׁא ַתעֲשּו לָ ֶ ֹֽ֣כם:
ַתעֲשּון ִא ִתי אֱ ל ֵהי ֶ֣֙ ֶכסֶ ףֶ֣֙ ו ֵ

מקור  :2רמב"ם ,משנה תורה ,הלכות עבודה זרה ג ,טו-טז:
לֹומר צּורֹות ֶשל ּכֶסֶ ף ְוזָהָ ב ֶשאֵ ינָם אֶ לָ א ְלנֹוי
בֹודת ּכֹו כ ִָבים ֶשנֶאֱ ַמר (שמות כ כ) "ל ֹׁא ַת ֲעשּון ִא ִתי" ּכְ ַ
אָ סּור לַ ֲעשֹות צּורֹות ְלנֹוי וְאַ ף עַ ל ִפי ֶשאֵ ינָּה ֲע ַ
צּורת הָ אָ ָדם ִב ְלבַ דְ .ל ִפיכְָך אֵ ין ְמצַ יְ ִרים ל ֹׁא ְבעֵ ץ ְול ֹׁא ְב ִסיד וְל ֹׁא
בֹודת ּכֹוכ ִָבים .וְאֵ ין ִאּסּור לָ צּור ְלנֹוי אֶ לָ א ַ
ִידמּו ֶשהֵ ם לַ עֲ ַ
טֹועים ו ַ
ּכְ ֵדי ֶשל ֹׁא י ְִטעּו בָ ֶהן הַ ִ
ּצּורה ֵמ ִש ַקעַ ת אֹו
ִתה הַ ָ
לֹוקה .אֲ בָ ל ִאם ָהי ָ
ּצּורה בֹולֶ ֶטת ּכְ גֹון הַ ּצִ יּור וְהַ ּכִ יּור ֶשבַ ְט ַר ְק ִלין ְוכַיֹוצֵ א בָ ֶהן ו ִִאם צָ ר ֵ
צּורת הָ אָ ָדם .וְהּוא ֶש ִת ְהיֶה הַ ָ
ְבאֶ בֶ ן ַ
רֹוק ִמין בָ אָ ִריג הֲ ֵרי אֵ לּו מֻ ָתרֹות
ימנִ ין ּכִ גֹון הַ ּצּורֹות ֵשעַ ל גַבֵ י ַהלּוחֹות ו ִַהטַ ִב ִליֹות אֹו צּורֹות ֶש ְ
צּו ָרה ֵשל ִס ָ

מקור  :3משנה ,עבודה זרה ,ג ,ד:
אּומה ִמן
תֹור ְתכֶם ,וְל ֹׁא י ְִדבַ ק ְבי ְָדך ְמ ָ
יטי ,אָ ַמר לֹוּ ,כָתּוב ְב ַ
רֹוד ִ
לֹוספֹוס אֶ ת ַרבָ ן ג ְַמ ִליאֵ ל ְבעַ ּכֹוֶ ,ש ָהיָה רֹוחֵ ץ בַ ֶמ ְרחָ ץ ֶשל אַ ְפ ִ
רֹוקלֹוס בֶ ן ִפ ְ
ָשאַ ל ְפ ְ
בּולי,
אתה ִבגְ ִ
אתי ִבגְ בּולָ ּהִ ,היא בָ ָ
יבין בַ ֶמ ְרחָ ץּ .וכְ ֶשיָצָ א אָ ַמר לֹו ,אֲ נִ י ל ֹׁא בָ ִ
יטי .אָ ַמר לֹו ,אֵ ין ְמ ִש ִ
רֹוד ִ
הַ חֵ ֶרםִ .מ ְפנֵי ָמה אַ ָתה רֹוחֵ ץ בַ ֶמ ְרחָ ץ ֶשל אַ ְפ ִ
נֹותנִ ין ְלך ָממֹון ַה ְרבֵ הִ ,אי אַ ָתה נִ כְ נָס
יטי נֹוי לַ ֶמ ְרחָ ץָּ .דבָ ר אַ ֵחרִ ,אם ְ
רֹוד ִ
ֲשה אַ ְפ ִ
אֹומ ִריםַ ,נע ֶ
יטי נֹוי ,אֶ לָ א ְ
רֹוד ִ
ֲשה ֶמ ְרחָ ץ ְלאַ ְפ ִ
אֹומ ִריםַ ,נע ֶ
אֵ ין ְ
ֶיה .ל ֹׁא נֶאֱ ַמר אֶ לָ א אֱ להֵ יהֶ ם .אֶ ת ֶשנֹוהֵ ג בֹו
עֹומ ֶדת עַ ל ִפי הַ ִביב ְוכָל הָ עָ ם ַמ ְש ִתינִ ין ְלפָ נ ָ
ּומ ְש ִתין ְבפָ נֶיהָ  ,וְזֹו ֶ
בֹודה ז ָָרה ֶש ְלך עָ רֹום ּובַ עַ ל ֶק ִרי ַ
לַ ֲע ָ
ִמשּום אֱ לֹוּהַ  ,אָ סּור .וְאֶ ת ֶשאֵ ינֹו נֹוהֵ ג בֹו ִמשּום אֱ לֹוּהַ  ,מֻ ָתר.

חלק שלישי :הערכת היופי שבאמנות
מקור  :4הרב קוק ,מכתב לכבוד פתיחת בית ספר בצלאל לאמנויות
מלבב המחזה ומרהיב לראות את אחינו רבי הכשרון ,גאוני היופי והאמנות ,המוצאים מקום הגון בשדרות הרחבות והגבוהות של החיים
הכלליים ,ורוח מרום נשא אותם להביאם ירושלימה ,לעטר את עירנו הקדושה ,שהיא כחותם על לבנו ,בפרחיהם הנחמדים ,להיות בקרבה
לכבוד ולתפארת ,גם לברכה ותועלת...
כל המרחב הגדול של הנוי וההידור ,היופי והציור ,מותר לישראל .רק קו אחד ,שרטוט אחד ...הוא אומר הרבה ברוחו ,אבל רק מעט הוא פוגם
את החרושת והאמנות ,למרות כל המגמות האדירות שלו" :כל הפרצופים מותרים חוץ מפרצוף אדם".

מקור  :5הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ" ,הבית" ,תשובה.
...בעוד שהגדולים שבכל דור הזהירו אותנו נגד ייפוי עצמי מוגזם ,הם עודדו קישוט וייפוי של חפצים טקסיים .ספר התפילה ,כוס הקידוש,
קופסת האתרוג ,כלי ההבדלה – כל אלה עוררו השראה ב אמנים ובעלי מלאכה .אין חובה לאמץ צורה מסוימת ,ואין צורך להתייחס
לאסתטיקה של הדורות הקודמים – על אף שאפשר לשמר את הצורות המסורתיות אם רוצים לעשות כן .אבל לאורך ההיסטוריה היהודית,
ניכרים מוטיבים מסוימים בשינויים קלים לטכניקות ויישום לפי התקופה והמקום .בכל אופן,
חפצים טקסיים אסתטיים הם חלק חשוב מכל בית יהודי.
לסוגיית הקישוט יש גם היבט שלילי :כפי שישנם חפצים וסמלים שמייצגים את רוח היהדות – לדוגמא ,הסמל העתיק של המזרח ,ציור קיר או
בד שמסמן את כיוון ירושלים – ישנם גם חפצים שנוגדים את רוח היהדות :סמלים או מוטיבים אומנותיים שקשורים לתרבויות או דתות אחרות
שאין מקומן בבית היהודי .גם אם אין לבעל החפץ עניין במשמעות החפץ ,אלא רק ביופיו ,חפצים שמוצגים בצורה בולטת בבית וודאי יש להם
השפעה ,גם אם עדינה ,על הצופים בה .אולי יש מקום לעיין בצורות כאלה באלבום או בספר ,אבל לא על קירות הבית.

סיכום
מקור  :6הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,בראשית
על מנת לחדור עמוק יותר לתוך שני סוגי הידיעה ,עלינו להכיר בכך שתפיסה רגשית היא דרך לשלמות ,דרך לראות את האובייקט מתוך
שלמות יחסית לעצמי ,בעוד שהמטרה או התפיסה המדעית וודאיים ,ומודעים למהות החפץ .ה הבדל בין משורר שמביט בפרח ומתפעל
מיופיו ,לבין בוטניקאי שסופר את עלי הכותרת ,הוא לא רק ההבדל בין הדבר שבו מביט הצופה ,אלא גם בגיוון הרגשי.
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יופי – גן עדן עלי אדמות
הרב מאיר קליין

הקדמה ( 2דקות)
בחלקו הראשון של שיעור זה נבחן את מושג היופי כפי שהוא משתקף במ קורותינו ואת יחסו ל"טוב" .באמצעות סיפורים ומימרות מן התלמוד
נגלה פנים שונות של השימוש הלשוני והתרבותי בשני המושגים .החלק השני יוקדש להתבוננות מחודשת בסיפור האכילה מעץ הדעת ,ובו
נברר מה בין עולמנו שלנו לבין גן העדן ,והאם ניתן לשחזר את היופי הבראשיתי בחיי היומיום.

חלק ראשון :מהו "יפה" ומהו "טוב"? ( 35דקות)
> ערכו דיון קצר ונסו לאפיין מה נחשב בעיניכם ל"טוב" ומה ל"יפה" .הגדרות שלימות של המושגים הן נושא שגם פילוסופים
מתקשים בו ,אבל אפשר להיעזר בדוגמאות מתחומים שונים ולנסות להכליל אותם.
לעיתים שימושה של מילה בש פה המדוברת חושף את האופן שבו אנשים מבינים אותה ואת מקומה בתרבות .למילה "יופי" כמה מילים
נרדפות בעברית :נוי ,פאר ,הדר ועוד .כך גם למילה "טוב" :מעולה ,משובח ,ראוי וכדומה .הסיפור שלפנינו מבוסס על אי הבנה בנוגע לשימוש
במילה "יפה" ,שהיו לו השלכות מרחיקות לכת.
רקע היסטורי :ינאי המלך ,או יהונתן אלכסנדר ,היה השליט בממלכת החשמונאים בין השנים  103-76לפנה"ס .הוא שימש גם ככהן גדול
בבית המקדש השני והיה מקורב לכת הצדוקים .ינאי נטל מידי חכמי הסנהדרין הפרושים סמכויות שלטוניות ,ובעקבות מרד שפרץ נגדו הוציא
להורג רבים ממנהיג יהם .שמעון בן שטח ,שהיה אחיה של המלכה שלומציון ,הוחבא על ידי אחותו ,אך יהושע בן פרחיה נאלץ לברוח יחד עם
תלמידו ישו .למרות שלפי סדר הזמנים לא נראה שמדובר בישו המפורסם ,דאגה הצנזורה הנוצרית להשמיט את הסיפור ממהדורות התלמוד.

מקור  :1תלמוד בבלי מסכת סנהדרין קז,ב
כדקטלינהו ינאי מלכא לרבנן אזל יהושע בן פרחיה וישו לאלכסנדריא של מצרים .כי הוה שלמא שלח ליה שמעון בן שטח :מיני
ירושלים עיר הקדש ליכי אלכסנדריה של מצרים :אחותי ,בעלי שרוי בתוכך ואנכי יושבת שוממה .קם אתא ואתרמי ליה ההוא
אושפיזא ,עבדו ליה יקרא טובא .אמר :כמה יפה אכסניא זו .אמר ליה :רבי ,עיניה טרוטות .אמר ליה :רשע! בכך אתה עוסק? אפיק
ארבע מאה שיפורי ושמתיה.
[תרגום :כשהרג ינאי המלך את החכמים ,הלך יהושע בן פרחיה וישו לאלכסנדריה של מצרים .כשנעשה שוב שלום ,שלח לו שמעון
בן שטח :ממני ,ירושלים עיר הקודש ,לך ,אלכסנדריה של מצרים :אחותי ,בעלי שרוי בתוכך ואנכי יושבת שוממה .עמד ובא בחזרה,
והזדמנה לו אכסניה אחת .עשו לו שם כבוד גדול .אמר :כמה יפה אכסניה זו! אמר לו ישו :רבי ,עיניה טרוטות (-סגלגלות) .אמר לו:
רשע! בכך אתה עוסק? הוציא ארבע מאות שופרות והחרים אותו].
טעותו של התלמיד מבוססת על ריבוי המשמעות בדברי רבו .בלשון חז"ל ,המילה "אכסניא" יכולה להתפרש כמתייחסת לאורח,
למארח או למקום האירוח ,אך גם ה"יופי" לא הובן כראוי.

> שאלו:
 .1למה התכוון ר' יהושע במילה "יפה"? כיצד הבין התלמיד שרבו מתכוון לשבח את יופי האישה?
מעניין שגם המס ר המוצפן של שמעון בן שטח השתמש בדימוי של אישה עבור מקום ,וכפשוטו יכול היה להתפרש כאמירה בוטה .כפי
הנראה ,חכמי ישראל היו מורגלים בשפה של דימויים

מקור  :2מדרש תנחומא פרשת צו ,יג
יתכן שדבריו של יהושע בן פרחיה מבוססים על המקור הבא ,המתאר את אשתו של משה רבנו:
י ש לך אשה נאה ביופיה ואינה נאה במעשיה או נאה במעשיה ואין נאה ביופיה ,וזו נאה בכל.
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> שאלו:
 .1מה פירוש הביטוי "מעשים נאים"? האם הוא זהה ל"מעשים טובים"?
אחת הדרכים להגדיר מושג היא על ידי הפכו .גם המושג "כיעור" מציין לפעמים בלשון חז"ל תכונה שאינה קשורה לאסתטיקה פיסית.
בהקבלה ל"מעשים נאים" מופיע לא פעם גם "מעשים מכוערים" או הצהרה כמו "כמה מכוערים דרכיו" (יומא פו,א) ,ויש גם מעשים קונקרטיים
הזוכים לתואר זה ,למשל" :מכוער הדיין שנוטל שכר לדון" (כתובות קה,א).
אבל באופן מעניין ,היפוכו של "יפה" במקור הבא הוא לא "מכוער" אלא דווקא "קשה":

מקור  :3תלמוד בבלי מסכת גיטין ע,א
שמונה – רובן קשה ומיעוטן יפה ,ואלו הן :דרך ,ודרך ארץ ,עושר ,ומלאכה ,יין ,ושינה ,חמין ,והקזת דם.
"דרך" פירושה הליכה בדרכים" .דרך ארץ" היא כינוי ליחסי אישות" .חמין" הם מים חמים (שמשמשים לרחיצה או לשתייה) והקזת
דם היתה נהוגה כפעולה רפואית.

> שאלו:
 .1נסו "לתרגם" את המושגים ללשוננו .למשל" :הרבה יין זה  ,Xאבל מעט זה  ."Yאילו משמעויות של "יפה" נובעות מדברי התלמוד?
עד כה ראינו שבלשון חכמים יכולים התארים "יפה" ו"מכוער" לשמש בכמה וכמה משמעויות .אם נזכור ביטויים תלמודיים כמו "יפה אמרת",
"לתת בעין יפה" או "כמה הוא יפה (במשמעות :שווה)" ,נוכל להסיק ש"יפה" בשפה התלמודית עשוי להתפרש כ"טוב"" ,ראוי"" ,מועיל"" ,בעל
ערך"" ,מוסרי" או "נעים".
במקביל ,החל מזמן המקרא ועד ימינו אפשר למצוא שימוש ב"טוב" ו"רע" המתייחסים לאסתטיקה .על רבקה נאמר שהיתה "טֹׁ בַ ת ַמ ְראֶ ה
כ"רעֹות תֹׁאַ ר ְמאֹׁ ד" ,ולמרות שלא הזיקו לאף אחד ,קובע מלך מצרים
ְמאֹׁ ד" (בראשית כד,טז) ,ולהבדיל – הפרות בחלומו של פרעה מתוארות ָ
יתי כָהֵ נָה ְבכָל־אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם לָ ֹֽ֣ ֹׁרעַ " (בראשית מא,יט).
א־ר ִא ִ
ש"ל ֹׁ ָ
ֹֽ֣

> שאלו:
 .1מה לדעתכם מבטא חילוף המושגים "טוב" ו"יפה" בעברית?

חלק שני :בחזרה לגן-עדן ( 25דקות)
בסיפור החטא הראשון בהיסטוריה ,מופיעים לא פעם הביטויים "טוב" ו"רע" ,והעץ האסור מכונה "עץ הדעת טוב ורע" .הבה נתבונן בו שוב,
וננסה לזהות גם את ה"יפה".

מקור  :4בראשית פרק ג פסוקים א-ז
ֱלהיםַ .וי ֹאמֶ ר אֶ ל הָ ִּא ָשה :אַ ף כִּ י אָ מַ ר אֱלקים ל ֹא ת ֹאכְ לּו ִּמכֹל עץ הַ גָןַ .ות ֹאמֶ ר
וְהַ נָחָ ש הָ יָה עָ רּום ִּמכֹל חַ יַת הַ ָש ֶדה ֲא ֶשר עָ ָשה ה' א ִּ
ּומ ְפ ִּרי הָ עץ ֲא ֶשר ְבתֹוְך הַ גָן אָ מַ ר אֱלקים "ל ֹא ת ֹאכְ לּו ִּממֶ נּו ְול ֹא ִּתגְ עּו בֹו ,פֶ ן ְתמֻ תּון"ַ .וי ֹאמֶ ר
הָ ִּא ָשה אֶ ל הַ נָחָ שִּ :מ ְפ ִּרי עץ הַ גָן נ ֹאכלִּ ,
הַ נָחָ ש אֶ ל הָ ִּא ָשה :ל ֹא מֹות ְתמֻ תּון .כִּ י יֹ דעַ אֱלקים כִּ י ְביֹום ֲאכָלְ ֶכם ִּממֶ נּו – וְנִּ ְפ ְקחּו עיני ֶכם ,ו ְִּהיִּיתֶ ם כאֱלקים יֹ ְדעי טֹוב ו ָָרע.
ישּה ִּעמָ ּה ַוי ֹאכַל.
וַת ֶרא הָ ִּא ָשה כִּ י טֹוב הָ עץ לְ מַ אֲ כָל ְוכִּ י תַ ֲאוָה הּוא לָעי ַניִּם ְונ ְֶחמָ ד הָ עץ לְ הַ ְשכִּ יל ,ו ִַּתקַ ח ִּמ ִּפ ְריֹו ַות ֹא ַכל ,ו ִַּתתן גַם לְ ִּא ָ
ו ִַּתפָ קַ ְחנָה עיני ְשניהֶ ם וַי ְדעּו כִּ י עירֻ ִּמם הם ,וַיִּ ְת ְפרּו עֲלה ְתאנָה ַו ַיעֲשּו לָהֶ ם חֲ ֹגרֹת.

> שאלו:
 .1לפי הכתוב ,האם העץ היה יפה?
 .2מה לדעתכם פירוש הביטוי "טוב העץ למאכל"?
 .3מדוע רק עכשיו הבחינה האישה ש"תאווה הוא לעיניים"?

מקור  :5ביאור הרב שטיינזלץ לתנ"ך ,בראשית עמ' 45
מי שנמשך אל הרע מניח כי קיימים גם דברים שאינם נענים להגדרה הנוקשה של הטוב המוסרי ,ושאף הם טובים :טוב יפה ,טוב
עָ רב ,טוב שהוא מכשיר יעיל לתכלית אחרת .כשהאשה מגלה כי טוב העץ למאכל ,היא מנתקת בין ערכי הטוב השונים .קודם לכן
היו ערכי הנאה ,המועיל ,הערב והראוי מאוחדים ,ועתה מופיע לפתע דבר ,שאולי איננו טוב מוסרי ,מפני שהבחירה בו כרוכה
בהמריית פי ה' ,אך הוא מכיל את כל שאר יסודות הטוב – וביתר שאת.
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> שאלו:
 .1מה גרם לאישה לאכול מהעץ? האם היא האמינה לדברי הנחש או למראה עיניה?
 .2אם המשיכה אל הרע והפרדת ערכי הטוב קדמו לאכילה ,איזו השפעה נוספת היתה לפרי האסור?

מקור  :6פירוש ספורנו לבראשית פרק ג פסוק ז
(ז) ותפקחנה עיני שניהם .נתנו לב אל כל עָ רב ותענוג ,אף על פי שיזיק ,כי שימת לב וההשגחה בדבר תיקרא פקיחת עין ...וידעו כי
ערומים הם .ידעו שראוי לכסות מקום הערווה ,בהיות מעתה רוב פעולתו מכוונת לתענוג מאוס ומזיק.

> שאלו:
 .1מה מדגיש הספורנו בביטוי "אל כל ערב ותענוג"?
 .2מדוע "פקיחת העיניים" גורמת לכך ש"רוב פעולתו מכוונת לתענוג מאוס ומזיק"?
ביאורו של הרב שטיינזלץ לפסוק עשוי לענות לשאלות אלה:

מקור  :7ביאור הרב שטיינזלץ לתנ"ך ,בראשית עמ' 47
האכילה מפרי עץ הדעת טוב ורע הכניסה גורם חדש לתודעתם – הפיצול בין הערכים השונים הכלולים במושג טֹוב :המוסרי,
המהנה ,האסתטי והשימושי .לא עצם המעשה המיני התחדש להם עתה ,שכן כפי הנראה הם הכירו תחום זה גם קודם לכן .אלא
שקודם לכן עסקו בו כבעלי החיים ,בתמימות מוחלטת וללא פיצול .לאחר שאכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע ,חדרה לעולמם המודעות
למאפיין ייחודי של המיניות האנושית – היצר שאין לו גבולות פנימיים ,שאינו מוגדר על ידי ערכים אובייקטיבים .בניגוד ליצרם של רוב
היצורים ,המשמש כחלק מכורח ביולוגי ,והמוגבל על ידי צורך ושובע אובייקטיביים ,הם פגשו ביצר התלוי ברצייה .הם התוודעו אל
יכולתם לעשות או להימנע ,ותהום נפערה בפניהם .לכן – "וַיִּ ְת ְפרּו עֲלה ְתאנָה ַו ַיעֲשּו לָהֶ ם חֲ ֹגרֹת" .כיוון שאין עירומם ניטרלי ,אלא
הוא מגרה ומפתה ,אין להציגו ברבים ,והם הזדרזו לכסותו.
מצד אחד ,אכילת הפרי גורמת לפיצול הערכים להפוך מאפשרות מסקרנת לחוויה ממשית .מצד שני ,היא משפיעה על כל תחומי החיים
והופכת כל רצון וכל פעולה לחלק מהמאמץ האקטיבי והמודע לבחור בטוב ולהימנע מרע.

סיכום :דיון וסיכום ( 13דקות)
האם כעת עולות משמעויות נוספות לזיהוי בין "טוב" ו"יפה" בעברית? האם הפיצול ביניהם הוא הכרחי?

> שאלו:
 .1האם אי פעם אנחנו עושים בחירה על סמך היבט אחד בלבד של טוב?
 .2נסו לחשוב על מקרים בחייכם בהם ניסיתם לשקלל פרמטרים של טוב (בחירת בן/בת זוג ,קניית בית ,מקצוע).
בשיעור זה עסקנו במושגים ה"טוב" וה"יפה" ובשימושם במקורותינו .ראינו כי השימוש בשפה עשוי לגרום לאי הבנה חמור (המקרה של
יהושע בן פרחיה וישו) או לעיוות יסודי בתפיסה ,כפי שגרם הנחש בנאומו החלקלק והערמומי .אם כוחן של מילים כה גדול ביצירת תודעה
חדשה ובעיצוב המציאות ,אולי שימוש נכון בהן יכול לתקן את המעוות .התרבות היהודית רוויה בביטויים מילוליים המזהים בין "יפה" ו"טוב",
החל מסיפורי המקרא המכוננים ,דרך מימרות תלמודיות ועד שירי ילדים בני זמננו ("אל תכה ,זה לא נאה") .יתכן שבאמצעות ערבוב מושגי
מודע זה אנחנו מנסים לבטא שאיפה כמוסה לחשוף בתוך עולמנו שלנו "ניצוצות גן עדן" :מצבים שבהם נפגשים המוסרי והאסתטי ,הנעים
והמועיל ,ומגלים מציאות "יפה" יותר ,אלוקית יותר.
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יופי – גן עדן עלי אדמות
דף מקורות

חלק ראשון :מהו "יפה" ומהו "טוב"?
מקור  :1תלמוד בבלי מסכת סנהדרין קז,ב
רקע היסטורי :ינאי המלך ,או יהונתן אלכסנדר ,היה השליט בממלכת החשמונאים בין השנים  103-76לפנה"ס .הוא שימש גם ככהן גדול
בבית המקדש השני והיה מקורב לכת הצדוקים .ינאי נטל מידי חכמי הסנהדרין הפרושים סמכויות שלטוניות ,ובעקבות מרד שפרץ נגדו הוציא
להורג רבים ממנהיגיהם .שמעון בן שטח ,שהיה אחיה של המלכה שלומציון ,הוחבא על ידי אחותו ,אך יהושע בן פרחיה נאלץ לברוח יחד עם
תלמידו י שו .למרות שלפי סדר הזמנים לא נראה שמדובר בישו המפורסם ,דאגה הצנזורה הנוצרית להשמיט את הסיפור ממהדורות התלמוד.
כדקטלינהו ינאי מלכא לרבנן אזל יהושע בן פרחיה וישו לאלכסנדריא של מצרים .כי הוה שלמא שלח ליה שמעון בן שטח :מיני ירושלים עיר
הקדש ליכי אלכסנדריה של מצרים :אחותי ,בעלי שרוי בתוכך ואנכי יושבת שוממה .קם אתא ואתרמי ליה ההוא אושפיזא ,עבדו ליה יקרא
טובא .אמר :כמה יפה אכסניא זו .אמר ליה :רבי ,עיניה טרוטות .אמר ליה :רשע! בכך אתה עוסק? אפיק ארבע מאה שיפורי ושמתיה.

מקור  :2מדרש תנחומא פרשת צו ,יג
יתכן שדבריו של יהושע בן פרחיה מבוססים על המקור הבא ,המתאר את אשתו של משה רבנו:
יש לך אשה נאה ביופיה ואינה נאה במעשיה או נאה במעשיה ואין נאה ביופיה ,וזו נאה בכל.

מקור  :3תלמוד בבלי מסכת גיטין ע,א
אחת הדרכים להגדיר מושג היא על ידי הפכו .גם המושג "כיעור" מציין לפעמים בלשון חז"ל תכונה שאינה קשורה לאסתטיקה פיסית.
בהקבלה ל"מעשים נאים" מופיע לא פעם גם "מעשים מכוערים" או הצהרה כמו "כמה מכוערים דרכיו" (יומא פו,א) ,ויש גם מעשים קונקרטיים
הזוכים לתואר זה ,למשל" :מכוער הדיין שנוטל שכר לדון" (כתובות קה,א).
אבל באופן מעניין ,היפוכו של "יפה" במקור הבא הוא לא "מכוער" אלא דווקא "קשה":
שמונה – רובן קשה ומיעוטן יפה ,ואלו הן :דרך ,ודרך ארץ ,עושר ,ומלאכה ,יין ,ושינה ,חמין ,והקזת דם.
"דרך" פירושה הליכה בדרכים" .דרך ארץ" היא כינוי ליחסי אישות" .חמין" הם מים חמים (שמשמשים לרחיצה או לשתייה) והקזת דם היתה
נהוגה כפעולה רפואית.

חלק שני :בחזרה לגן-עדן
מקור  :4בראשית פרק ג פסוקים א-ז
ֹׁאמר הָ ִא ָשה אֶ ל
ֹׁאמר אֶ ל הָ ִא ָשה :אַ ף ּכִ י אָ ַמר אֱ לקים ל ֹׁא ת ֹׁאכְ לּו ִמּכֹׁ ל עֵ ץ הַ גָן .וַת ֶ
וְהַ נָחָ ש ָהיָה עָ רּום ִמּכֹׁל חַ יַת הַ ָש ֶדה אֲ ֶשר עָ ָשה ה' אֱ לקים .וַי ֶ
ֹׁאמר ַהנָחָ ש אֶ ל הָ ִא ָשה :ל ֹׁא
ּומ ְפ ִרי הָ עֵ ץ אֲ ֶשר ְבתֹוְך הַ גָן אָ ַמר אֱ לקים "ל ֹׁא ת ֹׁאכְ לּו ִמ ֶמנּו וְל ֹׁא ִת גְ עּו בֹו ,פֶ ן ְתמֻ תּון" .וַי ֶ
הַ נָחָ שִ :מ ְפ ִרי עֵ ץ הַ גָן נ ֹׁאכֵלִ ,
ֵאלהים יֹׁ ְדעֵ י טֹוב ו ָָרע.
יתם ּכ ִ
מֹות ְתמֻ תּוןּ .כִ י יֹׁ ֵדעַ אֱ לקים ּכִ י ְביֹום אֲ כ ְָלכֶם ִמ ֶמנּו – וְנִ ְפ ְקחּו עֵ ינֵיכֶם ,ו ְִה ִי ֶ
ישּה ִע ָמּה וַי ֹׁאכַל .ו ִַתפָ ַק ְחנָה עֵ ינֵי
ו ֵַת ֶרא הָ ִא ָשה ּכִ י טֹוב ָהעֵ ץ ְל ַמאֲ כָל וְכִ י ַתאֲ וָה הּוא לָ עֵ י ַניִם ְונ ְֶח ָמד הָ עֵ ץ ְלהַ ְשּכִ יל ,ו ִַת ַקח ִמ ִפ ְריֹו וַת ֹׁאכַל ,ו ִַת ֵתן גַם ְל ִא ָ
ְשנֵיהֶ ם ַוי ְֵדעּו ּכִ י עֵ ירֻ ִמם הֵ ם ,וַיִ ְת ְפרּו עֲ לֵ ה ְתאֵ נָה ַו ַי ֲעשּו לָ הֶ ם חֲ גֹׁ רֹׁת.

מקור  :5ביאור הרב שטיינזלץ לתנ"ך ,בראשית עמ' 45
מי שנמשך אל הרע מניח כי קיימים גם דברים שאינם נענים להגדרה הנוקשה של הטוב המוסרי ,ושאף הם טובים :טוב יפה ,טוב עָ רב ,טוב
שהוא מכשיר יעיל לתכלית אחרת .כשהאשה מגלה כי טוב העץ למאכל ,היא מנתקת בין ערכי הטוב השונים .קודם לכן היו ערכי הנאה,
המועיל ,הערב והראוי מאוחדים ,ועתה מופיע לפתע דבר ,שאולי איננו טוב מוסרי ,מפני שהבחירה בו כרוכה בהמריית פי ה' ,אך הוא מכיל
את כל שאר יסודות הטוב – וביתר שאת.
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מקור  :6פירוש ספורנו לבראשית פרק ג פסוק ז
(ז) ותפקחנה עיני שניהם .נתנו לב אל כל עָ רב ותענוג ,אף על פי שיזיק ,כי שימת לב וההשגחה בדבר תיקרא פקיחת עין ...וידעו כי ערומים
הם .ידעו שראוי לכסות מקום ה ערווה ,בהיות מעתה רוב פעולתו מכוונת לתענוג מאוס ומזיק.

מקור  :7ביאור הרב שטיינזלץ לתנ"ך ,בראשית עמ' 47
האכילה מפרי עץ הדעת טוב ורע הכניסה גורם חדש לתודעתם – הפיצול בין הערכים השונים הכלולים במושג טֹוב :המוסרי ,המהנה,
האסתטי והשימושי .לא עצם המעשה המיני התח דש להם עתה ,שכן כפי הנראה הם הכירו תחום זה גם קודם לכן .אלא שקודם לכן עסקו בו
כבעלי החיים ,בתמימות מוחלטת וללא פיצול .לאחר שאכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע ,חדרה לעולמם המודעות למאפיין ייחודי של המיניות
האנושית – היצר שאין לו גבולות פנימיים ,שאינו מוגדר על ידי ע רכים אובייקטיבים .בניגוד ליצרם של רוב היצורים ,המשמש כחלק מכורח
ביולוגי ,והמוגבל על ידי צורך ושובע אובייקטיביים ,הם פגשו ביצר התלוי ברצייה .הם התוודעו אל יכולתם לעשות או להימנע ,ותהום נפערה
בפניהם .לכן – "וַיִ ְת ְפרּו עֲ לֵ ה ְתאֵ נָה ַו ַי ֲעשּו לָ הֶ ם חֲ גֹׁ ֹׁר ת" .כיוון שאין עירומם ניטרלי ,אלא הוא מגרה ומפתה ,אין להציגו ברבים ,והם הזדרזו
לכסותו.
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יופי ,כוח ,ופיתוי
סנדרה לילנטל
* הערה למורה :כוחה של יחידה זו בהשלמתה במלואה ,ב 90-דקות .עם זאת ,אפשר ללמד את היחידה גם ב 60-דקות ,ללא החלק השלישי.

הקדמה ( 5דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות!
היום נברר את יחסי הכוחות בין יופי לכוח ,בכך שנלמד סיפורים נבחרים על דמויות תנכיות .תפיסת ערך היופי והיחס בינו לבין הכוח משתנים
על בסיס הרקע התרבותי והסובייקטיבי שלנו .עיון זהיר במקורות היהודיים עשוי להוביל אותנו להבנה טובה יותר של ערכם של היופי והכוח.
למעלה מ 20-דמויות תנכיות ,נשים וגברים ,מתוארות כיפי ויפות תואר .רבות מן הדמויות הללו גם מתוארות בעמדות כוח ומנהיגות מסוגים
שונים .בקריאה זהירה של מקורות ופירושים של חכמי היהדות ,אולי נוכל להבין את האופנים שבהם יופי וכוח מצטלבים ,ואת ההשלכות של
שילוב כוחות זה.
* הערה למורה :כדאי להוסיף חומר רקע על הדמויות המקראיות בהתחשב בהיכרות של המשתתפים עם המקורות.

> שאלו:
 .1האם יופי הוא תנאי מקדים להשגת עמדות כוח? מדוע ,או מדוע לא?
 .2באילו אופנים יכול היופי לסייע בהשגת עמדת כוח?
 .3האם יופי עלול להוות חיסרון? כיצד?

חלק ראשון :הדרך אל העוצמה ( 25דקות)
מלכות או מנהיגות פוליטית הם סוגים מוכרים של עמדות כוח במקרא .נקרא יחד סיפורים אודות שלוש דמויות מלכותיות שעליהן נאמר שהן
יפות תואר :שאול ,דוד ,ואסתר.

> בחרו בשלושה מתנדבים לקריאת הטקסטים הבאים בקול.

מקור  :1שמואל א ח ,כב – ט ,ב
[מ ִּבנְ י ָ֗ ִָּמין]
י־איש מבן־ימין ִּ
ל־שמּוא ֙ל ְש ַ ֶ֣מע ְבקֹו ִָ֔לם ו ְִּה ְמלַכְ ָ ָּ֥ת ל ֶ ֶָׂ֖הם ֶ ֹ֑מלְֶך ַו ֵ֤י ֹאמֶ ר ְשמּוא ֙ל אֶ ל־אַ נְ ֶ֣שי י ְִּש ָר ִ֔אל לְ ֶׂ֖כּו ִּ ָּ֥איש לְ ִּע ָֽירֹו׃ ָֽוַי ְִּה ִּ ֶ֣
ַו ֶׂ֨י ֹאמֶ ר ה׳ אֶ ְ
ּוש ֵ֤מֹו ָשאּו ֙ל בָ ֶ֣חּור ו ִָ֔טֹוב ו ְָּ֥אין ִּ ִ֛איש ִּמ ְבנָּ֥י י ְִּש ָר ֶׂ֖אל ֶ֣טֹוב
ן־איש י ְִּמ ִּינֹ֑י גִּ ֶׂ֖בֹור ָ ָֽחיִּל׃ וְלֹו־הָ ֶָׂ֨יה ִ֖֜בן ְ
כֹורת בֶ ן־א ִּ ֲֶׂ֖פיחַ בֶ ִּ ֶ֣
ן־ב ַ ִ֛
ּּ֠ו ְשמֹו ִּ ֶ֣קיש בֶ ן־ ֲא ִּביא ל בֶ ן־צְ ֧רֹור בֶ ְ
ִּמ ֶ ֹ֑מנּו ִּמ ִּשכְ ֶ֣מֹו ו ִ֔ ַָמ ְעלָה ָג ֶֹׂ֖בּהַ ִּמכָל־הָ ָ ָֽעם׃

מקור  :2שמואל א טז ,יח
ִּשי֮ ֶ֣בית הַ ל ְַח ִּמ ֒י יֹ ֶ֣דעַ ּ֠ ַנגן וְגִּ ֶׂ֨בֹור ִ֖֜ ַחיִּל ו ִּ ְ֧איש ִּמלְ חָ ָ ִ֛מה ּונְ ָּ֥בֹון
יתי ֶ֣בן לְ י ַ
ַויַעַ ָ֛֩ן אֶ ֶׂ֨ ָחד מהַ נְ עָ ִּ ִ֖֜רים ַו ָ֗י ֹאמֶ ר ִּה ֶׂ֨נה ָר ִ֖֜ ִּא ִּ
תאַ ר וַה' ִּע ָֽמֹו׃
דָ ָ ֶׂ֖בר ו ִּ ְֶ֣איש ֹ֑ ֹ

מקור  :3אסתר ב ,ב-ד; ב ,ז; ב ,טז-יז
ל־מ ִּדינֶ֣ ֹות מַ לְ כּות ֹ֒ו ְוי ְִּק ְב ֶ֣צּו אֶ ת־כָל־
טֹובֹות מַ ְר ֶ ָֽאה׃ ְוי ְַפ ֶׂ֨קד הַ ֶ ֶ֣מלְֶך ְפ ִּק ִּידים֮ ְב ָכ ְ
ֹאמ ָּ֥רּו ַנע ֲָֽרי־הַ ֶ ֶׂ֖מלְֶך ְמ ָש ְר ָ ֹ֑תיו יְבַ ְק ָּ֥שּו ל ֶ ִַ֛מלְֶך נְ עָ ָּ֥רֹות ְבתּולֶׂ֖ ֹות ָּ֥
ַוי ְ
יהן׃ ו ַ ְָֽה ַנע ָ ֲָ֗רה ֲא ֶ ֵ֤שר
ל־ב ית הַ נ ִ֔ ִָּשים אֶ ל־יַ ָּ֥ד הגֶ ִ֛א ְס ִּ ָּ֥ריס הַ ֶ ֶׂ֖מלְֶך ש ֶֹ֣מר הַ נ ִּ ָֹ֑שים ְונ ֶָׂ֖תֹון ַת ְמרּוק ֶ ָֽ
ל־שּושן הַ ִּב ָיר ֙ה אֶ ֶ֣
ַ ֵ֤
טֹובת מַ ְראִֶ֖֜ ה אֶ
ה־בתּולָה ֶׂ֨ ַ
ַנע ָ ֲָֽר ּ֠ ְ
יטב הַ דָ ָ ִ֛בר ְבעינָּ֥י הַ ֶ ֶׂ֖מלְֶך וַיַ ָּ֥עַ ש ָֽכן׃…
ִּתיטַ ֙ב ְבעינֶ֣י הַ מִֶ֔ לְֶך ִּת ְמלֶׂ֖ ְך ַ ֶ֣תחַ ת ו ְַש ִּ ֹ֑תי וַיִּ ַ ֧
יה ו ְִּאמִָ֔ ּה לְ קָ ָ ֧חּה מָ ְרד ֳַּכִ֛י לֶׂ֖ ֹו לְ ַ ָֽבת׃
ּוב ֵ֤מֹות אָ ִּ֙ב ֙ ָ
ְטֹובת מַ ְראִֶ֔ ה ְ
תאַ ר֙ ו ַ ֶ֣
ַוי ְִֶּׂ֨הי ֹא ִ֖֜מן אֶ ת־הֲ דַ ּסָָ֗ ה ִּ ֵ֤היא אֶ ְסתר֙ בַ ת־ד ִֹ֔דֹו ִּ ִ֛כי ָּ֥אין לָ ֶּׂ֖ה ָ ֶ֣אב ו ָֹ֑אם וְהַ ַנע ָ ֲֵ֤רה יְפַ ת־ ֶׂ֨ ֹ
כּותֹו׃ ַו ֶיא ֶׂ֨ ֱַהב הַ ֶ ֵ֤מלְֶך אֶ ת־אֶ ְסתר֙
ַת־שבַ ע לְ מַ לְ ָֽ
כּותֹו בַ חָֹּ֥ דֶ ש הָ ע ֲִּש ִּ ֶׂ֖ירי הּוא־חֶֹ֣ דֶ ש ט ֹ֑בת ִּב ְשנ ֶ ֶׂ֖
ל־ב ית מַ לְ ִ֔
רֹוש אֶ ֶ֣
...ו ִַּתל ֶׂ֨ ַָקח אֶ ְס ִ֖֜תר אֶ ל־הַ ֶ ֵ֤מלְֶך אֲחַ ְשו ֙
ֹאשּה ַוי ְַמלִּ ֶיכֶׂ֖הָ ַ ָּ֥תחַ ת ו ְַש ִּ ָֽתי׃
כּות ְבר ִָ֔
ֵ֤שם ֶ ָֽכתֶ ר־מַ לְ ֙
א־חן ו ֶ ִָ֛חסֶ ד לְ פָ נָ ֶׂ֖יו ִּמ ָכל־הַ ְבתּולֹ֑ ת ו ַָי ֶ
ִּמ ָכל־הַ נ ִ֔ ִָּשים ו ִַּת ָש ָּ֥
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> שאלו:
.1
.2
.3
.4
.5

מה משותף לשאול ,דוד ,ואסתר? באילו אופנים הם שונים?
מהן התכונות שמחזקות את התיאורים של היופי של הדמויות?
לפי המקורות שלפניכם ,האם הדמויות הצליחו להשיג מעמד של כוח תוך שימוש במראה החיצוני שלהם?
האם לדעתכם יש צורך ביופי חיצוני כדי להשיג כוח פוליטי? מדוע ,או מדוע לא?
האם אנחנו חושבים על אנשים במעמד של כוח כעל אנשים יפים יותר?

שאול ,דוד ואסתר הצליחו להגיע לעמדת כוח ,ויופיים שיחק חלק חשוב בהשגת מעמד זה .נראה מהאופן שבו מתוארות דמויות אלה ,שיופי
חיצוני אף היה תנאי מקדים להגעת ם למלכות .אסתר נבחרת על ידי אחשוורוש להיות מלכה בזכות יופייה; על אף שאין לה הכוח שיש למלך,
מעמדה כמלכה מאפשר לה להשפיע על המלך.
שאול ודוד שניהם נבחרו באופן ישיר על ידי הקב"ה – מעמדם ניתן להם מכוח בחירה אלוקית .אף על פי כן ,התנ"ך מייחס להם יופי פיסי
באופן מפורש ,ומספר שהיו יפי תואר גם לפני שזכו לכתר מלוכה .במקרה של שאול נראה שיופיו וגבה קומתו רלוונטיים בהחלט לבחירתו
כמלך .לעומת זאת הבחירה בדוד עדינה יותר :כאשר שמואל מחפש את המלך שימלוך תחת שאול ,הוא פוגש באחד מאחי דוד ,והקב"ה
אומר לו:

מקור  :4שמואל א טז ,ז:
מּואל אַ ל־תַ ֧בט אֶ ל־מַ ְר ִ֛אהּו וְאֶ ל־גְ ָֹּ֥בּהַ קֹומָ ֶׂ֖תֹו ִּ ֶ֣כי ְמאַ ְס ִּ ֹ֑תיהּו ִּ ֶ֣כי ָ֗ל ֹא ֲא ֶ ֵ֤שר י ְִּראֶ ֙ה הָ אָ ִָ֔דם ִּ ֵ֤כי ָ ָֽהאָ דָ ֙ם י ְִּר ֶ ֶ֣אה לַעי ִ֔ ַניִּם וַה' י ְִּר ֶ ָּ֥אה
ל־ש ָ֗
ַו ֶׂ֨י ֹאמֶ ר ה׳ אֶ ְ
לַל ָ ָֽבב׃

> שאלו:
 .1מה משמעות הביטוי" ,וה' יראה ללבב"?
 .2כאשר את ם מייעדים אדם למטרה מסוימת (עבודה ,דייט ,שותפות) ,כיצד יופי – או מראה חיצוני – משפיעים על ההחלטה?
במקור  , 2כאשר דוד נבחר לנגן לפני שאול ,מסופר שבנוסף ליופיו החיצוני הוא היה לוחם ,איש חיל ,שיודע לדבר ואהוב על ידי הקב"ה.
במקור ( 4בתנ"ך מקור  4מופיע לפני  ,)2כאשר שמואל הולך למצוא את מי שיחליף את שאול ,הקב"ה מספק עצה ברורה להסתכל מעבר
למראה החיצוני .דוד הוא יפה תואר ,אבל יופי אינו מספק לבחירת מלך .הקב"ה אינו בוחר במלך רק משום שהוא יפה תואר; ולמרות זאת יופי
הוא לעיתים סימן לבחירה אלוקית .אותו סיפור שרומז כי יופי הוא שער לכוח אומר בפירוש "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו".
הקשר בין יופי לכוח הוא מורכב :מה קודם למה? היופי של מנהיג עשוי לעורר מחויבות ונאמנות שמחזקים את הכוח המשפטי או החברתי של
התפקיד ההיררכי .שליט עלול לאבד שליטה מהר אם אין לו נאמנות ותמיכה של נתיניו; נאמנות ניתן להשיג בכוח ,בכפייה ,במסירות ,או
בהקסמה .כוחו של שליט נמדד ביכולת ליישם את ציוויו .יופי עשוי לגרום לנתינים לרצות לעשות את צו המלך.
יופי עשוי להשפיע באופן זה אפילו במקרים של אדם פשוט שאינו שליט :לדוגמא ,יופיו של יוסף ,בן יעקב ,הביא לו כוח והשפעה מסוימת
במצב שבו לו לא היה יפה תואר הוא היה חסר אונים.

חלק שני :הסכנה שביופי ( 25דקות)
> בקשו מהמשתתפים לקרוא את מקור  5ולענות על שאלות העיון בחברותא .חברותא היא לימוד משותף בזוג .עיון
משותף מאפשר שיתוף ברעיונות ותובנות תוך כדי לימוד.
קראו את המקור הבא בח ברותא ,ושימו לב במיוחד לתחילתו וסופו של הקטע המתאר את יוסף ואשת פוטיפר:

מקור  :5בראשית לט ,ו-כ
ל־יֹוסף ַו ֶׂ֖ת ֹאמֶ ר ִּשכְ ָ ָּ֥בה ִּע ִּ ָֽמי׃ ַויְמָ ֵ֓אן ַו ֙י ֹאמֶ ר֙ אֶ ל־
ֹ֑
ִּיפה מַ ְר ֶ ָֽאה׃ ַו ְי ִָּ֗הי אַ חַ ר֙ הַ ְדבָ ִּ ֶ֣רים הָ ִ֔אלֶה ו ִַּת ָ ֧שא ָֽא ֶשת־ ֲאדֹנָ ִ֛יו אֶ ת־עינֶ ֶׂ֖ יהָ אֶ
תאַ ר ו ָּ֥
יֹוסף יְפה־ ֶׂ֖ ֹ
ַוי ִּ ְֶ֣הי ִ֔
ם־אֹותְך
ָ ֶׂ֖
ֶ֣א ֶשת ֲא ֹד ִ֔ ָניו ֶ֣הן ֲאד ִ֔ ִֹּני ל ֹא־י ַ ָָּ֥דע ִּא ִּ ֶׂ֖תי מַ ה־בַ ָ ֹ֑ביִּת ְו ָֹּ֥כל ֲא ֶשר־יֶש־לֶׂ֖ ֹו נ ַ ָָּ֥תן ְבי ִּ ָָֽדי׃ אי ֶׂ֨ ֶננּו ג ִָ֖֜דֹול בַ ַ ֶ֣ביִּת הַ זֶה֮ ִּממֶ נִּ ֒י ְו ָֽל ֹא־חָ ַ ֵ֤שְך ִּמ ֙ ֶמנִּ י֙ ְמ ִ֔אּומָ ה ִּ ָּ֥כי ִּא
ֹא־ש ַ ָּ֥מע אלֶ ִ֛יהָ לִּ ְש ַכָּ֥ב אֶ צְ לָ ֶּׂ֖ה
יֹוסף יֶ֣ ֹום יֹ֑ ֹום ְול ָ
אתי לאלוקים׃ ַוי ְִִּ֕הי כְ דַ ְב ָ ָּ֥רּה אֶ ל־ ֶׂ֖
־א ְש ֹ֑תֹו ו ְֶׂ֨איְך ֶ ָֽאע ֱִֶ֖֜שה הָ ָר ָ ֵ֤עה הַ גְ ֹדל ָ֙ה הַ ִ֔ז ֹאת וְחָ ָ ֶׂ֖ט ִּ
בַ ֲא ֶ ֶ֣שר אַ ְת ִּ
לִּ ְהיָּ֥ ֹות ִּע ָ ָֽמּה׃ ַוי ְִּהי֙ כְ הַ יֶ֣ ֹום הַ ִ֔ ֶזה ַו ָי ָּ֥ב ֹא הַ ַ ֶׂ֖ב ְי ָתה ַלע ֲֶ֣שֹות ְמלַאכְ ֹ֑תֹו ו ְֶׂ֨אין ִ֖֜ ִּאיש מאַ נְ ָּ֥שי הַ ַ ִ֛ביִּת ָ ֶׂ֖שם בַ ָ ָֽביִּת׃ ו ִַּת ְת ְפ ֧שהּו ְב ִּבגְ ִ֛דֹו לא ֶֹׂ֖מר ִּשכְ ָ ֶ֣בה ִּע ִּ ֹ֑מי
יתּה ַו ֵ֤ת ֹאמֶ ר לָהֶ ֙ם לא ִֹ֔מר ְר ָ֗אּו ָּ֥ה ִּביא
אֹותּה ִּ ָֽכי־עָ זַ ָּ֥ב ִּבגְ ֶׂ֖דֹו ְבי ָ ָֹ֑ד ּה וַיָ ֶׂ֖ נָס הַ ָֽחּוצָ ה׃ ו ִַּת ְק ָרא לְ אַ נְ ֶ֣שי ב ָ֗ ָ
ַו ַי ֲע ֵֹ֤זב ִּבגְ דֹו֙ ְבי ִָָ֔דּה וַיָ ֶׂ֖ נָס וַי ָּ֥צא הַ ָֽחּוצָ ה׃ ַוי ְִּהי֙ כִּ ְר ִ֔ ָ
קֹולי וָאֶ ְק ָ ֹ֑ר א ַו ַי ֲע ֵֹ֤זב ִּבגְ דֹו֙ אֶ צְ ִ֔ ִּלי וַיָ ֶׂ֖ נָס וַי ָּ֥צא הַ ָֽחּוצָ ה׃
לָ ִ֛נּו ִּ ָּ֥איש ִּע ְב ִּ ֶׂ֖רי לְ ַצֶ֣חֶ ק ָ ֹ֑בנּו ָ ֵ֤בא אלַי֙ לִּ ְש ַכֶ֣ב ִּע ִ֔ ִּמי וָאֶ ְק ָ ֶׂ֖רא ְב ָּ֥קֹול ג ָָֽדֹול׃ ַוי ִּ ְֶ֣הי כְ ָש ְמ ִ֔עֹו ִּ ָֽכי־הֲ ִּרי ָֹּ֥מ ִּתי ִּ ֶׂ֖
יתֹו׃ ו ְַתדַ ֶ֣בר א ִָ֔ליו כ ְַדבָ ִּ ָּ֥רים הָ ֶׂ֖אלֶה לא ֹֹ֑מר ָ ָֽבא־ א ַלי הָ ֶ ֧עבֶ ד ָ ָֽה ִּע ְב ִּ ִ֛רי ֲא ֶשר־ה ָּ֥באתָ לָ ֶׂ֖נּו לְ ַצָּ֥חֶ ק ִּ ָֽבי׃ ַוי ְִִּ֕הי
ד־בֹוא ֲאדֹנָ ֶׂ֖יו אֶ ל־ב ָֽ
וַתַ נַ ָּ֥ח ִּבגְ ֶׂ֖דֹו אֶ צְ לָ ֹּ֑ה עַ ָּ֥
ת־ד ְב ֶ֣ר י ִּא ְש ָ֗תֹו ֲא ֶֶׂ֨שר ִּד ְב ָ ֵ֤רה אלָיו֙ לא ִֹ֔מר כ ְַדבָ ִּ ֶ֣רים הָ ִ֔אלֶה ָ ָּ֥ע ָשּה ִּ ֶׂ֖לי
קֹולי וָאֶ ְק ָ ֹ֑רא ַו ַי ֲע ָֹּ֥זב ִּבגְ ִ֛דֹו אֶ צְ ִּ ֶׂ֖לי וַיָ ָּ֥ נָס הַ ָֽחּוצָ ה׃ ַוי ְִּה ָ֛֩י כִּ ְש ֶֹׂ֨מעַ ֲא ֹד ִ֖֜ ָניו אֶ ִּ
ימי ִּ ֶׂ֖
כַהֲ ִּר ִּ ָּ֥
י־שם ְב ָּ֥בית הַ ָֽ ֹּסהַ ר׃
סּורים ָֽוַי ְִּה ָ ֶׂ֖
ירי] הַ ֶ ֶׂ֖מלְֶך ֲא ִּ ֹ֑
ּסהַ ר ְמ ִ֕קֹום ֲא ֶשר־אסורי [א ֲִּס ָּ֥
ל־בית הַ ִ֔ ֹ
הּו אֶ ֶ֣
יֹוסף אֹ ָ֗תֹו ַ ָֽוַּ֣֖יִּ ְת ֙נ ֙
עַ ְב ֶ ֹ֑דך וִּ ֶַׂ֖י ַחר אַ ָֽפֹו׃ ַו יִּ קַ חָ֛֩ ֲאד ֶֹׂ֨ני ִ֖֜
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> שאלו:
.1
.2
.3
.4

מי נמצא בעמדת הכוח בתחילת הסיפור? מדוע ובאיזה אופן יש לאותה הדמות סמכות על הדמות האחרת בסיפור?
איפה ובאיזה אופן מתבצע חילוף הכוחות בין הדמויות?
האם היותו של יוסף יפה תואר עזר לו? באילו אופנים?
האם יופיו של יוסף היה בעוכריו? כיצד?

בפרק מתואר יוסף מחליט החלטות ומנהל בית על אף שהיה עבד .הוא דואג להפוך לחיוני בהחלט בבית אדונו ,פוטיפר ,וזוכה בזכות כך
לאמון של פוטיפר .בזכות יופיו ,יש ליוסף השפעה מסוימת על אשת פוטיפר ,והוא זוכה לעמדת כוח זמנית עליה כל עוד היא חושקת בו; עם
זאת ,בשל הצורך שלו לסרב לפיתוי היא למעשה מסכנת את יוסף בכך שהיא חושקת בו.
יש לתהות אם אשת פוטיפר הייתה שמה לב ליוסף אם היה ממ שיך להיות עבד ,או אם היא שמה לב אליו רק בשל הקידום המהיר של מעמדו
בבית פוטיפר .כמו כן ,האם אשת פוטיפר הייתה חושקת ביוסף אלמלא היה "יפה תואר ויפה מראה" ,ורק עובד בכיר בבית בעלה? בסוף
הקטע יש שינוי במאזן הכוחות בין יוסף לאשת פוטיפר ,כאשר פוטיפר צריך להחליט אם להאמין ליוסף או לאשתו .על אף האמון שנתן בו
פוטיפר ,אין ליוסף דרך להוכיח את חפותו .יוסף מאבד את הכוח המועט שניתן לו ומושלך לבית האסורים ,שם יופיו אינו מסייע לו.

> החזירו את תשומת הלב של המשתתפים.
נעיין כעת בפרשנות לסיפור .חז"ל מצביעים על סכנות נוספות של היופי ,וביניהם הגאווה .גאווה עשויה להיות רגישות יתר לחנופה ,או
תשומת לב מוגזמת ליופי ,או גאווה מוגזמת במראה החיצוני או בתכונה אחרת.
מקור  6לקוח מתוך מדרש תנחומא ,אוסף דיונים על התורה שהתגלגל מדור לדור וקובץ בקונסטנטינופול במאה ה .16-מהדורה נוספת יצאה
במאה ה .19-המדרש מעיר כאן על יופיו של יוסף.

> קראו בקול את מקור .6

מקור  :6מדרש תנחומא ,פרשת וישב ,ח
כיון שראה רבו כן ,מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום ,שכן אומר ,הן אדני לא ידע אתי מה בבית .כיון שראה יוסף
את עצמו בכך ,התחיל אוכל ושותה ,מסלסל בשערו ,ואומר ברוך הוא ,אביך מתאבל עליך בשק ואפר ,ואתה אוכל ושותה ומסלסל
בשערך ,הרי אדונתך מזדוגת לך ומצרה לך .לכך כתיב :׳ותשא אשת אדניו.׳ ׳וימאן.׳

> שאלו:
 .1כיצד מאפיין המדרש את התנהגותו של יוסף?
 .2במדרש נאמר שיעקב ,אביו של יוסף ,ממשיך להתאבל על בנו ,לבוש בשק ואפר  .המצב קשה שבו מתואר יעקב עומד בניגוד לחיי
הנוחות של יוסף בבית פוטיפר .מדוע המדרש מייחס גאוותנות שכזו ליוסף?
 .3כיצד מקשר המדרש בין גאווה לפיתוי?
יעקב מתאבל על יוסף ,משום שהוא מאמין שיוסף מת .האבל מתואר כחוסר תשומת לב למראה החיצוני :יעקב לובש שק ומלכלך עצמו
באפר .לעומת זאת ,יוסף שעודנו חי ,אוכל היטב ומסלסל בשערו .כיצד מסוגל יוסף לגנדר את עצמו וליהנות מסעודות מלכים בזמן שאביו
חושב שהוא מת? האם הוא לא חש רגשות אשמה? המדרש מבדיל בין מעט גאווה ,לגאוותנות לאור הסבל של מישהו אחר .לפי ההסבר
המוצע בפירוש זה ,יוסף נענ ש על גאוותנותו בנוגע ליופיו בניסיון הפיתוי של אשת פוטיפר.

> קראו בקול את מקור .7

מקור  :7רש"י ,בראשית לט ,ו
ּומסַ לְ סל ְב ַֹשעֲרֹו אָ מַ ר הַ קָ בָ "ה :אָ ִּביך ִּמ ְתאַ בל ,וְאַ תָ ה ְמסַ לְ סל
ְשֹותה ְ
ויהי יוסף יפה תואר כיוָן ֶש ָראָ ה עַ צְ מֹו מֹושלִּ ,ה ְת ִּחיל אֹוכל ו ֶ
שעָ ֶרך ,אֲנִּ י ְמג ֶָרה ְבך אֶ ת הַ דֹוב.
ִּב ְ ֹ

> שאלו:
 .1מה המקור של גאוותנותו של יוסף לפי רש"י?
 .2רש"י מתייחס למדרש תנחומא ,אך קורא לעונש של יוסף "אני מגרה בך את הדוב" .למה מתכוון רש"י?
 .3מה הסיבה מאחורי עונשו של יוסף ,לדעת רש"י?
רש"י מציין שיוסף מתגאה הן ביופיו וה ן במעמדו בבית פוטיפר .ליוסף ניתנת תחושה שהגיע לעמדת כוח ,משום שהוא עושה עצמו חיוני לבית
פוטיפר ,כפי שהוא מעיד על עצמו" ,הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי" ,והפך בנוסף למשוא חשקה של בעלת הבית.
הוא מרגיש ביטחון במעמדו ,על אף שהוא עדיין עבד .כ עונש על התנהגותו הגאוותנית ,הקב"ה "מגרה בו את הדוב" ,כמטאפורה לאשת
פוטיפר .החשק שלה ביוסף הוא גשמי וגופני ,היא חושקת לא בו אלא בגופו .יוסף הוא יפה תואר ,והסלסול בשערו גורם לו להיות נחשק אף
יותר .רש"י מדגיש כאן שאל לו ,למי ששופך דבש ,להיות מופתע כי הוא מגרה את הדוב!
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בסוף הסיפור המקראי ,יוסף דוחה את הפיתוי של אשת פוטיפר .כאשר היא מבינה שהוא לא ייכנע לה ,היא מפסיקה להחניף לו ,ויחד עם
זאת יוסף מאבד את כוחו בבית פוטיפר .אשת פוטיפר נוטשת את אהבתה ומפנה מקום לנקמה; היא מאשימה אותו בדיוק במעשה אותו סירב
לעשות ,והוא מושלך לבית האסורים .כל עמדת כוח ,ביטחון ,או יתרון שהיה לו בבית פוטיפר אובד ,כאשר יוסף מואשם בתקיפה.

> שאלו:
 .1כאשר אנשים מנצלים את יופיים על מנת להשיג דבר מה ,כיצד גורם להם מעשה זה להרגיש בפנים? האם הם חשים כוח? האם
הם מרגישים שיש הערכה רק לתכונות הגופניות שלהם? האם הם מרגישים הערכה עצמית גבוהה ,או נמוכה?
 .2כיצד אפשר לאזן בין השימוש בכוחות שלנו (בין אם פיסיים או אינטלקטואליים) לבין שמירה על עצמנו מפני גאווה?
לפעמים אפשר להשתמש ביופי ככלי להשיג דבר שבו אנו חפצים :יופי עשוי להביא להערצה ,חנופה ,אפילו צייתנות .אבל כוח שנובע מתוך
רצון או תשוקה של מישהו אחר הוא אשליה בלבד; תוכל לשלוט על אחרים כל עוד הם חושקים בך ,אבל כוח כזה יהפוך במהרה ליוהרה,
והחשק לכעס או קנאה .קל להיתפס לגאוותנות ,לאמונה שבידינו יותר כוח ממה שבאמת יש לנו ,ובכך נסללת הדרך לניצול – או גרוע מזה –
לאיבוד הכוח באופן מוחלט.

חלק שלישי :הפיתוי שביופי ( 15דקות)
נבחן עתה צד נוסף של העניין ,שבו לתשוקתו של אדם ליופי עלולות להיות השלכות מסוכנות שמשפיעות על הסובבים אותו .נעיין בסיפור של
דוד ובת שבע.

> קראו בקול את מקור 8

מקור  :8שמואל ב יא ,ב-ו ,י-יא ,טז-יז
טֹובת מַ ְר ֶ ֶׂ֖אה ְמ ָֹֽאד׃ וַיִּ ְשלַ ֶ֣ח דָ ִ֔ ִּוד
ַוי ִּ ְֶ֣הי לְ ֶ֣עת הָ עֶָ֗ ֶרב ַו ֶָׂ֨יקָ ם דָ ִ֖֜ ִּוד מ ַ ֵ֤על ִּמ ְשכָבֹו֙ וַיִּ ְתהַ לְך֙ עַ ל־גַ ֶ֣ג בית־הַ מִֶ֔ לְֶך וַיַ ָּ֥ ְַּ֣֖רא ִּא ָ ִ֛שה ר ֶ ֶֹׂ֖חצֶ ת מ ַ ֶ֣על הַ גָ ֹ֑ג ו ָ ְֶ֣ה ִּא ִָ֔שה ַ ָּ֥
אּוריָ ָּ֥ה הַ ִּח ִּ ָֽתי׃ וַיִּ ְשלַחָ֛֩ דָ ֶׂ֨ ִּוד מַ לְ אָ ִ֖֜ ִּכים וַיִּ קָ ָ֗ ֶחהָ וַתָ ֵ֤בֹוא אלָיו֙ וַיִּ ְש ַכֶ֣ב ִּעמִָ֔ ּה ו ִּ ְָּ֥היא
ת־שבַ ע בַ ת־אֱלִּ יעִָ֔ ם ֶׂ֖א ֶשת ִּ
ֹאת בַ ֶ ֶ֣
וַיִּ ְד ֶׂ֖ ֹרש ָ ָֽל ִּא ָ ֹ֑שה ַו ָ֗י ֹאמֶ ר הֲ לֹוא־ז ֙
ת־א ִּּוריָ ֶׂ֖ה
יתּה׃ ו ַ ֶַׂ֖תהַ ר ָ ָֽה ִּא ָ ֹ֑שה ו ִַּת ְשל ַ֙ח וַתַ ֶ֣ג ד לְ דָ ִ֔ ִּוד ַו ֶׂ֖ת ֹאמֶ ר הָ ָ ָּ֥רה אָ ָֽ ֹנכִּ י׃ וַיִּ ְש ַלֵ֤ח דָ וִּד֙ אֶ ל־יֹואִָ֔ ב ְשלַ ֶ֣ח א ִַ֔לי אֶ ָֽ
ִּמ ְתקַ ֶ ֶׂ֖ד ֶשת ִּמטֻ ְמאָ ָ ֹ֑תּה ו ָ ֶַׂ֖ת ָשב אֶ ל־ב ָ ָֽ
יתֹו ַו ֶׂ֨י ֹאמֶ ר דָ ִ֖֜ ִּוד אֶ ל־אּו ִּר ָָ֗יה הֲ לֵ֤ ֹוא ִּמ ֶ֙ד ֶרְך֙ אַ ָ ֶ֣תה ִ֔ ָבא מַ ֶׂ֖דּועַ ָֽל ֹא־
אּוריָ ֶׂ֖ה אֶ ל־ב ֹ֑
ת־א ִּּוריָ ֶׂ֖ה אֶ ל־דָ ִּ ָֽוד׃ ַוי ִּ ֵַ֤גדּו לְ ָדוִּד֙ לא ִֹ֔מר ָֽל ֹא־י ַ ָָּ֥רד ִּ
יֹואב אֶ ָֽ
הַ ִּח ִּ ֹ֑תי וַיִּ ְשלַ ָּ֥ח ָ ִ֛
ל־פנֵ֤י הַ ָשדֶ ֙ה חֹ ִ֔ ִּנים ַואֲנִּ י אָ ֧בֹוא אֶ ל־
יהּודה יֹ ְש ִּ ֶ֣בים בַ ּסֻ ָ֗כֹות וַא ֹד ֶׂ֨ ִּני יֹואִָ֖֜ ב וְעַ ְב ֵ֤די ֲאד ֶׂ֨ ִֹּני עַ ְ
אּור ִָ֖֜יה אֶ ל־דָ ָ֗ ִּוד ּ֠הָ אָ רֹון ְוי ְִּש ָר ֶׂ֨אל ִּ ָֽו ִָ֖֜
יתך׃ ַו ֶׂ֨י ֹאמֶ ר ִּ
י ַ ָָּ֥ר ְדתָ אֶ ל־ב ֶ ָֽ
ל־יֹואב וַיִּ ְשלַ ֶׂ֖ח ְביַ ָּ֥ד
ָ ֹ֑
תב דָ ִּוִ֛ד ֶׂ֖ספֶ ר אֶ
ֱשה אֶ ת־הַ דָ ָ ָּ֥בר הַ ֶ ָֽזה׃ ַוי ִּ ְֶ֣הי בַ ִֹ֔בקֶ ר וַיִּ כְ ָּ֥ ֹ
ם־א ְש ִּ ֹ֑תי חַ ֶ֙יך֙ ו ְֶ֣חי נ ְַפ ִֶ֔שך ִּ ָֽאם־אֶ ע ֶ ֶׂ֖
יתי ֶל ֱא ָֹּ֥כל וְלִּ ְש ֶׂ֖תֹות וְלִּ ְש ַכֶ֣ב ִּע ִּ
ב ִּ ִ֛
יֹואב אֶ ל־הָ ִּ ֹ֑עיר וַיִּ תן֙
ְש ְב ֶ ָּ֥תם מאַ חֲ ָ ֶׂ֖ריו וְנִּ ָכָּ֥ה ו ָָֽמת׃ ַוי ְִִּ֕הי ִּב ְש ָּ֥מֹור ָ ֶׂ֖
ת־א ִּּור ָָ֗יה אֶ ל־מּו ֙ל ְפנֵ֤י הַ ִּמלְ חָ מָ ֙ה ַ ָֽהחֲ ז ִ֔ ָָקה ו ַ
תב בַ ֶּׂ֖ספֶ ר לא ֹֹ֑מ ר הָ ֶ֣בּו אֶ ָֽ
אּור ָ ָֽיה׃ וַיִּ כְ ָּ֥ ֹ
ִּ
אּוריָ ָּ֥ה הַ ִּח ִּ ָֽתי׃
י־חיִּל ָ ָֽשם׃ ו ֶַׂ֨יצְ ִ֖֜אּו אַ נְ ֵ֤שי הָ ִּעיר֙ וַיִּ לָחֲ ֶ֣מּו אֶ ת־יֹואִָ֔ ב וַיִּ פָֹּ֥ ל ִּמן־הָ ָ ֶׂ֖עם מעַ ְב ֶ֣די דָ ִּוֹ֑ד ַו ִָ֕ימָ ת גַ ֶׂ֖ם ִּ
קֹום ֲא ֶ ֶ֣שר י ִַָ֔דע ִּ ָּ֥כי אַ נְ ש ַ ֶׂ֖
ת־א ִּּור ִָ֔יה אֶ ל־הַ מָ ֙
אֶ ֶ֣

> שאלו:
.1
.2
.3
.4

במקור זה ,מיהם האנשים שמושפעים על ידי המשיכה ליופי? כיצד הם מושפעים?
לא חריג שאנשים בעמדות כוח יימשכו ליופי .מדוע לדעתכם זה קורה?
כיצד מנצלים אנשים בעמדות כוח את מעמדם על מנת להשיג אנשים יפים ,חפצים יפים? איזה קשר יש בין כוח ,פיתוי ,ויופי?
כיצד התנהגות זו של אדם בעמדת כוח יכולה לפגוע באדם יפה התואר? כיצד היא יכולה לפגוע באדם הכוחני עצמו? כיצד היא
פוגעת באנשים הסובבים אותו?

בסיפו ר שקראנו ,כוחו של דוד המלך מאפשר לו לצוות על בת שבע לבוא אליו .הוא התפתה על ידי יופייה ,והיה בידו הכוח להשיג את היופי בו
חשק .הוא פעל בעקבות הפיתוי ,וההשלכות היו חמורות ,גם עבורו ,וגם עבור בת שבע ואוריה .הסיפור של דוד ובת שבע מדגים כיצד השילוב
של תשוקה ליו פי וכוח עלול להיות מסוכן במיוחד :דוד ניצל לרעה את כוחו ,והכניעה לפיתוי הובילה אותו לרצח אוריה.
במקור  ,9הרב עדין אבן -ישראל שטינזלץ עוסק בהתגברות על הפיתוי .הרב שטינזלץ הוא אחד מהוגי הדעות החשובים בימינו ,והוא ידוע
בעיקר בזכות פירושו לתלמוד ויצירותיו על תורת הקבלה.

מקור  :9הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,חלוקי חכמה
אובייקטיבית ,אי אפשר להשוות אנשים שונים ביחס לחטאיהם ,משום שזהו לא מדד נכון של ערכו של אדם .יש להשוות אדם לאדם
על בסיס המאמץ הנדרש להתגבר על הפיתוי.
דבר שעבור אדם אחד מהווה פיתוי עצום ,בשל אופי או היסטוריה אישית ,אינו משמעותי לאדם אחר כלל וכלל ...עבור מהמר,
משחק קלפים הוא בעל משקל שונה מאשר עבור אדם שמעולם לא שיחק בקלפים .תמיד קל יותר לצפות ממישהו להתגבר על דחף
אסור .השאלה היא ,האם אני עצמי הייתי מסוגל לעשות זאת ,אפילו כאדם צדיק.
אין זה בהכרח עניין ש ל תיקון עוון מחריד ,אלא מדובר ביכולת של האדם הרגיל לברוח מן הדחפים מלאי התשוקה של ליבו שלו ,להימנע
מרעות כמו הוצאת דיבה והתנהגויות לכאורה טריוויאליות כמו דיבור לא שקול והתנהגות מזלזלת בעסקאות כלכליות.
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> שאלו:
.1
.2
.3
.4
.5

כיצד משפיעים דברי הרב שטינזלץ על הפרשנות שלכם לסיפורים של דוד המלך ויוסף?
כיצד הכוח להשיג את מבוקשנו עלול להקשות עלינו להימנע מפיתויים?
לאחר קריאת הסיפורים הללו ,האם לדעתכם אנשים שמתפתים בקלות על ידי יופי עשויים לתקן את המעוות בהתגברות על הפיתוי?
האם לדעתכם פוחתת ההילה סביב הדמויות המקראיות שמתוארות כיפות תואר כאשר אותן הדמויות חוטאות ומתנהגות באופן
בלתי ראוי?
האם היופי משמעותי? האם הוא חשוב?

ראינו כאן שיופי עשוי להוות פיתוי באופנים שונים – אם משום שהוא מוביל לעמדות כוח ,אם משום שאנשים יפי תואר הם נחשקים יותר ,אם
משום שיופי יכול להסיח את דעתנו מן המצי אות שאיננו מעוניינים להתמודד אתה .ערכו האמתי של האדם ,לפי המקרא וחז"ל ,נמדד באופן
שבו הם מתמודדים מול הפיתויים של יופי וכוח .כאשר אנשים יפים זוכים בכוח ,או כאשר אנשים בעלי כוח מנסים להשתלט על יופי,
ההשלכות עלולות להסתתר מאחורי הסיפוק המיידי.
אדם צעיר זוכה לכתר מלכות; אבל הוא אינו לומד על אחריות עד שהוא עומד בניסיון .נערה יפת תואר מומלכת למלכה ,אבל להשפעה שלה
יש מגבלות .עבד יפה תואר שוכח את הסכנה שבה הוא נתון כאשר הוא הופך למושא האהבה של בעלת הבית .בכל אחד מן המקרים הללו,
יופי וכוח הופכים מהר מאוד לניסיון א ו פיתוי .באותה מידה שבה מקשר התנ"ך את היופי להשגת כוח והשפעה ,הוא מדגיש שהיופי עלול
להוביל לנפילה וכישלון.

סיכום ( 5דקות)
עיון בתיאורים של שאול ,אסתר ,יוסף ,ודוד ,מציע לנו פרספקטיבות ותובנות שונות לאופן שבו התנ"ך מבין את היחס בין יופי ,כוח ,ופיתוי.
דוגמא ות אלה מדגימות כיצד יופי עשוי להוביל לכוח ,כפי שיופי עשוי להסיח את הדעת משימוש ראוי בכוח שניתן לו על ידי עידוד הגאוותנות,
והיופי עלול להוות מכשול וסכנה לאדם בעל כוח ולסובבים אותו .יופי עלול להוביל אדם לעמדת כוח ,וגם למקום סכנה .היופי מעניק כוח משום
שאנשים נמשכים ליופי ,ולאדם יפה התואר יש כוח על אלה שחושקים בו משום שהם רוצים להתקרב לאותו היופי.

> שאלו:
 .1כיצד הסיפורים שקראנו מתארים את היחס בין יופי ,כוח ,ופיתוי?
 .2עד כמה רלוונטיים לדעתכם הסיפורים במאה ה ?21-אילו מסרים מעשיים או תובנות אפשר ללמוד מהם?
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יופי ,כוח ,ופיתוי
דף מקורות

חלק ראשון :הדרך אל העוצמה
מקור  :1שמואל א ח ,כב – ט ,ב
[מ ִבנְ י ִָָֽ֗מין] ּּ֠ו ְשמֹו ִקיש
י־איש מבן־ימין ִ
אמר ְשמּואֵ ֶ֣֙ל אֶ ל־אַ נְ ֵשי י ְִש ָראֵָ֔֡ ל ְלכּו ִ ֶׁ֥איש ְל ִע ֹֽ֣ירֹו׃ ֹֽ֣וַי ְִה ִ
ל־שמּואֵ ֶ֣֙ל ְש ַמע ְבקֹולָָ֔֡ ם ו ְִה ְמלַ כְ ָ ֶׁ֥ת לָ ֶהם ֶמלֶ ְך וַי ֹׁ ֶ
אמר ה׳ אֶ ְ
ו ֶַׂ֨י ֹׁ ֶ
ְאין ִאיש ִמ ְבנֵ ֶׁ֥י י ְִש ָר ֵאל טֹוב ִמ ֶמנּו ִמ ִשכְ מֹו
ּושמֹו ָשאּו ֶ֣֙ל בָ חּור ו ָָ֔֡טֹוב ו ֵ ֶׁ֥
ן־איש י ְִמ ִיני גִ בֹור ָ ֹֽ֣חיִל׃ וְלֹו־הָ ֶָׂ֨יה ִ֖֜ ֵבן ְ
כֹורת בֶ ן־אֲ ִפיחַ בֶ ִ
ן־ב ַ
בֶ ן־אֲ ִביאֵֵ֞ ל בֶ ן־צְ ֧רֹור בֶ ְ
ָל־ה ָ ֹֽ֣עם׃
ו ָ֔֡ ַָמ ְעלָ ה ָג ֹׁבּהַ ִמּכ ָ

מקור  :2שמואל א טז ,יח
ִשי֮ ֵבית הַ לַ ְח ִמ ֒י יֹׁ ֵדעַ ּ֠ ַנגֵן וְגִ ֶׂ֨בֹור ִ֖֜ ַחיִל ו ִ ְ֧איש ִמ ְלחָ ָמה ּונְ ֶׁ֥בֹון
יתי ֵבן ְלי ַ
אמר ִה ֵֶׂ֨נה ָר ִ֖֜ ִא ִ
ַויַעַ ָ֛֩ן אֶ ֶׂ֨ ָחד ֵמ ַהנְ עָ ִ ִ֖֜רים ו ַָֽ֗י ֹׁ ֶ
תאַ ר וַה' ִע ֹֽ֣מֹו׃
ָּד ָבר ו ְִאיש ֹׁ

מקור  :3אסתר ב ,ב-ד; ב ,ז; ב ,טז-יז
ה־בתּולָ ה
ָל־מ ִדינֹות ַמ ְלכּותֹו֒ ְוי ְִק ְבצּו אֶ ת־ּכָל־ ַנע ָ ֲֹֽ֣ר ְּ֠
טֹובֹות ַמ ְר ֶ ֹֽ֣אה׃ ְוי ְַפ ֶׂ֨ ֵקד הַ ֶמ לֶ ְך ְפ ִק ִידים֮ ְבכ ְ
ֹׁאמ ֶׁ֥רּו ַנ ֲע ֵ ֹֽ֣רי־הַ ֶמלֶ ְך ְמ ָש ְר ָתיו יְבַ ְק ֶׁ֥שּו לַ ֶמלֶ ְך נְ עָ ֶׁ֥רֹות ְבתּולֹות ֶׁ֥
וַי ְ
יהן׃ ו ַ ְֹֽ֣ה ַנע ָ ֲָֽ֗רה אֲ ֶשר ִתיטַ בֶ֣֙ ְבעֵ ינֵ י הַ ָ֔֡ ֶמלֶ ְך ִת ְמלְך
רּוק ֶ ֹֽ֣
ש ֵמר הַ נ ִָשים ְונָתֹון ַת ְמ ֵ
ל־בית הַ נ ָ֔֡ ִָשים אֶ ל־יַ ֶׁ֥ד הֵ גֶ א ְס ִ ֶׁ֥ריס ַה ֶמלֶ ְך ֹׁ
ל־שּושן הַ ִב ָירהֶ֣֙ אֶ ֵ
ַ
טֹובת ַמ ְראִֶ֖֜ ה אֶ
ֶׂ֨ ַ
יטב ַה ָּד ָבר ְבעֵ ינֵ ֶׁ֥י ַה ֶמלֶ ְך וַיַ ֶׁ֥עַ ש ֵ ֹּֽ֣כן׃...
ַתחַ ת ו ְַש ִתי וַיִ ַ ֧
יה ו ְִא ָ֔֡ ָמּה ְל ָק ָ ֧חּה ָמ ְרּדֳּ כַ י לֹו ְל ַ ֹֽ֣בת׃
ּובמֹות אָ ִ ֶ֣֙ב ֶָ֣֙
ְטֹובת ַמ ְראֶָ֔֡ ה ְ
תאַ רֶ֣֙ ו ַ
ַוי ֶׂ֨ ְִהי אֹׁ ִ֖֜ ֵמן אֶ ת־הֲ ַדּסָָֽ֗ ה ִהיא אֶ ְס ֵתרֶ֣֙ בַ ת־ּד ָֹׁ֔֡דֹו ִּכי ֵ ֶׁ֥אין ָלּה ָאב ו ֵָאם וְהַ ַנע ֲָרה יְפַ ת־ ֶׂ֨ ֹׁ
כּותֹו׃ ַויֶאֱ ֶׂ֨ ַהב הַ ֶמלֶ ְך אֶ ת־אֶ ְס ֵתרֶ֣֙ ִמּכָל־
ַת־שבַ ע ְל ַמ ְל ֹֽ֣
כּותֹו בַ חֶֹׁׁ֥ ֶדש הָ ֲע ִש ִירי הּוא־חֹׁ ֶדש טֵ ֵבת ִב ְשנ ֶ
ל־בית ַמ ְל ָ֔֡
...ו ִַתלָ ֶׂ֨ ַקח אֶ ְס ִ֖֜ ֵת ר אֶ ל־הַ ֶמלֶ ְך אֲ חַ ְשוֵרֹושֶ֣֙ אֶ ֵ
ֹׁאשּה ַוי ְַמ ִליכֶ ָה ַ ֶׁ֥ת ַחת ו ְַש ִ ֹֽ֣תי׃
ר־מ ְלכּותֶ֣֙ ְבר ָָ֔֡
א־חן ו ֶָחסֶ ד ְלפָ נָ יו ִמּכָל־הַ ְבתּולת וַיָ ֶשם ֶ ֹּֽ֣כ ֶת ַ
הַ נ ָ֔֡ ִָשים ו ִַת ָש ֵ ֶׁ֥

מקור  :4שמואל א טז ,ז:
קֹומתֹו ִּכי ְמאַ ְס ִתיהּו ִּכי ָֽ֗ל ֹׁא אֲ ֶשר י ְִראֶ הֶ֣֙ הָ אָ ָָ֔֡דם ִּכי ָ ֹֽ֣האָ ָדםֶ֣֙ י ְִר ֶאה לַ עֵ י ַָ֔֡ניִם וַה' י ְִר ֶ ֶׁ֥אה לַ לֵ ָ ֹֽ֣בב׃
ָ
ל־מ ְר ֵאהּו וְאֶ ל־גְ ֶֹׁׁ֥בּהַ
ל־ת ֵ ֧בט אֶ ַ
ל־שמּואֵָֽ֗ ל אַ ַ
אמר ה׳ אֶ ְ
ו ֶַׂ֨י ֹׁ ֶ

חלק שני :הסכנה שביופי
מקור  :5בראשית לט ,ו-כ
ל־א ֶשת
אמרֶ֣֙ אֶ ֵ
אמר ִשכְ ָ ֶׁ֥בה ִע ִ ֹֽ֣מי׃ ַוי ְָמאֵֵ֓ ן ו ֶַ֣֙י ֹׁ ֶ
ל־יֹוסף וַת ֹׁ ֶ
ֵ
ִיפה ַמ ְר ֶ ֹֽ֣אה׃ ַוי ָֽ֗ ְִהי אַ חַ רֶ֣֙ הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵָ֔֡ לֶ ה ו ִַת ָ ֧שא ֵ ֹֽ֣א ֶשת־אֲ דֹׁנָ יו אֶ ת־עֵ ינֶ יהָ אֶ
תאַ ר ו ֵ ֶׁ֥
ַוי ְִהי יֹוסֵָ֔֡ ף יְפֵ ה־ ֹׁ
ם־אֹותְך בַ אֲ ֶשר אַ ְת־
ָ
ּומה ִ ֶּׁ֥כי ִא
ָתן ְבי ִ ָֹֽ֣די׃ אֵ י ֶֶׂ֨ננּו ג ִָ֖֜דֹול בַ ַביִת הַ זֶ ה֮ ִמ ֶמנִ ֒י ו ְֹֽ֣ל ֹׁא־חָ ַשְך ִמ ֶ ֶ֣֙מנִ יֶ֣֙ ְמ ָ֔֡א ָ
אֲ ֹׁד ָָ֔֡ניו ֵהן אֲ ד ָ֔֡ ִֹׁני ל ֹׁא־י ַ ֶָׁ֥דע ִא ִתי ַמה־בַ ָביִת ו ֶׁ֥ ְֹׁכל אֲ ֶשר־יֶש־לֹו נ ַ ֶׁ֥
ֹׁא־ש ַ ֶׁ֥מע אֵ ֶליהָ ִל ְשּכַ ֶׁ֥ב אֶ צְ ָלּה ִל ְהיֶׁ֥ ֹות ִע ָ ֹֽ֣מּה׃ ַוי ְִהיֶ֣֙ ּכְ הַ יֹום
ל־יֹוסף יֹום יֹום וְל ָ
ֵ
אתי לאלוקים׃ ַוי ִ֕ ְִהי ּכְ ַד ְב ָ ֶׁ֥רּה אֶ
ִא ְשתֹו וְאֵֶׂ֨ יְך ֶ ֹֽ֣אע ֱִֶ֖֜שה הָ ָר ָעה הַ גְ דֹׁלָ ֶ֣֙ה הַ ָ֔֡ז ֹׁאת וְחָ ָט ִ
מר ִשכְ ָבה ִע ִמי ַו ַי ֲע ֹׁזב ִבגְ דֹוֶ֣֙ ְבי ָָָ֔֡דּה וַיָ נָס ַוי ֵ ֵֶׁ֥צא הַ ֹֽ֣חּוצָ ה׃
ְתה לַ ֲעש ֹות ְמלַ אכְ תֹו וְאֵֶׂ֨ ין ִ֖֜ ִאיש ֵמאַ נְ ֵ ֶׁ֥שי הַ ַביִת ָשם בַ ָ ֹֽ֣ביִת׃ ו ִַת ְת ְפ ֵ ֧שהּו ְב ִבגְ דֹו לֵ א ֹׁ
הַ זֶָ֔֡ ה ַוי ֶָׁ֥ב ֹׁא הַ ַבי ָ
אמר לָ הֶ םֶ֣֙ לֵ א ָֹׁ֔֡מר ְר ָֽ֗אּו ֵ ֶׁ֥ה ִביא ָלנּו ִ ֶׁ֥איש ִע ְב ִרי ְל ַצחֶ ק ָבנּו ָבא אֵ לַ יֶ֣֙ ִל ְשּכַ ב ִע ִָ֔֡מי
יתּה וַת ֹׁ ֶ
אֹותּה ִ ֹּֽ֣כי־עָ זַ ֶׁ֥ב ִבגְ דֹו ְבי ָָדּה וַיָ נָס הַ ֹֽ֣חּוצָ ה׃ ו ִַת ְק ָ ֵ֞רא ְלאַ נְ ֵשי בֵ ָֽ֗ ָ
ַוי ְִהיֶ֣֙ ּכִ ְר ָ֔֡ ָ
יתֹו׃ ו ְַת ַד ֵבר
ד־בֹוא אֲ דֹׁנָ יו אֶ ל־בֵ ֹֽ֣
קֹולי וָאֶ ְק ָרא ַו ַי ֲע ֹׁזב ִבגְ דֹוֶ֣֙ אֶ צְ ָ֔֡ ִלי וַיָ נָס ַוי ֵֵצֶׁ֥א הַ ֹֽ֣חּוצָ ה׃ ו ַַתנַ ֶׁ֥ח ִבגְ דֹו אֶ צְ ָלּה עַ ֶׁ֥
מ ִתי ִ
וָאֶ ְק ָרא ְב ֶׁ֥קֹול ג ָֹֽ֣דֹול׃ ַוי ְִהי כְ ָש ְמ ָ֔֡עֹו ִ ֹּֽ֣כי־הֲ ִרי ֶׁ֥ ֹׁ
קֹולי וָאֶ ְק ָרא ַו ַי ֲע ֶׁ֥ ֹׁזב ִבגְ דֹו אֶ צְ ִלי וַיָ ֶׁ֥ נָס הַ ֹֽ֣חּוצָ ה׃ ַוי ְִה ָ֛֩י כִ ְש ֶֹׁׂ֨מעַ
ימי ִ
את ָלנּו ְל ַצֶׁ֥חֶ ק ִ ֹֽ֣בי׃ ַוי ִ֕ ְִה י ּכַהֲ ִר ִ ֶׁ֥
מר ָ ֹֽ֣בא־אֵ לֵַ֞ י ָה ֶ ֧עבֶ ד ָ ֹֽ֣ה ִע ְב ִרי אֲ ֶשר־הֵ ֵ ֶׁ֥ב ָ
אֵ לָָ֔֡ יו ּכ ְַּדבָ ִ ֶׁ֥רים הָ ֵאלֶ ה לֵ א ֹׁ
ל־בית הַ ּסָֹׁ֔֡ הַ ר ְמ ִ֕קֹום אֲ ֶשר־
ח אֲ ֹׁד ֵֶׂ֨ני יֹוסִֵ֖֜ ף אֹׁ ָֽ֗תֹו ַ ֹֽ֣וַֽיִ ְת ֶ֣֙ ֵנהּוֶ֣֙ אֶ ֵ
ת־ּד ְב ֵרי ִא ְש ָֽ֗תֹו אֲ ֶֶׂ֨שר ִּד ְב ָרה אֵ לָ יוֶ֣֙ לֵ א ָֹׁ֔֡מר ּכ ְַּדבָ ִרים הָ אֵָ֔֡ לֶ ה ָ ֶׁ֥ע ָשּה ִלי עַ ְב ֶּדך ו ִַיחַ ר אַ ֹֽ֣פֹו׃ וַיִ ַק ָ֛֩
אֲ ֹׁד ִָ֖֜ניו אֶ ִ
י־שם ְב ֵ ֶׁ֥בית הַ ּסֹֹֽׁ֣ הַ ר׃
סּורים ֹֽ֣וַי ְִה ָ
ירי] ַה ֶמלֶ ְך אֲ ִ
אסורי [אֲ ִס ֵ ֶׁ֥

מקור  :6מדרש תנחומא ,פרשת וישב ,ח
כיון שראה רבו כן ,מסר לו את כל המפתחות ולא היה יודע אחריו כלום ,שכן או מר ,הן אדני לא ידע אתי מה בבית .כיון שראה יוסף את עצמו
בכך ,התחיל אוכל ושותה ,מסלסל בשערו ,ואומר ברוך הוא ,אביך מתאבל עליך בשק ואפר ,ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך ,הרי אדונתך
מזדוגת לך ומצרה לך .לכך כתיב :׳ותשא אשת אדניו.׳ ׳וימאן.׳

מקור  :7רש"י ,בראשית לט ,ו
שעָ ֶרך ,אֲ נִ י
ּומסַ ְלסֵ ל ְבשַֹׁ ֲערֹו אָ ַמר הַ ָקבָ "ה :אָ ִביך ִמ ְתאַ בֵ ל ,וְאַ ָתה ְמסַ ְלסֵ ל ִב ְ ֹׁ
ְשֹותה ְ
מֹושלִ ,ה ְת ִחיל אֹוכֵל ו ֶ
ֵ
ויהי יוסף יפה תואר ּכֵיוָן ֶש ָראָ ה עַ צְ מֹו
ְמג ֶָרה ְבך אֶ ת הַ ּדֹוב.
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חלק שלישי :הפיתוי שביופי
מקור  :8שמואל ב יא ,ב-ו ,י-יא ,טז-יז
טֹובת ַמ ְר ֶאה ְמאֹֹֽׁ֣ ד׃ וַיִ ְש ַלח ָּד ָ֔֡ ִוד וַיִ ְד ֹׁרש
ַוי ְִהי ְל ֵעת ָהעֶָֽ֗ ֶרב ַו ֶָׂ֨י ָקם ָּד ִ֖֜ ִוד ֵמ ַעל ִמ ְשּכָבֹוֶ֣֙ וַיִ ְת ַהלֵ ְךֶ֣֙ עַ ל־גַ ג בֵ ית־הַ ָ֔֡ ֶמלֶ ְך וַיַ ֶׁ֥ ְַֽרא ִא ָשה ר ֶֹׁחצֶ ת ֵמ ַעל הַ גָ ג ו ְָה ִא ָָ֔֡שה ַ ֶׁ֥
ח ָּד ֶׂ֨ ִוד ַמ ְלאָ ִ֖֜ ִכי ם וַיִ ָק ָֽ֗ ֶחהָ ו ַָתבֹוא אֵ לָ יוֶ֣֙ וַיִ ְשּכַ ב ִע ָ֔֡ ָמּה ו ִ ְֶׁ֥היא ִמ ְת ַק ֶּד ֶשת
אּוריָ ֶׁ֥ה הַ ִח ִ ֹֽ֣תי׃ וַיִ ְשלַ ָ֛֩
ת־שבַ ע בַ ת־אֱ ִליעָָ֔֡ ם ֵא ֶשת ִ
ֶ
אמר הֲ לֹוא־ז ֹׁאתֶ֣֙ בַ
ָ ֹֽ֣ל ִא ָשה ו ַָֽ֗י ֹׁ ֶ
יֹואב
ת־א ִּוריָ ה הַ ִח ִתי וַיִ ְש ַלֶׁ֥ח ָ
אמר הָ ָ ֶׁ֥רה אָ ֹֽ֣ ֹׁנכִ י׃ וַיִ ְש ַלח ָּד וִדֶ֣֙ אֶ ל־יֹואָָ֔֡ ב ְש ַלח אֵ לַָ֔֡ י אֶ ֹֽ֣
יתּה׃ ו ַַתהַ ר ָ ֹֽ֣ה ִא ָשה ו ִַת ְשלַ חֶ֣֙ ו ַַתגֵ ד ְל ָד ָ֔֡ ִוד וַת ֹׁ ֶ
ִמטֻ ְמאָ ָתּה ו ַָת ָשב אֶ ל־בֵ ָ ֹֽ֣
אמר
יתך׃ ו ֶַׂ֨י ֹׁ ֶ
ל־אּור ָָֽ֗יה הֲ לֹוא ִמ ֶ ֶּ֣֙ד ֶרְךֶ֣֙ אַ ָתה ָ֔֡ ָבא ַמּדּועַ ֹֽ֣ל ֹׁא־י ַ ֶָׁ֥ר ְד ָת אֶ ל־בֵ ֶ ֹֽ֣
ִ
אמר ָּד ִ֖֜ ִוד אֶ
אּוריָ ה אֶ ל־בֵ יתֹו ו ֶַׂ֨י ֹׁ ֶ
ל־ּד ִ ֹֽ֣וד׃ ַוי ִַגדּו ְל ָדוִדֶ֣֙ לֵ א ָֹׁ֔֡מר ֹֽ֣ל ֹׁא־י ַ ֶָׁ֥רד ִ
ת־א ִּוריָ ה אֶ ָ
אֶ ֹֽ֣
ל־פנֵ י הַ ָש ֶדהֶ֣֙ חֹׁ ָ֔֡ ִנים וַאֲ ֵ֞ ִני אָ ֧בֹוא אֶ ל־בֵ ִיתי לֶ אֱ ֶׁ֥ ֹׁכל ו ְִל ְשתֹות ו ְִל ְשּכַ ב ִעם־
יהּודה יֹׁ ְש ִבים בַ ּסֻ ּכָֽ֗ ֹות וַאד ֶׂ֨ ִֹׁני יֹואִָ֖֜ ב ְועַ ְב ֵדי אֲ ד ֶׂ֨ ִֹׁני עַ ְ
ל־ּד ָֽ֗ ִוד ּ֠הָ אָ רֹון ְוי ְִש ָראֵֶׂ֨ ל ִ ֹֽ֣ו ִָ֖֜
אּור ִָ֖֜יה אֶ ָ
ִ
ת־א ִּור ָָֽ֗יה
מר הָ בּו אֶ ֹֽ֣
תב בַ ֵּספֶ ר לֵ א ֹׁ
אּור ָיֹֽ֣ה׃ וַיִ כְ ֶׁ֥ ֹׁ
־יֹואב וַיִ ְש ַלח ְביַ ֶׁ֥ד ִ
תב ָּד ִוד ֵספֶ ר אֶ ל ָ
ִא ְש ִתי חַ ֶֶ֣֙יךֶ֣֙ ו ְֵחי נ ְַפ ֶָ֔֡שך ִ ֹֽ֣אם־אֶ ע ֱֶשה אֶ ת־הַ ָּד ָ ֶׁ֥בר הַ ֶ ֹֽ֣זה׃ ַוי ְִהי בַ ָֹׁ֔֡ב ֶקר וַיִ כְ ֶׁ֥ ֹׁ
ְש ְב ֶ ֶׁ֥תם ֵמאַ חֲ ָריו וְנִ ּכָ ֶׁ֥ה ו ֵ ָֹֽ֣מת׃
אֶ ל־מּו ֶ֣֙ל ְפנֵ י הַ ִמ ְלחָ ָמהֶ֣֙ ַ ֹֽ֣החֲ ז ָ֔֡ ָָקה ו ַ
ן־ה ָעם ֵמעַ ְב ֵדי ָדוִ ד
י־חיִל ָ ֹֽ֣שם׃ ַו ֵֶׂ֨יצְ ִ֖֜אּו אַ נְ ֵשי ָה ִעירֶ֣֙ וַיִ לָ חֲ מּו אֶ ת־יֹואָָ֔֡ ב וַיִ פֶֹׁׁ֥ ל ִמ ָ
ל־ה ִעיר וַיִ ֵתןֶ֣֙ אֶ ת־א ִּור ָָ֔֡יה אֶ ל־ ַה ָמקֹוםֶ֣֙ אֲ ֶשר י ַָָ֔֡דע ִ ֶּׁ֥כי אַ נְ ֵש ַ
יֹואב אֶ ָ
ַוי ִ֕ ְִהי ִב ְש ֶׁ֥מֹור ָ
אּוריָ ֶׁ֥ה הַ ִח ִ ֹֽ֣תי׃
ַו ִָ֕י ָמת גַ ם ִ

מקור  :9הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,חלוקי חכמה
אובייקטיבית ,אי אפ שר להשוות אנשים שונים ביחס לחטאיהם ,משום שזהו לא מדד נכון של ערכו של אדם .יש להשוות אדם לאדם על בסיס
המאמץ הנדרש להתגבר על הפיתוי.
דבר שעבור אדם אחד מהווה פיתוי עצום ,בשל אופי או היסטוריה אישית ,אינו משמעותי לאדם אחר כלל וכלל ...עבור מהמר ,משחק קלפים
הוא ב על משקל שונה מאשר עבור אדם שמעולם לא שיחק בקלפים .תמיד קל יותר לצפות ממישהו להתגבר על דחף אסור .השאלה היא,
האם אני עצמי הייתי מסוגל לעשות זאת ,אפילו כאדם צדיק.
אין זה בהכרח עניין של תיקון עוון מחריד ,אלא מדובר ביכולת של האדם הרגיל לברוח מן הדחפים מלאי התשוקה של ליבו שלו ,להימנע
מרעות כמו הוצאת דיבה והתנהגויות לכאורה טריוויאליות כמו דיבור לא שקול והתנהגות מזלזלת בעסקאות כלכליות.
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הידור מצווה :יופי ,יראת כבוד ,ועשייה
הרב פרץ וולף  -פרוזן

הקדמה ( 2דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות!
היום נבדוק כיצד היופי נוכח במעשים טקסיים ,וכיצד עשוי היופי להאדיר ולהגדיל את אותן הפעולות.
כאשר אנחנו ניגשים לקיום מצוות ,יש לנו אפשרות לקיים מצווה בדיוק כפי הנדרש ,באופן פשוט; אבל יש לנו אפשרות גם לקיים מצוות באופן
שמאדיר ומגביר את תחושת הכבוד והיראה .התלמוד מעודד אותנו לקיים מצוות באופן שמהדר את המצווה ,וקורא למושג "הידור מצווה".
מהו הידור מצווה? כיצד אפשר להדר במצוות? כיצד היופי וההדר מקשרים אותנו לקב"ה? האם מעשים אנושיים יכולים לשאוף לרוחניות
ולאלוקיות?
נפתח בבחינת המושג הידור מצווה.

חלק ראשון :הבנת המושג "הידור מצווה"
המושג הידור מצווה מופיע בתלמוד במסכת שבת ,שם מובאות מספר דוגמאות של מצוות.

> קראו בקול את מקור .2

מקור  :1תלמוד בבלי ,שבת קלג ,ב

> שאלו:
.1
.2
.3
.4

כיצד מקשרים חכמי התלמוד בין המקור המקראי ("זה א -לי ואנוהו") לבין הפרשנות שהם מעניקים לו ("התנאה לפניו במצוות")?
מה הקשר בין החפצים השונים שנקראים "נאים" בקטע זה?
מעבר לקשר הלשוני בין המילים "ואנוהו" ו" -נוי" ,מדוע עוד ראוי לקיים מצווה תוך שימוש בחפצים נאים?
מה מבדיל בין סוכה ל"סוכה נאה" ,ובין דיו ל"דיו נאה"? כיצד הוספת התואר "נאה" משנה את החוויה?

חכמי התלמוד מקשרים בין הפסוק המקראי "זה אלי ואנוהו" (שמות טו ,ב) לבין המילה "נאה" .הם מסיקים מכך שהאופן להגביר ולהאדיר את
הקשר עם הקב"ה הוא להתנאות לפניו במצוות .התלמוד מדגיש בקטע הזה כי ראוי שחפצי המצווה עצמם יהיו נאים .סוכה נאה ודיו נאה
אפשר להשיג על ידי תשומת לב מיוחדת :כ אשר אנחנו מוסיפים נוי לסוכה או יופי לדיו ,אנו משקיעים יותר מעצמנו במצווה.
נפנה עתה לפרשנות נוספת ,חלופית ,לחזק את הקשר עם הקב"ה דרך התנאות במצוות.
מקור  2לקוח מתוך המכילתא ,מדרש הלכה על ספר שמות מן המאה ה .3-פירוש זה הוא "שירתא" – פירוש על שירת הים .המכילתא ,יחד
עם התלמוד הבבלי ומדרש שיר השירים רבה (קובץ מן המאה ה 5-עד  ) 7הם המקורות המרכזיים למסורת שמרוממת את אסתטיקת היופי.

מקור  :2מכילתא דרבי ישמעאל ,מהדורת הורוביץ־רבין ,בלסלב( 1930 ,ירושלים תש"ל) ,עמ' .127
זה א-לי ואנוהו .ואנוהו ,ר ישמעאל אומר ׳וכי אפשר לבשר ודם להנוות לקונו? אלא אנוה לו במצות .אעשה לפניו לולב נאה ,סוכה
נאה ,ציצית נאה ,תפלה נאה.
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> שאלו:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מה המשמעות של להנוות את הא-ל? מה עשויה להיות המשמעות של הפסוק "זה א-לי ואנווהו"?
כיצד שונה ההצעה של רבי ישמעאל מהעולה במקור ?1
מה משמעות המשפט "אנוה לו במצוות"?
מה המשמעות של שמירת המצוות בצורה נאה?
כיצד ייפוי של אובייקט מסוים משנה את הקשר שלנו אליו?
כיצד הידור מצווה משנה את היחס שלנו למצווה?
כיצד הידור מצווה משנה או מגביר את היחס שלנו למושג "יפה" או "נאה"?

הידור מצווה משמעותו לרומם את המצווה – פעולה שיש לה לכתחילה משמעות וחשיבות – לדבר יפה יותר ובכך ,מרומם יותר .בכך אנו
מגבירים את הכבוד וההדר ,ומוסיפים את הכוונה הנדרשת למעשים ומרוממת את המצוות.
אין זה מקרה שייפוי מעורר תחושת כבוד והדר .הבה נבדוק את ההקשר של הפסוק שעליו מבסס התלמוד את הדרישה להתנאות במצוות.
ההקשר יעמיק את ההבנה של מושג היופי עצמו.

חלק שני :מקור הדחף לייפות ( 15דקות)
מקור  :3שמות יד ,כא-כב ,כז-לא ,טו ,א-ג
ֹשה אֶ ת־י ֮
ָּ֥שם אֶ ת־הַ יָ ֶׂ֖ם לֶחָ ָר ָ ֹ֑בה וַיִּ בָ ְק ֶׂ֖עּו הַ ָ ָֽמיִּם׃ ַו ָי ֹ֧באּו ְב ָֽני־י ְִּש ָר ִ֛אל ְב ָּ֥תֹוְך
ת־הַ יָם ְברֶׂ֨ ּוחַ קָ ִּ ֵ֤דים עַ זָ ֙ה ָכל־הַ ִַ֔ל ְילָה וַיָ ֶ
ָדֹו עַ ל־הַ יָם֒ וַיֶ֣ ֹולְֶך ה׳ אֶ ּ֠
ו ֶַׂ֨יט מ ֶ ֶ֣
ֹאלם׃
ּומ ְשמ ָ ָֽ
ימינָ ֶׂ֖ם ִּ
הַ יָ ֶׂ֖ם בַ יַבָ ָ ֹ֑שה וְהַ ַ ֵ֤מיִּם לָהֶ ֙ם חֹ ִ֔ ָמה ִּ ָֽמ ִּ
ָשבּו הַ מַָ֗ יִּם ַו ְי ַכ ֵּ֤סּו אֶ ת־
ת־מצְ ַ ֶׂ֖ריִּם ְב ָּ֥תֹוְך הַ ָ ָֽים׃ ַוי ֻ ֶ֣
אתֹו ַו ְינ ַ֧ער ה׳ אֶ ִּ
ּומצְ ַ ֶׂ֖ריִּם ָנ ִּ ֶ֣סים לִּ ְק ָר ֹ֑
יתנִ֔ ֹו ִּ
וַי ָ֛֩ט מ ֶֶֹׂ֨שה אֶ ת־י ִָ֖֜דֹו עַ ל־הַ ָָ֗ים ַו ֶָׂ֨י ָשב הַ ִָ֖֜ים לִּ ְפנָּ֥ ֹות ֶֹׂ֨בקֶ ר֙ לְ ֶ֣א ָ
ּובנ֧י י ְִּש ָר ִ֛אל הָ לְ ָּ֥כּו בַ יַבָ ָ ֶׂ֖שה ְב ֶ֣תֹוְך הַ יָ ֹ֑ם וְהַ ַ ֵ֤מיִּם לָהֶ ֙ם
יהם בַ יָ ֹ֑ם ָֽל ֹא־נִּ ְש ַ ָּ֥אר בָ ֶ ֶׂ֖הם עַ ד־אֶ ָ ָֽחד׃ ְ
הָ ֶ ֙רכ ֶ֙ב וְאֶ ת־הַ ָ ֶ֣פ ָר ִ֔ ִּשים לְ ֹכ ֙ל ֶ֣חיל פַ ְר ִֹ֔עה הַ בָ ִּ ָּ֥אים אַ חֲ ר ֶ ֶׂ֖
ל־ש ַ ָּ֥פת הַ ָ ָֽים׃ ַו ֶַׂ֨י ְרא י ְִּש ָר ִ֖֜אל אֶ ת־
ת־מצְ ַ ִ֔ריִּם ֶׂ֖מת עַ ְ
ֹושע ה׳ בַ יָּ֥ ֹום הַ ִ֛הּוא אֶ ת־י ְִּש ָר ֶׂ֖אל ִּמיַ ֶ֣ד ִּמצְ ָ ֹ֑ריִּם ו ַַי ְֵַּ֤֣֖רא י ְִּש ָרא ֙ל אֶ ִּ
ֹאלם וַיֶׂ֨ ַ
ּומ ְשמ ָ ָֽ
ימינָ ֶׂ֖ם ִּ
חֹ ִ֔ ָמה ִּ ָֽמ ִּ
ּוב ֹמ ֶ ֶׂ֖שה עַ ְב ָֽדֹו׃
ינּו ַ ָֽבה׳ ְ
הַ יָ ֶ֣ד הַ גְ ֹד ָָ֗לה ֲא ֶֶׂ֨שר עָ ָ ֵ֤שה ה׳ ְב ִּמצְ ַ ִ֔ריִּם וִּ ַָֽי ְיר ָּ֥אּו הָ ָ ֶׂ֖עם אֶ ת־ה׳ ָֽו ַַיא ֲִּ֙מ ֙
ֹאמ ֶׂ֖רּו לא ֹֹ֑מר אָ ִּ ֵ֤ש ָירה ָֽלַה׳ ִּ ָֽכי־ ָג ֶֹ֣אה גָאִָ֔ ה ָּ֥סּוס ְורֹכְ ֶׂ֖בֹו ָר ָ ָּ֥מה בַ ָ ָֽים׃
ֹאת ַ ָֽליה ִָ֔וה ַוי ְ
ירה הַ ז ֙
ּוב ֶׂ֨ני י ְִּש ָר ִ֖֜אל אֶ ת־הַ ִּש ָ ֵ֤
ֹשהָ֛֩ ְ
ָ ֶ֣אז י ִּ ָָֽשיר־מ ֶ
לקי אָ ִּ ֶׂ֖בי ַו ֲאר ְֹמ ֶ ָֽמנְ הּו׃ ה׳ ִּ ֶ֣איש ִּמלְ חָ ָ ֹ֑מה ה׳ ְש ָֽמֹו׃
ישּועה ֶזֵ֤ה א-לי וְאַ נְ ִ֔והּו ֱא ָּ֥
י־לי ִּ ָֽל ָ ֹ֑
ַ ָֽוַּ֣֖י ְִּה ִּ ֶׂ֖

עָ ִּ ֵ֤זי וְזִּ ְמ ָר ֙ת ִָ֔יּה

> שאלו:
.1
.2
.3
.4

הסבירו את ההקשר לפסוקית "זה א-לי ואנוהו" – מיהו הדובר? היכן? מתי? מדוע?
אי לו תחושות עולות מן הפסוקים? כיצד אותן התחושות מובילות לרצון להלל ולשבח את הקב"ה?
כיצד מסביר הטקסט את הקישור שעושים חז"ל בין הידור וייפוי או נוי?
האם הייתה לכם חוויה שגרמה לכם לרצות להוסיף יופי לדבר מה? מדוע לדעתכם הגבתם כך לאותה החוויה?

כפי שאפשר להתרשם מן הפסוקים ,הפסוק "זה א-לי ואנוהו" – המקור להידור מצווה – נאמר על ידי משה ובני ישראל בזמן שחוו את אחד
הניסים הגדולים בהיסטוריה :קריעת ים סוף ,הנס שאפשר להם לברוח מן המצרים אחת ולתמיד .חייב להיות קשר בין הדחף להלל ולשבח
את הקב"ה בהוספת נוי למצוות לבין חוויה רוחנית כה מרוממת.

חלק שלישי :מה עושה היופי? ( 15דקות)
הרב אברהם יהושע השל כותב על הקשר בין היפה למרומם .הרב השל היה רב אמריקאי ממוצא פולני ,תיאולוג ,ופילוסוף ,במאה ה.20-

> קראו את מקור  4בחברותא.
חברותא היא לימוד משותף בזוג .עיון משותף מאפשר שיתוף ברעיונות ותובנות תוך כדי לימוד .קראו ודונו במקורות הבאים בחברותא.

מקור  :4אברהם יהושע השל ,אלוקים מבקש את האדם ,הוצאת מאגנס2003 ,
תפיסת היופי עשויה להיות תחילת החוויה האלוקית .החוויה האלוקית היא חוויית אותו הדבר שאנו רואים אבל לא מסוגלים להעביר
הלאה .זוהי האשליה השקטה של דברים שיש להם משמעות גדולה יותר מהדבר עצמו .זוהי בסופו של דבר משמעות הדברים...
הדברים שאותם המילים שלנו ,הצורות שלנוף הקטגוריות שלנו ,לעולם אינם יכולים להשיג.
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> דונו בשאלות הבאות בחברותא:
 .1סכמו במילים שלכם את הרעיון המרכזי של השל.
 .2היכן נמצא היופי? היכן הוא מושג?
 .3כיצד הגיגיו של השל מסייעים לנו להבין את הסיבה מאחורי המושג הידור מצווה?

> בקשו מהמשתתפים לשתף את הקבוצה בתובנותיהם ותשובותיהם.
בין אם אתם חווים יופי בטבע ,או בפניהם של אנשים ,או בעבודה ,או בכל מקום אחר ,היופי הוא דבר שמצביע על משהו מעבר לעצמו .כפי
שמסביר השל ,יופי הוא האופן שבו אנו עשויים לחוות משהו "יותר מהדבר עצמו" ,אפילו אם חוויה זו היא רק "האשליה השקטה של הדברים"
שמובילים אותנו לחיבור אל האלוקי.
הרב עדין אבן -ישראל שטינזלץ מביא נקודת מבט נוספת על נושא זה ,כאשר הוא דן ביופי וקדושה .הרב שטינזלץ הוא אחד מהוגי הדעות
החשובים בימינו ,והוא ידוע בעיקר בזכות פירושו לתלמוד ויצירותיו על תורת הקבלה.

מקור  :5הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,בראשית
"זה א -לי ואנוהו" (שמות טו ,ב) .לפסוק זה שני פירושים קלאסיים .לפי פירוש אחד" ,ואנוהו" משמעותו "אני והוא" – מה שידוע
בלטינית כ - imitatio Dei-הידמות לדרכי הא -ל ,הידמות לדרכיו ,למעשיו ,ובדרכים נוספות .לפי הפירוש השני "ואנוהו" נשאב מיופי
– המחויבות לקשט וליפות ,להפוך את הקדוש – ליפה.
שני הפירושים אינם נפרדים בהכרח .למעשה ,הם מתייחסים לאותו הדבר .כאשר אנו נוגעים – מקרוב או מרחוק – בקדושה,
הקדושה משפיעה עלינו בהכרח .השפעה זו חייבת למצוא ביטוי בדרכים מושלמות מבחינת ערכים אחרים – התנהגות ,חוויה ,יופי.
כאשר הדברים מתחברים ,אני עדיין נמצא בפריפריה ,בתוך הקדושה .אולי אז אפשר להסתכל על הקדושה מרחוק.

> שאלו:
.1
.2
.3
.4

כאשר הרב שטינז לץ כותב "הקדושה משפיעה עלינו בהכרח" ,כיצד הדבר משפיע על הפירוש של דברי הרב השל בנוגע לחוויית
האלוקי?
כיצד שני ההסברים של הרב שטינזלץ בנוגע לפסוק "זה א -לי ואנוהו" מרחיבים את ההבנה של הטקסט והמושג? איזה פירוש יותר
משכנע? מדוע?
הרב שטינזלץ מתאר את "המושלם" בי חס לערכים אחרים כולל "התנהגות ,חוויה ,יופי" .אילו קשרים חוויתם אתם בין יופי
למושלמות?
כיצד היופי מאפשר לנו "להסתכל על הקדושה מרחוק"?

סיכום ( 3דקות)
דבר יפה תופס את העין ,הלב ,המחשבה .פתאום אנחנו חשים שהתעלינו למעלה מעל הדבר היפה אותו אנחנו חווים .לפיכך ,היופי משלב
את מה שנראה לעין ואת מה שאינו נראה ,את הדברים שאנחנו רואים ואת הדברים שאנחנו מדמיינים שאנחנו רואים .הידור מצווה הוא דרך
להשתמש בכוח שביופי על מנת לחבר אותנו לדבר הבלתי נראה הגדול מכל :לאלוקים .בין אם אנחנו מתמקדים במראה של החפצים
הטקסיים שבהם אנחנ ו מקיימים מצוות ,ובין אם אנו ממוקדים באופן שבו אנחנו משתנים ביצירת אותם החפצים ובשימוש בהם ,הידור מצווה
מאפשר לנו לתפוס את הפנימיות של החפצים ,את הפליאה שבהם.
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הידור מצווה :יופי ,יראת כבוד ,ועשייה
דף מקורות

חלק ראשון :הבנת המושג "הידור מצווה"
מקור  :1תלמוד בבלי ,שבת קלג ,ב

מקור  :2מכילתא דרבי ישמעאל ,מהדורת הורוביץ־רבין ,בלסלב( 1930 ,ירושלים תש"ל) ,עמ' .127
זה א -לי ואנוהו .ואנוהו ,ר ישמעאל אומר ׳וכי אפשר לבשר ודם להנוות לקונו? אלא אנוה לו במצות .אעשה לפניו לולב נאה ,סוכה נאה ,ציצית
נאה ,תפלה נאה.

חלק שני :מקור הדחף לייפות
מקור  :3שמות יד ,כא-כב ,כז-לא ,טו ,א-ג
ָל־הלַָ֔֡ יְלָ ה וַיָ ֶֶׁ֥שם אֶ ת־הַ יָ ם לֶ ָח ָר ָבה וַיִ בָ ְקעּו הַ ָ ֹֽ֣מיִם׃ ַו ָי ֹׁ֧באּו ְב ֵנֹֽ֣י־י ְִש ָר ֵאל ְב ֶׁ֥תֹוְך הַ יָ ם
ת־הַ יָם ְב ֶׂ֨רּוחַ ָק ִדים עַ זָ הֶ֣֙ ּכ ַ
ם וַיֹולֶ ְך ה׳ אֶ ּ֠
ַו ֵֶׂ֨יט מ ֶֹׁשה אֶ ת־יָד ֹ֮ו עַ ל־הַ ָי ֒
ֹׁאלם׃
ּומ ְשמ ָ ֹֽ֣
ימינָ ם ִ
בַ יַבָ ָשה וְהַ ַמיִם לָ הֶ םֶ֣֙ חֹׁ ָ֔֡ ָמה ִ ֹֽ֣מ ִ
ת־מצְ ַריִם ְב ֶׁ֥תֹוְך הַ ָ ֹֽ֣ים׃ ַוי ָֻשבּו הַ ָֽ֗ ַמיִם ַו ְיכַּסּו אֶ ת־הָ ֶ ֶ֣֙רכֶבֶ֣֙
ִ
ּומצְ ַריִם נ ִָסים ִל ְק ָראתֹו ַו ְינ ֵ ַ֧ער ה׳ אֶ
יתנָ֔֡ ֹו ִ
ט מ ֶֶֹׁׂ֨שה אֶ ת־י ִָ֖֜דֹו עַ ל־הַ ָָֽ֗ים ַו ֶָׂ֨י ָשב ַה ִָ֖֜ים ִל ְפנֶׁ֥ ֹות ֶֹׁׂ֨ב ֶקרֶ֣֙ ְל ֵא ָ
ַו ֵי ָ֛֩
ימינָ ם
ּוב ֵנ֧י י ְִש ָר ֵאל ָה ְלכֶׁ֥ ּו בַ יַבָ ָשה ְבתֹוְך הַ יָ ם וְהַ ַמיִם לָ הֶ םֶ֣֙ חֹׁ ָ֔֡ ָמה ִ ֹֽ֣מ ִ
יהם בַ יָ ם ֹֽ֣ל ֹׁא־נִ ְש ַ ֶׁ֥אר בָ ֶהם עַ ד־אֶ ָ ֹֽ֣חד׃ ְ
ת־ה ָפ ָר ָ֔֡ ִשים ְל ֹׁכ ֶ֣֙ל ֵחיל פַ ְרעָֹׁ֔֡ ה הַ בָ ִ ֶׁ֥אים אַ חֲ ֵר ֶ
ַ
וְאֶ
ל־ש ַ ֶׁ֥פת הַ ָיֹֽ֣ם׃ ַו ֶַׂ֨י ְרא י ְִש ָראִֵ֖֜ ל אֶ ת־הַ יָ ד הַ גְ דֹׁלָָֽ֗ ה אֲ ֶֶׂ֨שר עָ ָשה ה׳
ת־מצְ ַ ָ֔֡ריִם ֵמת עַ ְ
ִ
ֹושע ה׳ בַ יֶׁ֥ ֹום ַההּוא אֶ ת־י ְִש ָר ֵאל ִמיַ ד ִמצְ ָריִם וַיַ ְַֽרא י ְִש ָראֵ ֶ֣֙ל אֶ
ֹׁאלם וַיֶׂ֨ ַ
ּומ ְשמ ָ ֹֽ֣
ִ
ּובמ ֶֹׁשה עַ ְב ֹּֽ֣דֹו׃
ְב ִמצְ ַ ָ֔֡ריִם ו ִ ַֹֽ֣י ְיר ֶׁ֥אּו הָ ָעם אֶ ת־ה׳ ֹֽ֣וַיַאֲ ִ ֶ֣֙מינּוֶ֣֙ ַ ֹֽ֣בה׳ ְ
מר אָ ִש ָירה ֹֽ֣לַה׳ ִ ֹּֽ֣כי־גָאֹׁ ה גָאָָ֔֡ ה ֶׁ֥סּוס ְורֹׁכְ בֹו ָר ָ ֶׁ֥מה בַ ָיֹֽ֣ם׃
ֹׁאמרּו לֵ א ֹׁ
ת־ה ִש ָירה ַהז ֹׁאתֶ֣֙ ַ ֹֽ֣ליה ָָ֔֡וה וַי ְ
ַ
ּוב ֵֶׂ֨ני י ְִש ָראִֵ֖֜ ל אֶ
ֹׁשהָ֛֩ ְ
ָאז י ִ ָֹֽ֣שיר־מ ֶ
לקי אָ ִבי וַאֲ ר ְֹׁמ ֶ ֹֽ֣מנְ הּו׃ ה׳ ִאיש ִמ ְלחָ ָמה ה׳ ְש ֹֽ֣מֹו׃
ישּועה זֶ ה א -לי וְאַ נְ ֵָ֔֡והּו אֱ ֵ ֶׁ֥
ָ
ִ ֹֽ֣ל

י־לי
עָ ִזי וְזִ ְמ ָרתֶ֣֙ ָָ֔֡יּה ַ ֹֽ֣וַֽ ְי ִה ִ

חלק שלישי :מה עושה היופי?
מקור  :4אברהם יהושע השל ,אלוקים מבקש את האדם ,הוצאת מאגנס2003 ,
תפיסת היופי עשויה להיות תחילת החוויה האלוקית .החוו יה האלוקית היא חוויית אותו הדבר שאנו רואים אבל לא מסוגלים להעביר הלאה.
זוהי האשליה השקטה של דברים שיש להם משמעות גדולה יותר מהדבר עצמו .זוהי בסופו של דבר משמעות הדברים ...הדברים שאותם
המילים שלנו ,הצורות שלנוף הקטגוריות שלנו ,לעולם אינם יכולים להשיג.

מקור  :5הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ ,בראשית
"זה א -לי ואנוהו" (שמות טו ,ב) .לפסוק זה שני פירושים קלאסיים .לפי פירוש אחד" ,ואנוהו" משמעותו "אני והוא" – מה שידוע בלטינית כ-
 - imitatio Deiהידמות לדרכי הא-ל ,הידמות לדרכיו ,למעשיו ,ובדרכים נוספות .לפי הפירוש השני "ואנוהו" נשאב מיופי – המחויבות לקשט
וליפות ,להפוך את הקדוש – ליפה.
שני הפירושים אינם נפרדים בהכרח .למעשה ,הם מתייחסים לאותו הדבר .כאשר אנו נוגעים – מקרוב או מרחוק – בקדושה ,הקדושה
משפיעה עלינו בהכרח .השפעה זו חייבת למצוא ביטוי בדרכים מושלמות מבחינת ערכים אחרים – התנהגות ,חוויה ,יופי .כאשר הדברים
מתחברים ,אני עדיין נמצא בפריפריה ,בתוך הקדושה .אולי אז אפשר להסתכל על הקדושה מרחוק.
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מראות הנשים הצבאות :יופי ,תשוקה ,והשכינה
מבוסס על שיעור של הרב אלכס ישראל

הקדמה ( 10דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות!
יח ידה זו תסקור את מקומם של היופי והתשוקה ביהדות .הדיון היום מתחיל בבניית המשכן ,מקום השראת השכינה בתקופת הנדודים
במדבר ,ומקום ההתוועדות עם הקב"ה .המשכן נבנה בעיקר מתרומת חומרים של בני ישראל .באמצע התיאור של כלי המשכן ,מתואר כיור
הנחושת .הכיור שימש את הכהנים ,שרחצו בו את ידיהם ואת רגליהם לפני שעבדו במשכן .בתיאור החומרים שנתרמו ליצירת הכיור ,שנבנה
על ידי בצלאל ,מופיע פרט בלתי צפוי.

> קראו בקול את מקורות 2 ,1

מקור  :1שמות ל ,יז-כ
ּובין הַ ִּמזְ ִ֔בחַ ְונ ַָת ָ ָּ֥ת ָ ֶׂ֖שמָ ה ָ ָֽמיִּם׃ ו ְָרחֲ ִ֛צּו אַ הֲ ָּ֥ ֹרן
ֹשה לא ָֹֽמר׃ וְעָ ִ֖֜ ִּשיתָ כִּ יָּ֥ ֹור נְ חִֹ֛ ֶשת וְכַ נָּ֥ ֹו נְ חֶֹׂ֖ ֶשת לְ ָר ְח ָצֹ֑ה ְונָתַ ָ ֶ֣ת א ָֹ֗תֹו ָֽבין־אֵֹ֤ הֶ ל מֹועד֙ ֶ֣
ַויְדַ ָּ֥בר ה׳ אֶ ל־מ ֶ ָּ֥
צּו־מיִּם ְו ֶ֣ל ֹא י ָֻמֹ֑תּו ֶ֣אֹו ְבגִּ ְש ָ ֵ֤תם אֶ ל־הַ ִּמזְ ֙ב ֙ ַח לְ ָש ִ֔רת לְ הַ ְק ִּ ָּ֥טיר ִּא ֶ ֶׂ֖שה ַ ָֽלה׳׃
מֹועד י ְִּרחֲ ַ ֶׂ֖
יהם׃ ְבבֹאָ ם אֶ ל־ ֹ֧אהֶ ל ִ֛
ת־רגְ ל ֶ ָֽ
יהם וְאֶ ַ
ּובָ נָ ֶׂ֖יו ִּמ ֶ ֹ֑מנּו אֶ ת־יְד ֶ ֶׂ֖

מקור  :2שמות לח ,ח
ַו ַָ֗יעַ ש ֵ֚את הַ כִּ יֶ֣ ֹור נְ חִֹ֔ ֶשת ו ְֶׂ֖את כַ נֶ֣ ֹו נְ חֹֹ֑ ֶשת ְבמַ ְרא ֹ֙ת הַ ֶֹּ֣צ ְב ִֹ֔את ֲא ֶ ֶ֣שר ָ ָֽצ ְב ִ֔אּו ֶ ֶׂ֖פתַ ח ָֹּ֥אהֶ ל מֹו ָֽעד׃

מעניין לציין כי מקור  2מפרט את מקור החומרים שנתרמו כדי לבנות את הכיור ,פרט שאינו מוזכר
בכלי המשכן האחרים.
הערה :מראות בימי קדם לא היו עשויות מזכוכית ,אלא מברזל או שוהם שהוברקו .נחושת ,כסף ,זהב ,וברזל
רוקעו לגיליונות דקים והושטחו עד שהיה ניתן לראות בהם השתקפות.
למעלה :מראות ברונזה מצרית עתיקה ,בסביבות  800-100לפני הספירה .מקור :אובייקט  ,A634859 #מוזיאון המדע /
מדע וחברה ספריית תמונות ,לונדון.

> שאלו:
.1
.2
.3
.4

מדוע לדעתכם מזכירה התורה שהנחושת מקורה במראות?
האם חשוב מאילו מראות נלקח החומר? מדוע התורה טורחת להזכיר שהמראות נתרמו על ידי נשים?
האם האסוציאציה של מראות היא חיובית או שלילית? מדוע?
מה מבדיל בין יופי לגאוותנות? הסבירו את תשובתכם.

חלק ראשון :גאווה או קדושה? ( 20דקות)
מראות הנחושת נתרמו על ידי "הנשים הצבאות פתח אהל מועד" .מיהן אותן הנשים? מדוע הן תרמו את המראות? האם המראות מתאימות
למשכן?
נשווה בין ההסברים של שני פרשנים בנוגע לשאלות הללו ,ונדגיש את הקשר האפשרי בין גאוותנות לקדושה.
רש"י מציע לקרוא את הפסוק על רקע תרבותי .רש"י חי בצרפת במאה ה .11-הוא הפרשן החשוב ביותר לתנ"ך ולתלמוד ,ואחד החכמים
המפורסמים ביותר בהיסטוריה היהודית.

מקור  :3רש"י ,שמות לח ,ח
במראת הצבאתְ .בנֹות י ְִּש ָראל הָ יּו ְביָדָ ן מַ ְראֹות ֶשרֹואֹות בָ הן כְ ֶשהן ִּמ ְתקַ ְשטֹות ,וְאַ ף אֹותָ ן ל ֹא ִּעכְ בּו ִּמלְ הָ ִּביא לְ נִּ ְדבַ ת הַ ִּמ ְשכָן ,וְהָ יָה
יבין עָ לַי ִּמן הַ כֹלֶ ,שעַ ל יְדיהֶ ם הֶ ע ֱִּמידּו הַ נ ִָּשים צְ בָ אֹות ַרבֹות
ֹשה בָ הן ִּמ ְפני ֶשעֲשּויִּם לְ יצֶ ר הָ ָרע ,אָ מַ ר לֹו הַ קָ בָ "ה קַ בל ,כִּ י אלּו חֲ ִּב ִּ
מֹואס מ ֶ
ְנֹוטלֹות הַ מַ ְראֹותְ ,וכָל אַ חַ ת
אֹותם ו ְ
ּומ ְשתֶ הּ ,ומַ אֲכִּ ילֹות ָ
ְב ִּמצְ ָריִּם; כְ ֶשהָ יּו בַ ְעליהֶ ם יְג ִּעים בַ עֲבֹודַ ת פֶ ֶרְך ,הָ יּו הֹולְ כֹות ּומֹולִּ יכֹות לָהֶ ם מַ ֲאכָל ִּ
ּומתֹוְך כְַך ְמ ִּביאֹות לְ בַ ְעליהֶ ן לִּ ידי תַ ֲאוָה וְנִּ זְ קָ קֹות לָהֶ ם
ּומ ַש דַ לְ תֹו ִּב ְדבָ ִּרים ,לֹומַ ר אֲנִּ י נָאָ ה ִּמ ְמךִּ ,
רֹואָ ה עַ צְ מָ ּה ִּעם בַ ְעלָּה בַ מַ ְראָ הְ ,
ֲשה הַ כִּ יֹור מהֶ םֶ ,שהּוא לָשּום ָשלֹום בין ִּאיש לְ ִּא ְשתֹו.
ּומ ְתעַ ְברֹות וְיֹולְ דֹות ָשםְ ...ו ַנע ָ
ִּ
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> שאלו:
.1
.2
.3
.4

לפי רש"י ,למה שימשו המראות?
כיצד אתם מבינ ים את ההתנגדות של משה לשימוש במראות לעשיית כלי במשכן? מדוע לדעתכם הגיב משה כפי שהגיב?
רש"י מספר לנו שהקב"ה אמר "אלו חביבין עלי מהכל" .כיצד משנים דברי ה' את התגובה של משה? כיצד הדברים משנים את
דעתכם לגבי מטרת המראות?
חישבו על הסיפור של רש"י על הנשים שמשתמשות במראות במצרים .איזה אור משליך הסיפור של רש"י על מושג היופי?

לפי פירוש רש"י ,משה אומר שהמראות שימשו לגאוותנות ולכן אינן ראויות למשכן .הקב"ה מבקש לקבל את תרומת המראות ,והוא אוהב
אותן באופן מיוחד משום שהן הכרחיות לקיום העם היהודי .פירוש זה משבח את הנשים על השימוש ביופיין כדי להיטיב עם העם.
נעיין בפירוש שונה לגמרי ,של רבי אברהם אבן עזרא (ספרד ,המאה ה ,)12-פילוסוף ,חכם ,ומחשובי פרשני ימי הביניים.

מקור  :4אבן עזרא ,פירוש לשמות לח ,ח.
(ח) וטעם הצובאות .כי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפאדות שעל
ראשיהם ...והנה היו בישראל נשים עובדות השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להם צורך עוד להתיפות .רק
באות יום יום אל פתח אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצות .וזהו אשר צבאו פתח אוהל מועד .כי היו רבות.

> שאלו:
.1
.2
.3
.4

מדוע ביקשו הנשים לתרום את המראות שלהן לפי פירוש האבן עזרא?
האם תוכלו לחשוב על עוד סיבות שבגללן הנשים תרמו את המראות שלהן?
השוו את הפירושים של רש"י ואבן עזרא .מה דומה ,ומה שונה בין שני הפירושים?
איזו סיבה נשמעת לכם הגיונית יותר – זו של רש"י ,או של אבן עזרא?

לפי פירוש אבן עזרא ,הייתה קבוצה של נשים שהקדישה את חייה לאלוקים ,נשים אלה הרחיקו את עצמן מיופי ותאוות העולם ,ולכן כבר לא
היה להן צורך במראות .נשים אלה נפטרו מן המראות שלהן ,והתיכו אותן כדי לייצר כלי קודש ,כביטוי לשאיפותיהן לקיום רוחני וקדוש יותר.
גם רש"י וגם ואבן ע זרא רואים במראות כלי לייפוי ,ומבינים שהיופי נטוע בתשוקה האנושית .הם חולקים על מטרת אותה התשוקה ,ופותחים
בדיון מורכב אודות אופי התשוקה .לפי פירוש רש"י ,יופי מעורר תשוקה ,ותשוקה היא מרכיב נדרש להולדה והמשך המין האנושי .מנקודת
המבט של אבן עזרא ,היופי הוא כלי לגאוותנות ,שיש צורך להתגבר עליו על מנת לשרת את הקב"ה .שני הפרשנים מבינים שהדחפים
שקשורים לתשוקה הם חלק מן המצב האנושי; לעיתים התשוקה משמשת למטרות קדושות וחיוביות ,ולעיתים אחרות אנו מסוגלים לשלוט
בדחפים על מנת לגשת לקדושה .כך או כך ,היופי והדחפים הקשורים בו הם מושא להתמודדות.

חלק שני :הטוב שביצר הרע? ( 20דקות)
נעיין באופן שבו היהדות מתייחסת לתשוקה.
במקור  , 5הלקוח מתוך התלמוד הבבלי ,מדובר על המלחמה נגד יצר הרע .לפני המלחמה נגד יצר העריות ,מתוארת הצלחה בכיבוש יצר
עבודה זרה.

> קראו את מקור  5בחברותא.
חברותא היא לימוד משותף בזוג .עיון משותף מאפשר שיתוף ברעיונות ותובנות תוך כדי לימוד.
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מקור  :5תלמוד בבלי ,יומא סט ע"ב

> שאלו:
.1
.2
.3
.4

מהם שני היצרים בסיפור? מה הקשר ביניהם? במה הם שונים זה מזה?
האם לדעתכם הסיפור תומך בעמדתו של רש"י או של אבן עזרא בנוגע ליופי ותשוקה? מדוע?
הטקסט מבחין בין סוגים שונים של יצר הרע .מדוע חשוב שלא נגדיר את כל היצרים האנושיים כרעים?
מהי משמעות הביטוי "כחלינהו לעיניה" בנוגע ליצר הרע? מדוע במקרה זה העיניים כל כך חשובות?

> בקשו מן המשתתפים לשתף את הקבוצה בתובנותיהם.
זהו סיפור מרתק על הניסיון להשמי ד את היצר הרע .העם מבקש שהקב"ה יסיר את היצר הרע לעבודה זרה וגילוי עריות ,והקב"ה נענה,
ומשבית את שני היצרים .אבל מתברר שלהיפטר מיצר העריות זה לא דבר פשוט ,משום שההשלכות יביאו להשמדת האנושות .רש"י מדגיש
שיש מקום חשוב לתשוקה ומיניות ,שהם חלק חשוב ממערכת היחסי ם בין איש לאשתו וצורך מהותי לקיום העולם .לפי המקור שלפנינו ,אין,
אם כן ,יכולת לבני האדם להיות מושלמים.

> שאלו:
 .1אם בני האדם אינם יכולים להיות מושלמים ,האם הם יכולים להגיע למדרגת קדושה ,או אפילו לשאוף למדרגה כזו? האם קדושה
נובעת משלמות?
 .2האם יש מקום למיניות בעולם הקדושה?
 .3בשל ההשלכות ההרסניות לשאיפה להתנהגות אנושית מושלמת ,כיצד לדעתכם יכולים בני האדם לשאוף לקדושה?
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במקור שקראנו ,הדחקת הדחף האנושי ליצר העריות מובילה לאיבוד דחף החיים ,והדחף להוליד .תשוקה אינה בהכרח חיובית או שלילית –
עלינו לשלוט בדחפים שלנו ,אבל לא להעלים אותם .יש להבין מהי התנהגות ראויה ,ולבדוק את עצמנו ואת ההתנהגויות שלנו בהתאם.
מודעות לדחפים ושליטה בהם רצויה – העלמת הדחפים כליל אינה רצויה כלל וכלל.
בקטע הבא ,הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק ,ראש ישיבת ישיבה אוניברסיטה ( )1941-1986ואחד ההוגים החשובים של המאה ה ,20-כותב
על הדחפים והיצרים שתוארו במקור .5

מקור  :6הרב סולוביצ'יק ,איש ההלכה ,עמ' .85-86
כשחקק הקב"ה וגילף את העולם לא ביטל לגמרי את התוהו -ובוהו ,את התהום ,את החושך ,מרשות יצירתו ,אלא הבדיל בין ההוויה
השלמה והמשוכללת לבין כוחות השלילה ,האנדרלמוסיה ,והערבוביה ,וקבע ביניהם גבולות עולם וחוקות נצח .הרי היהדות הכריזה
על יסוד היצירה של היש מן האין המוחלט ,ואם כן גם התוהו ובוהו ,גם התהום ,גם החושך ,גם האפס היחסי נוצרו ע"י הקב"ה לפני
בריאת העולם – מסודר ,יפה ,ונהדר.
ואיתני "האפס" היחסי חורגים ממסגרותיהם מפרק לפרק ,רוצים הם להתפרץ מתוך כבלי המשמעת שהטיל עליהם הקב"ה
ולהחזיר את העולם לתוהו ובוהו ,ורק החוק עוצר בעדר וחוסם את הדרך לפניהם.

> שאלו:
 .1מה אומר הרב סולוביצ'יק לגבי כוחות וגבולות? מה שומר על הכוח שלא יחרוג מגבולו?
 .2כיצד משפיע הקטע על ההבנה שלנו לגבי יופי ותשוקה?

הקב"ה יצר כוחות מסוגים שונים ומגוונים ,כמו הכוח של הים .בכל מקום שבו יש יצירתיות ,אפילו קדושה ,ישנם כוחות בלתי
נשלטים .ההלכה מסייעת לנו לבסס גבולות ולשמור עליהם .ההלכה מסייעת לנו ליצור ולשמר חברה יוצרת ואפילו קדושה.

סיכום ( 10דקות)
> קראו את מקור  ,7שנכתב על ידי הרב שטינזלץ הוא אחד מהוגי הדעות החשובים בימינו ,והוא ידוע בעיקר בזכות
פירושו לתלמוד ויצירותיו על תורת הקבלה.

מקור  :7הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ" ,תפקיד האישה" ,תשובה.
צניעות אין משמעותה נזירות .צניעות אינה דורשת מהאישה לכער את עצמה ,והעדר יופי אינו נחשב לערך .יש נשים שטועות
בפירוש הפסוק "שקר החן והבל היופי ,אישה יראת ה' היא תתהלל" (משלי ל ,כ) ,וסוברות שבפסוק יש קריאה נגד מראה נעים לעין,
או לכל הפחות נגד המאמץ להיראות טוב .יופי וחן הם "הבל" משום שהם דבר חולף ,והחיים משמעותיים יותר מאשר ההתעסקות
עם דברים חולפים .אבל אין בהם פסול מהותי .אדרבא ,אנו מהללים את יופיין של נשים יהודיות ,יופי פנימי כמו יופי חיצוני; העובדה
שבנות ישראל נאות הן היא מקור גאווה לעמנו .יופי הוא מתנה מאת הא-ל ,ואין להבין את הלכות הצניעות כשלילה של היופי.
הצניעות היא הדרך להראות את הערכתנו עבור המתנה יקרת הערך והרגישה הזו ,במקום לבזבז אותה בהתפארות לעיני הציבור.

< שאלו:
 .1האם יש מקום להדגיש את היופי בעבודת ה'? כיצד?
 .2האם לדעתכם התשוקה האנושית יכולה להיות מקודשת או מרוממת? האם יש מדרגה של קרבה לא-ל שניתן להשיג דווקא על ידי
דחייה של הדחפים האנושיים?
האם יש מקום למראות במשכן? אולי יופי ,תשוקה ,ומיניות הם דברים טובים בבית הפרטי שלנו ,אבל לא בהכרח במשכן .המשכן הוא מקום
שבו אנו שואפים להתעלות מעל להסחות דעת ומתמקדים בקב"ה .אולי היינו סוברים שראוי שדחפים פיסיים יוותרו מחוץ למסגרת הקשר עם
הקב"ה .אף על פי כן ,לדברי רש"י ,הקב"ה אינו סובר כן .עבור הקב"ה ,המיניות היא כוח הכרחי בחיינו ,שאינו נפרד מחיי הרוח שלנו .מיניות
שמייצגת את קדושת החיים ואת ההתעקשות של נשים יהודיות לנצל את מיניותן על מנת לוודא את המשכיות העם היהודי ,בהחלט יש לה
מקום במשכן.
תרומת המראות מעניקה לנו הזדמנות לחשוב על העולם שבו אנחנו חיים ,על שאלת הגבולות והמגבלות .מיניות היא נושא שקשה לדבר
עליו .התעסקות במיניות בהקשר של קדושה מקל על העלאת הדיון למקומות נשגבים יותר תוך יישומו בחיינו.
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מראות הנשים הצבאות :יופי ,תשוקה ,והשכינה
דף מקורות

הקדמה
מקור  :1שמות ל ,יז-כ
ּובין ַה ִמזְ ָ֔֡ ֵבחַ ְונ ַָת ָ ֶׁ֥ת ָש ָמה ָ ֹֽ֣מיִם׃ ו ְָרחֲ צּו אַ הֲ ֶׁ֥ ֹׁרן ּובָ נָ יו
ית ּכִ יֶׁ֥ ֹור נְ חֹׁ ֶשת ְוכַנֶׁ֥ ֹו נְ חֹׁ ֶשת ְל ָר ְח ָצה ְונ ַָת ָת אֹׁ ָֽ֗תֹו ֵ ֹֽ֣בין־אֹׁ הֶ ל מֹועֵ דֶ֣֙ ֵ
מר׃ וְעָ ִ֖֜ ִש ָ
ֹׁשה לֵ א ֹֽ֣ ֹׁ
ַוי ְַד ֵ ֶׁ֥בר ה׳ אֶ ל־מ ֶ ֶׁ֥
צּו־מיִם וְל ֹׁא י ָֻמתּו אֹו ְבגִ ְש ָתם אֶ ל־הַ ִמזְ ֵֶ֣֙ב ֶַ֣֙ח ְל ָש ֵ ָ֔֡רת ְלהַ ְק ִ ֶׁ֥טיר ִא ֶשה ַ ֹֽ֣לה׳׃
ַ
מֹועד י ְִרחֲ
יהם׃ ְבבֹׁאֵָ֞ ם אֶ ל־אֹׁ֧ הֶ ל ֵ
ת־רגְ לֵ ֶ ֹֽ֣
יהם וְאֶ ַ
ִמ ֶמנּו אֶ ת־י ְֵד ֶ

מקור  :2שמות לח ,ח
מֹועד׃
ַו ַָֽ֗יעַ ש ֵ֚אֵ ת הַ ּכִ יֹור נְ חָֹׁ֔֡ ֶשת ו ְֵא ת ּכַנֹו נְ חֹׁ ֶשת ְב ַמ ְראֹׁ תֶ֣֙ הַ ֹּׁצ ְבאָֹׁ֔֡ ת אֲ ֶשר ָ ֹֽ֣צ ְב ָ֔֡אּו ֶפ ַתח אֶֹׁׁ֥ ֶהל ֵ ֹֽ֣

חלק ראשון :גאווה או קדושה?
מקור  :3רש"י ,שמות לח ,ח
ֹׁשה
אֹותן ל ֹׁא ִעּכְ בּו ִמ ְלהָ ִביא ְלנִ ְדבַ ת הַ ִמ ְשּכָן ,ו ְָהיָה מֹואֵ ס מ ֶ
ָ
במראת הצבאתְ .בנֹות י ְִש ָראֵ ל הָ יּו ְבי ָָדן ַמ ְראֹות ֶשרֹואֹות בָ הֵ ן ּכְ ֶש ֵהן ִמ ְת ַק ְשטֹות ,וְאַ ף
יבין עָ לַ י ִמן הַ ּכֹׁלֶ ,שעַ ל י ְֵדיהֶ ם ֶהע ֱִמידּו הַ נ ִָשים צְ בָ אֹות ַרבֹות ְב ִמצְ ָריִם; ּכְ ֶשהָ יּו
בָ הֵ ן ִמ ְפנֵי ֶשעֲשּויִם ְליֵצֶ ר ָה ָרע ,אָ ַמר לֹו הַ ָקבָ "ה ַקבֵ לּ ,כִ י אֵ לּו חֲ ִב ִ
ְנֹוטלֹות ַה ַמ ְראֹותְ ,וכָל אַ חַ ת רֹואָ ה עַ צְ ָמּה ִעם בַ ְעלָ ּה
אֹותם ו ְ
ָ
ּומאֲ כִ ילֹות
ּומ ְש ֶתהַ ,
ּומֹוליכֹות לָ הֶ ם ַמאֲ כָל ִ
ִ
הֹולכֹות
בֹודת פֶ ֶרְך ,הָ י ּו ְ
בַ ְעלֵ יהֶ ם ְיג ִֵעים בַ ֲע ַ
ֲשה הַ ּכִ יֹור
ְיֹולדֹות ָשםְ ...ו ַנע ָ
ּומ ְתעַ ְברֹות ו ְ
ידי ַתאֲ וָה וְנִ זְ ָקקֹות לָ הֶ ם ִ
ּומתֹוְך ּכְַך ְמ ִביאֹות ְלבַ ְעלֵ יהֶ ן ִל ֵ
לֹומר אֲ נִ י נָאָ ה ִמ ְמךִ ,
ּומ ַש ַּד ְלתֹו ִב ְדבָ ִריםַ ,
בַ ַמ ְראָ הְ ,
ֵמהֶ םֶ ,שהּוא לָ שּום ָשלֹום בֵ ין ִאיש ְל ִא ְשתֹו.

מקור  :4אבן עזרא ,פירוש לשמות לח ,ח.
(ח) וטעם הצובאות .כי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם בכל בקר במראות נחשת או זכוכית לתקן הפאדות שעל ראשיהם ...והנה
היו בישראל נשים עובדות השם שסרו מתאות זה העולם ונתנו מראותיהן נדבה כי אין להם צורך עוד להתיפות .רק באות יום יום אל פתח
אוהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצות .וזהו אשר צבאו פתח אוהל מועד .כי היו רבות.

חלק שני :הטוב שביצר הרע?
מקור  :5תלמוד בבלי ,יומא סט ע"ב
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מקור  :6הרב סולוביצ'יק ,איש ההלכה ,עמ' .85-86
כשחקק הקב"ה וגילף את העולם לא ביטל לגמרי את התוהו -ובוהו ,את התהום ,את החושך ,מרשות יצירתו ,אלא הבדיל בין ההוויה השלמה
והמשוכללת לבין כוחות השלילה ,האנדרלמוסיה ,והערבוביה ,וקבע ביניהם גבולות עולם וחוקות נצח .הרי היהדות הכריזה על יסוד היצירה
של היש מן האין המוחלט ,ואם כן גם התוהו ובוהו ,גם התהום ,גם החושך ,גם האפס היחסי נוצרו ע"י הקב"ה לפני בריאת העולם – מסודר,
יפה ,ונהדר.
ואיתני "האפס" היחסי חורגים ממסגרותיהם מפרק לפרק ,רוצים הם להתפרץ מתוך כבלי המשמעת שהטיל עליהם הקב"ה ולהחזיר את
העולם לתוהו ובוהו ,ורק החוק עוצר בעדר וחוסם את הדרך לפניהם.

סיכום
מקור  :7הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ" ,תפקיד האישה" ,תשובה.
צניעות אין משמעותה נזירות .צניעות אינה דורשת מהאישה לכער את עצמה ,והעדר יופי אינו נחשב לערך .יש נשים שטועות בפירוש הפסוק
"שק ר החן והבל היופי ,אישה יראת ה' היא תתהלל" (משלי ל ,כ) ,וסוברות שבפסוק יש קריאה נגד מראה נעים לעין ,או לכל הפחות נגד
המאמץ להיראות טוב .יופי וחן הם "הבל" משום שהם דבר חולף ,והחיים משמעותיים יותר מאשר ההתעסקות עם דברים חולפים .אבל אין
בהם פסול מהותי .אדרבא ,אנו מהללים את יופיין של נשים יהודיות ,יופי פנימי כמו יופי חיצוני; העובדה שבנות ישראל נאות הן היא מקור
גאווה לעמנו .יופי הוא מתנה מאת הא -ל ,ואין להבין את הלכות הצניעות כשלילה של היופי .הצניעות היא הדרך להראות את הערכתנו עבור
המתנה יקרת הערך והרגישה הזו ,במקום לבזבז אותה בהתפארות לעיני הציבור.

32

הכלי המכוער והאומן שעשאו :אל תסתכל בקנקן
רבה יפה אפשטיין וקרן ספונדר

הקדמה ( 10דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות!
ביחידה זו נבדוק דרכים להערכת יופי וכיעור מתוך המקורות .נדון במספר סיפורים מעניינים שיש בהם פן הומוריסטי ,סיפורים שעשויים
לאתגר אותנו להסתכל מעבר לשטחי.
> קראו בקול את מקור 1

מקור  :1פרקי אבות ד ,כ.
ַר ִּבי אֹומר ,אַ ל ִּת ְסתַ כל בַ ַקנְ קַ ן ,אֶ לָא ְבמַ ה ֶשיֶש בֹו.

> שאלו:
 .1האם יש ברשותכם חפצים שרכשתם רק על בסיס המראה החיצוני שלהם? לדוגמא ,האם קניתם פעם בקבוק יין רק
בשל יופי הבקבוק או התווית? מדוע?
 .2האם קשה ליישם את העצה של רבי כאשר אתם פוגשים אנשים חדשים? כיצד?
 .3האם יש ערך בהערכת הכלי בנוסף למה שיש בתוכו? חישבו על דוגמא למצג כזה.
> קראו בקול את מקור .2

מקור  :2בראשית א ,כז.
ת־האָ דָ ֙ם ְבצַ לְ ִ֔מֹו ְב ֶ ָּ֥צלֶם אֱלקים בָ ָ ֶ֣רא א ֹֹ֑תֹו ז ָָכָּ֥ר ּונְ ק ָ ֶׂ֖בה בָ ָ ָּ֥רא א ָ ָֹֽתם׃
וַיִּ ְב ָ ֶׂ֨רא אֱלקים אֶ ָֽ ָ

> שאלו:
 .1האם העובדה שהאדם נוצר בצלם אלוקים משפיעה על האופן שבו אתם רואים את עצמכם ואחרים? כיצד ומדוע?
 .2בדרך כלל ,המושג "צלם אלוקים" מובן כמקור לכבוד האדם .האם המושג "צלם אלוקים" גם מלמד אותנו דבר מה
אודות היחס שלנו למראה החיצוני של האדם? כיצד?
 .3לאור הרעיון הזה ,האם לדעתכם מן המוכרח שכל בני האדם יהיו יפים? האם בני אדם שנוצרו בצלם אלוקים יכולים
להיות מכוערים? ואם כן ,מה משמעות העניין?

חלק ראשון :המכוער ומי שעשאו ( 20דקות)
הסיפור הראשון שבו נעסוק מבוסס על הרעיון שהאדם נוצר בצלם אלוקים .התלמוד מעלה קושיות ואתגרים בנוגע לרעיון זה.

מקור  :3תלמוד בבלי ,תענית כ ,א-ב
תנו רבנן :לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז .מעשה שבא רבי אלעזר בן ר' שמעון ממגדל גדור מבית רבו והיה רכוב על
החמור ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה.
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר .אמר לו שלום עליך רבי .ולא החזיר לו .אמר לו :ריקה כמה מכוער אותו האיש! שמא כל בני
עירך מכוערין כמותך?! אמר לו :איני יודע ,אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית! כיון שידע בעצמו שחטא ,ירד
מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו :נעניתי לך מחול לי! אמר לו איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה
שעשית.
היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו שלום עליך רבי רבי מורי מורי! אמר להם :למי אתם קורין רבי
רבי? אמרו לו לזה שמטייל אחריך .אמר להם :אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל! אמרו לו :מפני מה? אמר להם :כך וכך עשה לי.
אמרו לו :אעפ"כ מחול לו שאדם גדול בתורה הוא.
אמר להם :בשבילכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא ר גיל לעשות כן .מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש לעולם יהא אדם רך
כקנה ואל יהא קשה כארז ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות:

33

34

> שאלו:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

מדוע רבי אלעזר ,ש"למד תורה הרבה" ,מעליב אדם בשל מראהו החיצוני? במה חטא רבי אלעזר? כיצד האופן שבו הוא מתנצל
מבהיר את חומרת העלבון?
כיצד משתנה היחס של רבי אלעזר כלפי האיש אותו העליב? מדוע?
מדוע האיש אותו העליב רבי אלעזר אינו מוכן למחול לו? כיצד ומדוע הוא משנה את גישתו?
מה הרושם הראשוני שלכם אודות רבי אלעזר והאדם המכוער בסיפור? האם דעתכם לגבי הדמויות השתנתה במהלך הסיפור? מדוע?
מהו התפקיד של בני העיר בסיפור? כיצד הם מתווכים בין רבי אלעזר לאיש המכוער?
הסיפור נפתח במוסר השכל" :לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז" .מה המסר של הסיפור ,ולמי הוא מתייחס?
על בסיס הסיפור ,מה החשיבות שיש לייחס למראה חיצוני ולרושם ראשוני כאשר אנחנו מבססים עמדה לגבי אנשים אחרים? מה
בסיפור מאתגר אתכם? מדוע?

הסיפור התלמודי מדגיש לא רק את הסכנות של שיפוטיות על בסיס המראה החיצוני :הוא מובא בהקשר של הצורך בגמישות" :לעולם יהא
אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז" .יש כאן מסר לגבי אופן ההתנהגות שלנו כלפי האחר .כאשר ההתנהגות שלנו אינה גמישה ,היא עלולה
להיות מכוערת.
התפיסה העצמית של רבי אלעזר בתחילת הסיפור היא "דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה" .כאשר הוא פוגש אדם מכוער הוא קורא לו
"ריקה" – הוא רואה לפניו אדם ריק ,שאין בו כלום .רבי אלע זר מבין שהתנהגות זו אינה ראויה ,ויורד מן החמור ומנסה בכל כוחו לרצות את
האדם המכוער ,עד לסיום הסיפור.
יש רגע בסיפור שבו מבין רבי אלעזר עד כמה פגע באחר .התובנה הזו דורשת גמישות מחשבתית מסוימת ,ואולי התורה שאותה למד רבי
אלעזר מסייעת לו להבין שחטא ,והוא מבין שעליו לבקש מחילה .כפי שהתורה עצמה נכתבת בקנה ,בחומר גמיש ,כך היא מצפה לגמישות
מחשבתית והתנהגותית מהשומרים אותה.
האדם המכוער מעביר לרבי אלעזר מסר ,שלקב"ה אין עניין מיוחד במראה חיצוני; כל אדם נברא בצלם אלוקים .האיש הנעלב קורא לקב"ה
"אומן" ,כינוי לבעל מלאכה שיוצר כלים נאים  ,ואומר לרבי אלעזר שיעביר את העלבון שלו לאומן שיצר אותו מכוער .האיש הפגוע פונה לאנשי
העיר שקוראים לרבי אלעזר "רבי" ,ומסביר להם מדוע עדיף שלא ירבו כמותו בישראל .בשלב הזה מגלה האדם המכוער שהוא עצמו ביקורתי
ומסרב להתגמש ,ביקורתי לא פחות מרבי אלעזר.
נעיין בפרשנות למילים "כמה מכוער אותו האיש" .רבי יעקב בן יוסף ריישר ( )1661-1733היה רב ופוסק הלכה אוסטרי .הוא מכונה על שם
ספרו המפורסם "עין יעקב" ,שבו נקרא במקור .4

מקור  :4עיון יעקב ,פירוש על תענית כ ,א:
שהיה מכוער ביותר ,והבין שאין לו חכמה התורנית  ,כי "חכמת אדם תאיר פניו" (קהלת ח:א) .גם הרגיש בו שאין בו דרך ארץ ,כי
זעירא "לא שאל בשלמי לרבא" (ירושלמי ברכות יג ).לכך לא השיב לו שלום וקרא לו ריקה .ואח״כ חזר בדעתו" ,אולי הוא מצד
התולדה ובטבע מדינה ועירו הוא מכוער אע"פ שיש בו חכמה" .אמר לו " איני יודע" על דבר "למוד לשונך לומר איני יודע" (ברכות
ד .).מזה ידע שיש בו דרך ארץ והשיב לו תשובה נצחת "לך לאומן וכו׳" .לכן נתחרט על דבריו וק״ל.

> שאלו:
 .1מה הסיק רבי אלעזר לגבי האדם המכוער על בסיס מראהו החיצוני?
 .2מה תגובתכם להסבר של העיון יעקב לגבי המוטיבציה של רבי אלעזר להעליב את המכוער?
 .3אם האדם שבו נתקל רבי אלעזר באמת היה אחד ש"אין בו דרך ארץ" ,האם עובדה זו הייתה משנה את תגובתך להתנהגותו של
רבי אלעזר? מדוע ,או מדוע לא?
העיון יעקב מתלבט אם רבי אלעזר התכוון לכיעור חיצוני ,או אולי מגיב לכיעור פנימי .לפי פרשנותו ,רבי אלעזר מעליב את האדם המכוער
משום שהוא ריק מחכמה וממידות .חישבו על הפרשנויות השונות של העלבון "מכוער" – כיצד ההבנות השונות משפיעות על קריאת הסיפור
המקורי? יש לציין שבלי קשר למניעים שלו ,רבי אלעזר מתחרט על התנהגותו ומתנצל.

חלק שני :הכלי המכוער ( 20דקות)
הסיפור התלמ ודי הבא מעניק פרספקטיבה מעניינת בנוגע להימנעות מההסתכלות בכלי החיצוני.

> קראו בקול את מקור 5
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מקור  :5תלמוד בבלי ,תענית ז ,ע"א – ע"ב.
כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר' יהושע בן חנניה אי חכמה מפוארה בכלי מכוער? אמר לה אביך רמי חמרא במני דפחרא? אמרה ליה
אלא במאי נירמי? אמר לה אתון דחשביתו רמו במאני דהבא וכספא.
אזלה ואמרה ליה לאבוה רמייא לחמרא במני דהבא וכספא ותקיף .אתו ואמרו ליה .אמר לה לברתיה מאן אמר לך הכי? אמרה ליה
רבי יהושע בן חנניה קריוהו.אמר ליה אמאי אמרת לה הכי? אמר ליה כי היכי דאמרה לי אמרי לה והא איכא שפירי דגמירי.
אי הוו סנו טפי הוו גמירי דבר אחר מה שלשה משקין הללו אין נפסלין אלא בהיסח הדעת אף דברי תורה אין משתכחין אלא בהיסח
הדעת.

> שאלו:
.1
.2
.3
.4
.5

מה החשיבות והמשמעות של המראה החיצוני לדעת בת הקיסר?
מה התגובה של רבי יהושע? האם לדעתכם רבי יהושע נעלב? מדוע ,או מדוע לא?
מה המסר של רבי יהושע לקיסר?
מדוע מאמין רבי יהושע ש"אי הוו סנו – טפי הוו גמירי" [אילו היו מכוערים – יותר היו לומדים].
מה מאתגר אתכם בסיפור? מדוע?

הסיפור מתייחס להתלבטות הפילוסופית עתיקת היומין ,האם מראה הקנקן מעיד על פנימיותו .בת הקיסר שופטת את רבי יהושע לפי מראהו
החיצוני ,ומופתעת שהתכולה הפנימית – במקרה זה ,חכמתו הגדולה – אינה תואמת מראהו החיצוני.
רבי יהושע מדגים שדבר בעל ערך ומשובח אינו חייב להיות מאוחסן בכלי נאה .למעשה ,כלי צנוע או אפילו מכוער לעיתים מתאים יותר
לאחסון תוכן משובח .במקרה זה ,המראה ה חיצוני המכוער של רבי יהושע מאפשר לו להתמקד בלימוד :דעתו אינה מוסחת על ידי שיקולים
של מראה חיצוני .כאן ,חכמה ויין מתוארים כתכנים שכלי צנוע מתאים יותר לאחסונם.
המקור הבא שנקרא הוא פירוש של בעלי התוספות למשפט" ,אי הוו סנו – טפי הוו גמירי" [אילו היו מכוערים – יותר היו לומדים] .פירוש בעלי
התוספות מורכב מאוסף של פרשני ימי הביניים על התלמוד.
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מקור  :6תוספות ,תענית ז ,ב.
אי הוו סנו הוו חכימי .פ' אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר:

> שאלו:
 .1כיצד אתם מבינים את דברי תוספות" ,אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר"? כיצד ומדוע שנאת יופי עשויה להצביע על
חכמה גדולה יותר? כיצד שנאת יופי עשויה להגביר חכמה?
 .2מה היחס בין פירוש תוספות ("אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר") לטקסט בתלמוד"( :אי הוו סנו – טפי הוו גמירי"
[אילו היו מכוערים – יותר היו לומדים])? במה דומה הפירוש ,ובמה שונה?
 .3מדוע תוספות מבטאים ניגוד בין יופי לחכמה?
לפי הפירוש של תוספות ,אין הכיעור או היופי החיצוני משפיעים על הלימוד ,אלא היחס לחיצוניות.
בין אם רבי יהושע נעלב מדברי בת הקיסר ובין אם לאו ,הוא מגן על מראהו החיצוני וקובע שכלי זה ראוי יותר להכיל את יופי חכמתו .אולי
הכיעור של רבי יהושע מאפשר לו להשקיע יותר זמן בלימוד ,במקום בטיפוח חיצוני; לחילופין ,ייתכן שמראהו החיצוני אינו מסיח את דעתם
של אחרים מחכמתו .גם התלמוד עצמו וגם בת הקיסר מעירים שרבי יהושע היה אדם מכוער .רבי יהושע מגיב באומרו שהחיצוניות אינה
מעידה בהכרח על התכולה .כלי מכוער עשוי להכיל תוכן נהדר ,וכלי נאה עשוי לקלקל את התוכן.
מעניין לציין שמדעית מוכח שקלקול היין בסיפור הוא נכון .הרב שטינזלץ מתאר בעיון שמעיר על הסיפור:
יין בכלי מתכת :הטעם שלא שמו יין בכלי מתכת הוא משום שהיין (חומצת היין) ממיס במידה מעטה את רוב המתכות .ובכללן נחושת ואף
כסף .יתר על כן :תרכובות רבות של מתכות אלה הן רעילות ,ולא רק שטעמן נפגם אלא יש בהן גם סכנה מסוימת.

מסקנה ( 10דקות)
יופי וכיעור עשויים להתייחס לתוכן פנימי או למראה חיצוני .הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ מציע הסבר ביחס למורכבות של מה שנחשב
"טוב" .הסבר זה עשוי לסייע לנו להבין את הרעיונות הללו.

> קראו בקול את מקור .7

מקור  :7הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ" ,טוב" ,מילים פשוטות.
לכל אחד מן הסוגים הרבים של הטוב – האסתטי ,הפונקציונאלי ,והמוסרי – יש סדרה של כללים עם היגיון פנימי מחויב ,ולמרבה
הצער הקטגוריות אינן משולבות זו בזו .לכן ,יופי עלול להיות לא מוסרי ,לא מעשי ,אפילו מסוכן .לדוגמא ,רוב הפטריות הרעילות ,הן
יפות יותר מאשר האכילות .מאידך ,דבר שמפר את חוקי האסתטיקה אינו בהכרח לא מוסרי :אדם מכוער עשוי להיות צדיק גמור.

> שאלו:
 .1מה היחס בין חכמה למוסריות לפי דברי הרב שטינזלץ?
 .2האם דבריו מנוגדים למקורות הקודמים שקראנו ביחידה זו ,שמקשרים בין חכמה ליופי? מדוע ,או מדוע לא?
הרב שטינזלץ מציע קשר מורכב בין יופי ,כיעור ,וחכמה .העיון יעקב רומז שיופי הוא סימן לחכמה ,וכיעור הוא העדר חכמה ומידות .הסיפור
במסכת תענית (מקור  ) 5דווקא מתאר את הכיעור ככלי הראוי יותר לחכמה .אף על פי כן ,הרב שטינזלץ טוען שאין כל קשר בין יופי לחכמה.

> שאלו:
 .1אילו מן המקורות ביחידה מאתגרים את ניסיון החיים והתפיסה שלכם? מדוע וכיצד?
 .2בעוד שהיינו רוצים להאמין שהחיצוניות אינה חשובה ,האם יש לה חשיבות במצבים מסוימים? מה מלמדים אותנו המקורות שראינו
בנוגע להתייחסות למצבים הללו?
 .3מה למדתם מהדיון היום על היחס בין יופי  /כיעור  /מראה חיצוני לפנימיות ולחכמה?
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הכלי המכוער והאומן שעשאו :אל תסתכל בקנקן
דף מקורות

הקדמה
מקור  :1פרקי אבות ד ,כ.
ַר ִּבי אֹומר ,אַ ל ִּת ְסתַ כל בַ ַקנְ קַ ן ,אֶ לָא ְבמַ ה ֶשיֶש בֹו.

מקור  :2בראשית א ,כז.
ת־האָ דָ ֙ם ְבצַ לְ ִ֔מֹו ְב ֶ ָּ֥צלֶם אֱלקים בָ ָ ֶ֣רא א ֹֹ֑תֹו ז ָָכָּ֥ר ּונְ ק ָ ֶׂ֖בה בָ ָ ָּ֥רא א ָ ָֹֽתם׃
וַיִּ ְב ָ ֶׂ֨רא אֱלקים אֶ ָֽ ָ

חלק ראשון :המכוער ומי שעשאו
מקור  :3תלמוד בבלי ,תענית כ ,א-ב
תנו רבנן :לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז .מעשה שבא רבי אלעזר בן ר' שמעון ממגדל גדור מבית רבו והיה רכוב על החמור
ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה.
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר .א מר לו שלום עליך רבי .ולא החזיר לו .אמר לו :ריקה כמה מכוער אותו האיש! שמא כל בני עירך
מכוערין כמותך?! אמר לו :איני יודע ,אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית! כיון שידע בעצמו שחטא ,ירד מן החמור
ונשתטח לפניו ואמר לו :נעניתי לך מחול לי! אמר לו איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית.
היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו שלום עליך רבי רבי מורי מורי! אמר להם :למי אתם קורין רבי רבי?
אמרו לו לזה שמטייל אחריך .אמר להם :אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל! אמרו לו :מפני מה? אמר להם :כך וכך עשה לי .אמרו לו :אעפ"כ
מחול לו שאדם גדול בתורה הוא.
אמר להם :בשבילכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן .מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש לעולם יהא אדם רך כקנה ואל
יהא קשה כארז ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות:
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מקור  :4עיון יעקב ,פירוש על תענית כ ,א:
שהיה מכוער ביותר ,והבין שאין לו חכמה התורנית ,כי "חכמת אדם תאיר פניו" (קהלת ח:א) .גם הרגיש בו שאין בו דרך ארץ ,כי זעירא "לא
שאל בשלמי לרבא" (ירושלמי ברכות יג ).לכך לא השיב לו שלום וקרא לו ריקה .ואח״כ חזר בדעתו" ,אולי הוא מצד התולדה ובטבע מדינה
ועירו הוא מכוער אע"פ שיש בו חכמה" .אמר לו " איני יודע" על דבר "למוד לשונך לומר איני יודע" (ברכות ד .).מזה ידע שיש בו דרך ארץ
והשיב לו תשובה נצחת "לך לאומן וכו׳" .לכן נתחרט על דבריו וק״ל.

39

חלק שני :הכלי המכוער
מקור  :5תלמוד בבלי ,תענית ז ,ע"א – ע"ב.
כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר' יהושע בן חנניה אי חכמה מפוארה בכלי מכוער? אמר לה אביך רמי חמרא במני דפחרא? אמרה ליה אלא
במאי נירמי? אמר לה אתון דחשביתו רמו במאני דהבא וכספא.
אזלה ואמרה ליה לאבוה רמיי א לחמרא במני דהבא וכספא ותקיף .אתו ואמרו ליה .אמר לה לברתיה מאן אמר לך הכי? אמרה ליה רבי יהושע
בן חנניה קריוהו.אמר ליה אמאי אמרת לה הכי? אמר ליה כי היכי דאמרה לי אמרי לה והא איכא שפירי דגמירי.
אי הוו סנו טפי הוו גמירי דבר אחר מה שלשה משקין הללו אין נפסלין אלא בהיסח הדעת אף דברי תורה אין משתכחין אלא בהיסח הדעת.

מקור  :6תוספות ,תענית ז ,ב.
אי הוו סנו הוו חכימי .פ' אם היו שונאים היופי הוו תלמידי חכמים ביותר:

מסקנה
מקור  :7הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ" ,טוב" ,מילים פשוטות.
לכל אחד מן הסוגים הרבים של הטוב – האסתטי ,הפונקציונאלי ,והמוסרי – יש סדרה של כללים עם היגיון פנימי מחויב ,ולמרבה הצער
הקטגוריות אינן משולבות זו בזו .לכן ,יופי עלול להיות לא מוסרי ,לא מעשי ,אפילו מסוכן .לדוגמא ,רוב הפטריות הרעילות ,הן יפות יותר
מאשר האכילות .מאידך ,דבר שמפר את חוקי האסתטיקה אינו בהכרח לא מוסרי :אדם מכוער עשוי להיות צדיק גמור.
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אל תסתכל בקנקן (חטיבת ביניים)
חטיבת ביניים

הקדמה ( 5דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות!
היום נלמד על יופי וכיעור מתוך עיון במקורות יהודיים ,שיאתגרו אותנו וירחיבו את הבנת משמעותם של המושגים יפה ומכוער.
פעילות כתיבה :כתבו את המילים "יפה" ו" -מכוער" .חישבו על משמעות המושגים ,ורשמו הגדרה לכל אחד מן המושגים .בסיום היחידה נעיין
שוב במה שכתבתם.

חלק ראשון :בצלם אלוקים ובצלם האומן ( 20דקות)
אנו למדים מספר בראשית שכל בני האדם נבראו בצלם אלוקים.

מקור  :1בראשית א ,כז.
ת־האָ דָ ֙ם ְבצַ לְ ִ֔מֹו ְב ֶ ָּ֥צלֶם אֱלקים בָ ָ ֶ֣רא א ֹֹ֑תֹו ז ָָכָּ֥ר ּונְ ק ָ ֶׂ֖בה בָ ָ ָּ֥רא א ָ ָֹֽתם׃
וַיִּ ְב ָ ֶׂ֨רא אֱלקים אֶ ָֽ ָ

> שאלו:
 .1כיצד אתם מבינים את משמעות רעיון בריאת האדם "בצלם אלוקים"? מה המשמעות האישית עבורכם ,לגביכם ,ולגבי האופן שבו
אתם מתייחסים לאחרים?
 .2כיצד משפיע הרעיון על דעתכם לגבי החשיבות של היופי? האם אנשים ,שנבראו בצלם אלוקים ,עשויים להיות מכוערים?
התלמוד מספר סיפור שעשוי לאתגר את תפיסת המושגים "יפה" ו"-מכוער" .נקרא את הסיפור בעיון בחברותא .חברותא היא לימוד משותף
בזוג .עיון משותף מאפשר שיתוף ברעיונות ותובנות תוך כדי לימוד.

מקור  :2תלמוד בבלי ,תענית כ ע"א – ע"ב
תנו רבנן :לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז .מעשה שבא רבי אלעזר בן ר' שמעון ממגדל גדור מבית רבו והיה רכוב על החמור
ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה.
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר .אמר לו שלום עליך רבי .ולא החזיר לו .אמר לו :ריקה כמה מכוער אותו האיש! שמא כל בני עירך
מכוערין כמותך?! אמר לו :איני יודע ,אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית! כיון שידע בעצמו שחטא ,ירד מן החמור
ונשת טח לפניו ואמר לו :נעניתי לך מחול לי! אמר לו איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית.
היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו שלום עליך רבי רבי מורי מורי! אמר להם :למי אתם קורין רבי רבי?
אמרו לו לזה שמטיי ל אחריך .אמר להם :אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל! אמרו לו :מפני מה? אמר להם :כך וכך עשה לי .אמרו לו :אעפ"כ
מחול לו שאדם גדול בתורה הוא.
אמר להם :בשבילכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן .מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש לעולם יהא אדם רך כקנה ואל
יהא קשה כארז ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות:

> שאלות לעיון בחברותא:
.1
.2
.3
.4
.5

מה מפתיע בסיפור? מדוע?
האם יש לסיפור גיבור? אם כן ,מיהו הגיבור ,ומדוע? אם לא ,מה אפשר ללמוד מכך לגבי הדמויות?
האיש שנקרא "מכוער" בסיפור מגיב לעלבון ב אומרו "לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית" .למי הוא מתכוון?
האם לדעתכם רבי אלעזר טעה משום שהוא חשב שהאיש מכוער ,או משום שביטא בקול מחשבה זו? האם יש ההבדל?
האם לדעתכם האדם המכוער היה צריך למחול לרבי אלעזר כפי שביקשו ממנו בני העיר? האם הוא צדק כאשר נשאר כעוס ונעלב?
השוו את התנהגותו להתנהגות של רבי אלעזר.

> בקשו ממספר חברותות להציג את תשובותיהם.
בתחילת הסיפור ,רבי אלעזר מלא בגאווה עצמית .הוא פוגש באדם שהוא מתייחס אליו כריקני ,חסר ערך ,ומכוער .כאשר רבי אלעזר מבין
שחטא כנגד אותו האיש ,הוא מנסה בכל כוחו להתנצל בפני האיש ולכפר על עוונו.
האדם המכוער אומר לרבי אלעזר ,שאין לו שום שליטה במראהו החיצוני ,משום שהוא נוצר על ידי האלוקים – והוא מכנה את הקב"ה "אומן"
שיצר אותו במראהו המכוער .האיש מסרב לקבל את התנצלותו של רבי אלעזר ,למרות התנצלויותיו והפצרותיו .הוא מתעקש באופן בלתי הוגן
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לא לסלוח לרבי אלעזר ,ומסרב לקבל את העובדה שהלה הפנים שהתנהגותו הייתה לא ראויה .התלמוד מספר את הסיפור כדי להדגים מדוע
חשוב להיות גמיש" ,רך כקנה" ,ולא "קשה כארז" .התלמוד מזהיר אותנו לא לסרב לקבל התנצלות ,משום שעקשנות כזו היא התנהגות לא
פחות כעורה מאשר להעליב את האחר.

חלק שני :יופי פנימי וחיצוני ( 25דקות)
בסיפור שקראנו זה עתה ,האדם המכוער מתאר את עצמו ככלי .כלים הם מטאפורה טובה לחיצוניות .כמו כלי ,הדבר המשמעותי הוא בדרך
כלל התוכן שאותו מכיל הכלי ולא הכלי עצמו .נקרא שני טקסטים שמעודדים אותנו להסתכל מעבר לחיצוניות.

> בקשו מאחד המשתתפים להקריא בקול את מקור 3

מקור  :3פרקי אבות ד ,כ.
ַר ִּבי אֹומר ,אַ ל ִּת ְסתַ כל בַ ַקנְ קַ ן ,אֶ לָא ְבמַ ה ֶשיֶש בֹו.

> שאלו:
 .1מה אפשר ללמוד ממקור  ?3שכתבו את המשפט במילים שלכם.
 .2כיצד אפשר להחיל את הרעיון לא ופן שבו אנחנו מסתכלים על האחר? מה המשמעות של להסתכל "במה שיש בו" בנוגע לבני אדם?
המשנה בפרקי אבות מלמדת אותנו מסר חשוב :אסור לשפוט לפי המראה החיצוני; ערכו של כל דבר נמדד בפנימיותו .במילים אחרות ,אדם
אינו נמדד לפי מראהו החיצוני ,אלא בפנימיותו :ערכיו ,מטרותיו ,כוונותיו ,ומעשיו.
לתלמוד סיפור מעניין בנוגע לרב שנקרא "מכוער" על ידי בת הקיסר .נקרא את הטקסט ונראה מה נוכל ללמוד על יופי וכיעור ,ועל היחס בין
יופי פנימי וחיצוני.

מקור  :4תלמוד בבלי ,תענית ז ,ע"א – ע"ב
כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר' יהושע בן חנניה אי חכמה מפוארה בכלי מכוער? אמר לה אביך רמי חמרא במני דפחרא? אמרה ליה
אלא במאי נירמי? אמר לה אתון דחשביתו רמו במאני דהבא וכספא.
אזלה ואמרה ליה לאבוה רמייא לחמרא במני דהבא וכספא ותקיף .אתו ואמרו ליה .אמר לה לברתיה מאן אמר לך הכי? אמרה ליה
רבי יהושע בן חנניה קריוהו .אמר ליה אמאי אמרת לה הכי? אמר ליה כי היכי דאמרה לי אמרי לה והא איכא שפירי דגמירי.
אי הוו סנו טפי הוו גמירי דבר אחר מה שלשה משקין הללו אין נפסלין אלא בהיסח הדעת אף דברי תורה אין משתכחין אלא בהיסח
הדעת.
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> שאלו:
.1
.2
.3
.4

למה מתכוונת בת הקיסר באומרה" ,חכמה מפוארה בכלי מכוער"?
מדוע רבי יהושע בן חנניה אומר לבת הקיסר לאחסן יין בכלי כסף וזהב במקום בכלי חרס פשוטים?
רבי יהושע בן חנניה מדגים לבת הקיסר שחומר משובח ראוי לו להיות מאוחסן בכלי פשוט .כיצד מיתרגמים דבריו ליופי וכיעור?
מה כוונתו של הקיסר באומרו" ,והא איכי שפירי דגמירי" [והרי יש אנשים יפים שלמדו ומלאים חכמה]? מה תגובתו של רבי יהושע
לכך?

האם המראה החיצוני מעיד באופן כלשהו על הפנימיות? נראה שבת הקיסר מאוכזבת שהתוכן הנעלה של רבי יהושע אינו מתאים ל"כלי" שבו
הוא מאוחסן ,משום שהכלי אינו יפה.
רבי יהושע בן חנניה מראה לב ת הקיסר שכלי נאה עשוי דווקא לקלקל את התוכן .רבי יהושע מגן על המראה החיצוני שלו בכך בטענה שהכלי
הפשוט ראוי יותר להכיל את החכמה שלו .על מנת להדגים את הנקודה ,הוא גורם לבת הקיסר לקלקל את היין המלכותי .הואיל והיין הוא מה
שחשוב ,ולא הכלי שבו הוא מאוחסן ,רבי יהו שע מלמד אותנו שיש להעדיף את השימושיות של הכלי על פני מראהו החיצוני .כלי שעשוי מזהב
או כסף אינו רוי להכיל ולאחסן יין; אדם יפה אינו ראוי יותר להכיל חכמה וידע.

סיכום ( 10דקות)
בשני הסיפורים התלמודיים שקראנו היום ,אנו למדים שבני האדם שקראו לאחר "מכוער" ראוי היה להם לשתוק .ההתנהגות שלהם היא
הייתה מכוערת .יופי וכיעור עשויים לתאר מראה חיצוני או מהות פנימית .נעיין בפירוש אחד לקשר המורכב בין היפה ל"טוב".
קראו את הקטע הבא ,שנכתב על ידי הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ .הרב שטינזלץ הוא אחד מהוגי הדעות החשובים בימינו ,והוא ידוע
בעיקר בזכות פירושו לתלמוד ויצירותיו על תורת הקבלה.

מקור  :5הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ" ,טוב" ,מילים פשוטות.
לכל אחד מן הסוגים הרבים של הטוב – האסתטי ,הפונקציונאלי ,והמוסרי – יש סדרה של כללים עם היגיון פנימי מחויב ,ולמרבה
הצער הקטגוריות אינן משולבות זו בזו .לכן ,יופי עלול להיות לא מוסרי ,לא מעשי ,אפילו מסוכן .לדוגמא ,רוב הפטריות הרעילות ,הן
יפות יותר מאשר האכילות .מאידך ,דבר שמפר את חוקי האסתטיקה אינו בהכרח לא מוסרי :אדם מכוער עשוי להיות צדיק גמור.

> שאלו:
 .1הרב שטינזלץ מביא פטריות רעילות כמשל לדבר שהוא אסתטי ("טוב") אבל רעיל ("רע") .הביאו דוגמאות נוספות לדבר שהוא יפה
אבל "לא מוסרי ,לא מעשי ,אפילו מסוכן".
 .2הרב שטינזלץ טוען כי דבר "שמפר את חוקי האסתטיקה" (כלומר ,אינו נעים לעין) עשוי להיות צדיק וטוב .חישבו על דוגמאות
נוספות של דבר מכוער שהוא מוסרי ,או שימושי?
 .3מה אפשר ללמוד מן הדוגמאות הללו לגבי המשמעות של המושגים "יפה" ו"-מכוער"?
הביטו שוב בהגדרות שרשמתם למילים "יפה" ו" -מכוער" בתחילת היחידה .האם הייתם משנים את ההגדרה לאור מה שלמדנו כאן היום?
כיצד? נסו לכתוב משפט שמכיל את שתי המילים" ,יפה" ו"-מכוער".

> שאלו:
.1
.2
.3
.4

מה לדעתכם היחס בין יופי וכיעור?
מה היחס לדעתכם בין טוב ליופי?
כיצד אתם מבינים את הקשר בין רוע וכיעור?
על בסיס מה שלמדתם מן הטקסטים שראינו היום ,האם הייתם משנים את ההגדרות שלכם? מדוע?
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אל תסתכל בקנקן (חטיבת ביניים)
דף מקורות

חלק ראשון :בצלם אלוקים ובצלם האומן
מקור  :1בראשית א ,כז.
ת־האָ ָדםֶ֣֙ ְבצַ ְל ָ֔֡מֹו ְב ֶצֶׁ֥לֶ ם אֱ לקים בָ ָרא אֹׁ תֹו זָכָ ֶׁ֥ר ּונְ ֵק ָבה בָ ָ ֶׁ֥רא אֹׁ ָ ֹֽ֣תם׃
וַיִ ְב ָ ֶׂ֨רא אֱ לקים אֶ ֹֽ֣ ָ

מקור  :2תלמוד בבלי ,תענית כ ע"א – ע"ב
תנו רבנן :לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז .מעשה שבא רבי אלעזר בן ר' שמעון ממגדל גדור מבית רבו והיה רכוב על החמור
ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה.
נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר .אמר לו שלום עליך רבי .ולא החזיר לו .אמר לו :ריקה כמה מכוער אותו האיש! שמא כל בני עירך
מכוערין כמותך?! א מר לו :איני יודע ,אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית! כיון שידע בעצמו שחטא ,ירד מן החמור
ונשתטח לפניו ואמר לו :נעניתי לך מחול לי! אמר לו איני מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית.
היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו יצאו בנ י עירו לקראתו והיו אומרים לו שלום עליך רבי רבי מורי מורי! אמר להם :למי אתם קורין רבי רבי?
אמרו לו לזה שמטייל אחריך .אמר להם :אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל! אמרו לו :מפני מה? אמר להם :כך וכך עשה לי .אמרו לו :אעפ"כ
מחול לו שאדם גדול בתורה הוא.
אמר להם :בשבי לכם הריני מוחל לו ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן .מיד נכנס רבי אלעזר בן רבי שמעון ודרש לעולם יהא אדם רך כקנה ואל
יהא קשה כארז ולפיכך זכה קנה ליטול הימנה קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות:

חלק שני :יופי פנימי וחיצוני
מקור  :3פרקי אבות ד ,כ.
אֹומר ,אַ ל ִת ְס ַתּכֵל בַ ַקנְ ַקן ,אֶ לָ א ְב ַמה ֶשיֶש בֹו.
ַר ִבי ֵ

מקור  :4תלמוד בבלי ,תענית ז ,ע"א – ע"ב
כדאמרה ליה ברתיה דקיסר לר' יהושע בן חנניה אי חכמה מפוארה בכלי מכוער? אמר לה אביך רמי חמרא במני דפחרא? אמרה ליה אלא
במאי נירמי? אמר לה אתון דחשביתו רמו במאני דהבא וכספא.
אזלה ואמרה ליה לאבוה רמייא לחמרא במני דהבא וכספא ותקיף .אתו ואמרו ליה .אמר לה לברתיה מאן אמר לך הכי? אמרה ליה רבי יהושע
בן חנניה קריוהו.אמר ליה אמאי אמרת לה הכי? אמר ליה כי היכי דאמרה לי אמרי לה והא איכא שפירי דגמירי.
אי הוו סנו טפי הוו גמירי דבר אחר מה שלשה משקין הללו אין נפסלין אלא בהיסח הדעת אף דברי תורה אין משתכחין אלא בהיסח הדעת.
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סיכום
מקור  :5הרב עדין אבן-ישראל שטינזלץ" ,טוב" ,מילים פשוטות.
לכל אחד מן הסוגים הרבים של הטוב – האסתטי ,הפונקציונאלי ,והמוסרי – יש סדרה של כללים עם היגיון פנימי מחויב ,ולמרבה הצער
הקטגוריות אינן משולבות זו בזו .לכן ,יופי עלול להיות לא מוסרי ,לא מעשי ,אפילו מסוכן .לדוגמא ,רוב הפטריות הרעילות ,הן יפות יותר
מאשר האכילות .מאידך ,דבר שמפר את חוקי האסתטיקה אינו בהכרח לא מוסרי :אדם מכוער עשוי להיות צדיק גמור.
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העולם יפה  -בית ספר יסודי
דבורה כץ

הקדמה ( 10דקות)
ברוכים הבאים ליום העולמי ללימוד יהדות! היום נבחן את מושג היופי בעולם .נבחן יחד את החיבור בין היופי ליהדות.

> שאלו:
 .1חשבו על דבר יפה שברשותכם :מה גורם לאותו חפץ להיות יפה עבורכם?
 .2חשבו על דבר יפה שאין לכם אפשרות להשיג.

חלק א :יופי בטבע
לאחר שהקב"ה ברא את העולם ,הוא לקח את אדם הראשון לסיור בגן עדן .הקב"ה מאוד גאה בגן שלו :יש לו כל כך הרבה דברים יפים בגן.
ישנם סוגים שונים של עצים וצמחים ופרחים .יש נהרות שזורמים דרך הגן.
במקור הבא מתואר דו שיח בין הקב"ה לאדם הראשון .בתיאור לקוח מקהלת רבה ,אוסף מדרשים על קהלת.

> קראו את מקור 1

מקור  :1קהלת רבה ז ,יג:
בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון ,נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו :ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה
שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי ,שאם קלקלת ,אין מי שיתקן אחריך.
בסיור בגן עדן ,הקב"ה מזהיר את אדם הראשון אזהרה חמורה.

> שאלו:
 .1מפני מה מזהיר הקב"ה את אדם הראשון?
 .2כיצד אנו מצווים לשמור על העולם?
הקב"ה נתן לנו מתנה יפה ונהדרת  -הוא נתן לנו את העולם שלנו .בתמורה הוא מצפה שנשמור על העולם ונטפל בו.

> שאלו:
 .1כיצד אנחנו יכולים לעזור ולשמור על העולם אותו יצר הקב"ה?
אנה פרנק הייתה נערה שחיה במהלך השואה .היא כתבה יומן בזמן שהיא ומשפחתה הסתתרו מפני הנאצים .אולי היינו מצפים מאנה לכתוב
על העולם בצורה עצובה ,אבל נקודת המבט שלה דווקא הייתה מעוררת השראה.

מקור  :2יומנה של אנה פרנק
חישבו על כל היופי שעדיין נמצא מסביבכם ,ושמחו.

> שאלו:
 .1כיצד לדעתכם אנה מסוגלת להסתכל על העולם ועדיין לראות יופי?

חלק שני :ברכה על היופי ( 20דקות)
את היופי אפשר למצוא בכל כך הרבה מקומות בלתי צפויים.

מקור  :3תלמוד בבלי ,ברכות נח ,ב:
ת"ר הרואה פיל קוף וקפוף אומר ברוך משנה את הבריות .ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו:
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> שאלו:
 .1האם ידעתם שישנן ברכות מיוחדות שאומרים כשרואים בעלי חיים או עצים? האם זה מפתיע אתכם? מדוע ,או מדוע לא?
 .2מדוע לדעתכם התלמוד אומר לנו לברך על דבר שונה או יפה?

פעילות :כתיבת ברכה
כתבו ברכה משלכם!
על מה לדעתכם ראוי לברך? אולי על חבר טוב או ספורט אהוב .כתבו ברכה משלכם על דבר שראוי לדעתכם לברך עליו.
< בקשו מהלומדים לשתף את הברכה שכתבו עם הכיתה.

פעילות :עצרו כדי להריח את הפרחים
לעיתים קרובות מדובר על הערך של "לעצור ולהריח את הפרחים" .תארו לעצמכם שאתם הולכים בפארק – אולי אתם מנסים ללכת
מצד אחד לצד השני מהר ככל האפשר .אבל אם תעצרו כדי להריח את הפרחים ,תעריכו את הפארק עוד יותר ,גם אם המשמעות
היא עיכוב של כמה דקות .אנחנו חיים בעולם עמוס כל כך ,ולפעמים שוכחים ליהנות מן ההנאות הקטנות של החיים.
> לפני השיעור ,או כחלק ממהלך השיעור ,הכינו "תחנות ריח" :הכינו כדורי צמר עם ריחות שונים :וניל ,פלפל ,מנטה ,תפוז ,קינמון ,ועוד
חומרים זמינים .תנו לתלמידים אפשרות להריח ולהתרשם ,ולרשום או לצייר לאיזו השראה מעורר אותם הריחות.

> שאלו:
 .1מהו הריח האהוב עליכם ,ומדוע?
 .2מה מזכיר לכם כל ריח? מה גורם לכם לחשוב כל אחד מהריחות?
פעולת הברכה דומה לרעיון של לעצור כדי להריח את הפרחים :משמעות הברכה היא לעצור לרגע ולהעריך את העולם שמסביבנו .כך עשינו
כאשר עצרנו להריח את הריחות בתחנות ,והשקענו ז מן ומחשבה בשאלה מה משמעות הריחות ומה הם מזכירים לנו ולאן הם לוקחים אותנו.

סיכום ( 10דקות)
מקור  :4תלמוד בבלי ,שבת קלג ,ב
התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס
נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין.

> שאלו:
 .1מה ההבדל לדעתכם בין לקיים מצווה לבין להתנאות במצוות?
כאשר ההורים שלכם מבקשים שתסדרו את החדר ,אתם יכולים להישמע להם בשני אופנים :תוכלו לסדר את החדר מהר ככל האפשר ,כדי
שתוכלו לומר שסיימתם .אבל יש אפשרות נוספת ,והיא לסדר את החדר באופן הטוב והיפה ביותר ,לבחור בקפידה את מקומו של כל צעצוע,
לשים כל ספר במקום המתאים ביותר .תוכלו להפוך את החדר למשהו יפה .יש הבדל בין לעשות מה שמבקשים מאתנו ,לבין "להתנאות
במצוות" – לעשות את אותו הדבר על הצד הטוב והיפה ביותר .הרעיון הזה נשאב מתוך הטקסט שקראנו :אנו מצווים לקיים הרבה מצוות,
ואפשר לקיים אותם באופן הפשוט ביותר :אבל אפשר גם להתנאות במצווה ,ולהפוך את קיומה לדבר יפה ומרומם יותר.

> שאלו:
 .1האם תוכלו לחשוב על מצב שבו הוספתם יופי לעולמכם?
 .2מי לדעתכם מוסיף יופי לעולם?
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העולם יפה  -בית ספר יסודי
דף מקורות

חלק א :יופי בטבע
מקור  :1קהלת רבה ז ,יג:
בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון ,נטלֹו והחזירֹו על כל אילני גן עדן ואמר לו :ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי
בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי ,שאם קלקלת ,אין מי שיתקן אחריך.

מקור  :2יומנה של אנה פרנק
חישבו על כל היופי שעדיין נמצא מסביבכם ,ושמחו.

חלק שני :ברכה על היופי
מקור  :3תלמוד בבלי ,ברכות נח ,ב:
ת"ר הרואה פיל קוף וקפוף אומר ברוך משנה את הבריות .ראה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו:

סיכום
מקור  :4תלמוד בבלי ,שבת קלג ,ב
התנאה לפנ יו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר
אומן וכורכו בשיראין נאין.
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