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הבל היופי?!
"למה אתם אוכלים עשבים?" נחרד עורך הדין שראה שני 
עניים מכרסמים עשבי-שדה ומניחים ממנו בתיקם. "אין 

לנו ברירה", ענו שניהם בייאוש, "אנחנו חייבים לשרוד".
הם  אוכל".  לכם  יהיה  "אצלי  עוה"ד,  נענה  אלי",  "בואו 
זה בסדר",  כולם,  "תביאו את  יש להם משפחות.  סירבו, 
לתוך  נדחסו  המשפחות  שתי  בנדיבות.  הדין  עורך  הציע 

רכבו והוא פתח בנסיעה לכיוון הבית.
כשהחלו העניים להודות לו נרגשות על 
עורך  נענה  עימם,  עושה  שהוא  החסד 
אוכל,  הרבה  לכם  "יהיה  בביטול:  הדין 
בחצר שלי יש דשא בגובה הברכיים"... 

***
שניתן  ציווי  מוצאים  אנו  בפרשתנו 
שעל  היריעות  בעניין  רבינו  למשה 
מזה  והאמה  מזה  "והאמה  המשכן: 
המשכן  צדי  על  סרוח  יהיה  בעודף... 
מזה ומזה לכסותו". מפרש על כך רש"י: 
לצפון   - המשכן  צדי  על  סרוח  "יהיה 
ולדרום... לימדה תורה דרך ארץ שיהא 

אדם חס על היפה". 
להקפיד  מצווה  שהתורה  אומרת  זאת 

על יופיו של המשכן, אבל אין זו הוראה רק למשכן שהוא 
ארץ'  'דרך  לימדה  התורה  אלא  לבנותו,  ומצוה  קדוש 

שאדם יחוס ויקפיד על יופי. 
במדרש (בראשית רבה לג, א) מובא מעשה שהיה אצל רבי 
הקודש:  ללשון  בתרגום  דבריו  את  ונביא  לוי,  בן  יהושע 
רבי יהושע בן לוי עלה לרומי, ראה שם עמודי אבן מכוסים 
בבדי רקמה יקרים, להגן עליהם מפני הקור והחום. לאחר 
אחד  עני  ראה  רומי,  של  בשוק  ריב"ל  פסע  כאשר  מכן, 

מכוסה במחצלת קנים [שאינה בגד, ומפאת עוניו לא היו 
לו אפילו מעות לקנות בגדים משומשים].

על אותם העמודים קרא ריב"ל 'צדקתך כהררי א-ל', לומר 
שכשהקב"ה נותן עושר במקום מסוים, הוא מעניק אותו 
יקרים,  משי  בבדי  עמודים  שמכסים  כדי  עד  רחבה  ביד 
רבה', שאין  'משפטיך תהום  על העני המסכן קרא  ואילו 
בידו אפילו כסף לקנות בגדים. עד כאן 

דברי המדרש.
שמאי",  "אמרי  בספר  העיר  לכאורה, 
 - שהיופי  ריב"ל  של  מדבריו  משמע 
בעמודים המכוסים בדים יקרים - אינו 
מעלה, כי אם חסרון. שהרי לעני אין מה 
ללבוש והרומאים מכסים עמודים בבדי 
יוקרה. ואילו מרש"י שהבאנו מפרשתנו, 
נראה מפורש שהתורה מלמדת דרך ארץ 

שאדם יעריך את היופי.
שמים  בחפצי  פשוטה:  לכך  התשובה 
להדר  לאדם  שראוי  בוודאי  ובמצוות 
אינן  המצוות  שכן  והנוי,  היופי  אחר 
שהן  לכך  הדאגה  וממילא  להנאתנו 
לכבוד  דאגה  אינה  מהודרות,  תהיינה 

עצמו והיא רצויה.
שבמקום  ייתכן  היטב:  לבדוק  יש  לכן  קודם  אולם 
המצוה,  לעצם  נחוץ  שאינו  יופי  בתוספת  במצוה  להדר 
צרכיהם  יחסרו  לא  אחרים  שלאנשים  בכך  להדר  מוטב 
וביגוד. רק לאחר שאדם מקדיש  כגון מאכל  הבסיסיים, 
זה  אדם  שיתנאה  היופי  כעת  הזולת,  לצורך  גם  מכספו 

במצוות - יהיה הגון וכשר. 

כיצד היופי 
יביא תועלת

מה צריך 
עשיר לאכול?



נציין מעשה, שאקטואלי גם הוא לפרשת 'תרומה': חסיד 
עשיר הגיע אל רבו להתברך, להפתעתו שאלו הרבי: "במה 
משתדל  שהינו  העשיר  נענה  החול?"  בימות  סועד  אתה 
לקיים: "פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה", בשבת 
הוא אכן מענג את השבת במיטב המאכלים, אך ביום חול 

הוא מסתפק במועט.
יאות  זה  שאין  דעתו  את  חיווה  הרבי 
באוכל  להסתפק  שכמותו  עשיר  לאיש 
לאכול  שיתחיל  עליו  וציוה  שכזה, 
אחת  בסעודה  לפחות  דשנים  מאכלים 
הרבי  ראה  וקיבל.  שמע  העשיר  יום.  מדי 
עצמם,  לבין  בינם  תוהים  שהמשמשים 
מה לו לרבי 'להתערב' בתפריט ארוחותיו 

של החסיד, ומה תועלת יש בכך שיאכל החסיד מאכלים 
משובחים. 

אותו  של  שלכרסו  אתם  "כסבורים  ואמר:  הרבי  נענה 
פת  העשיר  יאכל  שאם  אלא  ולא!  לא  דואג?  אני  חסיד 

במלח, מה יחשוב כשיבוא עני לבקש צדקה, שהעני צריך 
יקרים  מאכלים  העשיר  יאכל  אם  אך  אבנים?!...  לאכול 
מדי יום, יבין שלעני מגיע לכל הפחות לקבל לחם ומים"... 

***
בענייני  גם  רצוי  דבר  הוא  יופי  האם  נדון  האמור,  לפי 
היא:  שהתשובה  ומסתבר  הזה.  העולם 
לעצמו  'מפרגן'  האדם  כאשר  רק  אם 
ליהנות ממטעמי העולם הוא מבין שגם 
נפשו,  לקיום  שבמעט  מעט  מגיע  לעני 
העני  יקבל  וכך  ברחבות  שינהג  מוטב 

מפזרנותו של העשיר מעט יותר.
'להאכיל  לא  יותר  שמוטב  ודאי  אולם 
לקמץ  אלא  דשא',  בהרבה  עניים 
בהוצאות היופי חיצוני שאינו נחוץ, וכסף זה לתת לצדקה  

להחזיקם ולהחיותם ברווח, ולהרוויח הרבה יותר.

"ויקחו לי תרומה" (כה, ב)

רוח  שפל  הוי  מאד  מאד  אומר:  יבנה  איש  לוויטס  "רבי 
שתקוות אנוש רמה" (אבות ד, ד).

על פי משנה זו, מבאר רבי יצחק הוברמן (מרעננה) בספרו "בן 
לאשרי" את הפסוק שלפנינו: חז"ל דרשו את המילה "תרומה" 
שתיים  היינו  שתרומה  הינו  חז"ל  של  [הלימוד  מ"ה"  כ"תרי 

ממאה – דהיינו אחד חלקי חמישים, וזוהי עין בינונית].

לזכות  רצונך  אם  ל"י",  "ויקחו  ליהודי:  התורה  מרמזת  וכך 
מ'],  בגימטריא  [ל"י  יום  ב-מ'  שניתנה  תורה  של  לכתרה 
ולקחתה כקנין נצח שתיקבע בנפשך, עליך להתאזר במדה זו 

של "תרומה – תרי מה".

ויבואר על פי חז"ל: "הוי כל צמא לכו למים, לומר לך מה מים 
מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך, אף דברי תורה אין 

מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה" (תענית ז.).   

מלמדנו  לוויטס  ורבי  מא"ד,  בגימטריא  מ"ה  מה",  "תרי  כך 
לירד  דרכה  והתורה  רוח.  שפל  מא"ד  מא"ד  להיות  שצריכים 
למקום נמוך, ועל ידי זה "ויקחו ל"י" – תזכו לקנין נצח בתורה 

שניתנה למ' יום.

"אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן" (כה, ז)

התורה מונה פרטים רבים שצריך לנדבת המשכן. אבני האפוד 
את  "שאלו  לא.):  (קידושין  בגמרא  כמוכח  כך,  כל  יקרות  היו 
מה  וראו  צאו  להם  אמר  ואם?  אב  כיבוד  היכן  עד  אליעזר  ר' 
עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמא בן נתינה שמו, 
ורב  שכר,  ריבוא  בששים  לאפוד  אבנים  חכמים  ממנו  ביקשו 

כהנא מתני בשמונים ריבוא". וסירב להעיר את אביו.

מפני מה נמנו אבנים יקרות אלו בסוף, לאחר כל הרשימה? 

את השאלה מעלה רבינו חיים בן עטר, ה"אור החיים" הקדוש, 
והוא משיב באחד מן התירוצים: מכיון שהאבנים הללו הגיעו 
אל הנשיאים דרך ענני הכבוד (כמבואר ביומא עה.), ולא היה 
לסוף  יורדת  שלהם  החשיבות  משכך,  ויגיעה,  טורח  בהבאתם 

הרשימה לאחר שאר הדברים שהובאו בעמל וטורח. 

מיד לאחר סיפור זה מביאה הגמרא מרבי חנינא: "גדול מצווה 
ועושה ממי שאינו מצווה ועושה", ולכאורה שייכות דבריו הינה 
רק בכך שישראל מצווים על כיבוד אב, והגוי אינו מצווה. אך 
יותר:  עמוק  שהקשר  החיים",  ה"אור  דברי  ע"פ  לומר  נראה 
מצווה ועושה – יש לו התנגדות מהיצר והמצוה באה לו בעמל 

וטורח, וזו הסיבה שגדול הוא ממי שאינו מצווה ועושה.

ה'נוי' 
לחי עולמים



רשת  מעשה  מכבר  לו  "ועשית 
נחושת" (כז, ד)

ב"כלי יקר" בתחילת דבריו על פסוק 
רשת  פורש  הרע  היצר  "כי  כותב:  זה, 
המזבח  של  ורשת  במצודתו,  ללכדו 
זה,  משפט  יצרו".  מרשת  מוציאו 
רעיונו  להמשך  ככותרת  המשמש 
ביאור  טעון  זה,  פסוק  על  רמז  בדרך 
המזבח,  שעל  הרשת  שבין  בקשר 

לרשת שפורש היצר לאדם.
נוספות  השוואות  מביא  יקר"  ה"כלי 
פיתויי  לבין  ועבודתו  המזבח  בין 
היצר, ואף שיש כאן רשת כנגד רשת, 

בוודאי שיש עומק נוסף בדבריו. 
 ***

ההוללות  התענוגות,  המסיבות, 
עליו,  נמאסו  המוכרים  והבילויים 
צריך  הוא  הפריץ.  רדונסקי  על 
בלעדי  להיט,  שיהיה  חדש  משהו 
ושיהיה גאוותו בפני חבריו הפריצים 
המשותפות.  במסיבותיהם  והרוזנים 
עיניהם  את  שיוציא  רעיון  יהגה  הוא 
של חבריו מקנאה, יעלה כמה שיעלה, 
בסופו  אבל  שייקח,  זמן  כמה  ייקח 
של דבר לא יהיה מי שישווה לו מהם 

במקוריות ובחכמה.
רעיונות  של  ארוכה  רשימה  לאחר 
החליט  ישימים,  ובלתי  פרועים 
הוא  הבאה:  האפשרות  על  רדונסקי 
חד  לו  יודיע  שלו,  למושק'ה  יקרא 
וחלק שדמו בראשו אם לא ילמד את 

כלבו של רדונסקי להתפלל...
ושם  הפריץ  לארמון  הובהל  מושק'ה 
המהלומה:  את  רדונסקי  עליו  הטיל 
"קח את הכלב שלי, שים אותו אצלך 
כמה זמן שייקח, כל ההוצאות כמובן 
ידע  שהוא  רוצה  אני  חשבוני,  על   –

קדימה  להתנדנד  כמוך,  להתפלל 
ניגוני  לעצמו  להמהם  ואחורה, 
תפילה, ותכין לו סדין לבן עם פסים 

וקוביה על הראש"...
מושק'ה,  הצליח  לא  לגמגם  אפילו 
את  ושמע  במקומו,  נטוע  עמד  הוא 
שארית דבריו של הפריץ כשעיגולים 
לא  "אם  עיניו:  מול  מרצדים  כהים 
 – שצריך  כמו  אותו  לאלף  תצליח 

חייך אינם שווים פרוטה!"
בדרכו לביתו פגש אותו שמיל, חברו. 
היום?  באב  תשעה  זאת?  מה  "יידל, 
התחלת  וממתי  קודר?  אתה  מה 
היה  שמיל  טמאה?!"  חיה  להחזיק 
מופתע. יידל סח לו את צרתו וחוסר 
היה  דווקא  שמיל  אבל  שלו.  האונים 
במצב רוח עליז, "אני רץ לפריץ, כמה 

דקות ונסדר את העניין".

שמיל,  נחת  השעה  מחצית  לאחר 
בביתו  החודש,  באמצע  כירח  זורח 
לו  אמרתי  עליו.  "הערמתי  יידל:  של 
אבל  הרעיון,  את  לבצע  יכול  שאתה 
חייב  יהיה  הוא  מסובך  שהוא  בגלל 
לתת לך פרק זמן הוגן – עשרים שנה".
"ואחרי עשרים שנה מה?" תהה יידל 

בתסכול, לא לזאת ציפה. 
שמיל  המשיך  שוטה",  תהיה  "אל 
זמן.  המון  זה  שנה  "עשרים  בצהלה, 
שהכלב  או  ימות,  שהפריץ  או  אז  עד 

ימות, או שאתה תמות"...
 ***

אחת העצות שהובאו בדברי רבותינו 
עם  להתמודד  בכדי  הקדושים, 
מלחמת היצר, הינה דחיית עצתו של 
"נפש  (עיין  אחד.  ברגע  לפחות  היצר 
ו, ובמאמר כ"ד  החיים" שער א פרק 

באורך). 
נפל  ח"ו  אם  שאף  הדבר  וברור 
האדם לאחר רגע זה שדחה את עצת 
פתח  היא  עצמה  הדחייה  הנה  היצר, 
והתחלת המלחמה עמו, בכדי שיוכל 

להתגבר עליו עוד ועוד. 
ונראה שזוהי כוונתו של ה"כלי יקר" 
להביא את הרמז לידי מעשה: על מנת 
כנגד  שתהיה  'רשת'  האדם  שיפרוש 
לו  אומרת  היצר,  לו  שפורש  ה'רשת' 
ִמְכָּבר",  [למזבח]  לו  "ועשית  התורה 
שיאמר האדם ליצרו "ְּכָבר", המתן לי 
רגע, ורשת זו תהיה "מעשה נחושת", 
משמים יסייעוהו שיוכל להיות נחוש 
עוד  היצר  על  ולהתגבר  ברצונו הטוב 
'יזבח' וימית אותו.  ועוד, ועל ידי כך 

לפחות בניסיון הנוכחי. 
  

"קח את הכלב שלי, 
שים אותו אצלך 

כמה זמן שייקח, כל 
ההוצאות כמובן – על 

חשבוני. אני רוצה 
שהוא ידע להתפלל 

כמוך, להתנדנד קדימה 
ואחורה, להמהם לעצמו 

ניגוני תפילה, ותכין 
לו סדין לבן עם פסים 

וקוביה על הראש"...

חבי כמעט רגע
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


