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גליו "חיי שרה" )גליו  5שנת תשע"ג ,כה חשוו תשע"ג(10/11/2012 ,
ב" ה
"נקודה טובה" לפרשת "חיי שרה" – על היופי והאופי ומה שביניה
בשנת  ,1985כתב הסופר "שלו עליכ" ,את הסיפור על "טוביה החולב" .סיפור על יהודי קשה יו מ
העיירה הרוסית אנטבקה ,ולו שבע בנות .הסיפור עוסק התמודדותו של טוביה ע חיי וקשיי היו יו וע
הצור למצוא שידו לבנותיו .הסיפור ג עוסק בתופעות שהחלו לקרות אז בעול וברחוב ביהודי ובה:
החילו ,ההתבוללות ,המודרניזציה וג הסוציאליז .וטוביה ,הוא חי כדי לשרוד ומנסה לאלתר איזו
מנגינת קיו פשוטה וערבה ,ולרקוד לצליליה את "ריקוד החיי" ולצלוח את הקשיי...
בשנת  1964הפ המחזאי יוס %שטיי את הסיפור למחזמר המצליח "כנר על הגג" .המחזה כבש במות רבות
והצליח במש עשרות שני.
אחד השירי במחזמר & "שיר השדכנית" )מילי :שלדו הרניק ,תרגו :ד אלמגור ,לח :ג'רי בוק(,
מתחשב ע מוסד השידוכי ולועג לו:
ינטה הו ינטה מצאי לי ב זוג.
שדכי לי שידו ,%זווגי לי זיווג.
ינטה הו ינטה הגיע הזמ
מצאי לי סו& סו& חת .
...גבר נחמד ,גבר חייכ !
יהיה לי סו& סו& חת .
והשדכנית ,היא מציעה לבנותיו המבוגרות ,העניות וחסרות הייחוס של טוביה החולב ,את כל ה"שאריות".
את הזק ,את עב הכרס ואת כל השאר...
ומ המחזה ,אל פרשת השבוע.
בפרשתנו ,שולח אברה את אליעזר עבדו לחפש "שידו "%ראוי לבנו ,ליצחק .למרבה הפלא ,אברה נת
מ/ל ְד ִ-י ֵֵ -ל ְ%
,ר ִצי ְו ֶאל ַ
לאליעזר הנחיות מפורטות ומוקפדות היכ לחפש את הכלה המיועדת+ִ " :י ֶאל ְ
)ל"חר"( וְ ָל ַק ְח ִָ -א ָ0ה ִל ְבנִ י ְליִ ְצ ָחק" )בראשית כד ,ד( .אול הוא בכלל לא הגדיר לו מה לחפש ומה
קריטריוני הקבלה הנדרשי מ המועמדת.
כאשר אחשוורוש מחפש מלכה חדשה לאחר מות ושתי ,הוא מחפש רק יופי .הוא לא מחפש לא חינו ולא
תרבות .לא נימוסי ולא ייחוס ,לא כשרו ולא השכלה .ולכ ,המועמדות הרבות ה רק נערות יפות וטובות
מראה ותו לא.
הא זה ג "קריטריו הקבלה" אצל אברה ואליעזר?
מידי שבת ,אנו שרי לפני הקידוש את מזמור "אשת חייל" )משלי ,פרק לא( .על פי חז"ל )אגדת בראשית,
פרק לד( ,מתאר מזמור זה את מעלותיה של שרה אמנו .פרק שבסיומו מופיעה ההכרזהֶ 3ֶ " :קר ַה ֵח וְ ֶה ֶבל
ַהִֹ 6פי ִא ָ0ה יִ ְר7ת ה' ִהיא ִת ְת ַה ָ8ל" )ש ,ל(.
אליעזר גדל בביתו של אברה והכיר את הקריטריוני ,המעלות והמידות שהיו חשובות לאברה .הוא ידע
שאצל אברה )בניגוד לאחשוורושֶ 3ֶ " (...קר ַה ֵח וְ ֶה ֶבל ַהִֹ 6פי" .אשה איננה נמדדת רק ביופיה והיופי איננו
העיקר .העיקר ה התכונות ,המידות האנושיות וההתנהגותִ " :א ָ0ה יִ ְר7ת ה' ִהיא ִת ְת ַה ָ8ל" & אשה שהיא
נאה במעשיה )שבת כה ע"ב(.
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ולכ ,החליט אליעזר לבחו את המיועדת באופי ולא ביופי & במידת החסד ובעזרה לזולת .ביכולת לחוש את
האחר ולהבי את צרכיו ,בעדינות ,באכפתיות ובלקיחת אחריות .כל התכונות האלה ג יחד ,באו לידי
ֶ 1,קה" )בראשית כד,
יְ %
ֹאמר )רבקה לאליעזר( ְֵ 1תה וְ ַג ַ ְ4מ ֶָ 3
ביטוי במעשה החסד הגדול של רבקהַ " :וֶ -
מו(.
וכאשר רבקה עונה כ וג מקיימת את אשר הבטיחה ,יודע אליעזר בבירור ,כי זאת הנערה הראויה
והמתאימה להיות אשתו של יצחק וכלתו של אברה & "א ָֹת 9ה ַֹכ ְח ְָ -ל ַע ְב ְְ ָ :ליִ ְצ ָחק" )ש ,יד(.
א כ ,%הא היהדות פוסלת את היופי? ודאי שלא .ותעיד על כ העובדה הבאה:
כאשר בוחרי דייני לסנהדרי ,ה נדרשי להיות לא רק תלמידי חכמי גדולי ובעלי מידות אישיות
נעלות ,אלא ג "יפי" ומרשימי :בעלי קומה ,בעלי מראה ונקיי מכל מומי הגו) %רמב" ,הלכות
סנהדרי ב ,ו( .כי חשוב שהאנשי שמייצגי את דבר ה' מול הציבור והע ,יהיו מרשימי .כאשר דבר ה'
מגיע על ידי "שליח" שהינו "פגו" חיצונית ,הדבר עלול לפגו בתוקפו וחשיבותו של המסר האלוקי ...כי
כ אנחנו – בני האד בנויי...
א כ ,%אולי די ב"יופי" ותו לא?
כאשר שמואל מגיע למשוח מל שיחלי %את שאול ,הוא מגיע לבית לח לביתו של ישי .בראותו את אליאב
הגבוה ,הנאה והמרשי ,הוא בטוח שהוא הוא המיועד .אול הקב"ה אומר לו :טעית! ",ל ַ7ֵ -ט ֶאל
ק/מת ."/אל תסתכל רק על החיצוניות המרשימה .הוא אינו ראוי למלו בגלל תכונותיו
וְאל ְ4ב ַָֹ 9
ַמ ְר ֵאהֶ 8
=ד יִ ְר ֶאה ַל ֵעינַיִ  וה' יִ ְר ֶאה ַל ֵָ 8בב" )שמואל א פרק טז ,ו&
ומידותיו הפנימיות & אות אתה אינ רואה " ִ+י ָה ָ
ז( .היופי חשוב כאשר הוא מגיע כ"חלק" מ החבילה כולה...
ועל כ אמר רבי" :אל תסתכל בקנק אלא במה שיש בו" )אבות ד ,כ(.
בשולי הדברי נעיר ,כי אליעזר עבד אברה השכיל להגדיר "מבח קבלה" שסייע בידו "לראות ַל ֵָ 8בב"
ולהכיר את תכונותיה של רבקה לפני ולפני.
זאת ועוד .היהדות רואה ביופי ובשאר התכונות הגופניות את מתנת ה' .ולכ ,אל לאד להתגאות בכ
שהוא יפה ,חכ ,גיבור או עשיר ,כי את זה הוא רק קיבל במתנה .כדברי הנביא ירמיהו:
בAרת> 7ל יִ ְת ַה ֵ8ל ָע ִ3יר ְ? ָע ְ3ר>" )ט,
=מר ה'7 ,ל יִ ְת ַה ֵ8ל ָח ָכ ְ? ָח ְכ ָמת> וְ 7ל יִ ְת ַה ֵ8ל ַה@ִ ?>ר ִ?גְ ָ
"ֹ+ה ַ
כב(.
ומוסי %על כ שלמה המל החכ מכל אד ואומר :ראיתי כבר קלי רגליי שנכשלו במרו Bוגיבורי שנפלו
במלחמה וחכמי שלא מצאו מזו כדי פרנסת )קוהלת ט ,יא( .ולכ הוא ממלי Bלאד לא לסמו רק על
כישרונותיו שהרי ה בידו "על תנאי" ,אלא להטיל את יהבו על ה' ולהתפלל )בצד חובתו לעשות השתדלות
מעשית כראוי.(...
הבה נסכ את תלמודנו ונוסי&:
 .1היופי אינו חזות הכל .אול ,ליופי יש מקו כחלק מחבילה רוחנית של מידות אישיות טובות.
 .2האופי ,הרבה יותר חשוב מ היופי...
 .3היהדות רואה ביופי ובשאר התכונות הגופניות את מתנת ה' .ולכ ,אל לאד להתגאות בכ שהוא
יפה ,חכ ,גיבור או עשיר ,כי הוא רק קיבל זאת במתנה .החוכמה היא לנצל את המתנות הללו
ולהשתמש בה וטובה ולתועלת...
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 .4ג בעל הכישרו והיופי ,צרי לדעת שהמתנות האלה נמצאות בידו "על תנאי" ולכ אל לו רק
לסמו על עצמו ולחשוב שהוא "יכול הכל"...
ונסיי בסיפור.
לאחרונה פרצה אל המרשתת )הרשת (...חבורת "אנדרדוס" .חבורת יוצרי קומית ,המעלה מערכוני
קצרי ליוטיוב .מערכוני נהדרי המכילי הומור עוקצני עדי ונחמד ,על תופעות שונות במגזר הדתי.
אחד המערכוני האחרוני ,עוסק בתופעת ה"דייטי" )השידוכי המודרניי( בציבור הדתי )בהומור
עוקצני כמוב (...והוא מבוסס על השיר "אחלה חמודה" של בני בש.
בפי חבורת "אנדרדוס" ,הפ השיר "אחלה חמודה" – שיר ברוח אחשוורוש ,המחפש רק יופי ,ל"אחלה
חסודה" – לשיר ברוחו של אברה אבינו ,המחפש את האופי .והשיר ,הוא עוסק כמוב לא בחיצוניותה של
ה"חמודה" ,אלא במעלותיה הרוחניות של ה"חסודה"...

בברכת שבת שלום
משה רוט
מיילnekudatova@gmail.com :
רשימת תפוצה  +ארכיו "נקודה טובה"http://www.pirsuma.com/nekuda_tova :
נא לשמור על קדושת הגליו ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש,
יש ל %הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל,
אהבת? הפ< בי חברי%
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