מעלת היופי ביהדות
]מסכת תענית דף ז' עמוד א'[

אמרה ליה ברתיה דקיסר לרבי 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.

פירושי מילים:
ברתיה :בתו

דהבא :זהב

איכא :יש

רמי :שם

ותקיף :והחמיץ

שפירי :יפים

חמרא :יין

מאן :מי

דגמירי :שלמדו

במני :בכלים

הכי :כך

אי :אילו

דפחרא :של חרס

קריוהו :קיראו לו

הוו :היו

נירמי :נשים

אמאי :מדוע

סנו :מכוערים

אתון :אתם

היכי :כך

טפי :יותר

דחשביתו :שחשובים

גמירי :לומדים
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עבודה
 .1כתוב את המשפטים הבאים בלשונך!
א" .אתון דחשביתו ,רמו במאני דהבא וכספא".
ב" .רמייא לחמרא במני דהבא וכספא ,ותקיף".
ג" .אי הוו סנו  -טפי הוו גמירי".
 .2כתוב את המשפטים הבאים בלשון הגמרא!
א .אבא שלך שם יין בכלים של חרס.
ב .מדוע אמרת לה כך?
ג .והרי יש יפים שלמדו תורה.
 .3מה התכוון רבי יהושע כשאמר לבת הקיסר "כל העולם כולו בכלי חרס
ואתם בכלי חרס"?
 .4מה רצה להראות רבי יהושע לבת הקיסר כשאמר לה לתת את היין בכלי
כסף וזהב למרות שידע שהיין יחמיץ ,ובאמת כך קרה?
 .5הסבר את המשל והנמשל של רבי יהושע אליהם התכוון כשאמר "כשם
שאמרה לי אמרתי לה"?

התוכן הפנימי הוא החשוב ביותר בעיננו.
אסור שהעיסוק ביופי יבוא על חשבון פיתוח הפנימיות ,ואסור שהראיה
שלנו תסתנוור מחיצוניות ולא תעמיק על התוכן הפנימי ,התרבות היום
מעמידה את היופי כערך מרכזי ,ואנו באים כרבי יהושע ומעמידים את
הפנימיות במרכז ,ואת התרבות ככלי לביטוי הפנימיות.
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