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 האמנות בתנ"ך ובהגותו של הרב קוק 
  ארצי -חגי בן 

האמנות    נופרשת של  מקומה  את  מדגישה 
של   לרמה  אותה  מעלה  ואף  המשכן,  במלאכת 

א וחוכמה  קודש  אמנים  -מלאכת  שני  לוהית. 
בניי את  ֵאלּב  "  :המשכן  ת הובילו  ן   ִריּוא   ן ּב    ַצל     ב 

ה  הּטֵ מַ ל    רּוח )שמָדה ּוי  עוזרו   ,וסגנו  (ל:הל  '"    , או 
מַ   ֲאִחיָסָמְך   ןּב  ָאֳהִליָאב  " ד(. שניהם  ל:שם" )ָדן  הּטֵ ל 

" ָמהּב  זכו  בּבִ   ָחכ  ַדַעתּו  ָנהּו ת  ַלח  ...  ב  ת ׁשָ ַמחֲ   בׁש  ו    ב 
ףּכ  בַ ּו  ָהבַּבּזָ   תׂש  ַלעֲ    ָכלּב    תׂשֹוַלעֲ ...  תׁש  ח  ּנ  בַ ּו  ס 

ת אכ  ל  ת ׁשָ ַמחֲ   מ  ת  לכוביגם  זכו  הם    .ג(ל-אל:)שם  "ב 
יחד   שעסקו  נוספים,  אמנים  ולהדריך  להנחות 

הּואיתם במלאכת המשכן: "  ... )את(  ּבֹולִ ּב  ָנַתן    ר תֹול 
ל ַלעֲ ...  ֵלב  ֲחַכם   ׁשִאי  כ  ת   תׂש  ָלַדַעת  אכ ת   לּכָ   א  ל    מ 

ַדת הַ   (.א :ול ;דל:" )שםׁשד  ּק  ֲעב 

" אנושית:  בחוכמה  מדובר    ב ׁש  ַלח  לכאורה 
תׁשָ ַמחֲ  " ב  ל  "",  תב  ׁשָ ַמחֲ   ֵביׁש  ח  ",  ֲחכַ אִ כ  ֵלביׁש    , " ם 

הגדול של פרשתנו החידוש  , שהאמנות  הוא  אבל 
בניי לוהית,  -המשכן מבוססת על השראה א  תשל 

הקו רוח  "על  מַ דש:  ת  אּלֵ י  )שֹלִהים-א    חַ ּור  ֹוא  מ'  " 
עָ "   ;(ה:לאל ל  הׂשָ ו  כ  ו  ָאֳהִליָאב  ו  ֵאל  ַצל     ֲחַכם   ׁשִאי  ב 

ָמה    'הָנַתן    רׁש  ֵלב אֲ  בּוָחכ    ת ׂש  עֲ לַ   ָלַדַעת  הּמָ הֵ ּבָ   ָנהּו ת 
ת ת   לּכָ    א  אכ  ל  ַדת הַ   מ  ל אֲ   ׁשד  ּק  ֲעב  כ  ה'"   הּוָ צִ    רׁש  ל 
"א:ול  מ')ש אֲ    ֲחַכם  ׁשִאי   לּכָ (;    ה'ָנַתן    רׁש  ֵלב 

ָמה   )ּבֹולִ ּב  ָחכ  לא    (.ב:םש"  היא  האמנות  כלומר, 
לוהי של המשכן, אלא  -ית למפעל הא תוספת אנוש

מ" מהותי  חלק  הַ היא  ַדת  חייב  ׁשד  ּק  ֲעב  הקודש   ."
ברמ  אז  אמה   הלהיות  ורק  ביותר,  הגבוהה  נותית 

 הוא יכול למלא את ייעודו ולהיות משכן לשכינה. 

ות לתיאור ואכן, התורה מקדישה ארבע פרש
מפורט של מלאכת המשכן, כאשר הדגש הוא לא  

המדוקדק   הקיום  על  ה'  שלרק  על    ,צו  גם  אלא 
 כל ל  ביחס היופי והפאר שמשוקעים בו. הדבר נכון  

במעשה המנורה:    חדומיב  בולט  אך  המשכן,  חלקי
ִבִעים הׁשָ ֹלׁש  " ָחד נ הַּבּקָ  ִדים ֻׁשּקָ מ   ג  ַרח  ר ּת  פ  ּכַ  ָהא   ָופ 

 
בן   * במרכז  -ד"ר  ישראל  למחשבת  בדימוס  מרצה  ארצי 

ב יסוד  לתנ" יהדות,  ללימודי  מרצה  בוכיום  מכללת  ך 
 ליפשיץ בירושלים.  

מ    הׁשָ ֹלּוׁש   ִבִעים  ָחד    ָקנ הּב    ִדיםֻׁשּקָ ג  "  ָוָפַרח   רּת  פ  ּכַ א 
הכטי:זל  שמ') של  השרד  בגדי  גם  הנים,  ו(. 

הכ של  מתוארי וובמיוחד  הגדול,  כבגדים  הן  ם 
וה גבוהה  באמנות  לעשויים  ם  לובשיהמביאים 
 ד ותפארת".  בו"כ

שלמה,   בימי  המקדש    המתוארת בניית 
לפרשתנו,   היאבהפטרה  גם  כמלאכת    נעשתה 

האמנות   את  גבוהה.  אמנותית  ברמה  מחשבת 
, שגם הוא  (מל"א ז:יג)  " ר ּצ  ִחיָרם מִ במקדש הוביל "

א  ברוח  " ול-התמלא  ה'(    ֵלאִּיּמָ וַ הים:  ת )ברוח     א 
ת  א  ו  ָמה  ת  ָנהּובּת  הַ    ַהָחכ  א     ל ּכָ   תׂשֹועֲ לַ   ת עַ ּדַ הַ    ו 

ָלאָכה  1ד(. י-גי :ז א" " )מלמ 

זאת ש,  עם  זוכה  למרות  בתנ"ך  האמנות 
רבה הקדושה  ו   ,להערכה  מעולם  כחלק  נתפסת 

כ חז"ולא  של  במסורת  האמנות  אותו,  ל  נוגדת 
הפכה למושג שראוי להתרחק ממנו ואפילו לתעב  

שאותו.   היא,  לכך  ורומי  הסיבה  יוון  של  בעולם 
הפולחן לצורך  האמנות  לי  ליהא  גויסה 

אותו. שליוותה  כן,    והמיתולוגיה  הציור  כמו 
ההלניסטי בעולם  רווי  -והפיסול  כולו  היה  רומי 

ולכן  פבמיתוסים   ישראל  התרחק  גאניים,  עם 
  , בבתי הכנסת הקדומים   נות האמ האמנות. ואכן,  מ

פאר    כלללא    ,פשוטה ובסיסית  ,הבית השני  מימי
 והדר. 

עם את  ליוותה  הזאת  גם  -התפיסה  ישראל 
פשוטים  כנסת  הבתי  היו  אז  גם    ;הבינייםי  ימב

ולקתדרלות   לכנסיות  מוחלט  בניגוד  וצנועים, 
 2המפוארות. 

 
ש"  1 מוסיף,  ִאי התנ"ך  ִרי   ׁשָאִביו  רֵ   צ  ח    ׁשח  "א  מל )  "ת ׁש  נ 

מ  ,כלומר  .(ז:יג הושפע  הפיניקית,  הוא  האמנות 
לגיטימציה  מאוד  מפותחתתה  י שהי  ניתנת  בכך   .

מ אמנות  של  עלהשפעות  הקודש.  הגויים  אמנות  ל 
הכי ש   כנראה ואהליאב  בצלאל  אתגם  אמנות  ה  רו 

ביותריתי שה  המצרית מפותחת  שאנ  ,ה  יודעים  כפי  ו 
 הממצאים הארכיאולוגיים ממצרים העתיקה.מ

בבתי הכנסת המאוחרים מן התקופה הביזנטית המצב    2
רצפות   קרובות  לעיתים  בהם  ומופיעים  השתנה, 



  

2 

התפיסה   אל  לחזור  שניסה  הראשון  ההוגה 
היה   האמנות  של  יצחק  המקראית  אברהם  הרב 

נלהבת   לגיטימציה  מופיעה  בכתביו  קוק.  הכהן 
באמנות  ל ראה  קוק  הרב  השונים.  לסוגיה  אמנות 

הדרכ אחת  הנפש  המם  י את  עומק  לביטוי  רכזיות 
)הפיסול(   והחיטוב  הציור  "הספרות,  האנושית: 

כ את  הפועל  אל  להוציא  המושגים  עומדים  ל 
 3הרוחניים המוטבעים בעמקי הנפש האנושית". 

לכ ות  מנהא ביטוי  של  נותנת  הניואנסים  ל 
  , הנפש, שהוצאתם וביטויים הם לא רק צורך נפשי

הא אל  "להתחבר  מאפשרים  הם  ת  הו ול-אלא 
רוח   בכל  והדרו,  יופיו  בכל  בעולם  המתגלה 

ופרח צמח  בכל  ורמש,  חי  בכל   4". ונשמה, 
לוהות מתוך המימד האסתטי  -ההתחברות אל הא

שבעולם    – וההדר  בע  –היופי  הנחשבת  רב  יני 
דרך לגיטימית וחשובה    ;קוק "השער אל הטרקלין"

מד האסתטי הוא בעל  ולא רק דבר שבדיעבד. המֵ 
 לדבריו:ק בעל ערך אנושי. רלא ון וערך דתי עלי

המופלאים מוקירים    הצדיקים  הם  דווקא 
אותו...   ומכבדים  העולם  שהינם  את  עד 

חיים מלאים, שיש בהם שיקוי   חיים  תמיד 
של   ,  האסתטיות   ת ו ההנא כל  הלשד 

 5. המענגות את החיים במעלה עליונה מאד

קוק   הרב  ופילוסוףהיה  לא  אבל  דעות  הוגה    , רק 
בעי עם  סופ  קר אלא  התמודד  כיצד  חשוב.  ק 

ָך  הׂש  ַתעֲ    ֹלא"  :האיסור שמופיע בתורה  ל   ל  ס  ָכל   פ     ו 
)שמָנה ּומּת   )ד:כ  '"  תרס"ו  בשנת  הוקם  1906(?   )

  בצלאל" ע"י בוריס בירושלים בית הספר לאמנות "
י פסל  את  שץ,  ביקש  הוא  עולמי.  שם  בעל  הודי 

בגלל   קוק  עזה של ההתנגדות  התמיכתו של הרב 
החר בירושלים.  לה י  דהציבור  הספר  בית  קמת 

"אמנות וירושלים עיר הקודש אינם הלכים ביחד"  
לאגודת    – במכתבו  בעיר.  הפשקווילים  זעקו 

הר  6"בצלאל"  ועידודו  נתן  תמיכתו  מלוא  את  ב 
בירושלים.   הספר  בית  קבע  להקמת  ניגוד,  אין 

בנחרצות, בין האמנות על כל סוגיה לבין קדושת  
מ האמנות  להיפך,  את    פהסיוירושלים.  ומעמיקה 

 הקדושה בירושלים. 

מודה,   קוק  היה  שהרב  שנים  אלפי  במשך 
,  אמנותמאוד כלפי ה מסויג  יחס    במסורת היהודית

מדגישא הוא  נבעש  בל  זה  של  מ  יחס  הזיהוי 
האה עם  הנצרות.  אמנות  עם  מכן  ולאחר  לילות, 

האיסור   את  גם  להבין  צריך  שבו  ההקשר  זה 
 

מן המיתולוגיה  ואפילו עם מוטיבים    ,פסיפס מפוארות
שהיוונית.   על  הדברכנראה  הורק  נעשה  פעת  ע 

שמשכו קה  הכנסיות,  שלהם  גד  לבפאר  ול,  יהודי 
 בתי כנסת מפוארים. ניית  תה בי והתשובה היהודית הי 

אֹורֹו,מאמר על שיר השירים, מתוך     3  .511עמ'    בְּ
 , עמ' קי"ט.אורותל חי", מתוך  -"צימאון לא   4
 "ו.  ג', עמ' ש  אורות הקודש,    5
 , א', סי' קנ"ח.גרות הראי"ה י א    6

ס    הׂש  ֹלא  ַתעֲ תורה: "שב ָך פ  " )שמ'  ָנהּו מּת  ל   כָ ל ו  ל 
רק  כ:ד( לא  ובמקדש  במשכן  הרב,  מסביר  לכן,   .

האמנות נאסרה  מהותי    ,שלא  חלק  היא  אלא 
חשש   אין  שם  כי  הקדושה,  השפעות  ממעולם 

התרבות  מוגרה    ינובימש  קבע, הרב  אליליות.  
לחלוטין, ולכן יש מקום לחזור אל  האלילית כמעט 

המקורית. המקראית  זאת  התפיסה  השיבה עם   ,  
ובאחריות,  הא  אל בזהירות  מנות צריכה להתבצע 

הדתיים,   השיקולים  כל  בין  מלא  איזון  תוך 
  מבוססת על המוסריים והאמנותיים. כל אמנות ש

מוחלט   התועבות    ל אשוב  בהכרח  תגלוש  חופש 
האמנות   את  שאפיינו  והמוסריות  הדתיות 
הקדומה. המסקנה ההלכתית של הרב קוק בסיום  

וחדאיגרתו   הגדול  " ת:  משמעי -ברורה  המרחב  כל 
 7. של הנוי וההידור, היופי והציור מותר לישראל" 

לגיטימציה   עולה  זו  חשובה  מאיגרת 
פעילות האמנותית,  לאולוגית והלכתית גורפת  איד
שהיא  ב מאותנאי  אידבמערכת  עם  אלים  זנת 

דתיים, מוסריים וחברתיים, ובתנאי שאינה כוללת  
כמובן  נוצריים.  או  אליליים  שאלת  ש  סמלים 

דעת ון היא שאזהאי עדינה, המחייבת שיקול    . לה 
למייסדי "בצלאל" לפעול  מציע  הרב קוק משום כך  

הרוחנית "להנחייתם  של    בהתאם  וההלכתית 
קוק  )שם(. הרב    ישראל"-ארץ  חכמי התורה, גאוני

הישן,   הישוב  של  לרבנים  התכוון  לא  בוודאי 
שהתנגדו להקמת "בצלאל", אלא לרבני "המזרחי"  

 באותו זמן ביפו.   קיםהש הישיבהורבני 

ההלכתיות   בתשובותיו  קוק  גם  ממשיך  הרב 
בקו של פתיחות כלפי האמנות. הוא עושה מאמץ  

סידורים  גדול ללמד זכות על המנהג של ציורים ב
והוא-יובבת עתיק    כנסת,  "כמנהג  אותו  מקבל 

מאד, שכבר הובא זכרונו בדברי הראשונים שכבר  
  8, קנ"ט(. דן, סי' ס"לימדו עליו זכות" )דעת כה

 
 הנשיא  מופץ בסיוע קרן הדף השבועי
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