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 לא היפה קדוש 
אלא הקדוש יפה

היואי  שש  מעצבו  ן,  הֻוּמָ הֳוָמן,  במקרו:  נהיר  טיאוס  הוו  בצשוש 
שבעבוהת ה', הויש ושר יחה עם והשיוב יצר ות כשי המשכן. נהיר — 
כי היההות, בניגוה חריף שתרבות יוון העתיקה, שו הוהירה ות הוומנויות 
הוויזוושיות. הסיבה ברורה: ויסור התורה עש עשיית אסש ותמונה קושר 
האסשים  היו  העתיק  בעושם  וכן,  כי  ושישים.  שעבוהת  ושו  משוכות 
והתמונות, הצשמיות והויקונים, בעשי זיקה ההוקה שאושחנים האגוניים. 

הרעיון שסגוה שמעשה יהי והם אורע ות שוז ומונת המקרו. 

וך וין זה שורשו היחיה שש ההבר. היההות היו תרבות שש שמיעה, 
קהושה  מייחסת  היו  בשתי־נרוה,  וש  הת שש  בהיותה  רוייה.1  שו שש 
שמישים הנשמעות יותר מושר שעצמים הנרוים. גם מן הטעם הזה העמהה 
המסורתית הרווחת ביההות כשאי הוומנות החזותית היו ששישית שמהי. 

יהועים כתבי היה היהוהיים המווירים שהמויות הוהם מצוירות בהן 
ורושיהן רושי ציאור, כהי ששו שיצור המות ששמה שש והם )בייחוה 
מוכרת הגהת רושי הציאורים מבוווריה, משנת 1300 בערך(. הוומנות 
האשסטית וינה וסורה בוואן גורף; יש הבהש בין ייצוגים תשת־ממהיים 
שייצוגים הו־ממהיים. המהר"ם מרוטנבורג )בן המוה ה־13( הבהיר בוחת 
מתשובותיו, שבציורים וין ויסור שכן הם "מיני צבעים בעשמו ווין בהם 

ממשות כשש, השו חיישינן שחשהו )=וין חשש שחשה בעבוהה זרה( ושו 
בחוָתם בושט ושו בחותם שוקע, וכש שכן בהבר זה שוינו שו שוקע ושו 
בושט".2 ווכן, רבים מבתי כנסת עתיקים בורץ ישרוש התההרו באסיאסים 
מרהיבים. ועהיין, הוומנות האשסטית נוכחת ביההות הרבה אחות מכאי 

שהיו נוכחת בתרבויות הנוצריות שהושאעו רבות מההשניזם.

התורנית.  בסארות  הוומנות  החיוביים שש  הוזכורים  הם  מעטים 
הרמב"ם, שמשש, כותב ב"שמונה ארקים", הקהמתו שאירושו שמסכת ובות, 
כי "מי שהתעוררה עשיו מרה שחורה יסירה בשמיעת הניגונים ובמיני זמר 
ובטיוש הגנות ובבניינים הנוים וחברת הצורות היאות וכיוצו בהם ממה 
שירחיב הנאש, ויסיר חושי המרה השחורה ממנו. והכוונה בכש זה — שיבריו 
גואו. ותכשית הכוונה בבריוות גואו — שקנות חוכמה".3 ההברים מהברים 
בעה עצמם: הרמב"ם רווה ות הוומנות רק בוורח וינסטרומנטשי, ככשי 

שהקשה עש היכוון. הוו וינו רווה בה ערך באני עצמו. 

גהושי  מאי  מכיר  שוני  הוומנות  כשאי  ביותר  הווההים  ההברים 
שהותו  תקואת  ועניינם  קוק,  הרוי"ה  מאי  מובוים  שהורותיהם  התורה 

בשונהון בימי משחמת העושם הרושונה: 

והתמונות  השוומית,  בגשריה  מבקר  הייתי  בשונהון  כשגרתי 
רמברנהט  שהעתי,  רמברנהט.  שש  היו  ביותר  עשיי  הוהובות 
רמברנהט  שש  התמונות  ות  שרושונה  כשרויתי  צהיק.  היה 
ה' ות  בריות הוור. כשברו  חז"ש עש  שי מומר  הזכירו  הן 
הוור הוו היה כש כך חזק ומויר שואשר היה שרוות מסוף 
עושם עה סואו. וה' אחה שהרשעים ישתמשו בו. מה עשה? 
הוו גנז ות הוור ההוו שצהיקים שעתיה שבוו. ובש מהי אעם 
ישנם ונשים הגושים שה' מברך וותם ברויית הוור הגנוז. 
וני סבור שוחה מהם היה רמברנהט, והוור שבתמונותיו הוו 

הוור שברו ה' בימי ברושית.4

פרשת
ויקהל

שעישוי נשמת: אינחס בן יעקב ושר וייז, עזריוש בן וריה שייב שרטר
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ההתית ויננה "וומנות ששם וומנות".6 שהבהיש מהוומנות החישונית, היו 
מצביעה עש הבר־מה שמעבר שה. המשּכן עצמו היה מעין מיקרוקוסמוס, 
שיקוף בזעיר ונאין שש העושם, בהבהש וחה גהוש: השוהה בתוכו הרגיש 
ות נוכחותו שש הבר הנמצו מעבר שעושם. זהו "כבוה ה'" ש"ָמֵשו ֶות 

ן" )שמות מ, שה(. ּכָ ׁשְ ַהּמִ

הומינו  מסורתם,  ות  שנחשו  המערבי  בעושם  ורבים  היוונים, 
ׁש  ּיֵ בקהושתו שש היואי )"ַהּיִֹאי הּוו ֱוֶמת, ָהֱוֶמת ִהיו יִֹאי, / ְוֶזה ַהּכֹש ׁשֶ
שכה  תהישה  "שיר  היהוע  שירו  ות  קיטס  ג'ון  חתם  ֶוֶרץ",  ֲעֵשי  ָשַהַעת 
ושו  קהוש,  היאה  שו  ההבר:  שש  בהיאוכו  הומינו  היהוהים  יווני"(.7 
ַשה'  ֲחוּו  ּתַ ִהׁשְ מֹו,  ׁשְ בֹוה  ּכְ ַשה'  "ָהבּו  יאה, הקהוש ההור; ככתוב,  הקהוש 
ַהְהַרת קֶֹהׁש" )תהישים כט, ב(. ָשוומנות ביההות יש תמיה תכשית רוחנית:  ּבְ
שהגביר ות המוהעות ששנו שהיותו שש העושם יצירת וומנות המעיהה 

עש הוומן העישוי, בורו עושם.

רמברנהט נוהע בחיבתו המיוחהת שיהוהים.5 הוו נהג שבקר וצש יהוהי 
עירו ומסטרהם ושצייר וותם. הוו גם הרבה שצייר סצנות מן התנ"ך. וך 
מהברי הרב קוק עושה כי שו זה ההבר שהרשים וותו כש כך בציוריו, כי 
ום יכושתו שהעשות עש הבה ות יואיים הקורן שש הונשים האשוטים. 
בהיוקנוות שצייר )ובייחוה בהיוקנוות העצמיים( הוו וינו מנסה שייאות 
ות הונשים וו שקרבם שויזה מרוה ויהיושי. הוור הזורח מאניהם הוו, 

באשטות, הונושיות ששהם.

יוון העתיקה שישרוש הקהומה  רש"ר הירש זיהה ות ההבהש בין 
עם הניגוה בין וסתטיקה שותיקה. כך הוו כותב באירושו שאסוק "ַיְאּתְ 
ם" )ברושית ט, כז(: "אריחתו המשוה שש  ָוֳהֵשי ׁשֵ ּכֹן ּבְ ֱו־שִֹהים ְשֶיֶאת ְוִיׁשְ
יאת הייתה יוון העתיקה; ואריחתו המשוה שש ֵשם הוו עבר, העברים, 
עם ישרוש, הקורו בשם ה' בין וומות העושם... יאת הביו יואי מעוהן; 

ֵשם הויר ות הרוח ועיהן ות טוהר המיהות".

וינה  התורה  ובצשוש,  סיאור המשכן  כאי שמשמהנו  זות,  ובכש 
והישה שוסתטיקה. חז"ש שיבחו ות היהור המצווה, ות השויאה שקיים 
ות המצוות בהרך יאה ווסתטית. בגהי הקוהש שש הכוהנים נועהו "ְשָכבֹוה 
ּוְשִתְאָוֶרת" )שמות כח, ב(. התכונות שמסואר בארשתנו שה' הוציש עש 
בצשוש — חוכמה, בינה והעת )שמות שה, שו; ועוה קוהם, בארשת כי תישו: 

שמות שו, ג( — מיוחסות בסאר משֵשי שושוהים עצמו, כבורו העושם:

ָחְכָמה ָיַסה ָוֶרץ,  ה' ְבּ
ְתבּוָנה. ַמִים ִבּ  ּכֹוֵנן ָשׁ

הֹומֹות ִנְבָקעּו  ַדְעּתֹו ְתּ  ְבּ
ָחִקים ִיְרֲעאּו ָטש )מששי ג, יט-כ(. ּוְשׁ

המאתח שהמותו שש בצשוש מצוי בשמו. והם בֵצש הוש. כישרונו המיוחה 
היה טמון ביכושתו שהרוות כי הוומנות היו הצש שהוש מטיש. הוומנות 
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