
 "דבס

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -המדור  תרומה, 

 ביהדותאסתטיקה 

. הקמת המשכן אסתטיקה והמחשה -במבט מקרו על פרשת תרומה אנו נחשפים לשני נושאים ארציים
ברם, בינות . פלסטי, מיכני והנדסי בנייה של המשכןמלווה באופן טבעי בנושאים פרוזאיים אלו. תיאור ה

מושג היופי של היצירה. הפונקציונליות של המשכן וכליו היוותה אמנם את מטרת העל לתיאור זה מסתתר 
יָת  - )ושכנתי בתוכם( אולם אחד מן הפרמטרים המשפיעים היה ללא ספק היופי. כך לדוגמה אנו מוצאים ִׂ֥ ְוָעש 

ּה ְגב   ּה ְוָקָנָ֔ ָכָ֣ ה ַהְמנֹוָר֙ה ְירֵּ ֶׂ֤ ָעש  ה תֵּ ְקָשָׁ֞ ב ָט֑הֹור מ  ת ָזָהָ֣ ְהֽיּו:ְמֹנַרַ֖ ָנה י  ִׂ֥ מ  יָה מ  ַ֖ יָה ּוְפָרח  ִׂ֥ יָה ַכְפֹתר  ֶ֛ הגביעים, הכפתורים  יע 
 מה יחס התורה לאסתטיקה? -והפרחים מבטאים את יופיה של המנורה. כאן מקום לשאלה

"לא  –המחשה המלווה את עם ישראל משחר לידתו. מצד אחד המנקודת מבט שניה אנו מוצאים את בעיית 
ת: -ונה", מצד שניתעשה לך פסל וכל תמ ר  ֹות ַהַכֹפֽ ַ֖י ְקצִׂ֥ ְשנֵּ ם מ  ה ֹאָתָ֔ ָ֣ ְקָש֙ה ַתֲעש  ב מ  ים ָזָה֑ ַ֖ ם ְכֻרב  יָת ְשַנִַׂ֥֥י  ֶ֛  ְוָעש 

יה ולהמחשה הבאים לידי צהתאווה האנושית הטבעית למגע פיזי עם הקדושה, לנעבד מוחשי, לקונקרטיז
וי של עשיית כרובים השוכנים לא פחות ולא ביטוי באיסור המוחלט של עשיית פסל וכל תמונה נדחים בצו

 יותר בתוך קודש הקודשים!!

 קחל )בעיקר של הרמב"ם(. סטורייםיההסברים הנוחים והקליטים יותר לפתרון 'בעיות אלו'  הם הסברים ה
 עובר עם ישראל סובלימציה ,מפרשנינו הקלאסיים מסבירים כי בכל המצוות הללו כולל הקרבת קרבנות

כשלעצמי אני מעדיף את ההסברים  נפשו המשוקעת עמוק בתוך עבודת אלילים גסה.של )=עידון( 
 הדיאלקטיים המסובכים אך הפשוטים במיוחד לבני דורנו. 

הן  ,זה כמו זה אסתטיקה נייטרלית! אין המחשה נייטרלית!הקביעה כי אין  נמצאת בבסיס הסברים  אלו
התרבותי, המוסרי והצווי של התורה. אין אסתטיקה  כלים בלבד שאינם יכולים להיות מופרדים מן ההקשר

יקה מבחינה מוסרית. רבן גמליאל הרשה לעצמו לרחוץ במרחץ תטבאסרע   שימוש רעה מבחינה מוסרית, יש
לנוי )יופי(. כך היה  טפל  בהקשר של עבודה זרה פסלאותו של אפרודיטי )אלילת האהבה הרומאית( משום ש

ים הנמצאים בכפרים אסורין כיון דספק אליל אסורה דסתמא לשם אלילים כל הצלמ"  -להלכה קבע נאמנם 
 (.קמא ,עבודת כוכבים ,טור יורה דעה", )נעשו נעשו והנמצאים בכרכים מותרין דודאי לנוי

כנ"ל לגבי עניין ההמחשה. התורה מודעת לבעיית ההמחשה האנושית ובכל זאת היא מתירה את ההמחשה 
כדי  בהוראות בנייה מפורטותהמחשה הבצורתה המקסימלית במקום הכי מקודש משום שזה לשם השכינה. 

 תאוות ההמחשה הטבעית של האדם.הצווי האלוקי ולא  -להדגיש את מקורה של ההמחשה, קרי
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