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 (281-281' עמ). 'בצלאל'איגרת לבית הספר לאומנות , הרב קוק

 

 __________________________________________________? כיצד מתייחס הרב קוק להקמת בית ספר לאומנות בירושלים

______________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ ציטוט

 

 _______________________________________________________________________________משל הבובה שושנה 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________נמשל  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 : לסיכום

  הנמשלהנמשל  המשלהמשל

  שושנה

  המחלה

  בקשת הבובה

  בקשות נוספות שתבקש שושנה

 

 

 _____________________________________________________________יתרונות נוספים לעיסוק באומנות בארץ ישראל 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________  
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 (281-281' עמ)הקדמה לשיר השירים , הרב קוק

 לא היה העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל :עקיבאאמר רבי 

 ושיר השירים קודש קודשיםשכל השירים קודש 

 ______________________________________________________________________________יחס הרב קוק לאומנות 

 __________________________________________________________________________ ?ת היא ראויהוהאם כל אומנ

 

 ________________________________________________________________רגשות האהבה הם דבר טבעי וחיובי ולכן 

 _________________________________________________________________________________אך זאת בתנאי ש 

כך ועל אחת כמה וכמה ש _______________________________באמנות ובספרות נראה  -כמו שחוסר עיסוק באהבה 

_____________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________שהוא בעצם  _______________כמענה לחסרון זה משמש 

 

ומתייחס  _______________לא מבין את _________________________________כלומר , חמור לאהבהכפי שמי שהוא 

 __________________________________________________________________כך גם מי שלא  , אליהם בציניות ובגסות

לכן לא ייתכן _________וגם בזמני     ____________גם בזמני  ', הינם סיפור אהבה אחד גדול להכל תולדות עם  ישראל 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 עקיבא' דמותו של ר

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________עקיבא שידע להכיל בתוכו ' רק ר

 _____________________________________________________________________________________יכול לומר ש 

 

 ______________________________________________________________________________משל המגדל והגמדים 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________נמשל 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 :לסיכום

  נמשלנמשל  משלמשל

  הגמדים

  המגדל

 שלוש קומות של מגדל

 

 

  הכוכב
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.'שרידי אש'ת "שו, הרב יחיאל וינברג  

   ______________________________________________להפך. _____________________ הדת היהודית לא סותרת את 

 ._______________________ אלא עליה ______________________________לכן הדת היהודית לא יכולה להצטמצם רק  ב 

 ._______________________________________________________________________ "מקדש ושכנתי בתוכם ועשו לי"

 _____________________________________________________________________=  אוניברסאליתהיא גם דת  היהדות

 _________________________________________________________________________________ = וגם דת לאומית

 __________________________________________________ אלא ___________________________היהדות לא רוצה 

 _________________________________________________________________________כנה זאת הרב הירש כפי שמ

 

  (לפני הגלות)היחס בין חיים לדת בעבר. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

  צרות הגלותבעקבות  –ביחס בין דת לחיים  השינוי. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________ משום ש,  שהוא זר לרוח ישראל _____________________כך נוצר המושג 

 ._______________________________________________________________והיהדות החלה להיות מבוססת בעיקר על 

 

  והאמנציפציה ההשכלהבעקבות  –המהפך. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 :בעקבות כך נוצרו שני מחנות מנוגדים

 _____________________________________________________________________________________מחנה אחד 

 ______________________________________________________________________________________שני  מחנה 

 

   ___________________________________________________ יז עלוהכר _____________________קם  זו קשה בשעה

 _______________________________________אלא  _____________________מטרת המצוות על פי הרב הירש היא לא  

 
ירש דרישה אחת נמרצת להחיות את הרגש הדתי עד שיהא יונק את חיוניותו ותמציתו מעומק החיוניות הומאמריו דורש הרב בספריו "

 ______________________________________________________ כלומר ."הנפשית ולא מפחד המוות והעונשים שלאחריו

______________________________________________________________________________________________ 

 ._____________________נקראת  מסוג כזה ' עבודת ה

 

- היחס בין החיים לדת  :לסיכום

 ר הירש"תורתו של הרש בעקבות ההשכלה והאמנציפציה בעקבות רדיפות הגלות הגלותלפני  –בעבר 
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