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בראשית פרק ג פסוק כד

בי וְ ֵאת ַל ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִ ְת ַה ֶ ֶכת ִל ְמֹר ֶאת ֶֶ #ר ְ" ֵע$
ַ ֵ ִמ ֶ ֶד ְלגַ ֵע ֶד ֶאת ַה ְר ִ
ד ַו ְ
ָר ֶאת ָה ָ
וַיְ ג ֶ
ַה ַחִ י :
שמות פרק כה

רש"י

)יח( כרבי  9דמות פרצו :תינוק לה  :מקשה
ֲ(ה א ָֹת
ָהב ִמ ְק ָה ַ-ע ֶ
בי ז ָ
ית ְנַיִ ְר ִ
)יח( וְ ָע ִ( ָ
ֲ(ה ְר1ב ֶא ָחד ִמ ָ ָצה תעשה אות  9שלא תעש בפני עצמ ותחבר
ִמ ְ.נֵי ְקצ/ת ַה ַ ֶֹרת) :יט( ַוע ֵ
1כר1ב ֶא ָחד ִמ ָ ָצה ִמֶ2ה ִמ ַה ַ ֶֹרת ַ-עֲ(ֶ 1את בראשי הכפרת לאחר עשיית כמעשה צורפי ,
ִמֶ2ה ְ
שקורי שולדי"] $מולחמי [ אלא הטל זהב הרבה
בי  ְֹר ֵ(י
בי ַעל ְנֵי ְקצָ /תיו) :כ( וְ ָהיַ 1ה ְר ִ
ַה ְר ִ
בתחלת עשיית הכפרת והכה בפטיש ובקורנס
יה ַעל ַה ַ ֶֹרת
ָפיִ ְל ַמ ְע ָלה ס ְֹכ ִכי ְַ 5כנְ ֵפ ֶ
ְכנ ַ
באמצע ,וראשי בולטי למעלה וצייר הכרובי
חיו ֶאל ַה ַ ֶֹרת יִ ְהיְ 1נֵי
ֵיה ִאי ֶאל ִ
1פנ ֶ
ְ
בבליטת קצותיו :מקשה  9בטידי" $בלעז ]עשוי
ָת ֶָ -את ַה ַ ֶֹרת ַעל ָהרֹ
בי ) :כא( וְ נ ַ
ַה ְר ִ
בהכאה[ .כמו )דניאל ה ו( דא לדא נקש :קצות
ִמ ְל ָמ ְע ָלה וְ ֶאל ָהרֹ ִֶ -ֵ -את ָה ֵעדת ֲא ֶר ֶא ֵ-
הכפורת  9ראשי הכפרת) :יט( ועשה כרוב אחד
נ/ע ְד ִ-י ְל ָ" ָ ְו ִד ְַ 5ר ִ-י ִא ְֵ "ָ -מ ַעל
י") :כב( וְ ַ
ֵא ֶל ָ
בי ֲא ֶר ַעל ֲארֹ ָה ֵעדת ֵאת מקצה  9שלא תאמר שני כרובי לכל קצה
ַה ַ ֶֹרת ִמ ֵ5י ְנֵי ַה ְר ִ
וקצה ,לכ" הוצר" לפרש כרוב אחד מקצה מזה:
א/ת ָ" ֶאל ְ5נֵי ִי ְ( ָר ֵאל :פ
ָל ֲא ֶר ֲא ַצֶ1ה ְ
מ הכפרת  9עצמה תעשו את הכרובי  .זהו
רְ /ו ָ 7ה
ְ
ֲצי ִ ִ6י ַ ָ 7תיִ
ית  ְל ָח ע ֵ
)כג( וְ ָע ִ( ָ
פירושו של מקשה תעשה אות  ,שלא תעש בפני
ָהב
ית אֹת /ז ָ
ָח ִצי ק ָֹמת) :/כד( וְ ִצ ִ ָ
ָר ְחְ /5ו ָ 7ה ו ֵ
עצמ ותחבר לכפרת) :כ( פרשי כנפי  9שלא
ָהב ָס ִביב:
ית  /8זֵר ז ָ
ָטה/ר וְ ָע ִ( ָ
תעשה כנפיה שוכבי  ,אלא פרושי וגבוהי
למעלה אצל ראשיה  ,שיהא עשרה טפחי בחלל בי הכנפי לכפרת ,כדאיתא בסוכה )ד :ה ב() :כא(
ואל האר תת את העדות  9לא ידעתי למה נכפל ,שהרי כבר נאמר )פסוק טז( ונתת אל הארו את
העדות .ויש לומר שבא ללמד ,שבעודו ארו לבדו בלא כפרת ,ית תחלה העדות לתוכו ,ואחר כ" ית
את הכפרת עליו .וכ מצינו כשהקי את המשכ נאמר )שמות מ כ( וית את העדות אל הארו ,ואחר
כ" וית את הכפורת על הארו מלמעלה) :כב( ונועדתי  9כשאקבע מועד ל" לדבר עמ" ,אותו מקו
אקבע למועד שאבא ש לדבר אלי" :ודברתי את מעל הכפורת  9ובמקו אחר הוא אומר )ויקרא א
א( וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר ,זה המשכ מחו $לפרכת ,נמצאו שני כתובי מכחישי זה את
זה ,בא הכתוב השלישי והכריע ביניה )במדבר ז פט( ובבא משה אל אהל מועד וישמע את הקול מדבר
אליו מעל הכפרת וגו' ,משה היה נכנס למשכ וכיו שבא בתו" הפתח ,קול יורד מ השמי לבי
הכרובי  ,ומש יוצא ונשמע למשה באהל מועד :ואת כל אשר אצוה אות אל בני ישראל  9הרי וי"ו זו
יתירה וטפלה ,וכמוהו הרבה במקרא ,וכה תפתר ואת אשר אדבר עמ" ש  ,את כל אשר אצוה אות"
אל בני ישראל הוא) :כג( קמתו  9גובה רגליו ע עובי השלח) :כד( זר זהב  9סימ לכתר מלכות,
שהשולח ש עושר וגדולה ,כמו שאומרי שלח מלכי :
שמות פרק לז פסוק ז

ָהב ִמ ְק ָה ָע ָ(ה א ָֹת ִמ ְ.נֵי ְקצ/ת ַה ַ ֶֹרת:
בי ז ָ
ַע( ְנֵי ְכר ִ
ַו ַ
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by
Dr. Bernard & Robin Cohen
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שמות פרק כו פסוק א ,לא

רש"י

)א( ואת המשכ תעשה עשר יריעות  9להיות לו
ֲ(ה ֶע ֶ(ר ְי ִריעֹת ֵ ָמ ְזָר
)א( וְ ֶאת ַה ִ ְ ָ ַ-ע ֶ
לגג ולמחיצות מחו $לקרשי שהיריעות תלויות
ֲ(ה ח ֵֹב
בי ַמע ֵ
ָמ ְות ַֹל ַעת ָנִ י ְר ִ
7רָ B
1ת ֵכ ֶלת וְ ְ
ְ
מאחוריה לכסות :שש משזר ותכלת וארגמ
ֲ(ה א ָֹת :
ַ-ע ֶ
ת/ל ַעת ָ ִני וְ ֵ ותולעת שני  9הרי ארבע מיני יחד בכל חוט וחוט
ָמ וְ ַ
7רָ B
ית ָפר ֶֹכת ְֵ -כ ֶלת וְ ְ
)לא( וְ ָע ִ( ָ
אחד של פשתי ושלשה של צמר ,וכל חוט וחוט
בי :
ֲ(ה א ָֹתְ Cר ִ
ֲ(ה ח ֵֹב ַיע ֶ
ָמ ְזָר ַמע ֵ
כפול ששה הרי ארבעה מיני ,כשה שזורי יחד,
עשרי וארבע כפלי לחוט :כרבי מעשה חשב  9כרובי היו מצויירי בה באריגת ,ולא ברקימה
שהוא מעשה מחט ,אלא באריגה בשני כותלי  ,פרצו :אחד מכא ופרצו :אחד מכא ,ארי מצד זה
ונשר מצד זה ,וכמו שאורגי חגורות של משי ,שקורי בלעז פיישי"ש ]רצועות[:
)לא( פרכת  9לשו מחיצה הוא ,ובלשו חכמי פרגוד ,דבר המבדיל בי המל" ובי הע  :תכלת וארגמ
 9כל מי ומי היה כפול ,בכל חוט וחוט ששה חוטי :מעשה חשב  9כבר פירשתי שזו היא אריגה של
שני קירות ,והציורי שמשני עבריה אינ דומי זה לזה :כרובי  9ציורי של בריות יעשה בה:
מלכים א פרק ו

רש"י

ֲצי ָ ֶמ ֶע ֶ(ר / 7ת )כג( עצי שמ  9דאעי זיתא :עשר אמות קומתו 9
ר1בי ע ֵ
ַע( ִַ #ְ 5ביר ְנֵי ְכ ִ
)כג( ַו ַ
ורגליה בקרקע עומדי א' מצפו לארו ואחד
ק/מת) :/כד( וְ ָח ֵמ / 7ת ְנַַ :ה ְר1ב ָה ֶא ָחת
ָ
מ הדרו סוככי על הארו ועל בדיו ,אור"
וְ ָח ֵמ / 7ת ְנַַ :ה ְר1ב ַה ֵ.נִ ית ֶע ֶ(ר / 7ת
הכנפי מכסי מקצת )רוחב הבדי ( שהארו
ָפיו) :כה( וְ ֶע ֶ(ר ָ ָ 75ה
ָפיו וְ ַעד ְקצ/ת ְנ ָ
ִמ ְקצ/ת ְנ ָ
בי  :היה נתו ארכו לרחבו של בית ובדיו בולטי בפתח
7חת וְ ֶק ֶצב ֶא ָחד ִל ְנֵי ַה ְר ִ
ַה ְר1ב ַה ֵ.נִ י ִמ ָ#ה ַ
הדביר בפרוכת שכנגד הפתח ,ובדיו נתוני בראשי
ק/מת ַה ְר1ב ָה ֶא ָחד ֶע ֶ(ר ָ ָ 75ה וְ ֵכ ַה ְר1ב
)כו( ַ
ימי ארכ כדי שיהיו שני לוי יכולי ליכנס ביניה
תַ "/ה ִַ 5ית ַה ְ ִנ ִ
ר1בי ְְ 5
ַה ֵ.נִ י) :כז( ו ִַ ֵֶ -את ַה ְ ִ
כשנושאי אותו במדבר) :כד( עשר אמות מקצות
ַַB-ע ְנַָ :ה ֶא ָחד ִַ 5יר
בי ו ִ
וִַ ְפ ְר(ֶ 1את ַנְ ֵפי ַה ְר ִ
כנפיו ועד קצות כנפיו  9כשה פרושות נמצאות
יה ֶאל
ַעת ִַ 5יר ַה ִֵ .ני וְ ַכנְ ֵפ ֶ
1כנַַ :ה ְר1ב ַה ִֵ .ני נֹג ַ
ְ
כנפות שניה שהיו נוגעות זו בזו ממלאות כל חלל
ַ "/ה ַ5יִ ת נֹגְ עֹת ָנֶָ :אל ָנָ) ::כח( וַיְ ַצֶ :אתְ
עשרי אמה וגו :הכרובי אינו מ המדה ועומד
ָהב) :כט( ְו ֵאת ָל ִקיר/ת ַה ַ5יִ ת ֵמ ַסב
ר1בי ז ָ
ַה ְ ִ
בנס) :כז( ותגע כנ האחד בקיר  9צפו :וכנ
ט1רי ִצ ִDי
1פ ֵ
ר1בי וְ ִתמֹרֹת ְ
1חי ִמ ְק ְלע/ת ְ ִָק ַלע ִ ֵ
הכרוב השני נוגעת בקיר  9הדרו סוככי על
ָהב
ִמ ְִ 8פנִ י וְ ַל ִחיצ) :/ל( וְ ֶאת ַק ְר ַקע ַה ִַ 5ית ִצ ָה ז ָ
הארו ועל בדיו :וכנפיה אל תו הבית  9וראשי
ימה וְ ַל ִחיצ) :/לא( ְו ֵאת ֶ ַתח ַה ְִ #ביר ָע ָ(ה
ִל ְפנִ ָ
-ֵ 1י הכנפי אשר באמצע הבית :נוגעות כנ אל כנ 9
ֲצי ָ ֶמ ָה7יִ ל ְמז1ז/ת ֲח ִמ ִית) :לב( ְ
ְַ #לת/ת ע ֵ
שכל חלל הבית עשרי ) :כט( ואת כל קירות הבית
ר1בי
יה ִמ ְק ְלע/ת ְ ִ
ֲצי ֶ ֶמ ְו ָק ַלע ֲע ֵל ֶ
ְַ #לת/ת ע ֵ
 9קירות הע :$מסב קלע  9מוקפו' ציורי :פתוחי
ָרד ַעל
ָהב ַו ֶ
ט1רי ִצ ִDי וְ ִצ ָה ז ָ
1פ ֵ
וְ ִתמֹר/ת ְ
מקלעת כרובי  9חקוקי צורת כרובי' ודקלי
ָהב) :לג( וְ ֵכ ָע ָ(ה
ר1בי וְ ַעל ַה ִ-מֹר/ת ֶאת ַהָ 2
ַה ְ ִ
וחבלי ופרחי' :מלפני ולחיצו  9לבית הכפורת
ֲצי ָ ֶמ ֵמ ֵאת ְר ִב ִעית) :לד(
יכל ְמז1ז/ת ע ֵ
ְל ֶפ ַתח ַה ֵה ָ
הפנימי ולהיכל החיצו) :ל( ואת קרקע הבית  9כל
ר/י ְנֵי ְצ ָל ִעי ַה ֶֶ #לת
ֲצי ְב ִ
-ֵ 1י ַד ְלת/ת ע ֵ
ְ
ילי  :הרצפה :לפנימה ולחיצו  9לבית הכפורת ולהיכל:
1נֵי ְק ָל ִעי ַה ֶֶ #לת ַה ֵ.נִ ית ְִ Bל ִ
ילי ְ
7חת ִ ְBל ִ
ָה ַ
ָהב )לא( עצי שמ  9עצי זית :האיל  9אילי הפתח ה
1פ ט ֵרי ִצ ִDי וְ ִצ ָה ז ָ
ר1בי ְו ִתמֹר/ת ְ
)לה( ְו ָק ַלע ְ ִ
המזוזות שמכא ומכא עשויות עגולות כמי
ימית
.ר ַעל ַה ְ ח ֶה) :לו( וִַ ֶב ֶאת ֶה ָח ֵצר ַה ְנִ ִ
ְמי ָ
אילי איליו ואילמיו )ס"א אלה ואלו( וכ בכל
ט1רי ג ִָזית ְוט1ר ְ רתֹת ֲא ָר ִזי ) :לז( ַ.ָ 5נָה
ְל ָֹה ֵ
בני יחזקאל ספות הפתחי קרוי אילי :
ֶרח ִזו:
Eד ֵ5ית ְיקֹוָק ְ5י ַ
יעית י ַ
ָה ְר ִב ִ
מזוזות חמישית  9המפת הא' והמזוזות מכא
כ" שמעתי ואני אומר מזוזות
ומכא שתי הרי שלש והמשקו :שעליו עשוי כשתי כזה 9
ואינו מדבר לא במפת ולא
חמישית חמשה צלעות היו למזוזות ולא היתה מרובעת
במשקו :שלא מצינו מפת ומשקו :קרוי אילי ) :לב( וירד על הכרובי  9היה מרדד הזהב טסי דקי
בפיתוחי הצורות להיות שוקע בו במקו החקק ובולט על הבליטה שלא יהא הזהב מבטל את הצורות
ויהיו צורות הע $ניכרו' בזהב) :לג( מאת רבעית  9מזוזות ההיכל היו רבועות וכ תרג יונת מ ארבעה
סיטריהו מרבעי) :לד( ושתי דלתות  9כל אחת כדי חצי רוחב הפתח :שני צלעי  9ת"י תרי צירי
ציר העליו וציר התחתו :גלילי  9סגלגלי :ושני קלעי  9א :זה מתורג צירי ,לשו קלעי' אומר
אני שהוא לשו ארמי לשו כניסה שהוא נכנס בחור המפת) :לה( וקלע כרובי  9על הדלתות :מיושר
על המחוקה  9הזהב מכוו על חיקוק הצורות שוקע במקו שקועו ובולט במקו בליטתו שיהיו
הצורות ניכרות בו) :לו( החצר הפנימית  9היא עזרת הכהני ועזרת ישראל והיא היתה לפני האול
וקורא אותה פנימית לפי שהיתה לפני' מעזרת נשי ) ,ובמקרא לא מצינו כתוב עזרת כי א במשנה(:
וטור כרותות ארזי  9נדב" של קירות )מחוטבות( עשה בחומה) :לז( בשנה הרביעית  9למל" שלמה:
יסד בית ה'  9הוחל יסודו:
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רש"י

דברי הימים ב פרק ג

( דוגמתו )ישעיה כ"ב9 ֲ(ה )י( מעשה צעצועי
ֵ בי ְנַיִ ַמע1ר
ִ ְ  ֵבית ק ֶֹד ַה ֳ ָד ִי5ְ (ַע
ַ )י( ַו
הצאצאי והצפיעות ותרגומו ובניא תבנית ילדי
בי1ר
ִ ְ  )יא( וְ ַכנְ ֵפי ַה:ָהב
ָ  א ָֹת ז1עי וַיְ ַצ
ִ ַצ ֲעצ
 היו ושוב$וילדות עשה לכרובי כרביא ושל ע
ת ָח ֵמ/ 7 ָה ֶא ָחד ְל:ַת ֶע ְ( ִרי ְנ/ 7 ָ ר
ְ
יע ויצפהו זהב )ובמלכי א' ו'( ויעש בדביר שני
ַ ִBת ָח ֵמ ַמ/ 7 ח ֶרת7
ֶ  ָה:ָיִ ת וְ ַה ָנ5ַ ַעת ְל ִקיר ַה
ַ Bַמ
 אינו רוצה$ת כרובי עצי שמ וכל מה שבפני מע/ 7 ב ָה ֶא ָחד1 ַה ְר:כ ַנ1
ְ ( )יב:חר7
ֵ ב ָה1 ַה ְר:ִַל ְכנ
 )יא( וכנפי:ת ָח ֵמ להזכיר בזה הספר משו כבודו/ 7 ח ֶרת7
ֶ  ָה:ָ ִית וְ ַה ָנ5ָ יע ְל ִקיר ַה
ַ Bִ ָח ֵמ ַמ
 האחד: כיצד כנ9 הכרובי ארכ אמות עשרי
בי1ר
ִ ְ  )יג( ַנְ ֵפי ַה:חר7
ֵ ב ָה1 ַה ְר:ַ ֵב ָקה ִל ְכנ#ְ
 החמש מגעת לקיר הבית לדרו:לעומת חמש וסו
ת ֶע ְ( ִרי וְ ֵה ע ְֹמ ִדי ַעל/ 7 ה  ְֹר ִ(י8ֶ ָה ֵא
 הכרוב האחר שבצדו: האחרת מגיע לכנ:והכנ
: ִית5ָ ֵיה ַל
ֶ פנ1
ְ יה
ֶ ַר ְג ֵל
:הרי עשר אמות לכרוב האחד וכ לאחר נמצא כנ
 כרוב אחד לדרו נמצא שהיו ארוכות ככל כותל המערב שהיה "' אמות:כרוב אחד מגיע לצפו וכנ
 זה שפורש כנפיו:וגופ אמרו רבותינו בנס היו עומדי ולפי פשוטו נראה לי שהיה גופ בולט מה כעו
 כנפיו וקומת מפורש במלכי )ש א' ו'( קומת הכרוב האחד י' באמה וכ הכרוב$בולט גופו מחו
 לפני שלא היו ראשיה9  ופניה לבית: בקרקעית הבית למערב9  )יג( עומדי על רגליה:השני
 ומביטי לפניה כדכתיב ופניה איש אל אחיו: אלא ראש היה כפו$זקופי שנראה כמביטי לחו
)שמות כ"ה( וכא אומר ופניה לבית אלא פוני היו ראש זה כנגד זה וג ראשיה כפופי לבית
כלפי פני והארו הי' עומד במקו פרישת שני הכרובי והיו כנפי הכרובי מטי מ הכותל וסוככי
על הכפורת ועל הארו בכנפיה ולבד מכרובי אלו היו הכרובי שעשה משה מ הכפורת עדיי
אדוקי ומדובקי על הכפורת ועומדי עליו ואל תתמה שהרי כמו כ עשה עשר שלחנות וי' מנורות לבד
:מאות של משה
Maimonides, The Guide of the Perplexed III:45 (Friedlander Translation)
Naturally the fundamental belief in prophecy precedes the belief in the Law, for without the
belief in prophecy there can be no belief in the Law. But a prophet only receives divine
inspiration through the agency of an angel. Comp." The angel of the Lord called" (Gen. 22:15):"
The angel of the Lord said unto her" (Gen. 16:11): and other innumerable instances. Even Moses
our Teacher received his first prophecy through an angel. "And an angel of the Lord appeared to
him in the flame of fire" (Exod. 3). It is therefore dear that the belief in the existence of angels
precedes the belief in prophecy, and the latter precedes the belief in the Law. The Sabeans, in
their ignorance of the existence of God, believed that the spheres with their stars were beings
without beginning and without end, that the images and certain trees, the Asherot, derived certain
powers from the spheres, that they inspired the prophets, spoke to them in visions, and told them
what was good and what bad. I have explained their theory when speaking of the prophets of the
Ashera. But when the wise men discovered and proved that there was a Being, neither itself
corporeal nor residing as a force in a corporeal body, viz., the true, one God, and that there
existed besides other purely incorporeal beings which God endowed with His goodness and His
light, namely, the angels, and that these beings are not included in the sphere and its stars, it
became evident that it was these angels and not the images or Asherot that charged the prophets.
From the preceding remarks it is clear that the belief in the existence of angels is connected with
the belief in the Existence of God; and the belief in God and angels leads to the belief in
Prophecy and in the truth of the Law. In order to firmly establish this creed, God commanded [the
Israelites] to make over the ark the form of two angels. The belief in the existence of angels is
thus inculcated into the minds of the people, and this belief is in importance next to the belief in
God's Existence; it leads us to believe in Prophecy and in the Law, and opposes idolatry. If there
had only been one figure of a cherub, the people would have been misled and would have
mistaken it for God's image which was to be worshipped, in the fashion of the heathen; or they
might have assumed that the angel [represented by the figure] was also a deity, and would thus
have adopted a Dualism. By making two cherubim and distinctly declaring" the Lord is our God,
the Lord is One," Moses dearly proclaimed the theory of the existence of a number of angels; he
left no room for the error of considering those figures as deities, since [he declared that) God is
one, and that He is the Creator of the angels, who are more than one.

