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 בראשית פרק ג פסוק כד
ֶדן  ן ִמֶקֶדם ְלַגן עֵּ ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַוַיְׁשכֵּ

ת ַלַהט ַהֶחֶרב  ֶאת ַהְכֻרִבים ְואֵּ
ץ ַהַחִיים: ַהִמְתַהֶפֶכת ִלְׁש   ֹמר ֶאת ֶדֶרְך עֵּ

 רש"י 
החרב  מלאכי חבלה: - את הכרובים במזרחו של גן עדן, חוץ לגן: - מקדם לגן עדן

ולה להט לאיים עליו מליכנס עוד לגן. תרגום של להט שנן, והוא כמו  - תהמתהפכ
 שלף שננא, ובלשון לע"ז למ"א ]להב[. ומדרש אגדה יש, ואני איני בא אלא לפשוטו:

 
 שמות פרק כה

ִצי ָרְחָבּה: ) ִצי ָאְרָכּה ְוַאָמה ָוחֵּ י )יז( ְוָעִשיָת ַכֹפֶרת ָזָהב ָטהֹור ַאָמַתִים ָוחֵּ יח( ְוָעִשיָת ְׁשַנִים ְכֻרִבים ָזָהב ִמְקָׁשה ַתֲעֶשה ֹאָתם ִמְשנֵּ
ה ְכרּוב ֶאָחד ִמָקָצה ִמֶזה ּוְכרּוב ֶאָחד ִמָקָצה ִמֶזה ִמן ַהַכֹפֶרת ַתֲעשּו ֶאת  י ְקצֹוָתיו: )כ( ְקצֹות ַהַכֹפֶרת: )יט( ַוֲעשֵּ ַהְכֻרִבים ַעל ְׁשנֵּ

יֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֶאל  ַהַכֹפֶרת ִיְהיּו פְ ְוָהיּו ַהְכֻרִבי יֶהם ַעל ַהַכֹפֶרת ּוְפנֵּ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה ֹסְכִכים ְבַכְנפֵּ י ַהְכֻרִבים: )כא( ְוָנַתָת ם ֹפְרשֵּ נֵּ
ֶליָך:  ן אֵּ ֻדת ֲאֶׁשר ֶאתֵּ ן ֶאת ָהעֵּ ין ֶאת ַהַכֹפֶרת ַעל ָהָאֹרן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָאֹרן ִתתֵּ ַעל ַהַכֹפֶרת ִמבֵּ )כב( ְונֹוַעְדִתי ְלָך ָׁשם ְוִדַבְרִתי ִאְתָך מֵּ

ל:  י ִיְשָראֵּ ת ָכל  ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוה אֹוְתָך ֶאל ְבנֵּ ֻדת אֵּ י ַהְכֻרִבים ֲאֶׁשר ַעל ֲארֹון ָהעֵּ  ְׁשנֵּ
 

 שמות פרק כו פסוק א
ׁש  ְוֶאת ַהִמְׁשָכן ַתֲעֶשה ֶעֶשר ְיִריֹעת ׁשֵּ

ֶלת ְוַאְרָגָמן ְוֹתַלַעת ָׁשִני ָמְׁש  ָזר ּוְתכֵּ
ב ַתֲעֶשה ֹאָתם: ה ֹחׁשֵּ  ְכֻרִבים ַמֲעשֵּ

 רש"י 
להיות לו לגג ולמחיצות מחוץ לקרשים  - ואת המשכן תעשה עשר יריעות

 - שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני שהיריעות תלויות מאחוריהן לכסותן:
ין יחד בכל חוט וחוט אחד של פשתים ושלשה של צמר, וכל חוט הרי ארבע מינ

  וחוט כפול ששה הרי ארבעה מינין, כשהן שזורין יחד, עשרים וארבע כפלים לחוט:
כרובים היו מצויירין בהם באריגתן, ולא ברקימה שהוא מעשה מחט, אלא באריגה בשני כותלים,  - כרבים מעשה חשב

ן, ארי מצד זה ונשר מצד זה, וכמו שאורגין חגורות של משי, שקורין בלעז פיישי"ש פרצוף אחד מכאן ופרצוף אחד מכא
 ]רצועות[:

 
 דברי הימים ב פרק ג

ָדִׁשים ָאְרכֹו  ית ֹקֶדׁש ַהקֳּ )ח( ַוַיַעש ֶאת בֵּ
י ֹרַחב ַהַבִית ַאמֹות ֶעְשִרים ְוָרְחבֹו  ַעל ְפנֵּ

הּו ָזָהב ט ֹוב ְלִכָכִרים ַאמֹות ֶעְשִרים ַוְיַחפֵּ
אֹות: )ט( ּוִמְׁשָקל ְלִמְסְמרֹות  ׁש מֵּ ׁשֵּ

ִלְׁשָקִלים ֲחִמִשים ָזָהב ְוָהֲעִליֹות ִחָפה 
ָדִׁשים  ית ֹקֶדׁש ַהקֳּ ָזָהב: )י( ַוַיַעש ְבבֵּ

ה ַצֲעֻצִעים ַוְיַצפּו  ְכרּוִבים ְׁשַנִים ַמֲעשֵּ
י ַהְכרּוִבים ָאְרכָ  ם ֹאָתם ָזָהב: )יא( ְוַכְנפֵּ

ׁש  ַאמֹות ֶעְשִרים ְכַנף ָהֶאָחד ְלַאמֹות ָחמֵּ
ַמַגַעת ְלִקיר ַהַבִית ְוַהָכָנף ָהַאֶחֶרת 

ר:  ׁש ַמִגיַע ִלְכַנף ַהְכרּוב ָהַאחֵּ ַאמֹות ָחמֵּ
ׁש  )יב( ּוְכַנף ַהְכרּוב ָהֶאָחד ַאמֹות ָחמֵּ

ַמִגיַע ְלִקיר ַהָבִית ְוַהָכָנף ָהַאֶחֶרת ַאמֹות 
ׁש  ר: ָחמֵּ ָקה ִלְכַנף ַהְכרּוב ָהַאחֵּ  ְדבֵּ

ֶלה ֹפְרִשים ַאמֹות  י ַהְכרּוִבים ָהאֵּ )יג( ַכְנפֵּ
יֶהם  יֶהם ּוְפנֵּ ם ֹעְמִדים ַעל ַרְגלֵּ ֶעְשִרים ְוהֵּ

ֶלת  ַלָבִית: ס )יד( ַוַיַעש ֶאת ַהָפֹרֶכת ְתכֵּ
ץ ַוַיַעל ָעָליו ְוַאְרָגָמן ְוַכְרִמיל ּובּו

 ְכרּוִבים: 

 "י רש
כך היה לו לומר ויעש את בית קדש הקדשים עשרים על  - ויעש את בית וגומר)ח( 

עשרים אלא לפי שאמר למעלה כך ואולם על פני רחב הבית אמות עשרים וגו' אמר 
אף בקדש הקדשים בנה תחלה קירות עץ ועליו חפה  - ויחפהו זהב טוב כאן כמו כן:

כאן בקדש הקדשים שום עץ זהו משום גדולתו של ב"ה הזהב ומה שאין מזכיר 
זה כבוד לקדש כלומר כל כותלי בית הארון היה של זהב ולא היה בהן עץ ו

מוכיח כן ותדע שבשביל כבוד הבית אין מזכיר שום עץ ( הקדשים ובמלכים )שם
ן יקרה הא כיצד ( ויצף את הבית אבן יקרה ובמלכים לא כתיב אבשהרי כתיב )שם

 אלא לפי שהספר דברי הימים למלכי יהודה הודיעך כי שלמה כוונתו לכבוד הבית:
 לחזק בהם הזהב בקירות העץ: - ומשקל למסמרות)ט(  מככרים: -לככרים 
דוגמתו  - מעשה צעצועים)י(  למשקל שקלים חמשים שקלום של זהב: - לשקלים

יא תבנית ילדים וילדות עשה )ישעיה כ"ב( הצאצאים והצפיעות ותרגומו ובנ
לכרובים כרביא ושל עץ היו ושוב ויצפהו זהב )ובמלכים א' ו'( ויעש בדביר שני 

 כרובים עצי שמן וכל מה שבפנים מעץ אינו רוצה להזכיר בזה הספר משום כבודו:
כיצד כנף האחד לעומת חמש וסוף  - וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים)יא( 

דרום והכנף האחרת מגיע לכנף הכרוב האחר שבצדו החמש מגעת לקיר הבית ל
הרי עשר אמות לכרוב האחד וכן לאחר נמצא כנף כרוב אחד מגיע לצפון וכנף כרוב 

אחד לדרום נמצא שהיו ארוכות ככל כותל המערב שהיה ך' אמות וגופם אמרו 
רבותינו בנס היו עומדין ולפי פשוטו נראה לי שהיה גופן בולט מהם כעוף זה 

( קומת הכרוב כנפיו בולט גופו מחוץ כנפיו וקומתן מפורש במלכים )שם שפורש
 בקרקעית הבית  - עומדים על רגליהם)יג(  האחד י' באמה וכן הכרוב השני:

לפנים שלא היו ראשיהם זקופים שנראה כמביטין לחוץ אלא ראשם היה כפוף ומביטין לפניהם  - ופניהם לבית למערב:
אל אחיו )שמות כ"ה( וכאן אומר ופניהם לבית אלא פונים היו ראשם זה כנגד זה וגם ראשיהם כפופים  כדכתיב ופניהם איש

לבית כלפי פנים והארון הי' עומד במקום פרישת שני הכרובים והיו כנפי הכרובים מטין מן הכותל וסוככין על הכפורת ועל 
פורת עדיין אדוקין ומדובקים על הכפורת ועומדין עליו הארון בכנפיהם ולבד מכרובים אלו היו הכרובים שעשה משה מן הכ

ותלה על  - ויעש את הפרכת תכלת וארגמן)יד(  ואל תתמה שהרי כמו כן עשה עשר שלחנות וי' מנורות לבד מאותן של משה:
ו הדלת שהיה באמה טרקסין שבו נכנסין לפני ולפנים אף על פי שהיה בו דלתות תלה עליו כדלקמן ופתח הבית דלתותי

 ציורי כרובים: - ויעל עליו הכרובים הפנימיות לקדש הקדשים וגו':
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 ל, אורות הקודש, כרך ב'"ה קוק זצ"הראי                              
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