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פרשת תרומה תש"פ
הכרובים – מבט שני
לעי"נ דוד בן גבריאל ופשה ז"ל
In memory of Daniel Laitman
בראשית פרק ג פסוק כד

רש"י

וַיְ ג ֶָרׁש ֶאת הָ ָאדָ ם וַ י ְַׁשכֵּן ִמ ֶק ֶדם ְלגַן עֵּ ֶדן
ֶאת הַ כְ רֻ בִ ים וְ ֵּאת לַ הַ ט הַ חֶ ֶרב
הַ ִמ ְתהַ פֶכֶת ל ְִׁשמֹר ֶאת ֶד ֶרְך עֵּ ץ הַ ַחיִ ים:

מקדם לגן עדן  -במזרחו של גן עדן ,חוץ לגן :את הכרובים  -מלאכי חבלה :החרב
המתהפכת  -ולה להט לאיים עליו מליכנס עוד לגן .תרגום של להט שנן ,והוא כמו
שלף שננא ,ובלשון לע"ז למ"א [להב] .ומדרש אגדה יש ,ואני איני בא אלא לפשוטו:

שמות פרק כה

ית ְׁש ַניִם כְ רֻ ִבים ז ָָהב ִמ ְק ָׁשה ַתע ֲֶשה א ָֹתם ִמ ְשנֵּי
ית ַכפ ֶֹרת ָז ָהב טָ הֹור ַאמָ ַתיִם וָ חֵּ צִ י ָא ְרכָּה וְ ַאמָ ה ָו ֵּחצִ י ָר ְחבָ ּה ( :יח) וְ עָ ִש ָ
(יז) וְ עָ ִש ָ
צֹותיו( :כ)
ְקצֹות הַ כַ פ ֶֹרת( :יט) ַוע ֲֵּשה כְ רּוב ֶאחָ ד ִמ ָקצָ ה ִמזֶה ּוכְ רּוב ֶאחָ ד ִמ ָקצָ ה ִמזֶה ִמן ַה ַכפ ֶֹרת ַתעֲשּו ֶאת ַהכְ רֻ ִבים עַ ל ְׁשנֵּי ְק ָ
וְ הָ יּו הַ כְ רֻ ִבי ם פ ְֹרשֵּ י כְ ָנ ַפיִם ְל ַמעְ לָה סֹכְ כִ ים בְ ַכ ְנפֵּ יהֶ ם עַ ל הַ כַ פ ֶֹרת ּופְ נֵּיהֶ ם ִאיׁש ֶאל ָא ִחיו ֶאל ַה ַכפ ֶֹרת ִי ְהיּו פְ נֵּי ַהכְ רֻ ִבים( :כא) וְ נ ַָת ָת
ֶאת הַ כַ פ ֶֹרת עַ ל הָ ָארֹן ִמ ְל ָמעְ לָ ה וְ ֶאל הָ ָארֹן ִת ֵּתן ֶאת הָ עֵּ דֻת אֲ ׁשֶ ר ֶא ֵּתן ֵּאלֶ יָך( :כב) וְ נֹועַ ְד ִתי לְָך ָׁשם וְ ִדבַ ְר ִתי ִא ְתָך ֵּמעַ ל ַהכַ פ ֶֹרת ִמבֵּ ין
אֹותָך ֶאל בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל:
ְׁשנֵּי הַ כְ רֻ ִבים אֲ ׁשֶ ר עַ ל אֲ רֹון ָהעֵּ דֻת ֵּאת כָל אֲ ׁשֶ ר אֲ צַ ּוֶה ְ
שמות פרק כו פסוק א

רש"י

ואת המשכן תעשה עשר יריעות  -להיות לו לגג ולמחיצות מחוץ לקרשים
וְ ֶאת הַ ִמ ְׁשכָ ן ַתעֲשֶ ה עֶ שֶ ר ְי ִריעֹת ׁשֵּ ׁש
שהיריעות תלויות מאחוריהן לכסותן :שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני -
ּותכֵּ לֶת וְ ַא ְרג ָָמן וְ תֹלַ עַ ת ׁשָ נִי
מָ ְׁשזָר ְ
הרי ארבע מינין יחד בכל חוט וחוט אחד של פשתים ושלשה של צמר ,וכל חוט
כְ רֻ בִ ים מַ עֲשֵּ ה חֹׁשֵּ ב ַתעֲשֶ ה א ָֹתם:
וחוט כפול ששה הרי ארבעה מינין ,כשהן שזורין יחד ,עשרים וארבע כפלים לחוט:
כרבים מעשה חשב  -כרובים היו מצויירין בהם באריגתן ,ולא ברקימה שהוא מעשה מחט ,אלא באריגה בשני כותלים,
פרצוף אחד מכאן ופרצוף אחד מכאן ,ארי מצד זה ונשר מצד זה ,וכמו שאורגין חגורות של משי ,שקורין בלעז פיישי"ש
[רצועות]:
דברי הימים ב פרק ג

רש"י

(ח) וַ יַעַ ש ֶאת בֵּ ית קֹדֶ ׁש הַ ֳּקדָ ִׁשים ָא ְרכֹו (ח) ויעש את בית וגומר  -כך היה לו לומר ויעש את בית קדש הקדשים עשרים על
עַ ל פְ נֵּי רֹחַ ב הַ בַ יִת ַאמֹות עֶ ְש ִרים וְ ָר ְחבֹו עשרים אלא לפי שאמר למעלה כך ואולם על פני רחב הבית אמות עשרים וגו' אמר
ַאמֹות עֶ ְש ִרים ַויְ חַ ֵּפהּו זָהָ ב טֹוב לְכִ כ ִָרים כאן כמו כן :ויחפהו זהב טוב  -אף בקדש הקדשים בנה תחלה קירות עץ ועליו חפה
הזהב ומה שאין מזכיר כאן בקדש הקדשים שום עץ זהו משום גדולתו של ב"ה
ּומ ְׁש ָקל ל ְִמ ְס ְמרֹות
ׁשֵּ ׁש מֵּ אֹות( :ט) ִ
כלומר כל כותלי בית הארון היה של זהב ולא היה בהן עץ וזה כבוד לקדש
לִ ְׁש ָקלִים חֲ ִמ ִשים זָהָ ב וְ הָ ֲעלִיֹות ִחפָה
הקדשים ובמלכים (שם) מוכיח כן ותדע שבשביל כבוד הבית אין מזכיר שום עץ
זָהָ ב( :י) וַ יַעַ ש בְ בֵּ ית קֹדֶ ׁש הַ ֳּקדָ ִׁשים
שהרי כתיב (שם) ויצף את הבית אבן יקרה ובמלכים לא כתיב אבן יקרה הא כיצד
כְ רּובִ ים ְׁש ַניִם מַ עֲשֵּ ה צַ ֲעצֻעִ ים ַו ְיצַ פּו
רּובים ָא ְר ָכם אלא לפי שהספר דברי הימים למלכי יהודה הודיעך כי שלמה כוונתו לכבוד הבית:
א ָֹתם זָהָ ב( :יא) וְ כַ ְנ ֵּפי הַ כְ ִ
ַאמֹות עֶ ְש ִרים כְ נַף ָה ֶאחָ ד ְל ַאמֹות חָ מֵּ ׁש לככרים  -מככרים( :ט) ומשקל למסמרות  -לחזק בהם הזהב בקירות העץ:
לשקלים  -למשקל שקלים חמשים שקלום של זהב( :י) מעשה צעצועים  -דוגמתו
מַ גַעַ ת לְ ִקיר הַ בַ יִת וְ הַ ָכנָף ָה ַאחֶ ֶרת
ַאמֹות חָ מֵּ ׁש ַמגִ יעַ לִכְ נַף הַ כְ רּוב הָ ַאחֵּ ר( :ישעיה כ"ב) הצאצאים והצפיעות ותרגומו ובניא תבנית ילדים וילדות עשה
לכרובים כרביא ושל עץ היו ושוב ויצפהו זהב (ובמלכים א' ו') ויעש בדביר שני
(יב) ּוכְ נַף הַ כְ רּוב הָ ֶאחָ ד ַאמֹות חָ מֵּ ׁש
מַ גִ יעַ לְ ִקיר הַ בָ יִת וְ הַ ָכנָף הָ ַא ֶח ֶרת ַאמֹות כרובים עצי שמן וכל מה שבפנים מעץ אינו רוצה להזכיר בזה הספר משום כבודו:
(יא) וכנפי הכרובים ארכם אמות עשרים  -כיצד כנף האחד לעומת חמש וסוף
חָ מֵּ ׁש ְדבֵּ ָקה ִלכְ נַף הַ כְ רּוב הָ ַאחֵּ ר:
(יג) כַנְ פֵּ י הַ כְ רּובִ ים ָה ֵּאלֶה פ ְֹר ִשים ַאמֹות החמש מגעת לקיר הבית לדרום והכנף האחרת מגיע לכנף הכרוב האחר שבצדו
יהם ּופְ נֵּיהֶ ם הרי עשר אמות לכרוב האחד וכן לאחר נמצא כנף כרוב אחד מגיע לצפון וכנף כרוב
עֶ ְש ִרים וְ הֵּ ם ע ְֹמ ִדים עַ ל ַרגְ לֵּ ֶ
אחד לדרום נמצא שהיו ארוכות ככל כותל המערב שהיה ך' אמות וגופם אמרו
לַבָ יִת :ס (יד) ַויַעַ ש ֶאת הַ ָפרֹכֶ ת ְת ֵּכלֶת
רבותינו בנס היו עומדין ולפי פשוטו נראה לי שהיה גופן בולט מהם כעוף זה
כַר ִמיל ּובּוץ ַויַעַ ל עָ לָ יו
וְ ַא ְרגָמָ ן וְ ְ
שפורש כנפיו בולט גופו מחוץ כנפיו וקומתן מפורש במלכים (שם) קומת הכרוב
כְ רּובִ ים:
האחד י' באמה וכן הכרוב השני( :יג) עומדים על רגליהם  -בקרקעית הבית
למערב :ופניהם לבית  -לפנים שלא היו ראשיהם זקופים שנראה כמביטין לחוץ אלא ראשם היה כפוף ומביטין לפניהם
כדכתיב ופניהם איש אל אחיו (שמות כ"ה) וכאן אומר ופניהם לבית אלא פונים היו ראשם זה כנגד זה וגם ראשיהם כפופים
לבית כלפי פנים והארון הי' עומד במקום פרישת שני הכרובים והיו כנפי הכרובים מטין מן הכותל וסוככין על הכפורת ועל
הארון בכנפיהם ולבד מכרובים אלו היו הכרובים שעשה משה מן הכפורת עדיין אדוקין ומדובקים על הכפורת ועומדין עליו
ואל תתמה שהרי כמו כן עשה עשר שלחנות וי' מנורות לבד מאותן של משה( :יד) ויעש את הפרכת תכלת וארגמן  -ותלה על
הדלת שהיה באמה טרקסין שבו נכנסין לפני ולפנים אף על פי שהיה בו דלתות תלה עליו כדלקמן ופתח הבית דלתותיו
הפנימיות לקדש הקדשים וגו' :ויעל עליו הכרובים  -ציורי כרובים:

2

' כרך ב, אורות הקודש,הראי"ה קוק זצ"ל
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