
  בענין הכרובים
  ו"תרומה תשס' פ

 

 ִמְקָׁשה ָזָהב ְּכֻרִבים ְׁשַנִים ְוָעִׂשיָת :ָרְחָּבּה ָוֵחִצי ְוַאָּמה ָאְרָּכּה ָוֵחִצי ַאָּמַתִים ָטהֹור ָזָהב ַכּפֶֹרת ְוָעִׂשיָת -  כה פרק שמות#1 
 ַהְּכֻרִבים ֶאת ַּתֲעׂשּו ַהַּכּפֶֹרת ִמן ִמֶּזה ִמָּקָצה ֶאָחד ּוְכרּוב ִמֶּזה ִמָּקָצה ֶאָחד רּובְּכ ַוֲעֵׂשה :ַהַּכּפֶֹרת ְקצֹות ִמְּׁשֵני אָֹתם ַּתֲעֶׂשה

 ִיְהיּו ַהַּכּפֶֹרת ֶאל ָאִחיו ֶאל ִאיׁש ּוְפֵניֶהם ַהַּכּפֶֹרת ַעל ְּבַכְנֵפיֶהם סְֹכִכים ְלַמְעָלה ְכָנַפִים ּפְֹרֵׂשי ַהְּכֻרִבים ְוָהיּו :ְקצֹוָתיו ְׁשֵני ַעל
 ְוִדַּבְרִּתי ָׁשם ְלָך ְונֹוַעְדִּתי :ֵאֶליָך ֶאֵּתן ֲאֶׁשר ָהֵעֻדת ֶאת ִּתֵּתן ָהָארֹן ְוֶאל ִמְלָמְעָלה ָהָארֹן ַעל ַהַּכּפֶֹרת ֶאת ְוָנַתָּת :ַהְּכֻרִבים ְּפֵני
 :ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל אֹוְתָך ֲאַצֶּוה ֲאֶׁשר לָּכ ֵאת ָהֵעֻדת ֲארֹן ַעל ֲאֶׁשר ַהְּכֻרִבים ְׁשֵני ִמֵּבין ַהַּכּפֶֹרת ֵמַעל ִאְּתָך

  
 ׁשֹור ּוְפֵני ְלַאְרַּבְעָּתם ַהָּיִמין ֶאל ַאְרֵיה ּוְפֵני ָאָדם ְּפֵני ְּפֵניֶהם ּוְדמּות )א יחזקאל( אומר אחד כתוב -  :יג חגיגה 'מס#2 

 ְּפֵני ַהֵּׁשִני ּוְפֵני ַהְּכרּוב ְּפֵני ָהֶאָחד ְּפֵני ְלֶאָחד ָפִנים ְוַאְרָּבָעה )י יחזקאל( וכתיב ְלַאְרַּבְעָּתן ֶנֶׁשר ּוְפֵני ְלַאְרַּבְעָּתן ֵמַהְּׂשמֹאול
 רחמים עליו ביקש יחזקאל: לקיש ריש אמר! חשיב קא לא שור ואילו ָנֶׁשר ְּפֵני ְוָהְרִביִעי ַאְרֵיה ְּפֵני ְוַהְּׁשִליִׁשי ָאָדם
 קורין בבבל שכן, כרביא: אבהו רבי אמר? כרוב מאי? סניגור יעשה קטיגור !עולם של רבונו: לפניו אמר. לכרוב והפכו
 פני והשלישי אדם פני השני ופני הכרוב פני האחד פני דכתיב, מעתה אלא: לאביי פפא רב ליה אמר. רביא לינוקא
  . זוטרי ואפי רברבי אפי -! אדם פני היינו כרוב פני היינו -  נשר פני והרביעי אריה

  
 את להם ומראין, הפרוכת את להם מגללין לרגל עולין ישראל שהיו בשעה: קטינא רב אמר -  .נד מאיו 'מס#3 

  . ונקבה זכר כחבת המקום לפני חבתכם ראו: להן ואומרים, בזה זה מעורים שהיו הכרובים
  

. ונקבה זכר דמיון בזה זה מעורים שהיו בכרובים גדול סוד הזה הגדול והסוד - ב פרק ן"לרמב הקודש אגרת#4 
 שבכל וטהור קדוש היותר במקום אותם ולשום ככה לעשות עולם של רבונו מצוה היה לא גנאי הדבר היה ואילו
 שאמרו מה תדע, מביניהם נשמע והקול שנאמר ממה הכרובים סוד תבין ואם...מאד עמוק סוד על שהוא אלא, הישוב

 מביניהם מסתלקת שכינה נתחממו. ביניהם שרויה שכינה ובטהרה בקדושה אשתו עם מתחבר שאדם בשעה ל"חז
' פי. אוכלתם אש זכו לא, ביניהם שכינה זכו ואשה איש ע"ר דורש היה) א יז (בסוטה כדגרסינן. ואש אש וישאר

 ה"הקב של שמו זה הרי' ה האשה ובשם ד"יו האיש בשם תמצא, ביניהם שכינה בקדושה לאשתו מתחבר כשהאדם
 ד"יו, כאש נתחממו והחמוד התאוה ומתוך תאותם למלאות אלא קדושה לחבור נתכוונו לא אם אבל. ביניהם מצוי
  .ואש אש ונשאר מביניהם מסתלק ה"י שהוא האשה שם של' וה האיש שם של

            
  

                
  יח:תורה תמימה שמות כה#5                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כמו את כרוב ממשח הסוכך אמר . כרובים הנה הוא צורותוכאשר חפשתי על מלת  -  יח:אבן עזרא שמות כה#6 
והטעם הצורה . תחת שור פני הכרוב' בעצמ' ובמקום אחר על החי.פנים לחיה ואחד מהם פני שור' יחזקאל כי ראה ד

. י ישראל בנהר כבר ואדע כי כרובים המהקשהזכיר בפעם הראשונה ואמר באחרונה היא החיה אשר ראיתי תחת אל
  :ף שורש" כרובים והנה הכ'וקרא כל הד

 
', רביא '-' תינוק'דתרגום , ):ה(בפרק קמא דסוכה . כרובים דמות פרצוף תנוק )י"פרש (–שם ספר גור אריה #7 
ואינה באה , א הידיעה"בה) פסוק כ" (הכרובים"וראיה , שורש" כרובים"ף "ע הקשה דכ"והראב. ף הדמיון"ף כ"והכ
ל מפרשים כי "אלא שהם ז, ף הוא שורש ולא שימוש"ל מודים בזה כי הכ" רזשגם, קושיא זאת אינה. ף השמוש"על כ

, )לב, שופטים ו" (ירב בו הבעל" "ירובעל"וכן , )כ, א א"ש" (שאלתיו' מה" "שמואל"השם הזה הוא שם מורכב כמו 
כאן לבד הם הנאמרים ב" כרובים"ל אומרים כי "ואין רז. הוא שם לפני נער הקטון" כרובים"וכך , והוא בודאי שם

  :כי הכרוב הוא שיש לו צורת נער קטן, כך פירושם" כרובים"רק כל , כמו נערים
  

וצריך שתתבונן במאמרם זה כי היו הכרובים כצורה הזו למשל נמרץ להעיד על הפלגת  -יח :רבינו בחיי שמות כה#8 
ג "ין עמו אל נכר כשאר העוכי הוא יתעלה בדד ינחנו לישראל וא, ה לישראל בלא שום אמצעי"הדבקות שבין הקב

והיה אפשר שהיו הכרובים האחד כצורת אדם גדול והשני כצורת ילד קטן כענין . אשר חלק להם שרים של מעלה
ל היינו כרוב היינו אדם אלא אפי רברבי ואפי "ודרשו רז, שראה יחזקאל פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם

אבל רצה לעשות משל בדבקות , אל כאהבת האב לבנו שהיא אהבה חזקהויהיה זה להעיד על אהבתו לישר, זוטרי
ושמח מאשת ) 'משלי ה(גופני שאין למעלה ממנו שאי אפשר באמצעי והוא יותר חזק כשהוא מנעורים כענין שכתוב 

 עם ולפי שדבקותו יתעלה. וכל זה כדי שנדע ונשכיל שדבקותו יתעלה עמנו דבקות גדול וחזק בלא שום אמצעי, נעוריך
י אמצעיים כשרצה להודיענו בתורה שדבקותו עמנו בלא שום אמצעי אי אפשר להודיענו "ג אינו אלא ע"שאר העו
ה "ועוד טעם אחר כדי שנתעורר בתפלותינו ובכל שאר העבודות שלא נשים אמצעי בין הקב. י משל זה בהכרח"אלא ע

  :תל שהכל פונים בו לתפלהובינינו שמן הטעם הזה הונחה לפני ולפנים במקום השכינה הוא ה



 כח ולא גוף שאינו נמצא שיש במופת ונודע לחכמים האמת התבאר וכאשר -  מה פרקג "ח הנבוכים מורהם "רמב#9 
 ואורו טובו עליהם ששפע והוא גופות שאינם נבדלות אחרות נמצאות כ"ג ושיש, אחד ושהוא האמתי האל והוא, בגוף

 הם ההם שהמלאכים באמת נודע, וכוכביו הגלגל זולת הם כולם הנמצאות ואלו, שבארנו כמו המלאכים והם יתעלה
 המלאכים מציאות שאמונת שהקדמנוהו במה התבאר הנה, והאשרות הצלמים לא, הנביאים בפי אמת ישימו אשר
 על לעשות י"הש צוה הפינה זאת אמונת ולחזוק, והתורה הנבואה תתכן ובהן, השם מציאות אמונת אחר נמשך
 מציאות לאמונת שני אמתי דעת הוא אשר, ההמון באמונת המלאכים מציאות לקיים, מלאכים שני תצור הארון
, אחד כרוב צורת ל"ר אחת צורה היתה ואילו. שבארנו כמו זרה עבודה ומבטל ולתורה לנבואה התחלה והוא, השם
 גם אחד איש הוא שהמלאך או, ז"עע עושים שהיו כמו, הנעבד האל צורת שהיא חושבין שהיו כן גם הטעאה בו היה
 במציאות הדעת קיום יתבאר, אחד' ה אלהינו' ה ביאור עם כרובים שני עשה וכאשר, שניות לקצת מביא והיה, כן

 אלו ברא והוא אחד שהשם אחר. אלוה שהם שיחשבו אדם בני בהם מתעות בטוח הענין והיה, רבים ושהם המלאכים
  הרבים

  
  אברבנאל שמות כה#10 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

י שאמר לא תעשה לך פסל וכל תמונה כאן התיר צורת הכרובים "ואעפ... - שנים כרבים  -יח :חזקוני שמות כה#12 
ודברים הרבה כאלו מצינו בתורה כמו שכתוב , שהרי לא נעשו להשתחות אלא לישיבתו דוגמא כרובים דכסא הכבוד

 אשת אח ויבום לא תלבש שעטנז גדילים מילה ערות, מוסף, כל העושה בו מלאכה יומת והתיר לעשות בה תמיד
  .תעשה לך

  
  :לֹא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם - כ:שמות כ#13 

  
 בא להזהיר על הכרובים שאתה עושה לעמוד אתי שלא יהיו של כסף שאם שניתם -אלהי כסף  - שםי "רש#14 

הרי הן לפני כאלהי ' שאם עשית ד'  בא להזהיר שלא יוסיף על ב-  ואלהי זהב    :לעשותן של כסף הרי הן לפני כאלהות
 לא תאמר הריני עושה כרובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כדרך שאני עושה בבית עולמים -  לא תעשו לכם    :זהב

  :לכך נאמר לא תעשו לכם
  

 ומחולות ויחר אף משה וישלך מידיו את ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל - יט :משך חכמה שמות לב#15 
י "וכל הקדושות א, כי התורה והאמונה המה עיקרי האומה הישראלית,  הענין-הלוחות וישבר אותם תחת ההר 

ולכך אין חילוק לכל עניני התורה בין במקום בין , המה פרטי וסניפי התורה ונתקדשו בקדושת התורה' וירושלים כו
משה איש , וכן הוא שוה בין לאדם הגבוה שבגבוהים, ]לבד מצות התלוים בארץ[ל "י ובחו"בזמן והיא שוה בא

ומשה לא , דת אחד לו עם השפל שבשפלים' ואם יעבור אחד מהמה על אחת ממצות ה, ים להשפל שבשפליםקהאל
ה "בכי קו, והתורה היא מחויבת המציאות, אבל אין התיחסות התורה לו) ה:דברים ה' ע(קראו התורה רק סרסור 

ומציאותה אינו תלוי רק בעילת העילות , וכמו שהוא מחויב המציאות כן התורה) אחרי עג' זוהר פ(ואורייתא חד 
ולכך חתרו להם מסילות , והנה דל השכל קצר ידו להשיג מציאות מחייב המציאות בלתי תכלית ובלתי מושג. ש"ית

בה לאלקות וזהו המשגיח והמסבב כל הענינים לעשות צורות ודמיונות או כונים למערכת שמים לאמר זהו המרכ
   .ורקודי הנפש ורתיחות הדם נתהוה ממושג מוחשי ונראה, ולו עבדו וזבחו והקטירו, בעולם

והמה כאשר ראו כי בושש משה נפלו מאמונתם ובקשו לעשות להם עגל ולהוריד על הצורה ההיא רוח ממעל ולשפוט 
ש "גם חטא עגלי ירבעם יעוי' ולם השפל והוא העלם ממצרים וזה היז כי הוא מרכבה לאלקות והוא המשגיח בע"ע

  .היטב למתבונן
, עד כי בהעדר כבודי עשיתם לכם עגל' ז צווח משה ככרוכיא האם תדמו כי אני ענין ואיזו קדושה בלתי מצות ה"וע

 ,לי שנוי חלילהואף אם לא באתי היתה התורה במציאותה ב, והתורה אינה תלויה בי, חלילה גם אני איש כמוכם
ואל תדמו כי המקדש ) מכילתא בא ה(, ח שנה שהיו נזופים במדבר לא היה הדבור מתיחס למשה"והראיה כי ל

) ז, הושע ו' ע(ואם המה כאדם עברו ברית , ת שורה בתוך בניו"השי, חלילה, והמשכן המה ענינים קדושים בעצמם
וטיטוס נכנס לקדש הקדשים וזונה , )ב, יחזקאל ז' ע(וה הוסר מהם כל הקדושה והמה ככלי חול באו פריצים ויחלל

ויותר מזה הלוחות מכתב אלקים המה אינם קדושים בעצם רק . ולא ניזוק כי הוסר קדושתו:) גטין נו(עמו 
רק , המה נחשבים לנבלי חרש ואין בהם קדושה מצד עצמם:) שבת פח' ע(ה וכאשר זנתה כלה בתוך חופת, בשבילכם

ת שמו "סוף דבר אין שום ענין קדוש בעולם ויוחס לו העבודה והכניעה רק השי. בשבילכם שאתם שומרים אותם
וכל הקדושות המה מצד צווי שצוה הבורא לבנות משכן , הוא קדוש במציאותו המחוייבת ולו נאוה תהלה ועבודה

והכרובים חלילה אין להם עבודה ושום מחשבה וענין רק זהו כמו , ת בלבד"עשות בו זבחים וקרבנות לשם היל
כן עשה הבורא יתברך סימנים וציונים להודיע אם ישראל עושין , הקברניט רוצה לדעת הרוח לאן נוטה עושה תורן
והכרובים , ת"ולכן אין בארון רק לוחות והס. ק"ודו) בבא בתרא צט(' רצונם של מקום בזמן שפניהן איש אל אחיו כו
ויהי  וזהו  .ח"ג פרק מ"למציאות המלאכים כמבואר במורה ח המה מבחוץ על הכפורת לא בארון רק שמורים

כי לא רצו , וראה כי גדל טעותן עד אשר לא חשבוהו לספק כלל[כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות 
הבין ] רק היו משוקעין בטעותם בתועבות העגל אשר חשבוהו לאלקי, ק על ביאתולעמוד אולי ירד משה ולהביט מרחו

, ש"ל כי אין שום קדושה וענין אלקי כלל בלעדי מציאות הבורא ית"ר, טעותן ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות
ה לא הגיעו אל אולם כאשר שבר הלוחות ראו איך המ, ואם הביא הלוחות היו כמחלפים עגל בלוח ולא סרו מטעותן

   .ותורתו הטהורה' מטרת האמונה בה
   

  
  

   כה פרק שמות) טוב לקח (זוטרתא פסיקתא#11 
 תעשה לא רבינו משה כשאמר. זהב כרובים שנים ועשית

 שנים ועשית לו נאמר, )ג כ שמות (תמונה וכל פסל לך
 וערות, יבום פרשת כמו, באלו כיוצא וכן, זהב כרובים
 לך תעשה גדילים, )יא כב דברים (שעטנז תלבש לא, אביך

 וביום, )יד לא שמות (יומת מות מחלליה, )יב שם םש(
 וכיוצא אלה, )ט כח במדבר (שנה בני כבשים שני השבת
 : נאמרו אחד ברצון בהן


