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 ד"בס

  משמעות הדמויות הנחמדות השמנמנות–הכרובים 

 נבון. מ' ר

 
  כה שמות

 ָוֵחִצי ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ָוֵחִצי ְוַאָּמה ָאְרּכֹו ָוֵחִצי ַאָּמַתִים ִׁשִּטים ֲעֵצי ֲארֹון ְוָעׂשּו) י(
 ָזָהב ֵזר ָעָליו יָתְוָעִׂש ְּתַצֶּפּנּו ּוִמחּוץ ִמַּבִית ָטהֹור ָזָהב אֹתֹו ְוִצִּפיָת) יא( :קָֹמתֹו

 ַטָּבעֹת ּוְׁשֵּתי ַּפֲעמָֹתיו ַאְרַּבע ַעל ְוָנַתָּתה ָזָהב ַטְּבעֹת ַאְרַּבע ּלֹו ְוָיַצְקָּת) יב( :ָסִביב
 ִׁשִּטים ֲעֵצי ַבֵּדי ְוָעִׂשיָת) יג( :ַהֵּׁשִנית ַצְלעֹו ַעל ַטָּבעֹת ּוְׁשֵּתי ָהֶאָחת ַצְלעֹו ַעל

 ֶאת ָלֵׂשאת ָהָארֹן ַצְלעֹת ַעל ַּבַּטָּבעֹת ַהַּבִּדים ֶאת ְוֵהֵבאָת) יד( :ָזָהב אָֹתם ְוִצִּפיָת
 ֶאל ְוָנַתָּת) טז( :ִמֶּמּנּו ָיֻסרּו לֹא ַהַּבִּדים ִיְהיּו ָהָארֹן ְּבַטְּבעֹת) טו( :ָּבֶהם ָהָארֹן
 ָוֵחִצי ַאָּמַתִים רָטהֹו ָזָהב ַכּפֶֹרת ְוָעִׂשיָת) יז( :ֵאֶליָך ֶאֵּתן ֲאֶׁשר ָהֵעֻדת ֵאת ָהָארֹן

 אָֹתם ַּתֲעֶׂשה ִמְקָׁשה ָזָהב ְּכֻרִבים ְׁשַנִים ְוָעִׂשיָת) יח( :ָרְחָּבּה ָוֵחִצי ְוַאָּמה ָאְרָּכּה
 ִמֶּזה ִמָּקָצה ֶאָחד ּוְכרּוב ִמֶּזה ִמָּקָצה ֶאָחד ְּכרּוב ַוֲעֵׂשה) יט( :ַהַּכּפֶֹרת ְקצֹות ִמְּׁשֵני

 ְכָנַפִים ּפְֹרֵׂשי ַהְּכֻרִבים ְוָהיּו) כ( :ְקצֹוָתיו ְׁשֵני ַעל ַהְּכֻרִבים ֶאת ַּתֲעׂשּו ַהַּכּפֶֹרת ִמן
 ִיְהיּו ַהַּכּפֶֹרת ֶאל ָאִחיו ֶאל ִאיׁש ּוְפֵניֶהם ַהַּכּפֶֹרת ַעל ְּבַכְנֵפיֶהם סְֹכִכים ְלַמְעָלה

 ֶאת ִּתֵּתן ָהָארֹן ְוֶאל הִמְלָמְעָל ָהָארֹן ַעל ַהַּכּפֶֹרת ֶאת ְוָנַתָּת) כא( :ַהְּכֻרִבים ְּפֵני
 ִמֵּבין ַהַּכּפֶֹרת ֵמַעל ִאְּתָך ְוִדַּבְרִּתי ָׁשם ְלָך ְונֹוַעְדִּתי) כב( :ֵאֶליָך ֶאֵּתן ֲאֶׁשר ָהֵעֻדת

  פ: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל אֹוְתָך ֲאַצֶּוה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ָהֵעֻדת ֲארֹן ַעל ֲאֶׁשר ַהְּכֻרִבים ְׁשֵני
 

 ~~ז "ע~~ 
  כ שמות

 ... ְּתמּוָנה ְוָכל ֶפֶסל ְלָך ַתֲעֶׂשה לֹא) ג(
 

  מה פרק ג חלק הנבוכים מורה ספר
 ובהן, השם מציאות אמונת אחר נמשך המלאכים מציאות שאמונת שהקדמנוהו במה התבאר הנה

 ,מלאכים שני צורת הארון על לעשות י"הש צוה הפינה זאת אמונת ולחזוק, והתורה הנבואה תתכן
 והוא, השם מציאות לאמונת שני אמתי דעת הוא אשר, ההמון באמונת המלאכים אותמצי לקיים

 כרוב צורת ל"ר אחת צורה היתה ואילו. שבארנו כמו זרה עבודה ומבטל ולתורה לנבואה התחלה
 או, ז"עע עושים שהיו כמו, הנעבד האל צורת שהיא חושבין שהיו כן גם הטעאה בו היה, אחד

' ה ביאור עם כרובים שני עשה וכאשר, שניות לקצת מביא והיה, כן גם אחד איש הוא שהמלאך
 מתעות בטוח הענין והיה, רבים ושהם המלאכים במציאות הדעת קיום יתבאר, אחד' ה אלהינו

 . אלוה שהם שיחשבו אדם בני בהם
  כה פרק שמות אברבנאל

 ששם ילפ "תמונה וכל פסל לך תעשה לא"ב עובר הכרובים מעשה היה שלא תדע ומזה
 לבין בינם אמצעי לשומם או אלהות לשם לעבדם והתמונה הפסל עשיית להם נאסר

 :הזה לתכלית היו לא הכרובים אבל. תעבדם ולא להם תשתחוה לא שאמר וכמו אלהיהם
 

  ובחפשי) ו (ה"ד מד סימן ט חלק אליעזר ציץ ת"שו
 ופניהם ממנו ונפרדים תלושים הכפורת על עומדים היו שלא דכיון בכרובים עצמו הזה והטעם

 שהם להורות למטה מביטים הכפורת פני אל נוטות ופניהם בו ומחוברים דבוקים רק, נצבים
 האנשים יטעו שמא למיחש ליכא למעלה ש"כמ בארון המונחת תורה לבעלי ומשועבדים נכנעים

 . לעבדם להם להשתחוות לאלהות אותם להחזיק אחריהם
 

D. Berger in “The Artless Jew”, p.64 
The mouth which prohibited is the same mouth that permitted.  Similarly, with regard to the 
prohibitions on the Sabbath, it is written, “You shall kindle no fire” (Ex. 35:3), yet it is written, “On the 
Sabbath day: two lambs … the burnt offering” (Num. 28:9-10).  Thus, on e should not scrutinize the 
commandments of the Creator, blessed be he, on the basis of human reason; rather, what He prohibited 
is prohibited and what he permitted is permitted. … This is also what you should say regarding the 
cherubim, for that is what Scripture intended in saying, “You shall make for yourself” (Ex. 20:3), i.e., 
on your own authority, but on My authority you may. 
 

 ~~סמבוליות ~~ 

 
Giorgio Vasari (1568), “Lives of the Most Eminent Painters …” (The Artless Jew, p.68) 
The art of design and sculpture, … was given by the mouth of God to Bezalel … and Ohilab … who 
fashioned the two golden cherubs, the candelabra, the veil, … and so many other beautiful things for 
the Tabernacle, for no other purpose than to induce the people to contemplate and adore them. 
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  כה פרק שמות אברבנאל
 כרובים שני הארון על שהיות לפי אחר לדבר כלל ורמז משל בזה היה שלא שנאמין הוא ורחוק

 . בטל פועל ידמה מעופפים ח"בע שאינם בהיות כנפים להם והיות ונקבה זכר קטנים ילדים בצורת
 

  ה דברים
 ָיָסף ְולֹא ָּגדֹול קֹול ְוָהֲעָרֶפל ֶהָעָנן ָהֵאׁש ִמּתֹוְך ָּבָהר ַהְלֶכםְק ָּכל ֶאל ְיקָֹוק ִּדֶּבר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֶאת) יח(

 ָּבֵאׁש ּבֵֹער ְוָהָהר ַהחֶֹׁשְך ִמּתֹוְך ַהּקֹול ֶאת ְּכָׁשְמֲעֶכם ַוְיִהי) יט( :ֵאָלי ַוִּיְּתֵנם ֲאָבִנים ֻלחֹת ְׁשֵני ַעל ַוִּיְכְּתֵבם
 ָּגְדלֹו ְוֶאת ְּכבֹדֹו ֶאת ֱאלֵֹהינּו ְיקָֹוק ֶהְרָאנּו ֵהן ַוּתֹאְמרּו) כ( :ְוִזְקֵניֶכם יֶכםִׁשְבֵט ָראֵׁשי ָּכל ֵאַלי ַוִּתְקְרבּון

 ָנמּות ָלָּמה ְוַעָּתה) כא( :ָוָחי ָהָאָדם ֶאת ֱאלִֹהים ְיַדֵּבר ִּכי ָרִאינּו ַהֶּזה ַהּיֹום ָהֵאׁש ִמּתֹוְך ָׁשַמְענּו קֹלֹו ְוֶאת
 ִּכי) כב( :ָוָמְתנּו עֹוד ֱאלֵֹהינּו ְיקָֹוק קֹול ֶאת ִלְׁשמַֹע ֲאַנְחנּו יְֹסִפים ִאם ַהּזֹאת דָֹלהַהְּג ָהֵאׁש תֹאְכֵלנּו ִּכי

 ָּכל ֵאת ּוֲׁשָמע ַאָּתה ְקַרב) כג( :ַוֶּיִחי ָּכמֹנּו ָהֵאׁש ִמּתֹוְך ְמַדֵּבר ַחִּיים ֱאלִֹהים קֹול ָׁשַמע ֲאֶׁשר ָּבָׂשר ָכל ִמי
 :ְוָעִׂשינּו ְוָׁשַמְענּו ֵאֶליָך ֱאלֵֹהינּו ְיקָֹוק ְיַדֵּבר ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ֵאֵלינּו ְּתַדֵּבר ְוַאְּת ֱאלֵֹהינּו ְיקָֹוק יֹאַמר ֲאֶׁשר

 ַהֶּזה ָהָעם ִּדְבֵרי קֹול ֶאת ָׁשַמְעִּתי ֵאַלי ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ְּבַדֶּבְרֶכם ִּדְבֵריֶכם קֹול ֶאת ְיקָֹוק ַוִּיְׁשַמע) כד(
 ָּכל ֶאת ְוִלְׁשמֹר אִֹתי ְלִיְרָאה ָלֶהם ֶזה ְלָבָבם ְוָהָיה ִיֵּתן ִמי) כה( :ִּדֵּברּו ֲאֶׁשר ָּכל ֵהיִטיבּו ֵאֶליָך ִּדְּברּו ֲאֶׁשר

  :ְלעָֹלם ְוִלְבֵניֶהם ָלֶהם ִייַטב ְלַמַען ַהָּיִמים ָּכל ִמְצֹוַתי
 

  כה שמות
 ְונֹוַעְדִּתי) כב: (ֵאֶליָך ֶאֵּתן ֲאֶׁשר ָהֵעֻדת ֶאת ִּתֵּתן ָהָארֹן ְוֶאל ָמְעָלהִמְל ָהָארֹן ַעל ַהַּכּפֶֹרת ֶאת ְוָנַתָּת) כא(

 אֹוְתָך ֲאַצֶּוה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ָהֵעֻדת ֲארֹן ַעל ֲאֶׁשר ַהְּכֻרִבים ְׁשֵני ִמֵּבין ַהַּכּפֶֹרת ֵמַעל ִאְּתָך ְוִדַּבְרִּתי ָׁשם ְלָך
 .ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל

 
R. J. Berman, “The Temple”, p. 44 
Thus, the receptacle of the kol from Sinai, the Ark, is the vehicle through which the kol will continue to 
be transmitted. … the Tabernacle as a whole is the site at which God communicates His instructions to 
the Jewish people and a conduit of divine instruction, just as Mount Sinai had been at the event of 
Revelation. 

 
 ַהִּמְתַהֶּפֶכת ַהֶחֶרב ַלַהט ְוֵאת ַהְּכֻרִבים ֶאת ֵעֶדן ְלַגן ִמֶּקֶדם ַוַּיְׁשֵּכן ָהָאָדם ֶאת ַוְיָגֶרׁש - כד:ג בראשית

  :ַהַחִּיים ֵעץ ֶּדֶרְך ֶאת ִלְׁשמֹר
 

 :ְמֻאָּׁשר ְותְֹמֶכיָה ָּבּה ַלַּמֲחִזיִקים ִהיא ַחִּיים ֵעץ - יח:ג משלי
 

R. J. Berman, “The Temple”, p. 32 
The casting of the Torah in language suggestive of the tree of life implies a double message.  While 
man may find the world around him devoid of spirituality, the Torah as a tree of life allows him to 
achieve an intimate encounter with the Almighty, much as Adam experienced in the Garden of Eden.  
Conversely, however, the substitution of the Torah for the tree of life and the presence of cherubim 
guarding the Kodesh Kodashim remind man that the divine encounter of Eden can only be partially 
simulated and that man stands permanently outside the original garden in the wakes of Adam’s sin. 
 

  א:צט בתרא בבא
. לבית פניהם: אמר וחד, אחיו אל איש פניהם: אמר חד, אלעזר' ור יוחנן רבי? עומדין הן כיצד

 בזמן כאן: קשיא לא! לבית ופניהם+ 'ג' ב הימים דברי: +כתיב הא, אחיו אל איש פניהם ד"ולמ
 ....מקום של רצונו עושין ישראל שאין בזמן כאן, מקום של רצונו עושין שישראל

 
  א:נד יומא
 את להם ומראין, הפרוכת את להם מגללין לרגל עולין ישראל שהיו בשעה: קטינא רב אמר

 . ונקבה זכר כחבת המקום לפני חבתכם ראו: להן ואומרים, בזה זה מעורים שהיו הכרובים
 ]ספרד, 1340-1255 [כה פרק שמות בחיי רבינו

 הפלגת על להעיד נמרץ למשל הזו כצורה הכרובים היו כי זה במאמרם שתתבונן וצריך
 לישראל ינחנו בדד יתעלה הוא כי, אמצעי שום בלא לישראל ה"הקב שבין הדבקות

 . מעלה של שרים להם חלק אשר ג"העו כשאר, "נכר אל עמו ואין) "יב, לב דברים(
 

R. Hirsh, Exodus, p.442 
If Israel keeps the Torah which is entrusted to it, with gold-like firmness and strength, right up to the full 
extreme, then by completing this guardianship it makes itself not only in its united totality a גוי קדוש, but 
in all its members a ממלכת כהנים, a totality, every single member of which fulfils the threefold 
function: Furthering the well being of its neighbor, protecting the whole nation, and being one of the 
bearers of the Glory of God on earth – then Israel will become a pair of cherubim who in mutual 
respect and consideration and peacefully directed one to the other, each entrusted to the other – in 
brotherly cooperation, a whole nation keeping and protecting the Torah, and together achieving a 
Throne for the Glory of God on earth…. 


