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 שני כרובים :  ויקהל   פרשת 
ֻרִבים "הקדושה והשראת השכינה בישראל, בקודש הקודשים, עומד זוג פסלים: מקום של  ובלב ליב ֵני כְׁ ַוַיַעׂש שְׁ

רּוב ֶאָחד ִמָקָצה ִמֶזה ִמן  רּוב ֶאָחד ִמָקָצה ִמֶזה ּוכְׁ צֹות ַהַכֹפֶרת: כְׁ ֵני קְׁ ָשה ָעָׂשה ֹאָתם ִמשְׁ ת   ַהַכֹפֶרת ָעָׂשה אֶ ָזָהב ִמקְׁ
ֵני ֻרִבים ִמשְׁ ֵניֶהם ִאיש ֶאל  ַהכְׁ ֵפיֶהם ַעל ַהַכֹפֶרת ּופְׁ ַכנְׁ ִכים בְׁ ָלה ֹסכְׁ ַמעְׁ ָנַפִים לְׁ ֵׂשי כְׁ ֻרִבים ֹפרְׁ יּו ַהכְׁ צֹוָתיו:  ַוִיהְׁ ָאִחיו ֶאל  קְׁ

ֻרִבים ֵני ַהכְׁ ַדֵבר ִאּתֹו  " נו: מן המקום הזה מדבר הקב"ה אל משה רב 1". ַהַכֹפֶרת ָהיּו פְׁ ֹבא ֹמֶשה ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד לְׁ ּובְׁ
ֵני  ַמע ֶאת ַהקֹול ִמַדֵבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל ֲאֹרן ָהֵעֻדת ִמֵבין שְׁ ַדֵבר ֵאָליו ַוִישְׁ ֻרִבים ַויְׁ אחד  בשל כך,   2". ַהכְׁ

ִביר  יותר: " גדולים , כרוביםנוספו עוד שני במקדש שלמה,  3מתאריו של הקב"ה הוא "יושב הכרובים".  ַוַיַעׂש ַבדְׁ
ַנף ַהכְׁ  ָחֵמש ַאּמֹות כְׁ רּוב ָהֶאָחת וְׁ ַנף ַהכְׁ ָחֵמש ַאּמֹות כְׁ רּוִבים ֲעֵצי ָשֶמן ֶעֶׂשר ַאּמֹות קֹוָמתֹו:  וְׁ ֵני כְׁ רּוב ַהֵשִנית ֶעֶׂשר  שְׁ

צ ַעד קְׁ ָנָפיו וְׁ צֹות כְׁ ֻרִבים:  קֹוַמת  ַאּמֹות ִמקְׁ ֵני ַהכְׁ ֶקֶצב ֶאָחד ִלשְׁ רּוב ַהֵשִני ִמָדה ַאַחת וְׁ ֶעֶׂשר ָבַאָּמה ַהכְׁ ָנָפיו:  וְׁ ֹות כְׁ
ִניִמי ַויִ  תֹוְך ַהַבִית ַהפְׁ רּוִבים בְׁ רּוב ַהֵשִני:  ַוִיֵּתן ֶאת ַהכְׁ ֵכן ַהכְׁ רּוב ָהֶאָחד ֶעֶׂשר ָבַאָּמה וְׁ פֵ ַהכְׁ ׂשּו ֶאת ַכנְׁ רְׁ ֻרִבים ַוִּתַגע פְׁ י ַהכְׁ
ֹעת ָכנָ  ֵפיֶהם ֶאל  ּתֹוְך ַהַבִית ֹנגְׁ ַכנְׁ רּוב ַהֵשִני ֹנַגַעת ַבִקיר ַהֵשִני וְׁ ַנף ַהכְׁ ַנף ָהֶאָחד ַבִקיר ּוכְׁ רּוִבים  כְׁ ַצף ֶאת ַהכְׁ ף ֶאל ָכָנף:  ַויְׁ

 4.ָזָהב

החמור על עשיית פסל ותמונה? חז"ל מנו את  איך מיישבים את הפער בין המציאות הזאת לבין האיסור הגמור ו
הסתירה בין איסור עשיית פסל לבין קיומם של הכרובים כאחת הדוגמאות המובהקות לסתירות בתורה שנאמרו  

, איסור  יחדיו פשתיםשנעשית מצמר ו"בדבור אחד": איסור אשת אח ומצות יבום, איסור שעטנז ומצות ציצית 
, הוא רק שובץ לתוך מערכת רחבה  הקושי נפתרבכך לא אך  5, ועוד. בשבתמלאכה בשבת ומצות הקרבת קרבנות 

הנסמכת על פסוק במקדש , באגדה דרשותמן ה זאת ועוד, לפי אחת יותר של קשיים וסתירות אופייניות בתורה.
הקצינו את  חז"ל   7בקירבה אינטימית: "מעורים זה בזה". השרויים ם היו נראים כאיש ואשה כרוביה  6שלמה,

בשעה שנכנסו נכרים   :אמר ריש לקישיהם של מחריבי המקדש: "בפ התוחומרת הקושיה תוך שהם מניחים א
ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן קללה יעסקו  :הוציאון לשוק ואמרו ,להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה

משמע, לא זו בלבד    8'". כי ראו ערותהכל מכבדיה הזילוה ' :שנאמר ]=זלזלו בהם[, מיד הזילום ?בדברים הללו
יש להדגיש, כי הכרובים לא היו   בעיה של פסל ותמונה, אלא גם היבט מביך של עריות. הכרובים עוררוש

בסתר קודש הקודשים, מאחרי הפרוכת, אלא היו מוצגים לפני כל עם ישראל בעלותם לרגל, שלש  מוצנעים 
 9פעמים בשנה.

השימוש  את  כליל לא השתחוו להם, אי אפשר לה ו מפרשים רבים הסבירו שמכיון שהכרובים לא שימשו לפולחן 
אין בו הסבר מדוע מלכתחילה ציוה ה' לבנות כך  אך פירוש זה הוא תירוץ לקושיה  10בהם באיסור פסל ותמונה. 

לנוכחותם של  מחייבת סיבה יע יש להצ ולשם מה נחוץ היה להציב פסלים בקודש הקודשים. את הארון והכפורת
 הכרובים במשכן, ולהופעתה של שכינת ה' מעליהם ומבינותם.  
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 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( שמות כה יח.  5

 מלכים א ז לו 6

. יש דעות אחרות בין המפרשים. לדעת רשב"ם וחזקוני היתה להם צורת עוף. לדעת ראב"ע צורתם היתה כצורת נערים. יומא נד, ב 7
רבנו בחיי מעלה את האפשרות שהיו נראים כמבוגר ונער, וכך מפרשים "מעשה צעצועים" בדברי הימים ובגמרא בבא בתרא צט א'. 

 )תרומה כה יח(כדוגמת אב ובנו. 

 . וכן הוא באיכה רבה, פתיחתא ט', שהובילו את הכרובים בחוצות ירושלים ומעידים שישראל היו עובדי כוכבים. נד, ביומא  8

 יומא נד ב שם. 9

 חזקוני לפרשת תרומה כה יח.  10
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הכרובים הם סמל. דבקותם זה בזה מסמלת את   11נלך בעקבות פירושו של רבנו בחיי ונרחיב על פי גישתו: 
ש אהרעיון של ההשלמה ההדדית בין כוחות מקבילים בבריאה הנחוצים כדי להשרות שכינה בעולם. בר

-השלמות של האדם בבחינת צלם א  12 עליהם נאמר שאם זכו שכינה ביניהם. ובראשונה, הזיווג בין איש לאשה
בנוסף לכך יש למנות   להים היא בבריאתו כצמד: זכר ונקבה, המשלימים את זה לישות אנושית אחת שלמה.

ה, דין  צמדים אחרים, לעתים ניגודים, לעתים מקבילים, המרכיבים יחד שלמות מאוזנת: חכמה ובינה, חסד וגבור
זוגות אחרים שמופיעים במשכן כדוגמת שני לוחות הברית המונחים  בכך הם תואמים גם ל ורחמים, אהבה ויראה. 

תחתם בארון הברית, שתי מערכות לחם הפנים, שני הכבשים של קרבן התמיד ומוסף השבת, שני השעירים של  
 יום הכפורים, ועוד ועוד.  

ו לכך ביטוי נוסף  חכמים נתנ הדבקות בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל.  זוכרובים ה סומל על ידיאחר המ רעיון
כיצד יתקיימו שני   14וכתוב אחר אומר "פניהם אל הבית",  13במדרש: כתוב אחד אומר "ופניהם איש אל אחיו" 

הכתובים הללו? בשעה שישראל עושים רצונו של מקום, פניהם איש אל אחיו, וכשאינם עושים רצונו של מקום,  
 אל הבית.  ופניהם -כביכול בטלה הדבקות, והם מפנים עורף זה לזה

בחצר מצויים כיור הרחצה   .הוא מתוקן כבית אנושיאך המשכן כולו מהוה ייצוג סמלי של ארמון מלוכה, 
  שהוא חדר המגורים, נמצא שלחן בחדר החיצון,  .והמזבח שמקביל לתנור וכיריים עליהם מבשלים. בתוך הבית

החדר הפנימי, חדר   נמצא מאחרי הפרכת  .ניחוחמאור, ומזבח קטורת לריח ה ת, מנור הפנים האכילה ועליו לחם
נרות דולקים,   –לחם, במנורה  –בשר ויין, על השלחן  –על המזבח שבו מתייחדים האיש ואשתו.  15המיטות 

הייצוג האנושי למקום השראת השכינה אינו מכוון חלילה למחשבה  ובחדר הפנימי, איש ואשה מתייחדים! 
, אלא אדרבה, הוא מצביע על כך שהקב"ה שוכן בין בני  לילה לבת זוגאו ח להים זקוק לאכילה ושינה, -שהא

התקנתו של מקום השראת השכינה כמקבילה של מדור אנושי,    16האדם, בתוך האנושי: "אהל שיכן באדם". 
חיבור, התיאום והזיווג  וההקבלה בין קודש הקודשים לדבקות שבין איש לאשתו, מלמדת עד כמה הרעיון של ה

 הוה יסוד מרכזי בכל הבריאה כולה, ומכון להשראת שכינתו יתברך בעולמו.  המשלימים זה את זה מ בין ניגודים
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