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 ?ֵזר מהו
אייכלררענן 

בפרשתנו ובפרשות הבאות נאמר על שלושה 
 ר".מכלי המשכן העיקריים שיש להם "זֵ 

ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב "  על ארון העדות נאמר:
ָטהֹור ִמַּבִית ּוִמחּוץ ְּתַצֶּפּנּו ְוָעִׂשיָת ָעָליו ֵזר ָזָהב 

לשולחן הפנים יש  .)שמ' כה:יא = לז:ב( "ָסִביב
ָטהֹור ְוָעִׂשיָת ּלֹו ֵזר ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב " :שני זרים

ְוָעִׂשיָת ּלֹו ִמְסֶּגֶרת ֹטַפח ָסִביב  .ָזָהב ָסִביב
-)שמ' כה:כד "ָזָהב ְלִמְסַּגְרּתֹו ָסִביב ְוָעִׂשיָת ֵזר

יב(. גם למזבח הקטורת יש זר: -כה = לז:יא
ְוִצִּפיָת ֹאתֹו ָזָהב ָטהֹור ֶאת ַּגּגֹו ְוֶאת ִקיֹרָתיו "

ֵזר ָזָהב  ָסִביב ְוֶאת ַקְרֹנָתיו ְוָעִׂשיָת ּלֹו
ּוְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב ַּתֲעֶׂשה ּלֹו ִמַּתַחת ְלֵזרֹו  .ָסִביב

ַעל ְׁשֵּתי ַצְלֹעָתיו ַּתֲעֶׂשה ַעל ְׁשֵני ִצָּדיו ְוָהָיה 
ד -)שמ' ל:ג "ְלָבִּתים ְלַבִּדים ָלֵׂשאת ֹאתֹו ָּבֵהָּמה

 .כז(-= לז:כו
השלב הראשון בקביעת  1?"ר"זֵ מהו 

פירושה של מילה מקראית הוא בדיקת כל 
אלא שמילה זו  ,שבהם היא מופיעה ההקשרים

אינה מופיעה בשום מקום במקרא מלבד 
. השלב השני, בדרך כלל, הנזכרים פסוקיםב

ונראה שכך עשו  ,הוא עיון בגיזרון המילה
מימי קדם ועד  ,פרשנים ומתרגמים רבים

 ימינו, שהציעו מגוון פירושים. 
איגרת והספר החיצוני  תרגום השבעים .1

עיטור תרגמו את המילה "זר" כ אריסטיאס
מסתבר שהם קישרו  2.תשליב, כלומר, קלוע

", ָמְׁשָזראותה עם המילה המקראית "
 בפרקי המשכן בלבד והמתפרשתבהמופיעה

                                                      
-אוניברסיטת בר, ך"המחלקה לתנ ,ר רענן אייכלר"ד  *

 .אילן
 .R: ראו מאמרי, בפירוט רב יותר, על נושא זה 1

Eichler, “The Meaning of  zer”,  Vetus 

Testamentum 64/2 (2014), pp. 196-210. 
איגרת ; השבעים על הפסוקים שנמנו תרגוםבו2

, מצוטט בתוך יוספוס פלביוס ,82-51אריסטיאס 
 .84-60 ,יב קדמוניות היהודים

לרוב, וגם על ידי תרגום השבעים עצמו, 
  3.טווייהשל במובן 
מתרגם מתקופת חז"ל שעיבד ) עקילס. 2

 .שפהתרגם את המילה כ (את תרגום השבעים
 .המיידי ההקשר ש על סמךניחו זהונראה כי 

)ובעקבותיו  ר' שמעון בר יוחאי. התנא 3
, Vתרגום הקטעים , תרגום נאופיטי(, רש"י

תרגום השומרוני הו הוולגטה, פשיטתאה
פירוש . כתררשו כולם את המילה כיפ לתורה

שהמילה "זר"  ,נובע בבירור מההנחה זה
נראה שהבנה ". קשורה למילה המקראית "ֵנֶזר

זו עומדת גם ביסוד שתי דרשות של האמורא 
 4.ר' יוחנן

המילה , HALOT. במילון המקראי 4
" ונגזרת מהמילה מסגרת, גבולמוגדרת כ"

 ., שמשמעותה "גדר קנים"zirruהאכדית 
החוקר יהושע מאיר גרינץ הציע למילה הגדרה 

אך קישר אותה עם המילה  ,כללית דומה

הן  מהמשמעויות שלה, ששתיים ḏrהמצרית 
 5"גבול" ו"חומה מקיפה".

שהזר של הארון  טען קאסוטו. משה דוד 5
, הנתון זר פרחים או עליםקישוט בצורת הוא "

סביב סביב על ארבעת צדי הארון מבחוץ, 
באמצע גבהו, והמקביל בצורתו לקישוט דומה 
שייעשה על השולחן ועל מסגרתו ועל מזבח 

, הוא לא הסביר מרבה הצערל 6".הקטורת
 כיצד הגיע למסקנה זו. 

                                                      
תכן שחשיבה דומה נמצאת ביסוד השימוש הרווח יי 3

 טבעתבמשמעות  ,בעברית החדשה" זר"במילה 
 .הפרחים קלוע

י על "רש; ב, שמעון בר יוחאי בשמות רבה לד' רוב4
' ר; התרגומים על הפסוקים שנמנו; יא:שמות כה

 .ב"יוחנן בבבלי יומא עב ע
 לשוננו'", תורת כהנים'מונחים קדומים ב, "מ גרינץ"י  5

כאן לט , 32-5( תשלו)מ , 181-163, 20-5(, ה"תשל)לט 
17. 

, ח"ירושלים תשמ, פירוש על ספר שמות, ד קאסוטו"מ 6
 .228עמ' 
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שעיון שלעיל מלמדת  ת הפרשנותסקיר
אטימולוגי לא הצליח להביא למציאת זיהוי 

במקרה שלנו יש אפשרות  אך. הזרע של משכנ
בתרבות החומרית של המזרח לחפש שלישית: 

חולקים את המאפיינים של ה הקדום מרכיבים
 .הזר

נים הפסוקים שלעיל מגלים שלושה מאפיי
של הזר: א. הוא יכול לעטר ארון )תיבה(, 
שולחן ומזבח קטורת העשויים עץ. ב. הוא 
מקיף את החפץ שאותו הוא מעטר. ג. הוא 

 יכול להיות עשוי מזהב.
נראה שבמזרח הקדום יש מרכיב אחד 
בלבד החולק את שלושת המאפיינים האלה, 

 cavettoוהוא העיטור שנקרא באנגלית 

cornice " כרכוב ושאפשר לכנותו בעברית
רבע  עיצוב בעל צדודית בצורת ". זהוקעור

מעגל, המקיף את ראשו של חפץ או של 
ץ ונפ היה מרכיבעיטור זה . מבנה

 העתיקה. יםרמצביות ובארכיטקטורה ובאומנ
על  לעיתים קרובות מופיעהכרכוב הקעור 

לפנה"ס  אמצע האלף השלישיתיבות עץ מ
דוגמה מעניינת לכך היא תיבה מקבר  .אילךו

י"ד לפנה"ס, שיש -אמון, מהמאה ה-ענח'-תות
לה תכונות אחרות המזכירות את ארון העדות 

גם  ועיטר (. כרכובים קעורים1בתורה )תמונה 
שולחנות עץ במצרים הקדומה. ציורים של 

מופיעים כבר קושטים בהם מהשולחנות 
שולחנות שני נמצאו , ואלף השלישי לפנה"סב

  .(2מאמצע האלף הראשון )תמונה  שכאלה
מזבחות קטורת עשויים עץ לא היו 

יודע על קיומן של  איננימצויים במצרים, ו
מקומות אחרים מדוגמאות לחפצים שכאלה 
מזבחות רבים מ במזרח הקדום. עם זאת,

עשויים אבן מונוליתית מישראל הקטורת ה
. במזבחות בכרכוביםהקדומה התהדרו 

שנמצא ם בקפידה רבה, כמו מזבח העשויי
ניכר שהכרכוב , ט' לפנה"ס-מהמאה ה  מגידוב

 . (3הוא קעור )תמונה 
 הכרכוב הקעור אף הוא, בתורה כמו הזר

 כךל היפהפייזהב. דוגמה יות עשוי יכול לה
תיבת אובסידיאן מהעיר גבל  נמצאת על

 . (4י"ח לפנה"ס )תמונה -בלבנון, מהמאה ה
הקעור דומה בכל הכרכוב לסיכום, 

 מרכיבהוא מבחינה זו לזר, ונראה ש מאפייניו
. םמזרח הקדושל ה תבתרבות החומרי ייחודי

הגיוני להסיק מכך שהכרכוב הקעור הוא הוא 

 ,"רזֵ "למילה הגדרה  קבועל אפשר אפוא. הזר
 שלה. גיזרוןבלי לפתור את שאלת ה

 
 28תמונה                      17תמונה        
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 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 גם באתר המידע של ומופיעלתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilשל הדף: ל"דוא כתובת
  לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל. ניתן

 אילן בר אוניברסיטת -השבועי  הדף 
 לשמור על קדושת העלון יש

 
 

 ד"ר צבי שמעוןעורך: 
רחל הכהן שיף: עורכת לשון  

                                                      
התמונה באדיבות מכון . אמון-'ענח-תיבה מקבר תות 7

 .http://www)אוניברסיטת אוקספורד ', גריפיתי

griffith.ox.ac.uk/gri/carter/032-p1557.htmlihit.) 
התמונה . ברוקליןמוזיאון , שולחן מהעיר תבאי 8

ברוקלין במוזיאוןבבאדיבות
(https://www.brooklynmuseum.org/opencolle

ction/objects/3949), 

(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0). 
. ירושלים, מוזיאון ישראל, מזבח קטורת ממגידו 9

התמונה צולמה על ידי המחבר בעזרת מוזיאון 
 .ירושלים, ישראל

המוזיאון הלאומי , תיבת אובסידיאן מהעיר גבלב10
באדיבות בהתמונהב.ירותבבי

www.meretsegerbooks.com 

(https://www.meretsegerbooks.com/gallery/48

/treasures-of-byblos/). 
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