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מהם כרובים?
רענן אייכלר
בפרשתנו נאמר שבקודש הקודשים של המשכן,
בלב ליבם של חיי הדת של ישראל ,נמצאים שני
כרובים:
ית ְשנַים כְ רֻ בים זָהָ ב מ ְק ָשה ַּֽ ַתעֲ שה
וְ עָ ש ָ
א ָֹתם מ ְשנֵי ְקצוֹת הַ כ ַּֽ ַֹפרתַ ַּֽ .ועֲ ֵשה כְ רּוב א ָחד
מ ָקצָ ה מזה ּוכְ רּוב א ָחד מ ָקצָ ה מזה מן
הַ כַפֹ רת ַּֽ ַתעֲ שּו את הַ כְ רֻ בים עַ ל ְשנֵי ְקצו ַּֽ ָֹתיו.
וְ הָ יּו הַ כְ רֻ בים ַּֽ ֹפ ְר ֵשי כְ נָפַ ים לְ ַמ ְעלָה ַֹּֽסכְ כים
בְ כַנְ פֵ יהם עַ ל הַ כַפֹ רת ּופְ נֵיהם איש אל ָאחיו
אל הַ כַפֹ רת ַּֽי ְהיּו פְ נֵי הַ כְ רֻ ַּֽבים (שמ' כה:יח-
כ).
המקום שממנו ה' מדבר עם משה ,ומוסר לו את
המצוות ,הוא "בין שני הכרובים":
וְ נַּֽ וֹעַ ְדתי לְ ָך ָשם וְ דבַ ְרתי א ְתָך מֵ עַ ל הַ כַפֹ רת
מבֵ ין ְש ֵני הַ כְ רֻ בים אֲ שר עַ ל אֲ רוֹן ַּֽ ָהעֵ דֻ ת אֵ ת
כָל אֲ שר אֲ צַ ּוה ַּֽאו ְֹתָך אל בְ נֵי י ְש ָר ַּֽ ֵאל (שם
כב).
גם בקודש הקודשים שבבית המקדש בירושלים
היו שני כרובים ,אם כי הם היו שונים מכרובי
המשכן בגודלם ,בתנוחתם ובחומר שממנו היו
עשויים:
וַ ַיעַ ש בַ ְדביר ְש ֵני כְ רּובים עֲ צֵ י ָשמן עשר
ַאּמוֹת ַּֽקו ָֹמ ַּֽת ֹו .וְ חָ מֵ ש ַאּמוֹת כְ נַף הַ כְ רּוב
ַּֽ ָהא ָחת וְ ָחמֵ ש ַאּמוֹת כְ ַנף הַ כְ רּוב הַ ֵשנית
עשר ַאּמוֹת מ ְקצוֹת כְ נָפָ יו וְ עַ ד ְקצוֹת כְ נ ַּֽ ָָפיו.
וְ עשר ַּֽ ָב ַא ָּמה הַ כְ רּוב הַ ֵשני מ ָדה ַאחַ ת וְ קצב
א ָחד ל ְש ֵני הַ כְ רֻ ַּֽבים .קוֹמַ ת הַ כְ רּוב ַּֽ ָהא ָחד
עשר ַּֽ ָב ַא ָּמה וְ כֵן הַ כְ רּוב הַ ֵש ַּֽני .וַ י ֵתן את
הַ כְ רּובים בְ תוְֹך הַ בַ ית הַ פְ נימי ַּֽ ַויפְ ְרשּו את
כַנְ פֵ י הַ כְ רֻ בים וַ תגַע כְ נַף ַּֽ ָהא ָחד בַ קיר ּוכְ נַף
הַ כְ רּוב הַ ֵשני נֹ גַעַ ת בַ קיר הַ ֵשני וְ כַנְ פֵ יהם אל
תוְֹך הַ בַ ית ַֹּֽנ ְג ֹעת ָכנָף אל ָכ ַּֽ ָנף .וַ יְצַ ף את
הַ כְ רּובים ז ַּֽ ָָהב (מל"א ו:כג–כח).
נראה ,אם כן ,שהשאלה שבכותרת ,מהם כרובים,
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חשובה להבנת האמונות והדעות של התנ"ך.

מעיון בפסוקים אלה ובקטעים אחרים
בתנ"ך ,המדברים על כרובים ,מתגלה לנו רק
שהם יצורים בעלי פנים וכנפיים.
אין לנו מסורות קדומות על מהות הכרובים.
תרגום השבעים ושאר התרגומים העתיקים
לתנ"ך פשוט מתעתקים את המילה "כרוב" ,בכל
היקרויותיה ,ואינם מתרגמים אותה .פילון
מאלכסנדריה דורש את שמם כ"ידע וחכמה
נרחבים" (חיי משה ב  ,)97כנראה באמצעות
ניתוח המילה "(ה)כרבים" כ – "הכר רבים" ,אך
אין הוא מתאר את צורתם .יוסף בן מתתיהו
כותב במפורש כי "צורתם אינה דומה לזו של
שום יצור שראו בני אדם" (קדמוניות ג  ,)134וכי
"אין איש יכול לומר או אפילו לשער מה הייתה
צורתם" (שם ח  .)71להלן נמנה פירושים שונים
בנושא:
 .1הראשון שהציע תשובה לשאלה שלנו הוא
האמורא ר' אבהו מקיסריה (סביבות 300
לספירה) ,שדרש את המילה "כרוב" במובן של
"כרביא" ,כלומר" ,כמו ילד" .מכאן שלדעתו
כרובים הם ילדים מכונפים .התלמוד מתעד
קושיות על דעתו ,בשמם של האמוראים הבבליים
ר' פפא (חגיגה יג ע"ב) ואביי (סוכה ה ע"ב) ,אך
אין הוא מציג דעה חלופית.
קשה לקבל את דעתו של ר' אבהו ,משום
שילדים מכונפים אינם נמצאים באמנות
החזותית של המזרח הקדום .לעומת זאת ,הם
רווחו באמנות החזותית היוונית-רומית של
תקופתו ,בה הם נקראו "ארוֹסים" ו"קופידונים",
וסימלו את הארוטיקה .נראה שחז"ל זיהו את
הכרובים עם היצורים הללו .מסקנה זו עוזרת
להסביר את קיומם של מספר אמירות בתלמוד
המייחסות היבט ארוטי לכרובים בבית המקדש
(יומא נד ע"א–ע"ב).
 .2לפי דעה אלמונית באסופה הימי-ביניימית
מדרש הגדול ,צורת הכרובים היא של בני אדם
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* ד"ר רענן אייכלר ,המחלקה לתנ"ך ,אוניברסיטת בר-
אילן.

על נושא זה ,בפירוט רב יותר ,ראו מאמרי“R. :
Eichler, Cherub: A History of Interpretation”,
.Biblica 96/1 (2015), pp. 26–38

מכונפים 2.לא נאמר כאן ילדים דווקא ,ומן הסתם
הכוונה היא לבני אדם בוגרים .דברים דומים
אמרו רד"ק ורלב"ג על הכרובים שעל המכונות
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בחצר המקדש.
 .3ר' מנחם אבן סרוק העלה את האפשרות
ש"כרוב" פירושו "צורה" 4.ראב"ע פיתח רעיון זה
והדגיש ,שבהקשרים שונים המילה "כרוב"
מתייחסת לסוגים שונים של יצורים 5.באופן
דומה ,בעל התוספות ר' יצחק בן יהודה הלוי כתב
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שצורת הכרובים מורכבת ממינים שונים.
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 .4רשב"ם וחזקוני סברו שכרובים הם עופות.
 .5ר' אברהם בן הרמב"ם טען שכרובים הם
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עופות בעלי ראש אדם.
 .6ר' יוסף בכור שור ,ר' יצחק מוינה ובעלי
תוספות אחרים סברו שכרובים הם יצורים
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בדמות שוורים.
 .7החוקר אוגוסט דילמן ( )1894–1823טען
שכרובים הם גריפונים – אריות מכונפים בעלי
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ראש נשר.
 .8בעקבות ויליאם אולברייט ,רולן דה-וו ,אותמר
קיל ואחרים ,רוב חוקרי המקרא היום סבורים
שכרובים הם ספינקסים מכונפים ,כלומר אריות
מכונפים בעלי ראש אדם.
לדעתי ,כרובים אינם יכולים להיות שוורים,
גריפונים או ספינקסים ,משום שהם בהכרח
יצורים זקופים .זאת מכמה סיבות:
 ראשית ,על כרובי הארון במשכן נאמר:
" ַֹּֽסכְ כים בְ כַנְ פֵ יהם עַ ל הַ כַפֹ רת ּופְ נֵיהם איש אל
ָאחיו" .כפי שהעירו קסוטו וברנעט ,אילו
עמדו הכרובים על ארבע רגליים ,הם היו
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מסוככים על הכפורת בגופם ולא בכנפיהם.
 שנית ,על כרובים אלה נאמר" :כְ רּוב א ָחד
מ ָקצָ ה מזה ּוכְ רּוב א ָחד מ ָקצָ ה מזה מן הַ כַפֹ רת

ַּֽ ַתעֲ שּו את הַ כְ רֻ בים עַ ל ְש ֵני ְקצו ַּֽ ָֹתיו" .אילו
עמדו על ארבע רגליים ,גופם היה משתרע
מעל אורך הכפורת ,והמילה "מקצה" לא
הייתה הולמת.
 שלישית ,מהאמירה שכנפיהם מסוככות על
הכפורת מסתמן שכנפיהם פרושות קדימה,
מעבר לראשם .עבור יצור ארבע-רגלי ,זו
תהיה תנוחה מוזרה .ואכן ,יצורים כאלה
בתנוחה כזו אינם נמצאים באמנות החזותית
של המזרח הקדום.
 רביעית ,בתיאור כרובי הארון בבית המקדש,
הכתוב מציין את גובהם ואת "רוחבם"
(מוטת כנפיהם) ,אך אינו מציין את אורכם.
כפי שטען כבר אוטו תניוס וחוקרים אחרים
בעקבותיו ,היעדר זה מובן רק אם אנו
מניחים שכרובים הם יצורים זקופים ,ולכן
12
אין להם אורך משמעותי.
 חמישית ,גובהם של כרובי הארון בבית
המקדש הוא עשר אמות וכך גם מוטת
כנפיהם .פרנץ לנדסברגר ומרטין מצגר
העירו ,שממדים אלה אינם מתאימים
ליצורים העומדים על ארבע ,שמוטת כנפיהם
13
תהיה גדולה בהרבה מגובהם.
אם כן ,ה"מועמדים" שנשארו הם יצורים
מכונפים וזקופים הרווחים באמנות החזותית של
המזרח הקדום .היצורים המתאימים לתבחינים
אלה הם :העוף ,החרפושית ,האדם המכונף,
הנחש המכונף והגלגל המכונף .אני סבור שמתוך
האפשרויות האלה ,כרובים יכולים להיות רק בני
אדם מכונפים (בדומה למה שטענו כבר מדרש
הגדול ,וכן רד"ק ורלב"ג) .לעופות ,למרות שהם
חיות דו-רגליות ,יש באופן רגיל מוטת כנפיים
שעולה בהרבה על גובהם ,וכך הם מוצגים
בציורים קדומים 14.גם חרפושיות ,נחשים
מכונפים וגלגלים מכונפים ,כשהם מצוירים עם
גוף אנכי וזקוף ,גובהם עדיין אינו מתקרב למוטת
כנפיהם.
רק אצל בני אדם ,העומדים זקופים על
רגליים ארוכות ,והגבוהים בהרבה מהיצורים
האחרים ,יכולות הכנפיים להיות ארוכות "רק"
כגובהם ,ועדיין להיראות מכובדות ולא מגוחכות.
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ואכן ,לבני אדם בשר ודם יש מוטת ידיים השווה
בדיוק לגובהם .האדריכל הרומאי ויטרוביוס
(המאה הראשונה לפנה"ס) הבחין בכך 15,והערתו
הומחשה בציור המפורסם "האדם הויטרוביאני"
מאת לאונרדו דה וינצ'י .כשמציירים אדם מכונף,
הגיוני לצייר את הכנפיים באורך של ידיים .אף
על פי שבמזרח הקדום ציירו לעתים בני אדם עם
כנפיים ארוכות בהרבה מידיים ,יש גם דוגמאות
בולטות לבני אדם בעלי כנפיים ארוכות כידיים,
ומוטת כנפיים השווה לגובהם.
בניגוד לטעות רווחת" ,מלאכים" בתנ"ך אינם
נראים כבני אדם מכונפים אלא כבני אדם
אמיתיים (בר' יט:ה; שופ' ו:יא-כד; יג:טז).
המסקנה שכרובים הם בני אדם מכונפים,
שמימיים ,עשויה לסייע להבנת סיפורי גן עדן
בתנ"ך .בסיפורים אלה ,מסתמן קשר ישיר בין
הכרובים לגירוש מהגן ,ולתחילת החיים
האנושיים ,המוכרים והמוגבלים ,על האדמה (בר'
ג:כד; יח:כח,יד,טז).
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