
 הכפורת עלהכרובים
 * בתורה"( בניה "לשון מחקר מתוך)פרק

מאת

 בן-אורימאיר

 הטא1 של הכרמיםא.
 כרובים.  וווי וטל "צו-הבניה" על לומדים אנו וממות בספר עטשכןבפועמות
 אותם, תעטה מקטה זהב, כרובים שנים "ועשית : הלעתן בזו פותה"צו-הבנקל

 מהכרמים המעכן של אלה כהשים להבדל יש יח(. ע"ה, הכפגרת" קצותמעעי
- ? מה משום וזאת בתנ"ך. הנזכרים אחרים וכרובים המקדש ביתועל  משום 
 מילים של ,רשימה פעם : מיוחדת טכנולוגית נוסחה קחכעץ במשכן הכרהביםשעל
 "ויעש" הפועל עם ,מילים של רשימה ופעם יז--כב(, )כ"'ה, "ועשית" הפועלעם

 ב"ועשית" : מפליא בדיוק מקביל האלה בפסוקים המילים כמות ו-ט(.)ל"ז,
 המסורתיים, הסימנים על גם הסתמכנו 'המחקר לצרכי מילים. 48 וב"ויעש"48
 הכתיב על גם הסתמכנו פוניטיים-מוסיקאליים סימנים על נוסף 'הנגינה. טעמיעל

 כשכל ממוספרות הרשימות הפסוקים. אורך של וכנדידה לצרכי והחסרהמלא
 מידה קנה לקביעת הגענו מהקר יסוד על "יחידה". של מידה כנגד ברשימהמספר
 ב: רחבה" וחצי ונעוה ארכה וחצי "אמתים לכן "יחידה". ב: זית ב: אמה 'חצי :של

 מידה קנה גם קיים והכרובים הכפורת של הבניה לצרכי אמות. 3 :: "יהידות"6
 אמה. חצי ב: זרת ב: אותיות 4--5 : האותיות כרית לפיקטן

 בין הקיים הקשר על להצביע ואדריכליים הנדסיים ציורים בעזרת ננסהלהלן
 השיטה את הממוספרות. רשימות לפי המספרים ובין הכרובים על הפסוקיםתוכן
 המיוחדת המשמשת ובין ,המילים תוכן של המקובלת המשמעות בין זו התיחסותשל
 טופולוגיה-אפיגרפית, בשם נכנה טכנולוגית נוסח'השל

 לכרובים התבניתב.
 של שלב שהוא "ועשית", לשון את אחד" כ"שלב נציין טכעלוגיתמבחינה
 הבנוי. הכלי תיאור של שלב שהוא 'עיעש" לשון את נציין שני" כ"שלבצו-בנלה.
 התבנית. שלב : לשניהם הקודם שלב קיים טכנולוגיתמבחינה
 מידות, כעל מבנה של המוחשית האדריכלית הצורה עם ואדהה התבניתשלב
 : בתורה הבניה בלימון נמצא התבנית שלב דגם. או ציור של בצוהה הן מלמד,בעל
 תעשו" וכן : כליו כל תבנית ואת המשכן תבנית את אותך מראה אני אשר ככל"...

 בתורה", בניה "לשון לפי וכליו, דבשכן על מושלם( )הבלחי המחקר של פרקים*
 המנורה ר"ה, חוברת תשל"ג, נח", "תיבת מ"ח, חוברת תשל"ב, מקרא", ב"ביתפורפם

 כפול". יהיה "רבוע ס"א, חוברת תשל"ה,המשוקדת,
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]ה בן-אורימאיר

 את ~צמים הבא אדריכלי רעען תשג י-)2( )ח ציצים בשם סג  ב"העמות
 קצות משני אתם תעשה מקשה זהב 'כרובים שנים "ועשיתם הכתוב שלהמראה

 כלי של ומראה אחד, כלי על מדובר הרי ? ציורים שני מדוע יח(. )שם,הכפורת"
 ? ציורים שני הכנת ,מטייב לאאהד

 הפתרון את לבחון המבקש במעקר, העוסק של הם הציורים שני היא,התשובה
 'מילים של הרשימה מן קטע אותו יסוד על אפשריים ציורים מהטבההסביר

 הימין לצד נמשכים הכפורת" "קצות כיצד ונתאר )1( ציור הכרהבים. עלבפסוקים
 כיצד מתאר )2( ציור אמה. 1.5 על 5ב שמידותיו הכפורת ליח שלוהשמאל
 - יימין" של הכוונה הכפורת. לות של ולמטה ל'מעלה נמשכים הכפורת""קצות

 הענין, 'לאדריכלות מתיחס הציורים בשני "מטה" - "בועלה" לעומת"שמאל",
 נמצא ברהב הכפורת לוח עם העוות ארון : דבושכן של ,הקודשים בקודשלכיוונים
 הארון. 'רוהב של מערבימווה ; הארון אורך של צפון-דהוםמכוון

 כנפי סוככים כאן )1(. ציור ולא הנכון כדגם )2( ציור נראה הציורים'משני
 החלל את למערב הפנים עם העומד בפני המסתירה בצורה הכפורת מעלהכהוגים
 "ונועדתי : ככתוב הענן, שם הכרהבים כנפי בין חלל העדות. ארון בועלהריק
 כב(. )כ"ה, הכפורת" מעל אתך ודברתי ומםלך

 התבנית של דגפג.
 הנתב. אמה ו-1,5 אורך אמה 2.5 המידות לפי הכפורת, ימל דגם קרטון 'מניירעשיתי
 על אמה תצי ב: זרת על דרת "יחידות" של במרבצות פי על מצוייר היההדגם

 בנסיונות אדריכליים. מבנים להכין קדומה מצרית כשיטה הידוע יסוד על אמה,הצי
 קצות מתוך כנפים לעשית המכוון צהו,ר בין זיפות של סביר פתהון הימשתייבים

 הרשימה של הפסוקים הכפורת. מן הכרובים עשיית שתוכנם הפסוקים וביןהכפורת,
 : המידה לקנה היו - הבניה צו - אחד" "שלבשל

 יהב"ה, יזכ"ה,
 ועשית11.ועימות1.
 שנים12.בפרת2.
 כרבים13.זהב3.
 זהב14.טהור4.
 מקשה15.אמתים5.
 תעשה16.רחצי6.
 אתם17.ארסה7.
 משני18.ואמה8,
 קצות19.וחצי9.
 הכפרת20.רחבה10.

 הקטעים של האותיות ובכמות ה"לחידות", בכיסוי יתגלה טכנולוגי חושלבעל
 שונה, תוכן 'בעלי משפטים שבשני יתכן כיצד הרי פלאי. ענין ברשימה,המקבילים
 במה נמצאת התאהבה ? כזו מיוהדת לרנונית סטרקטורה קיימת נזונותובמילים
 טופולוגית. אפיגראפיה : הקודם בפרק מתוארשהיה
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 הבפורת עלהכרובים~[

 נגלבן לבנות 3( לציור עלינו האנאליטה בציור הקטעים את נג4(פייםנסמן
  עד 1 הממפרים אמש 1.5  והוהבו אמה  2.5 שאוהכו  מזהב, הטס להיותהחייב

 במספרים לסמן עלינו כעת בציור. המספרים עם מזדהים הם 'אותקות 41 ננ10
 בצורה הטס שטת רומשך את המתאר בציור הקטעים את אותיות 41 ב: 20 עד11

 המעשי,  שתוון  מובילות  רהבים  הרבה  הכרובים. כנפי  דמות  לעצב כיצדשמלמד
 וביש הכוונה אבל בלבד,  האחת  הדרך על וראות  כאן אין  רומות.  גריאנטותהרבה
 ולבניה. לגועשה דרךבזה

 סימולטאנית וראיה טמיעהד.
 מראה של החוויה כגדעת יום", של "פסוקו תבנית הטל טלווטיה, ,של'בדורנו
 סימולטאני ושמצמיד הקריין קול ושמיעת מללים, על המצביעה ויד כתבה שלתמונה
 יום" של "פסוקו תכנית יבל חוויה בין  הבהל אין מהותית  מבחיבה כתובים.מילים
 תבנית או ציור ראית הצ'מדת פי על אדריכלי מבנה עעויית לימוד של ,חוויהובין
 מבנספרות.  הן שגם מילים 'רשימת שמיעת אל ממוספרים קטעים עלבנוי

 : 4( )ציור יט-כ כרה, שמות ספר מתוך צו-הבניה של בפסוקיםנציין

 הכהבים35. ועשה21.

 פרשי36. 'כרוב22.

 כנפים37. אהד23.

 למעלה38. מקצה24.

 סבכים39. מזה25.

 בכנפיהם40. וכרוב-אחד26.

 על-הכפרת41, מקצה27.

 ופניהם42., מזה28.

 איש43.  מן-הכפרת29.

 אל-אחיו44.  תעשו30.

 אל-הכפרת45 את-הכהבים31.

 יהיו46. 'על-שני32.

 פני47, קצותיו33.

 הכרבים48. והיו34.

 והאחת הדרך על ודאות שאין קבענו התבנית של דגם על הקודם הפרקבסוף
 ההמשך את נתאר ,)%-)5( בציור לכן ולבניה. למעננה ורך כאן יש אבלבלבד,

 השטח מידות על מבוססת אפוליטית צווה ההא הצנור 20-1. הקטע אחריבמספרים
 למלבן בהנמיך המשולשים הכפורת. לוח של יוהב 'אמה ו-1.5 אורך אמה2.5

 וידוע קדום, הנדסי עקרון לפי נעשו אמה,  1,5 : ,אמה  3:5בנ2,5 ביססשמידותיו,
 הממוספרים ,בקטעים כשסלול 5:4:3. הצלעות יחס של שמולשים מצרים.כעשהנדסי
 הציורית הצורה ופראית המילים" "שמיעת ה"יחידות", הגמלים תוכן חופףבציור

 של בסימולטאניות זו שחוויה כמובן לחוויה. זה את זה להשלים חייביםכמראה"
 לדמות חייב ימינו של אדריכל לאדריכל. הטכנולוגי, לאדם מכוונת וראיהשמיעה
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 הכפורת עלהכרובים~[

 תשתית הוא נוצרי ציור כי מצרים, יציאת דור ,מל אדריכל להיות עצמואת
 6(. )ציורלציורנו.

 ההם בימים מצרים של אסכולה לפי הכרוביםה.

 לידיעות להגיע ה"ה אפשר 'אי מצרים תרבות .של אהכיאולוגיים שהקריםבלי
 של מהקר לאור יצא 1906 בשנת כבר מצרי, 'וציור אדריכלות של אסכולהעל
 אלה ספרים גרסמן, ה. ד"ר של ציורים ,מלא מפהו 1909 ובשנת ירמיאס, א.ד"ר
 ,מצריים. היו הצוררים בפרט. המשכן ובכלי ובמשכן בכלל התנ"ך ,בעולםדנים

 לתרגם היה צריך מודרניים. מצילומים אחהות המהשות היו המצרייםהכהיבים
 המצרי" בציור ה"פרספקטיבה .על שונים. למושגים הציורים של המשמעותאת

 הגיעו המצרי הטכנולוגי והלימוד 'רהבניה העשיה דרכי על אבל הסגרים,כתבו
 תכנית ידי על נעשה לא מצרי בציור מזבה או ארון של דגם חדשות. ידיעותאלינו

 הציר המידות. בל את נתן בלבו אחד ציור ואנאכיים, אופקיים וחת'כיםוחזיתות
  הציורים את "פולי-גראפי", קורא, היה שהמצרי למה בניגוד "מונו-גראפי"היה

 כרובים", עם ק,ודש "ארון של המצרי  'בציור  'מהורגו.  האררהכלים  שלהמודרניים
 הכרובים על שמות בספר לפסוקים קשר שקיים מתברר גרסמן, או  ירמיאסלפי

 הכרבים ההיו ... מזה מקצה וכרוב-אהד מזה, מקצה אחד "כהוב היהבביומכן.
 דילגנו בכוונה ...". אל-אחלו איש ופניהם ... בכנפיהם סבכים למעלה כנפיםפרשי
 בועל הכרהבים של ב"צו-הבנוה" בתורה" הבניה ב"לשון הכתובים דבריםעל

 :  למטה וגם ..." למעלה כנפים הפורשים "כרהבים ישנם המצרי בציו'רהכפרה.
  אלא  הכפורת על  לא ,אבל ..." אחיו" אל איש  ופניהם ;בכנפיהם  "סוככיםכרובים
 אל  אינם  המצרים  הכהוגים של  פניהם מצוין. אותו בתוך הנמצא  מצרי, פסלשל

 :  ציפורים של האשים  ,המ,צריים  הכרובים להגישי אחיו. אל איש  אלאהכפורת
 אום. ,בני  רגלי  ורגליהם בעמידה,  הםלריב

 הכרובים של בצו-הבניה הפונקציונאלי הקטע1.
 תהליך על המדובר אתם", תעשה מקשה "זהב 'כתיב צו-הבניה של השניבפסוק
 הישלה, שיטת  את 'מגייר  שצו-,ה,בניה במנויה, גם טהור. מזהב עשיה שלטכנולוגי
 תבנית :  א;לה  כתהבים שני בין ועיר  הבדל  קיים אבל ...". תיעשה "מקומהבתהב

 הבפורת של הטס לעשית הי,ציקמ מניבגית אחרה היא  אוהב  למנורההלציקה
והכרובים.

 של ברשיונה נעיין עכשיו ,הכרהבים, עשיית של לטכנולוגיה ענין כאןןד
 רשימה הקודמת.  הרשימה את אותיות וב-128 "יחידות" ב-29 ,המאריבה"יהידות"

 הפועל כתוב זו כרשימה "ועשית". ולא "ונתת" בפועל ,מתחילה התוספתשל
 זה קטע עול המשמעות את נקרא לכן ו"יהיה". "תעשה" ולא ו"אתן","תתן"
 התבנית" ",מראה פי על והמלמד ציור ישנו זה לקטע גם פונקציונאלי".ייקטע
 הרשימה "יחידות" 48 ,בת לרשומה כהמשך הכרובים. האת הכפורת את לבנותכיצד

 "49". במספר מתחילההפונקציונאלית
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]ק בל-אורימאיר

 כא:כ"ה,
 אתך63. שתת9ג
 מעל64. את-הכפרת50.
 הבפרת65. על-הארן51.
 עעי67. ואל-הארן53. מבי66. מלמעלה52.
 הכרבים3ע. תתן34
 אשרוע. את-העדת55.
 על-ארת79. אשר56.
 העדת71. אתן57.
 את72. אליך58.
 כל-4אןר73. תועותי59.
 אצוה74. לך60.
 אותך75. 'ןם61.
 אי-בני76. ודהרתי62.

 ישהאל77.
 סטרוקטורה שלפנינו גלוי סימן "לחידות" 3 .או 5 של קטעים .לקטעים הכתובהלוקת
 ענין ונתגלה אשוע לפסוקים 'הצמוד בציור טכנולוגית. נוסחה משמעותית,לשונית
 'בציור הברובים" 'כנפי בין "'מעויין אותו בצורת להכיר ניתן גם ותובהק.אדריכלי

 ואותיות. תיבות של ב,רשימה משמעותי "7" המספר ,גם מצריים. כרוביםשל

 7. ,בחזקת 2 ב: אותיות 128 ; ב"77" ומסיימת נ"49" מתהילה הרשימה-

 הכפורת מעל הכרובים של והבניה העיטיה תהליךז.
 לברואים הטכנולוגית ,הנוסחה 'בענין הנאמר על הסיכום נמצא הבאיםבציורים

 הכפורת של הקטעים את ,במספרים מראות זה יד על זה ,רשימות שתי ה'כפורת.מעל
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 ה'כפורת עלהכרובים]8[

 להבין המרשה חוש אותו נדרש הטכנולוגית המהות להבנת הכרובים. כנפיושל
  מיווה את נמצא 'כאן והאיה".  "פיצריית וצל הסקמולטאניות בחוכמת לחשובוגם
 של - שכן כי ולא ציפורים, וכל גופים או פהצופים גצן ואין הכרובים,כנפי
 לרוח הנוגד רצון, בעלי אותם ומדמים אותם שמציירים כפי נערות, אונערים
התורה.

nTD מקצה24.ויעשועשית1.

וכרוב-אחד מזו25.כפרתכפרת2.

מקצה וכרוב-אחד26.זהבזהב3.

מזה נוקצה27,טהררטהור4.

מן-הכפרת ,מזה28.אמתיםאמתים5.

 עשה מן-הכפרת29.וחציוחצי6.

את-הכרבים תעשו30.ארכהארכה7.

 משני את-הכרבים31.ואמהואמה8.

קצוותו על-שני32.וחציוחצי9.
ויהיו קצותיו33.רחבהרחבה10.

 טל"ז, ככ"ה זל"ז, יחכ"ה,
הכרבים והיו34.העט ועשית11.
פרשי וכרבים35.עשי ובמם12.
כנפים פיתי36.כובים ברבים13.
למעלה בנפים37.זהב זהב14.
סככים לנועלה38.מקננה מקשה15.
:בכנפיהם סככים39.עשה תעשה16.
על-הכפרת בכנפיהם40.אתם אתם17.
 ופניהם על-הבפרת41.משני משני18.
איש ופניהם42.קצות קצות19.
אל-אחיו איש43.ה'כפרת הכפרת20.

אל אי-אחיו44.
 הכפרת אל-'הכפרת45. ח , ז "ל יט , ה "כ
הקו יהיו46.כהוב ועשה21.
פני פני47.אחד כרוב22.
הכרבים הכרבים48.מקצה אחד23.

 213  223  האותיותסך

 מבנה הבהובים העל הכפורת על אלה בפסוקים מציין ,בתורה" הבנוה"לשון
 של "יחידות" של שווים במספרים לאזן ניתן כיצד בכלל. לשונית מבחינהמיוחד
 כיצד ? אחד טעם של לנגינה 'במקף מחהברים במילים והסר, מלא בכתיבמילים
 ? הכרבים" "פני למילים שווה לסיום יחידות 48 של הרשימות שתי אתלסיים
 הכריבים. ל'עשיית כנוסחה לקבלה וניתן משמעותית, נוסחה ישנהאכן
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