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 ד'שעאדר א' ת                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                     כלי הנחשת במקדש שלמה
  (מנון בזקשל הרב א )על פי שיעור ויקהלפרשת ל

 
פרשת ויקהל עוסקת גם היא )כמו הפטרת פרשת הפטרת 

דש שלמה. ההפטרה לקוחה מפרק ז' תרומה( בבנין מק
במלכים א כאשר ישנם הבדלי מנהגים בין עדות ישראל 
השונות איזה חלק מהפרק הוא הפטרת ויקהל. 

 הספרדים והתימנים קוראים מפסוק י"ג עד פסוק כ"ו: 
 ו"כ-ג"י מלכים א', פרק ז'. 1

ת יג ַקח אֶּ ֹלֹמה ַויִּ ְך שְׁ לֶּ ַלח ַהמֶּ שְׁ ֹצר-ַויִּ יָרם מִּ ן יד  .חִּ -בֶּ
ָמָנה הּו ָשה ַאלְׁ ישאִּ יו אִּ ָאבִּ י וְׁ ָתלִּ ה ַנפְׁ ַמטֵּ ש -א מִּ י ֹחרֵּ ֹצרִּ

ת א אֶּ ָמלֵּ ת ַויִּ ֹחשֶּ ת-נְׁ אֶּ ָמה וְׁ ת-ַהָחכְׁ אֶּ בּוָנה וְׁ ַהַדַעת -ַהתְׁ
ל-ַלֲעׂשֹות ָכל ת ַוָיבֹוא אֶּ ֹחשֶּ ָלאָכה ַבנְׁ ֹלֹמה ַוַיַעׂש -מְׁ ְך שְׁ לֶּ ַהמֶּ

ת תֹו-ָכל-אֶּ ַלאכְׁ ת טו  .מְׁ י ָהַעמּודִּ -ַוָיַצר אֶּ נֵּ תשְׁ ֹחשֶּ   ים נְׁ
ים תֵּ חּוט שְׁ ָחד וְׁ ה ַאָמה קֹוַמת ָהַעמּוד ָהאֶּ רֵּ ׂשְׁ ה עֶּ ֹמנֶּ -שְׁ

ת ה ַאָמה ָיֹסב אֶּ רֵּ ׂשְׁ י-עֶּ נִּ י ֹכָתֹרת  טז  .ָהַעמּוד ַהשֵּ תֵּ ּושְׁ
ת ַעל ת-ָעָׂשה ָלתֵּ ֹחשֶּ ים ֻמַצק נְׁ י ָהַעמּודִּ ש ַאמֹות   ָראשֵּ ָחמֵּ

ש ַאמ ָחמֵּ ָחת וְׁ ת ָהאֶּ רֶּ ת קֹוַמת ַהֹכתֶּ רֶּ ֹות קֹוַמת ַהֹכתֶּ

ית נִּ ה  יז  .ַהשֵּ ים ַמֲעׂשֵּ לִּ דִּ ָבָכה גְׁ ה ׂשְׁ ים ַמֲעׂשֵּ ָבכִּ ׂשְׁ
ר ַעל רֹות ַלֹכָתֹרת ֲאשֶּ שְׁ ת -ַשרְׁ רֶּ ָעה ַלֹכתֶּ בְׁ ים שִּ רֹאש ָהַעמּודִּ

ית נִּ ת ַהשֵּ רֶּ ָעה ַלֹכתֶּ בְׁ שִּ ָחת וְׁ ת יח  .ָהאֶּ ים -ַוַיַעׂש אֶּ ָהַעמּודִּ
יב  ים ָסבִּ י טּורִּ נֵּ ת-ַעלּושְׁ ַכּסֹות אֶּ ָחת לְׁ ָבָכה ָהאֶּ -ַהשְׁ

ר ַעל ת -ַהֹכָתֹרת ֲאשֶּ רֶּ ן ָעָׂשה ַלֹכתֶּ כֵּ ים וְׁ ֹמנִּ רֹאש ָהרִּ

ית נִּ ר ַעל יט  .ַהשֵּ ֹכָתֹרת ֲאשֶּ ה -וְׁ ים ַמֲעׂשֵּ רֹאש ָהַעמּודִּ

ַבע ַאמֹות  שּוַשן ָבאּוָלם ֹכָתֹרת ַעל כ  .ַארְׁ ים -וְׁ י ָהַעמּודִּ נֵּ שְׁ
ַמַעל -ַגם ָבָכה( מִּ ר שבכה )ַהשְׁ בֶּ עֵּ ר לְׁ ן ֲאשֶּ טֶּ ֻעַמת ַהבֶּ לְׁ מִּ

ית נִּ ת ַהשֵּ רֶּ יב ַעל ַהֹכתֶּ ים ָסבִּ ם ֻטרִּ ים ָמאַתיִּ מֹונִּ ָהרִּ  כא  .וְׁ
ת ם אֶּ ת-ַוָיקֶּ ם אֶּ יָכל ַוָיקֶּ ֻאָלם ַההֵּ ים לְׁ ָהַעמּוד -ָהַעֻמדִּ

ת ָרא אֶּ קְׁ י ַויִּ ָמנִּ ת-ַהיְׁ ם אֶּ ין ַוָיקֶּ מֹו ָיכִּ י ָהַעמּוד ַהשְׁ -שְׁ ָמאלִּ

ת ָרא אֶּ קְׁ מֹו ֹבַעז-ַויִּ ה  כב  .שְׁ ים ַמֲעׂשֵּ ַעל רֹאש ָהַעמּודִּ וְׁ

ים ת ָהַעמּודִּ אכֶּ לֶּ ֹתם מְׁ ת כג  .שֹוָשן ַותִּ   ַהָים מּוָצק-ַוַיַעׂש אֶּ
ָפתֹו ַעד שְׁ ר ָבַאָמה מִּ ׂשֶּ ש ָבַאָמה -עֶּ ָחמֵּ יב וְׁ ָפתֹו ָעֹגל ָסבִּ ׂשְׁ

ָקו י (קֹוָמתֹו וקוה )וְׁ ֹלשִּ יבשְׁ  כד  .ם ָבַאָמה ָיֹסב ֹאתֹו ָסבִּ
ר ָבַאָמה  ׂשֶּ ים ֹאתֹו עֶּ בִּ יב ֹסבְׁ ָפתֹו ָסבִּ ׂשְׁ ַתַחת לִּ ים מִּ ָקעִּ ּופְׁ

ת ים אֶּ פִּ ים -ַמקִּ ֻצקִּ ים יְׁ ָקעִּ ים ַהפְׁ י טּורִּ נֵּ יב שְׁ ַהָים ָסבִּ

יֻצָקתֹו ד ַעל כה  .בִּ ים ָצפֹוָנה -ֹעמֵּ ֹלָשה ֹפנִּ י ָעָׂשר ָבָקר שְׁ נֵּ שְׁ
ֹלָשה  ים ּושְׁ ֹלָשה ֹפנִּ ָבה ּושְׁ גְׁ ים נֶּ ֹלָשה ֹפנִּ ים ָיָמה ּושְׁ ֹפנִּ

ָכל ָלה וְׁ ָמעְׁ לְׁ ם מִּ יהֶּ ַהָים ֲעלֵּ ָרָחה וְׁ זְׁ ָתה-מִּ ם ָביְׁ יהֶּ  כו  .ֲאֹחרֵּ
ַפת ה ׂשְׁ ַמֲעׂשֵּ ָפתֹו כְׁ ַפח ּוׂשְׁ יֹו טֶּ ָעבְׁ ם -וְׁ ַפיִּ ַרח שֹוָשן ַאלְׁ כֹוס פֶּ

יל  .ַבת ָיכִּ
 פסוק נ':והאשכנזים מוסיפים מפסוק מ' עד 

 נ-א' ז' ממלכים  .2
ת מ ירֹום אֶּ ת-ַוַיַעׂש חִּ אֶּ ֹירֹות וְׁ ת-ַהכִּ אֶּ ים וְׁ ָרקֹות -ַהָיעִּ זְׁ ַהמִּ

ת יָרם ַלֲעׂשֹות אֶּ ַכל חִּ ְך -ָכל-ַויְׁ לֶּ ר ָעָׂשה ַלמֶּ ָלאָכה ֲאשֶּ ַהמְׁ

הָוה ית יְׁ ֹלֹמה בֵּ ר מא  .שְׁ גֹֻּלת ַהֹכָתֹרת ֲאשֶּ ם וְׁ ַניִּ ים שְׁ -ַעֻמדִּ
ָתיִּ -ַעל ים שְׁ תרֹאש ָהַעמּודִּ ַכּסֹות אֶּ ם לְׁ ַתיִּ ָבכֹות שְׁ ַהשְׁ -ם וְׁ

ר ַעל י גֻלֹות ַהֹכָתֹרת ֲאשֶּ תֵּ ים-שְׁ ת מב  .רֹאש ָהַעמּודִּ אֶּ -וְׁ
י נֵּ ָבכֹות שְׁ י ַהשְׁ תֵּ שְׁ אֹות לִּ ַבע מֵּ ים ַארְׁ ֹמנִּ ים -ָהרִּ ֹמנִּ ים רִּ טּורִּ

ת ַכּסֹות אֶּ ָחת לְׁ ָבָכה ָהאֶּ ר עַ -ַלשְׁ י גֻלֹות ַהֹכָתֹרת ֲאשֶּ תֵּ -לשְׁ

ים י ָהַעמּודִּ נֵּ ת מג  .פְׁ אֶּ ת-וְׁ אֶּ ר וְׁ ֹכנֹות ָעׂשֶּ ֹיֹרת -ַהמְׁ ַהכִּ

ֹכנֹות-ֲעָׂשָרה ַעל ת מד  .ַהמְׁ אֶּ ת-וְׁ אֶּ ָחד וְׁ ַהָבָקר -ַהָים ָהאֶּ

ים נֵּ ת מה  .ָעָׂשר ַתַחת ַהָים-שְׁ אֶּ ת-וְׁ אֶּ ירֹות וְׁ ים -ַהּסִּ ַהָיעִּ
ת אֶּ ת ָכל-וְׁ אֵּ ָרקֹות וְׁ זְׁ לֶּ -ַהמִּ ים האהל )ָהאֵּ לִּ ר ַהכֵּ ה( ֲאשֶּ

ֹמָרט ת מְׁ ֹחשֶּ הָוה נְׁ ית יְׁ ֹלֹמה בֵּ ְך שְׁ לֶּ יָרם ַלמֶּ  מו  .ָעָׂשה חִּ
ין  ין ֻסכֹות ּובֵּ ה ָהֲאָדָמה בֵּ ַמֲעבֵּ ְך בְׁ לֶּ ָצָקם ַהמֶּ ן יְׁ דֵּ ַכר ַהַירְׁ כִּ בְׁ

ָתן ת מז  .ָצרְׁ ֹלֹמה אֶּ ֹאד לֹא -ָכל-ַוַיַנח שְׁ ֹאד מְׁ ֹרב מְׁ ים מֵּ לִּ ַהכֵּ

ַקל ַהנְׁ  שְׁ ַקר מִּ חְׁ תנֶּ ת ָכל מח  .ֹחשֶּ ֹלֹמה אֵּ ים -ַוַיַעׂש שְׁ לִּ ַהכֵּ
הָוה ית יְׁ ר בֵּ ת  ֲאשֶּ אֶּ ַבח ַהָזָהב וְׁ זְׁ ת מִּ ר ָעָליו -אֵּ ָחן ֲאשֶּ ַהֻשלְׁ

ים ָזָהב ם ַהָפנִּ חֶּ ת מט  .לֶּ אֶּ ש -וְׁ ָחמֵּ ין וְׁ ָימִּ ש מִּ ֹנרֹות ָחמֵּ ַהמְׁ
ַהנֵּ  ַרח וְׁ ַהפֶּ יר ָזָהב ָסגּור וְׁ בִּ י ַהדְׁ נֵּ פְׁ מֹאול לִּ שְׁ ֹרת מִּ

ם ָזָהב ַקַחיִּ לְׁ ַהמֶּ ָרקֹות  נ  .וְׁ זְׁ ַהמִּ רֹות וְׁ ַזמְׁ ַהמְׁ פֹות וְׁ ַהּסִּ וְׁ
ת  תֹות ַהַביִּ ַדלְׁ ַהֹפתֹות לְׁ תֹות ָזָהב ָסגּור וְׁ ַהַמחְׁ ַהַכפֹות וְׁ וְׁ

יָכל ָזָהב. ת ַלהֵּ י ַהַביִּ תֵּ ַדלְׁ ים לְׁ ָדשִּ ש ַהקֳּ ֹקדֶּ י לְׁ ימִּ נִּ   ַהפְׁ
 

 כן למקדשקבלה בן משבאופן כללי ניתן לאמר שהה
הפעם בעושים במלאכה. הפרשה שלמה מתמקדת 

מדברת על בצלאל בן אורי ממטה יהודה ואהליאב בן 
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אחיסמך ממטה דן ועמהם כל חכמי המלאכות. ואילו 
בהפטרה שומעים אנו כי שלח המלך שלמה אל קצווי 
הגבול, אל צור, לקחת משם את חירם ממטה נפתלי. 

י חירם הוא בן שלא כבצלאל השייך לשבט המלכותי הר
. נדון במוצאו בהמשך(אשה אלמנה ואביו איש צורי )ו

כמלמד, שלא הייחוס הוא הקובע אלא ההתאמה 
 והכישורים.

 
( המוקד ו של פרק ז'יחלקשני עוד שבהפטרה )באבל ב

מסיבות שנעמוד עליהן ) עשיית כלי הנחושת במקדשהוא 
כנראה, עיקר הנחושת היתה  בעבודת(, וכנראה להלן

בעיקר על הדגש הוא בפרשה של חירם, הרי ש תוהתמחו
 -זהב. ומי הוא אשר עשה בזהב במקדש? בהעשייה 

הכתוב מוסר: "ויעשה שלמה את כל הכלים אשר בית ה', 
את מזבח הזהב" ושאר כלי הזהב. מסתבר שלא שלמה 
עשה זאת ממש אלא עמד מעל לעושים, מה טעם נזכר 

 הדבר על שמו: תשובה עולה מתוך המדרש
 :פסיקתא רבתי סוף פ"ו.3

"את מוצא: כשנעשה  ה מ ש כ ן  שני שבטים היו 
שותפין במלאכתן ... שבטו של דן ושבטו של יהודה, 

אהליאב ...  -בצלאל; שבטו של דן  -שבטו של יהודה 
וכן במלאכת  ה מ ק ד ש  שני שבטים הללו היו 
שותפין... ויקח את חירם בן אלמנה הוא ממטה דן  

 ד שהיה משבטו של יהודה"  ושלמה בן דו

 
כלי הנחושת תופסים מקום חשוב מאוד הזכרנו לעיל, ש

מדוע הובא אומן מיוחד שלמה, וזו הסיבה  במקדש
 לעשייתם:

ֹצר: יָרם מִּ ת חִּ ַקח אֶּ ֹלֹמה ַויִּ ְך שְׁ לֶּ ַלח ַהמֶּ שְׁ ן  )יג( ַויִּ )יד( בֶּ
י יו אִּ ָאבִּ י וְׁ ָתלִּ ה ַנפְׁ ַמטֵּ ָמָנה הּוא מִּ ָשה ַאלְׁ ש אִּ י ֹחרֵּ ש ֹצרִּ

ת ַהַדַעת  אֶּ בּוָנה וְׁ ת ַהתְׁ אֶּ ָמה וְׁ ת ַהָחכְׁ א אֶּ ָמלֵּ ת ַויִּ ֹחשֶּ נְׁ
ֹלֹמה ַוַיַעׂש  ְך שְׁ לֶּ ל ַהמֶּ ת ַוָיבֹוא אֶּ ֹחשֶּ ָלאָכה ַבנְׁ ַלֲעׂשֹות ָכל מְׁ

תֹו: ַלאכְׁ ת ָכל מְׁ  אֶּ
 מי הוא חירם?ונשאלת השאלה: 

 
תלי מפשט הכתוב נראה שחירם היה בן לאישה משבט נפ

כך , וכשם מלך צור –ולאיש נכרי מצור, ומכאן שמו 
, א. תחילה ח"בראשית למובא גם במדרש שכל טוב על 

מביא המדרש זיהוי תמוה של חירם עם חירה העדולמי, 
רעהו של יהודה בן יעקב, ומציין במפורש שלפי זיהוי זה, 

חר כך הוא מביא את דעת חירם חי כחמש מאות שנה. א
 .רבי יהודה

 ח א'"על בראשית ל מדרש שכל טובב .4
חירם אחר היה, ואמו מישראל היתה, שנמנית  :רדאמ"

 ". אמונתה ונבעלה לגוי וילדה לו את חירם אחר
אמנם רוב המפרשים סבורים שגם אביו של חירם היה 

 מישראל, וכפי שכתב 

 רד"ק:  .5
כמו  ,שהיה גר בצור – 'ואביו איש צרי'ומה שאמר "
ולפי שגר  ,לוי היה כי –' )שמ"ב ו', י( עובד אדום הגתי'

 ". ת קראו גתיבג
התיאור של חירם דומה לתיאור של בצלאל: בחירם 

 :נאמר 
 די" ז' מלכים א'-חירם.6
א" ָמלֵּ ת  ַויִּ ָמהאֶּ ת  ַהָחכְׁ אֶּ בּוָנהוְׁ ת  ַהתְׁ אֶּ ָכל ַלֲעׂשֹות  ַהַדַעתוְׁ

ָלאָכה ת מְׁ ֹחשֶּ  "ַבנְׁ
 :)שמות ל"ה, לא(ובבצלאל נאמר  .7

א" ַמלֵּ ים -ֹאתֹו רּוַח א   ַויְׁ בּוָנהֹלהִּ תְׁ ָמה בִּ ָחכְׁ ָכל  בְׁ ַדַעת ּובְׁ ּובְׁ
ָלאָכה ֹשב ַמֲחָשֹבת ַלֲעֹׂשת  .מְׁ ַלחְׁ תוְׁ ֹחשֶּ ף ּוַבנְׁ סֶּ  .ַבָזָהב ּוַבכֶּ

ת  אכֶּ לֶּ ָכל מְׁ ץ ַלֲעׂשֹות בְׁ ת עֵּ ַמלֹאת ּוַבֲחֹרשֶּ ן לְׁ בֶּ ת אֶּ ּוַבֲחֹרשֶּ
ת  " ַמֲחָשבֶּ

 אבל ההשוואה מחדדת גם את ההבדלים שביניהם. 

הזהב עשה  חירם עשה רק את כלי הנחושת; את כלי .א
 נ(. –שלמה )להלן פס' מח

להים"; אם אכן -בחירם לא נאמר הצירוף "רוח א .ב

  1היה ממוצא זר, ייתכן שזו הסיבה לכך.
לשיתוף זרים במלאכת המקדש )לא רק בבניין, )הערה: 

אלא גם בעצים ששלח המלך חירם, ששימשו לציפוי 
קירות המקדש והרצפה( יש משמעות, שהרי המקדש 

)ח', ים, כפי שעתיד שלמה לומר בתפילתו מיועד גם לזר
; ואפשר שגם בזה יש בעיה, שהרי בסופו של דבר מג(–מא

גילה שלמה פתיחות יתר ליסודות נכריים, עד שנשא 
נשים נכריות ואימץ את פולחנן. ראיה לבעייתיות 
שהמקרא רואה בדבר ניתן להביא מספר דברי הימים, 

ד'(, –ג' שמייחס לשלמה את עשיית כל הכלים )דה"ב
  וחירם נזכר בו רק בעשיית הכלים הקטנים

 : ד', יאדברי הימים ב',  .8
ַכל " ָרקֹות ַויְׁ זְׁ ת ַהמִּ אֶּ ים וְׁ ת ַהָיעִּ אֶּ ירֹות וְׁ ת ַהּסִּ ַוַיַעׂש חּוָרם אֶּ

ית  בֵּ ֹלֹמה בְׁ ְך שְׁ לֶּ ר ָעָׂשה ַלמֶּ ָלאָכה ֲאשֶּ ת ַהמְׁ חּוָרם ַלֲעׂשֹות אֶּ

ים-ָהא    " ֹלהִּ
נזכרים גם הכלים רי הימים בדבאמנם בהמשך הפרק 

האחרים, כמו בפרקנו, אך מכל מקום, השמטת שמו של 
חורם מתחילת התיאור של עשיית הכלים נראית 

 . כמכוונת לצמצם את הרושם של חלקו בסיפור
 

 כלי הנחושת
אריכות רבה, ולא הפטרה בכלי הנחושת מתוארים ב
נסקור את הפרק במבט , אלא נעמוד כאן על כל הפרטים

 , ולאחר מכן נעמוד על משמעותם של כלי הנחושת.רחב

                                                 
בלעם –להים" נאמר רק באנשים מישראל, מלבד חריג אחד -הצירוף "רוח א 1

ולא קם נביא קומות, כגון: "')במדבר כ"ד, ב(. וכבר עמדו חז"ל על חריגותו בכמה מ
 ,אבל באומות העולם קם ,בישראל לא קם –)דברים ל"ד, י(  'עוד בישראל כמשה

 " )ספרי דברים פיסקא שנז(.זה בלעם בן בעור ?ואיזה זה
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את כלי הנחושת ניתן לחלק לשתי מערכות. מערכת אחת 
 יכין ובועז: –היא מערכת העמודים 

ת  ֹחשֶּ ים נְׁ י ָהַעמּודִּ נֵּ ת שְׁ ה ַאָמה  )טו( ַוָיַצר אֶּ רֵּ ׂשְׁ ה עֶּ ֹמנֶּ שְׁ
ה ַאָמה ָיסֹ  רֵּ ׂשְׁ ים עֶּ תֵּ חּוט שְׁ ָחד וְׁ ת קֹוַמת ָהַעמּוד ָהאֶּ ב אֶּ

י: נִּ י  ָהַעמּוד ַהשֵּ ת ַעל ָראשֵּ י ֹכָתֹרת ָעָׂשה ָלתֵּ תֵּ )טז( ּושְׁ
ָחת  ת ָהאֶּ רֶּ ש ַאמֹות קֹוַמת ַהֹכתֶּ ת ָחמֵּ ֹחשֶּ ים ֻמַצק נְׁ ָהַעמּודִּ

ית: נִּ ת ַהשֵּ רֶּ ש ַאמֹות קֹוַמת ַהֹכתֶּ ָחמֵּ ה  וְׁ ים ַמֲעׂשֵּ ָבכִּ )יז( ׂשְׁ
רֹות  שְׁ ה ַשרְׁ ים ַמֲעׂשֵּ לִּ דִּ ָבָכה גְׁ ר ַעל רֹאש ׂשְׁ ַלֹכָתֹרת ֲאשֶּ

ית: נִּ ת ַהשֵּ רֶּ ָעה ַלֹכתֶּ בְׁ שִּ ָחת וְׁ ת ָהאֶּ רֶּ ָעה ַלֹכתֶּ בְׁ ים שִּ  ָהַעמּודִּ
ָבָכה  יב ַעל ַהשְׁ ים ָסבִּ י טּורִּ נֵּ ים ּושְׁ ת ָהַעמּודִּ )יח( ַוַיַעׂש אֶּ
ן  כֵּ ים וְׁ ֹמנִּ ר ַעל רֹאש ָהרִּ ת ַהֹכָתֹרת ֲאשֶּ ַכּסֹות אֶּ ָחת לְׁ ָהאֶּ

ית:ָעָׂשה ַלֹכתֶּ  נִּ ת ַהשֵּ ר ַעל רֹאש  רֶּ ֹכָתֹרת ֲאשֶּ )יט( וְׁ
ַבע ַאמֹות: ה שּוַשן ָבאּוָלם ַארְׁ ים ַמֲעׂשֵּ ֹכָתֹרת  ָהַעמּודִּ )כ( וְׁ

ר  בֶּ עֵּ ר לְׁ ן ֲאשֶּ טֶּ ֻעַמת ַהבֶּ לְׁ ַמַעל מִּ ים ַגם מִּ י ָהַעמּודִּ נֵּ ַעל שְׁ
יב ַעל ַהֹכתֶּ  ים ָסבִּ ם ֻטרִּ ים ָמאַתיִּ מֹונִּ ָהרִּ ָבָכה וְׁ ת ַהשְׁ רֶּ

ית: נִּ ת  ַהשֵּ ם אֶּ יָכל ַוָיקֶּ ֻאָלם ַההֵּ ים לְׁ ת ָהַעֻמדִּ ם אֶּ )כא( ַוָיקֶּ
ת ָהַעמּוד  ם אֶּ ין ַוָיקֶּ מֹו ָיכִּ ת שְׁ ָרא אֶּ קְׁ י ַויִּ ָמנִּ ָהַעמּוד ַהיְׁ

מֹו ֹבַעז: ת שְׁ ָרא אֶּ קְׁ י ַויִּ ָמאלִּ ים  ַהשְׁ ַעל רֹאש ָהַעמּודִּ )כב( וְׁ
אכֶּ  לֶּ ֹתם מְׁ ה שֹוָשן ַותִּ ים:ַמֲעׂשֵּ  ת ָהַעמּודִּ

העמודים הוצבו בפתח האולם, ועוטרו בכותרות כלומר, 
מירמיהו נ"ב, כא עולה שהעמודים היו  ובפרחים.

. חלולים, ועובי המעטפת שלהם היה ארבע אצבעות
מסתבר שלשני העמודים היו אותן מידות, והגובה 
וההיקף המצוינים כאן מוסבים על שניהם, וכדברי 

 רד"ק: 
 ק על יכין ובועז". רד9
והוא אחד משלשים ושתים  ,דרך קצרהאחז הכתוב "

 ".מדות שהתורה נדרשת בהן
  (:טו ',ג)דה"ב  בדברי הימים מובא גובה שונה.11
ש " ָחמֵּ ים וְׁ ֹלשִּ ם ַאמֹות שְׁ ַניִּ ים שְׁ ת ַעמּודִּ י ַהַביִּ נֵּ פְׁ ַוַיַעׂש לִּ

ְך  ". ֹארֶּ
המפרשים הציעו פתרון לסתירה: בדברי הימים מתוארת 

לפני הפרדתם לשניים, יציקת שני העמודים כאחד, 
והאמה החסרה היא חצי אמה שנכנסה בכל עמוד אל 

ושמא סתירה זו קשורה להבדל שבין  הכותרת, כדלהלן.
הספרים בעניין גובה האולם. מספר מלכים משמע שגובה 

ואילו  –שלושים אמה  –האולם היה כגובה הבית כולו 
בספר דברי הימים מפורש שגובהו היה מאה ועשרים 

תכן אפוא שבדברי הימים מודגש גובהם של אמה. יי
 העמודים, שהיה פרופורציוני לגובהו של האולם

 
המערכת השנייה של כלי נחושת הייתה מערכת המים 

 לטהרה, ובה שלושה מרכיבים.
מעין ְמָכל  –המרכיב הראשון, הגדול ביותר, הוא הים  א.

 מים גדול שעמד על שנים עשר בקר:
ת ַהיָ  ָפתֹו )כג( ַוַיַעׂש אֶּ ָפתֹו ַעד ׂשְׁ שְׁ ר ָבַאָמה מִּ ׂשֶּ ם מּוָצק עֶּ

ים ָבַאָמה ָיֹסב  ֹלשִּ ָקו שְׁ ש ָבַאָמה קֹוָמתֹו וְׁ ָחמֵּ יב וְׁ ָעֹגל ָסבִּ

יב: ים  2ֹאתֹו ָסבִּ בִּ יב ֹסבְׁ ָפתֹו ָסבִּ ׂשְׁ ַתַחת לִּ ים מִּ ָקעִּ )כד( ּופְׁ
י טּורִּ  נֵּ יב שְׁ ת ַהָים ָסבִּ ים אֶּ פִּ ר ָבַאָמה ַמקִּ ׂשֶּ ים ֹאתֹו עֶּ

יֻצָקתֹו: ים בִּ ֻצקִּ ים יְׁ ָקעִּ י ָעָׂשר ָבָקר  ַהפְׁ נֵּ ד ַעל שְׁ )כה( ֹעמֵּ
ים  ֹלָשה ֹפנִּ ים ָיָמה ּושְׁ ֹלָשה ֹפנִּ ים ָצפֹוָנה ּושְׁ ֹלָשה ֹפנִּ שְׁ
ָכל  ָלה וְׁ ָמעְׁ לְׁ ם מִּ יהֶּ ַהָים ֲעלֵּ ָרָחה וְׁ זְׁ ים מִּ ֹלָשה ֹפנִּ ָבה ּושְׁ גְׁ נֶּ

ָתה: ם ָביְׁ יהֶּ עָ  ֲאֹחרֵּ ַפת )כו( וְׁ ה ׂשְׁ ַמֲעׂשֵּ ָפתֹו כְׁ ַפח ּוׂשְׁ יֹו טֶּ בְׁ
יל: ם ַבת ָיכִּ ַפיִּ ַרח שֹוָשן ַאלְׁ   כֹוס פֶּ

הים ושנים עשר הבקר, שעליהם היה נשען, היו כלומר, 
יצוקים נחושת. קוטרו עשר אמות, גובהו חמש אמות, 

-שהם כוהיקפו שלושים אמה. נפחו היה אלפים בת 
ומשקלו כשלושים .(עולם התנ"ךליטר )על פי  00,444

 . תפקידו של הים מוגדר בטונות לערך
 דה"ב ד', ו: .11
ים בֹו" ָצה ַלֹכֲהנִּ ָרחְׁ ַהָים לְׁ  ".וְׁ

, כוהניםרחצת הלשמש הים שבבית המקדש כלומר 
רחיצתם של משרתי המקדש תפסה מקום נכבד כידוע ו

בעבודת הקודש והייתה בחינת קידוש ידים ורגלים. 
  ת בני אהרוןהתורה מזהירה בחומרה רבה א

  : כא-שמות ל' כ .12

בבואם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימותו או בגשתם "
 אל המזבח לשרת להקטיר אשה לה'. 

ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והייתה להם חוק עולם 
 לו ולזרעו לדורותם" 

 
כנים ניידים לכיורות.  –המרכיב השני הוא המכונות ב. 

מנחושת, ומעליהם לכל מכונה היו ארבעה אופנים 
 מסגרות מרובעות מקושטות:

 ח"ל-ז"מלכים א' ז', כ-.המכונות13
ְך  ַבע ָבַאָמה ֹארֶּ ת ַארְׁ ֹחשֶּ ר נְׁ ׂשֶּ ֹכנֹות עֶּ ת ַהמְׁ )כז( ַוַיַעׂש אֶּ
ָשֹלש ָבַאָמה  ָבּה וְׁ ָבע ָבַאָמה ָרחְׁ ַארְׁ ָחת וְׁ כֹוָנה ָהאֶּ ַהמְׁ

ֹרת קֹוָמָתּה: גְׁ סְׁ ם ּומִּ ֹרת ָלהֶּ גְׁ סְׁ כֹוָנה מִּ ה ַהמְׁ ה ַמֲעׂשֵּ זֶּ  )כח( וְׁ
ים: ַלבִּ ין ַהשְׁ ים  בֵּ ַלבִּ ין ַהשְׁ ר בֵּ רֹות ֲאשֶּ גְׁ סְׁ ַעל ַהמִּ )כט( וְׁ

ַתַחת  ָמַעל ּומִּ ן מִּ ים כֵּ ַלבִּ ַעל ַהשְׁ ים וְׁ רּובִּ ֲאָריֹות ָבָקר ּוכְׁ
ה מֹוָרד: ַלָבָקר ֹליֹות ַמֲעׂשֵּ י  ַלֲאָריֹות וְׁ ָבָעה אֹוַפנֵּ ַארְׁ )ל( וְׁ

י נֵּ ַסרְׁ כֹוָנה ָהַאַחת וְׁ ת ַלמְׁ ֹחשֶּ ָבָעה ַפֲעֹמָתיו  נְׁ ַארְׁ ת וְׁ ֹחשֶּ נְׁ
יש  ר אִּ בֶּ עֵּ ֻצקֹות מֵּ ֹפת יְׁ תֵּ ֹיר ַהכְׁ ַתַחת ַלכִּ ם מִּ ֹפת ָלהֶּ תֵּ כְׁ

יָה ָעֹגל  ֹליֹות: ָלה ָבַאָמה ּופִּ ת ָוַמעְׁ רֶּ ית ַלֹכתֶּ בֵּ יהּו מִּ )לא( ּופִּ
ָלעֹות  קְׁ יָה מִּ ַגם ַעל פִּ י ָהַאָמה וְׁ ן ַאָמה ַוֲחצִּ ה כֵּ ַמֲעׂשֵּ

י ֹרתֵּ גְׁ סְׁ ֻרָבעֹות לֹא ֲעגֻלֹות:ּומִּ ם מְׁ ים  הֶּ ַבַעת ָהאֹוַפנִּ ַארְׁ )לב( וְׁ
קֹוַמת ָהאֹוַפן  כֹוָנה וְׁ ים ַבמְׁ ידֹות ָהאֹוַפנִּ רֹות וִּ גְׁ סְׁ ַתַחת ַלמִּ מִּ לְׁ

י ָהַאָמה: ָחד ַאָמה ַוֲחצִּ ה  ָהאֶּ ַמֲעׂשֵּ ים כְׁ ה ָהאֹוַפנִּ )לג( ּוַמֲעׂשֵּ
ם  יהֶּ ַגבֵּ דֹוָתם וְׁ ָכָבה יְׁ רְׁ ם ַהֹכל אֹוַפן ַהמֶּ יהֶּ ֻשרֵּ חִּ ם וְׁ יהֶּ ֻשקֵּ חִּ וְׁ

ָחת  מּוָצק: ֹכָנה ָהאֶּ נֹות ַהמְׁ ַבע פִּ ל ַארְׁ פֹות אֶּ תֵּ ַבע כְׁ ַארְׁ )לד( וְׁ
יָה: פֶּ תֵּ ֹכָנה כְׁ ן ַהמְׁ י ָהַאָמה  מִּ כֹוָנה ֲחצִּ רֹאש ַהמְׁ )לה( ּובְׁ

                                                 
)מובן שהכוונה למספר מעוגל, ולא  3-המקראי, השווה על פי פסוק זה ל π-זהו ה 2

 בערך(. π=3..3לחישוב המדויק, שעל פיו 
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יָה  ֹרתֶּ גְׁ סְׁ יָה ּומִּ ֹדתֶּ ֹכָנה יְׁ ַעל רֹאש ַהמְׁ יב וְׁ קֹוָמה ָעֹגל ָסבִּ
מֶּ  יָה  ָנה:מִּ ֹרתֶּ גְׁ סְׁ ַעל מִּ יָה וְׁ ֹדתֶּ ַפַתח ַעל ַהֻלֹחת יְׁ )לו( ַויְׁ

יב: ֹליֹות ָסבִּ יש וְׁ ַמַער אִּ ֹמֹרת כְׁ תִּ ים ֲאָריֹות וְׁ רּובִּ )לז(  כְׁ
ב  צֶּ ָדה ַאַחת קֶּ ָחד מִּ ֹכנֹות מּוָצק אֶּ ר ַהמְׁ ׂשֶּ ת עֶּ ָכזֹאת ָעָׂשה אֵּ

ָנה: ֻכָלהְׁ ָחד לְׁ  אֶּ
 על המכונות הונחו כיורות: ג.
 ט"ל-ח"מלכים א' ז' ל-הכיורות .14

יֹור )לח(  יל ַהכִּ ים ַבת ָיכִּ ָבעִּ ת ַארְׁ ֹחשֶּ ֹירֹות נְׁ ַוַיַעׂש ֲעָׂשָרה כִּ
כֹוָנה  ָחד ַעל ַהמְׁ יֹור אֶּ ָחד כִּ יֹור ָהאֶּ ַבע ָבַאָמה ַהכִּ ָחד ַארְׁ ָהאֶּ

ֹכנֹות: ר ַהמְׁ ׂשֶּ עֶּ ש ַעל  ָהַאַחת לְׁ ֹכנֹות ָחמֵּ ת ַהמְׁ ן אֶּ תֵּ )לט( ַויִּ
ש ָחמֵּ ין וְׁ ָימִּ ת מִּ ף ַהַביִּ תֶּ ת  כֶּ אֶּ מֹאלֹו וְׁ שְׁ ת מִּ ף ַהַביִּ תֶּ ַעל כֶּ

ב: גֶּ מּול נֶּ ָמה מִּ דְׁ ית קֵּ ָמנִּ ת ַהיְׁ ף ַהַביִּ תֶּ כֶּ   ַהָים ָנַתן מִּ
ארבעים בת בלבד.  –נפח הכיורות היה קטן מנפח הים 

הם הועמדו בחצר המקדש, חמישה מדרום וחמישה 
מזרחי. בימי אחז חל -מצפון, והים הועמד בצד הדרומי

 מל"ב ט"ז, יז(.: זו )שינוי במערכת 
ם " יהֶּ ֲעלֵּ ֹכנֹות ַוָיַסר מֵּ רֹות ַהמְׁ גְׁ סְׁ ת ַהמִּ ְך ָאָחז אֶּ לֶּ ץ ַהמֶּ ַקצֵּ ַויְׁ

ר  ת ֲאשֶּ ֹחשֶּ ַעל ַהָבָקר ַהנְׁ ד מֵּ ת ַהָים הֹורִּ אֶּ ֹיר וְׁ ת ַהכִּ אֶּ
ים ת ֲאָבנִּ פֶּ צֶּ ן ֹאתֹו ַעל ַמרְׁ תֵּ יָה ַויִּ תֶּ  " ַתחְׁ

 ויתכן שאחז שלח את הנחושת למלך אשור
 

לאחר תיאור כלי הנחושת השונים, שב המקרא ומתאר 
 מ"ז(.-)ראה לעיל פסוקים מ את עשייתם בידי חירם

 
 הכלים ומעשה המרכבה

כאמור, היחס בין התיאור הארוך והמפורט של כלי 
הנחושת לבין התיאור הקצר והתמציתי של כלי הזהב 

הסביר את להרב אמנון בזק מציע בסוף הפרק מפתיע. 
 באופן הבא: הנחושת כליחשיבות 

תחילה נציין כמה מן המאפיינים הייחודיים למערכת 
 כלי המים: 

  למכונות יש אופנים, ומפותחים עליהם אריות
 וכרובים

  הים עומד על בעלי חיים הפונים לארבעה כיוונים
 שונים. 

מרכיבים אלו מזכירים מאוד את המרכבה שבספר 
א המראה שראה יחזקאל לא נקרהערה: יחזקאל. )

'מרכבה' במקרא; חז"ל הם שכינוהו 'מעשה מרכבה'. עם 
זאת, סביר מאוד להניח שהם שאלו את השם הזה ממה 

ה " )פס' לג(: שנאמר על אופני המרכבות בפרקנו ּוַמֲעשֵׂ
ְרָכָבה ה אֹוַפן ַהמֶּ ים ְכַמֲעשֵׂ  (" ָהאֹוַפנִּ

 
מרכבה זו מתוארת בפרק א' ביחזקאל. תחילה ראה 

, המזכירות את הבקר שבבסיס הים יחזקאל ארבע חיות
 של שלמה

 : יחזקאל א' ז.15 
ת ָקָלל" ֹחשֶּ ין נְׁ עֵּ ים כְׁ צִּ ֹנצְׁ ל וְׁ גֶּ ל עֵּ גֶּ ַכף רֶּ ם כְׁ יהֶּ לֵּ ַכף ַרגְׁ  " וְׁ

גם החיות שראה יחזקאל פונות לארבעה כיוונים שונים 
  (:יחזקאל א' יב)
יֶּה ָשָמה הָ " הְׁ ר יִּ ל ֲאשֶּ כּו אֶּ ר ָפָניו יֵּלֵּ בֶּ ל עֵּ יש אֶּ אִּ רּוַח וְׁ

ָתן כְׁ לֶּ ַּסבּו בְׁ כּו לֹא יִּ ת יֵּלֵּ כֶּ  "ָללֶּ
 ופניהן כדמויות שעל המכונות )יחקזאל א' י(: 

מֹאול " ַהשְׁ י שֹור מֵּ נֵּ ָתם ּופְׁ ַבעְׁ ַארְׁ ין לְׁ ל ַהָימִּ יֵּה אֶּ י ַארְׁ נֵּ ּופְׁ
ָתן ַבעְׁ ַארְׁ  " לְׁ

ליד החיות, סמוך לארץ, יש אופנים, שנעים עם החיות 
 : )יחזקאל א' יט(

לֶּ " א ַהַחיֹות ּובְׁ ָנׂשֵּ הִּ ָלם ּובְׁ צְׁ ים אֶּ כּו ָהאֹוַפנִּ ת ַהַחיֹות יֵּלְׁ כֶּ
ים אּו ָהאֹוַפנִּ ָנׂשְׁ ץ יִּ ַעל ָהָארֶּ  " מֵּ

 לחיות יש כנפיים, ומשק כנפיהן )יחזקאל א' כד(
ים" ם ַרבִּ קֹול ַמיִּ   "כְׁ

החיות משמשות בסיס למקום מושבו של הקב"ה. 
יות דמות בהמשך אותה נבואה יחזקאל רואה על גבי הח

 כח(:–)שם, כורקיע, מעל הרקיע דמות כיסא 
א  ּסֵּ מּות ַהכִּ ַעל דְׁ ָלה"וְׁ ָמעְׁ לְׁ ה ָאָדם ָעָליו מִּ אֵּ ַמרְׁ מּות כְׁ  ...דְׁ

בֹוד  מּות כְׁ ה דְׁ אֵּ  ".  ה'הּוא ַמרְׁ
 

המבנה הכללי של המראה שראה יחזקאל הוא אפוא: 
דמות כמראה אדם המייצגת את הקב"ה מעל כיסא 

 חיות שמעל אופניםשמעל רקיע שמעל 
 

מדוע ראה יחזקאל את המראה הזה כבר בנבואה 
הראשונה בספרו? התשובה פשוטה: עוד פעמיים יראה 
יחזקאל את המרכבה בספרו, ובשתיהן היא משמשת 
כ'כלי רכב' סמלי, הנושא את הקב"ה מן המקדש לגולה 
סמוך לחורבן, ומחזירו ממנה למקדש לעתיד לבוא. 

נלקח במראות נבואה  י"א יחזקאל–בפרקים ח'
ירושלימה, והקב"ה מראה לו את התועבות הקשות 
הנעשות בה, שגרמו לו לעזוב את העיר והמקדש. עזיבת 
המקדש נעשית על גבי החיות, המתוארות שוב בפרק י', 

 בתוך תיאור הסתלקות השכינה מן המקדש 
 : כ–יחזקאל י', יח .16
בֹוד " א כְׁ תה' ַויֵּצֵּ ַתן ַהָביִּ פְׁ ַעל מִּ ים מֵּ רּובִּ . ַוַיֲעֹמד ַעל ַהכְׁ

יַני  עֵּ ץ לְׁ ן ָהָארֶּ ם ַויֵּרֹומּו מִּ יהֶּ פֵּ ת ַכנְׁ ים אֶּ רּובִּ אּו ַהכְׁ ׂשְׁ ַויִּ
ית  ַתח ַשַער בֵּ ֻעָמָתם ַוַיֲעֹמד פֶּ ים לְׁ ָהאֹוַפנִּ אָתם וְׁ צֵּ ה' בְׁ

בֹוד א   י ּוכְׁ מֹונִּ ָלה-ַהַקדְׁ ָמעְׁ לְׁ ם מִּ יהֶּ ל ֲעלֵּ ָראֵּ ׂשְׁ י יִּ יא . ֹלהֵּ הִּ

י ַתַחת א  ַהַחָיה אֲ  יתִּ ר ָראִּ ַדע -שֶּ ָבר ָואֵּ ַהר כְׁ נְׁ ל בִּ ָראֵּ ׂשְׁ י יִּ ֹלהֵּ
ָמה ים הֵּ רּובִּ י כְׁ  ". כִּ

רק אז הבין יחזקאל שהחיות אינן אלא כרובים, 
שמחליפים את הכרובים שבמקדש. הקב"ה שוכן בין 
כרובים, אך הוא עובר מבין הכרובים שבמקדש, 

בה, המסמלים מקום מושב קבוע, אל הכרובים שבמרכ
המסמלים ניידות ומעבר ממקום למקום. בפרק מ"ג, 
בעיצומו של מראה המקדש לעתיד לבוא, יחזקאל רואה 
את המרכבה פעם שלישית; שם היא נוסעת בכיוון 
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. מעתה ה(–)שם, אההפוך, ומחזירה את השכינה לציון 
מובנת משמעותה הגדולה כל כך של המרכבה בספר 

ות והגאולה של יחזקאל: היא מסמלת את תהליכי הגל
עם ישראל, בהיותה ביטוי סמלי לנוכחות השכינה 

 במקדש.
 

להשלמת התמונה יש לעמוד על פרט נוסף. כידוע, 
 –ירושלים גלתה פעמיים בימי הבית הראשון: הראשונה 

]ראה מל"ב כ"ד, בגלות יהויכין )גלות "החרש והמסגר" 
בגלות צדקיהו, בזמן החורבן. בגלות  –(; והשנייה יד[
)מל"ב כ"ד, אשונה נלקחו מבית המקדש כלי הזהב הר
, אבל כלי הנחושת המתוארים בפרקנו נלקחו רק יג(

. נמצא שבימי מלכותו טו(–)שם כ"ה, יגבגלות השנייה 
של צדקיהו כבר ניטלו כלי הזהב מן המקדש, אך כלי 
הנחושת עוד היו בו. והנה, בתקופה זו ניטש ויכוח גדול 

שקר. נביאי השקר גרסו בין נביאי האמת ונביאי ה
שהגאולה קרובה, וכלי הזהב עתידים לשוב, ואילו נביאי 
האמת, כגון ירמיהו, טענו שגלות וחורבן מתקרבים, וגם 

 גורלם של כלי הנחושת נחרץ 
 : כב–ירמיהו כ"ז, יט .17

י ֹכה ָאַמר " ַעל -צְׁ ה' כִּ ַעל ַהָים וְׁ ים וְׁ ל ָהַעֻמדִּ ָבאֹות אֶּ
ר הַ  ַעל יֶּתֶּ ֹכנֹות וְׁ יר ַהזֹאתַהמְׁ ים ָבעִּ ים ַהנֹוָתרִּ לִּ ָלה  ...כֵּ ָבבֶּ

ֻאם  י ֹאָתם נְׁ דִּ יּו ַעד יֹום ָפקְׁ הְׁ ָשָמה יִּ ים ה' יּוָבאּו וְׁ יתִּ ַהֲעלִּ וְׁ
ה ל ַהָמקֹום ַהזֶּ ים אֶּ יֹבתִּ  ". ַוֲהשִּ

ונשאלת השאלה: מדוע התווכחו הנביאים בעניין הנראה 
או ולא בשאלה המהותית: גלות  –כלי הנחושת  –כזוטר 
 גאולה?

ומסביר הרב בזק, שממה שהסברנו לעיל עולה, שכלי 
הנחושת נבנו באופן שמזכיר מאוד את המרכבה. 
נוכחותם בחצר המקדש היא ביטוי סמלי לנוכחות 
המרכבה, ומכאן: לנוכחותו של הקב"ה במקדש. משל 
למה הדבר דומה? לאדם העובר ליד ביתו של חברו 

מה הוא עושה? ומבקש לדעת אם הוא בבית אם לאו. 
בודק אם המכונית בחניה! הימצאותם של כלי הנחושת 
במקדש מלמדת שהקב"ה שוכן שם; אבל בד בבד יש בה 

יום מתמיד  שנוכחות השכינה במקדש אינה  –גם פן של אִּ
קבועה, ואם הנסיבות ידרשו זאת, הקב"ה יכול לעזוב 
את המקדש בכל רגע. ובכן, הוויכוח על גורלם של כלי 

וא בעצם ויכוח על מהותו של המקדש: אם הנחושת ה
 יילקחו כלי הנחושת, אות הוא להסתלקות השכינה.

 
מכאן תשובה גם לשאלה ששאלנו לעיל. הגם שכלי הזהב 
חשובים יותר, המקרא מאריך בתיאור כלי הנחושת 
דווקא, מפני שבמובן מסוים הם מסמלים דבר מהותי 

הזהב  יותר. אמנם התפקידים הפונקציונליים של כלי
חשובים מן התפקידים של כלי הנחושת, אבל לכלי 
הנחושת יש משמעות ייחודית, שאינה קשורה בהכרח 

למעמדם מצד עצמם. דווקא משום שהם עומדים מחוץ 
למקדש, הם יכולים לסמל את נוכחות המרכבה בחצר 
ואת השראת השכינה בבית. יתרה מזאת, עצם קיומם 

שכינה עשויה בחצר המקדש משמש תזכורת מתמדת שה
גלות, וכפי שהודגש כבר בפרק ו', שהשראת השכינה  לִּ

 במקדש מותנית בהליכה בדרכי ה'.
 

 מזבח הנחושת
לסיום עיוננו בפרשת כלי הנחושת עלינו לעמוד על כלי 
נחושת שאיננו נזכר כלל בפרשה: מזבח הנחושת. 
לכאורה הסיבה היא שהמזבח היה קיים מימי משה, ולא 

מחדש. אבל בכך יש שני קשיים. היה צורך לבנותו 
ראשית, על מזבח הזהב ועל השולחן מפורש בכתוב 
ששלמה עשאם מחדש )פס' מח(. ושנית, בדברי הימים 
מסופר במפורש שנעשה גם מזבח נחושת חדש, שהיה 

  3:)דה"ב ד', א(גדול הרבה יותר מן המזבח שעשה משה 
ים ַאָמה ָא " ְשרִּ ת עֶּ ְזַבח ְנֹחשֶּ ים ַאָמה ַוַיַעש מִּ ְשרִּ ְרכֹו ְועֶּ

ר ַאמֹות קֹוָמתֹו שֶּ  ".ָרְחבֹו ְועֶּ
ולמען הדיוק יש לציין שספר מלכים מתייחס למזבח 

 הנחושת, ראו 
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ית " י בֵּ נֵּ פְׁ ר לִּ ר ֲאשֶּ ָחצֵּ ת תֹוְך הֶּ ְך אֶּ לֶּ ַדש ַהמֶּ ַביֹום ַההּוא קִּ

נְׁ  ת ַהמִּ אֶּ ת ָהֹעָלה וְׁ י ָעָׂשה ָשם אֶּ י ה' כִּ בֵּ לְׁ ת חֶּ אֵּ ָחה וְׁ
י  ים כִּ ָלמִּ תַהשְׁ ֹחשֶּ ַבח ַהנְׁ זְׁ ת  מִּ יל אֶּ ָהכִּ י ה' ָקֹטן מֵּ נֵּ פְׁ ר לִּ ֲאשֶּ

ים ָלמִּ י ַהשְׁ בֵּ לְׁ ת חֶּ אֵּ ָחה וְׁ נְׁ ת ַהמִּ אֶּ  "ָהֹעָלה וְׁ
ומסביר הרב בזק, שייתכן שהדבר משתלב במגמה 
הכללית של ספר מלכים, להציג את החידוש שבמקדש 

למגמה זו ביטוי נרחב  בעיקר סביב נושא התפילה.
בתפילתו של שלמה, שאיננה מזכירה כלל את תפקיד 
המקדש כמקום להקרבת קרבנות. על כן המקרא משמיט 
כאן את ההיבט הידוע של המקדש כמקום הקרבת 
הקרבנות, ומתרכז בפן החשוב יותר: היותו מקום 

 השראת השכינה.
אפשר שיש כאן גם מגמה מציע הרב בזק, שיתרה מזאת, 

מעיט מחשיבותו של נושא הקרבנות, שכידוע, גם לה
הנביאים הרבו לבקר את ישראל בעניינו. מן המפורסמות 
הוא, שאחת הבעיות המרכזיות של עם ישראל הייתה 
ההיתפסות לממד החיצוני שבקרבנות, במקום להבין את 
המשמעות הרוחנית שמאחרי ההקרבה בפרט ושמאחרי 

ים מצמצם את המקדש בכלל. ייתכן אפוא שספר מלכ
העיסוק במזבח הנחושת כדי להעמיד דברים על דיוקם, 
ולאזן את הדגש המוגזם ששם עם ישראל בפן החיצוני 

 של עבודת ה', שבא לידי ביטוי בקרבנות.
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