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 אורים ותומיםה  –  תצוהפרשת 

ן"צטווה להכין משה רבינו ה יָת " שנאמר "ֹחשֶׁ ְשָפטְוָעשִׂ ן מִׂ ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת  ֹחשֶׁ לֶׁ ּנּו ָזָהב ְתכֵׂ ֹפד ַתֲעשֶׁ ה אֵׂ ב ְכַמֲעשֵׂ ה ֹחשֵׂ ַמֲעשֵׂ
ה ֹאתֹו ש ָמְשָזר ַתֲעשֶׁ י ְושֵׂ ים"לשים את משה רבינו צטווה ה מכןאחר ל .)שמות כח, טו( "ָשנִׂ ים"וְ  "ָהאּורִׂ מִׂ  , שנאמרשןחוב "ַהתֻּ

ן " ל ֹחשֶׁ ת ְוָנַתָת אֶׁ ְשָפט אֶׁ ים ַהמִׂ יםָהאּורִׂ מִׂ ת ַהתֻּ ל ְואֶׁ ְשָראֵׂ י יִׂ ְשַפט ְבנֵׂ ת מִׂ י ה' ְוָנָשא ַאֲהֹרן אֶׁ ְפנֵׂ ב ַאֲהֹרן ְבֹבאֹו לִׂ בֹו  ְוָהיּו ַעל לֵׂ ַעל לִׂ
יד י ה' ָתמִׂ ְפנֵׂ  .)שמות כח, ל(" לִׂ

 שן?חֹותוך הלשים בצטווה משה רבינו שה ה'אורים ותומים' היוומה  ?הכהן שלבש 'חושן המשפט' מה היהיש להבין, 

 היו שמותיהם של כל השבטים והאבות הקדושים המשפט חושןב

ְשָפט" ן מִׂ  הבעיקרו מסגרת וב היה כאשר הוא ,'צרור המור' פרשת תצוה ד"ה וכמו שהארון הוא ראש()היה ראש בגדי הקודש  )שמות כח, טו( "ֹחשֶׁ
מאחורי החושן אבנים.  שלוש ושל אבנים, כשבכל טור היארבעה טורים 

פֹובגד 'היה  שהיה מחובר לחושן כיחידה אחת, כשעל כתפי האפוד היו  ד'ָהאֵׂ
מראה האפוד  היה וכעין זה .כח, י(שמות  'רבינו בחיי') מחוברים שני אבני שוהם

  :המחובר אליו החושןו

 חקוקים בכל אבן היוו ,שןעל ליבו של הכהן הגדול היו מונחים אבני החֹו
כאשר האותיות היו שקועות  תלפיות' ענף חושן()'מדרש  בדיוקאותיות  שש

ד"ה ותא  )זוהר פרשת פקודי דף רל ע"אמשמות השבטים היו בנויות  האותיות .באבנים

 מהתיבותכן ו ,'יעקב'ו 'יצחק' 'אברהם' האבות הקדושים משמות ,(חזי
רּון' ְבֵטי ְישֻׁ מספר  גדכנהן  שהיו בכל אבןהאותיות  ששת .עג ע"ב( דף )גמ' יומא 'שִׁ

 לכך הבס .)'מדרש תלפיות' ענף חושן( ישראל תלוי בשבטיאשר  קיום העולםכנגד  היו ושמות השבטים הימים שבהם נברא העולם
 שהוא (, 'זרע שמשון' פרשת בהעלותך דף קיה ע"ב טור א ד"ה סנהדרין)'מדרש תלפיות' ענף חושן בשם ע" אאותיות בחושן כגימטרי ייםתשבעים ושהיו 

 אבני החושן:במראה האותיות היה זה ו .ענף חושן( 'מדרש תלפיות') נברא העולם שבהםיתברך ה' הקדושים של  יואחד משמות

על מנת להגן  ,לכל אחד מהשבטים "נצמדו"האבות הקדושים אותיות שמותיהם של 
 צריך להגנת האבותהיה לא היה במכירת יוסף לא שבנימין מכירת יוסף. וקטרוג מעליהם 
בידי היו עשויים לא אבני החושן, השמות שנכתבו על  .על התורה' פרשת תצוה ד"ה בנימין לא( )'שפתי כהן

א פרק א ד"ה 'ואורים ותומים 'פתח עינים' להחיד"א יומ) 'תולעת השמיר'על ידי , 'במעשה שמים'אדם אלא 

את על גבי האבנים  ֹובדי סימנו רצו לסרטט באבנים, כאשרש, סח ע"א( דף גיטין גמ' ראה ראיתי'.
גמ' ) מאליהן ותהיו נבקע הןו 'תולעת השמיר'את לאבנים מבחוץ הראו ואז  מקום הסרטוט

)להרחבה על קטרוג מכירת  ('פתח עינים' להחיד"א יומא פרק א ד"ה ואורים ותומים ראיתיי גיטין דף סח ע"ב, רש" ,סוטה דף מח ע"א

 .'עשרת הרוגי מלכות'( –יוסף ראה מאמרינו לפרשת וישב 

 . מה שרימז על כך שלא היה בשבטים שום חטאט' -וח'  למעט אותיות ,ת'עד  א'מאותיות הכל  את היובשמות השבטים 
מנת להשלים את האותיות של  ועל .'ק -וצ' האותיות  להם גם וכן היו חסרות .(וד"ה אמר ליה )זוהר פרשת פקודי דף רל ע"א ד"ה תא חזי

 צחקאברהם יהקדושים ' שמות האבות כך שלא יהיו חסרים מכ"ב האותיות של לשון הקודש, נוספו לאבנים גם החושן
 החסרות את ארבע האותיות והם השלימו אלשיך הקדוש' שמות כח, יז ד"ה ובזה יש רמז בחשן המשפט(ה)' י ישורון'טשב'התיבות כן ו ויעקב'

צריך היה וכך היה ניתן לקבל על ידי האותיות שבאבנים כל תשובה ש .(ממהרח"ו בשם יש אומרים )'אור החמה' על זוהר פרשת פקודי דף רל ע"א
 .'אלשיך הקדוש' שמות כח, יז ד"ה ובזה יש רמז בחשן המשפט(עפ"י ) 'תומים'האורים ומ

שמעון לוי ראובן  –על האבן השמאלית  שניים עשר השבטים.היו חקוקים שמות  ובהןהיו שתי אבנים  על כתפות האפוד
והטעם שהיו צריכים להיות כתובים  .)רש"י שמות כח, י( ובנימיןגד אשר יששכר זבולן יוסף  –על האבן ימנית  יהודה דן ונפתלי.

 'תומיםהאורים ו', משום שבשעת שאלת שןחוץ ממה שהיו כתובים על גבי החֹו שמות השבטים גם על שתי האבנים הללו
והתשובה היתה עלה למלחמה?" נבאורים ותומים "האם שאלו אם  ,כגוןמאבני החושן.  השבטים אותיות וקצת התבטל

נשאר שם 'וי', וכן אות ה' מ'יהודה' ו –ונשאר שם 'מעון', וכן האות ל' משם 'לוי'  –ע' משם 'שמעון' האות  "עלה", אז בלטה
לכן היו  ,להתבטל שמים וארץ חלילה יכולים"בביטול" שמם של השבטים אפילו לרגע אחד ש ומכיוון'. הודונשאר שם 'י –

 ,שבחושן איר אותן האבניםלה יכלו 'תומים'אורים וב ששאלובשעה ש כך ,ה כתובים גם על כתפות האפוד-שמות שבטי י
גם . עדיין נמצאים על כתפות הכהן גדולהרי הם ש – בטל חלילה אפילו לרגע אחדיהיה  של השבטים שמםשמבלי וזה 

פֹוד"אפוד שנאמר אסור היה להפריד בין החושן מה מטעם זה ַעל ָהאֵׂ ן מֵׂ ַזח ַהֹחשֶׁ לת בנימן' על טעמי המצוות מצוה )'נח )שמות כח, כח( "ְולֹא יִׂ

 .א דף קלא ע"ב ד"ה נשובה(ק"
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 יםשבטהלפי מעשי  יכותות או מחשהאבנים בחושן היו מאיר

בכדי להראות שכל השבטים  – לעשות את עבודתו היו מאירים כל שנים עשר אבני החושן כאשר היה נכנס הכהן הגדול
)'נחלת בנימן' על טעמי המצוות  חושןבה הכתובים -כל ישראל נכללים בשנים עשר שבטי י, שהרי מסכימים בעבודתו עליהםמים הרשּו

ה ה' יתברך מסתכל בחושן שעל בגדיו דש עם החושן, היקֹוהוכאשר היה הכהן נכנס אל . מצוה ק"א דף קל ע"א ד"ה אבל עוד יתפרש לך(
 והיהחקוקים בחושן  שמות השבטים וכן. לח, ח( 'שמות רבה')על עם ישראל  הסנגורי והיתה מתעוררת ,ונזכר בזכות השבטים

להתמודד עם ופני מלאכי השרת שהיו נמצאים בקודש, לעמוד ללקודש פנימה  בעת שהיה נכנסלכהן הגדול  יםמסייע
 .פרשת תצוה ד"ה ובמדרש מה טעם( 'על התורה שפתי כהן') ם להילחם בומקנא לו ואוחזו ששהיה השטן 

 'ילקוט ראובני')אירה מ האבןתה הי –ה עשה מצו אםו .מכההבחושן  השבטאותו האבן של יתה ה –אם שבט מישראל חטא 

בחושן שהיו אבנים ה שניים עשרהסתכל על  יהושעו ,בעת המלחמהמעל בחרם כאשר עכן  היה כך .פרשת תצוה ד"ה כל השבטים(
ואז  .וישב אות ב(פרשת  'מדרש תנחומא') ידע ששבט יהודה מעל בחרם מזה, כהתהיהודה שבט ול וראה שהאבן של גדהכהן ה אצל

ומעין זה היה כאשר היו כל ישראל על  .)ראה המעשה ביהושע פרק ז( גילה את עכן , הואבאמצעות גורלות שהפיל בתוך שבט יהודה
ב" יחד עמהם אמרועל הר עיבל, ובתוכם היה שבט ראובן על הר עיבל והר גריזים  שֶׁ  ָארּור ֹשכֵׂ ם אֵׂ יועִׂ  ומיד )דברים כז, כ(" ת ָאבִׂ

)'צרור המור' פרשת ויצא ד"ה ואמרו שם כי הכירו כל ישראל שלא חטא ראובן עם אשת אביו אז  חושן.האירו האותיות של ראובן שהיו ב

 .'מעשה הגורל'( –)להרחבה בנושא הגורלות ראה מאמרינו לפרשת פנחס  'נשמות אפרים ומנשה'( –להרחבה על מעשה ראובן ראה מאמרינו לפרשת ויגש ) כל העם(

החלו שלא יאכלו הלוחמים כלום עד הערב. כשראה שאול כי  גזר שאול ,פלשתיםהאחרי שאול ואנשיו רודפים כאשר היו 
 ,האבנים שבחושןאת  הלך וראה לכן .על הגזירה בזה שמישהו אכל ועבר, הבין מיד ישראל לים לגבור במלחמה עתהפלש

 ונלכד בגורל שאול השבטבתוך הפיל גורל הוא אז . וידע ששבט בנימין מעל בחרם – כהתהכי האבן של בנימין והבחין 
ד יֹוָנָתן ְוָשאּול ְוָהָעםשנאמר " , ובגורל ביניהם יצא יונתןויונתן בנו ָלכֵׂ ים ַויִׂ ל ָהָבה ָתמִׂ ְשָראֵׂ י יִׂ ל ה' ֱאֹלהֵׂ ר ָשאּול אֶׁ ָיָצאּו:  ַויֹאמֶׁ

ד יֹוָנָתן ָלכֵׂ י ַויִׂ ין יֹוָנָתן ְבנִׂ י ּובֵׂ ינִׂ ילּו בֵׂ ר ָשאּול ַהפִׂ מיד ו ,שאכל מעט דבש בשעת המלחמה דהֹוהיונתן . מב( –)שמואל א' יד, מא " ַויֹאמֶׁ
ְתַרָצה  – שגגהזאת בעשה הגן על יונתן בטענה כי  העם אך .אותולקח את חרבו ורצה להרוג שאול  להם שאול ולא הרג את ְוהִׂ

 .ד"ה ראה שאול( פרשת תצוה 'ילקוט ראובני')בנו 

 כפלי החושןבתוך  שמות קדושים שהונחו והי 'האורים ותומים'

ראה רש"י יומא  .'תרגום יונתן' שמות כח, ל, עפ"י 'קהלת יעקב' ערך 'או' ד"ה אורים ותומים, ל רש"י שמות כח פסוק) רש''שם המפֹו היה נתון בתוך כפלי החושן

ד"ה כתיב וד"ה תא חזי(  זוהר פרשת פקודי דף רלד ע"ב)תומים' אורים ו' שהיה למעשה שמות קדושים הנקראים בשם  (עג ע"א ד"ה כלפי שכינה

הנקרא קדוש ם היה שֵ  – אורים'ה' .על זוהר פרשת פקודי דף רלד ע"ב ד"ה ואת האורים וד"ה ואינון( )'אור החמה' שם היו נעלמים ושקועים אשר
והם אלו שגרמו לאותיות השבטים שהיו חקוקות על גבי אבני החושן . ע"בהנקרא קדוש ם שֵ  היה – מ"ב, 'התומים'

א  פרשת במדבר דף, 'בגדי אהרן' , 'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת תצוה פ' האורים והתומיםד"ה כתיב וד"ה תא חזי זוהר פרשת פקודי דף רלד ע"ב)להאיר או להחשיך 

י בפסוק " "אֹור"על כפל התיבות  רים''אּו הוא נקרא לכןכיון שבשם מ"ב נברא העולם ו .(ד"ה לוי ע"ב טור ב ים ְיהִׂ ר ֱאֹלהִׂ  אֹורַויֹאמֶׁ
י וַ   בנוייםכל שבעים ושנים השמות שבו הרי מים' משום שהוא כולו 'תמים' ש. וכן שם ע"ב נקרא 'תּו)בראשית א, ג(" אֹורְיהִׂ

 .(פרשת במדבר דף א ע"ב טור ב ד"ה לוי לר' אהרן תאומים )'בגדי אהרן'ש אותיות ומשל

מעשה נדבה  אומן ולאמעשה  לאולפי שהם לא היו יצירת בני אדם,  'האורים ותומים'לעשות את משה רבינו לא הצטווה 
)'קהלת  ירדו מן השמים שמות אלוכי  בשיטה אחת( )רמב"ן שמות כח, ל לחלוטין 'מיםש מעשה'היו הם  אלא, )רמב"ן שמות כח, ל( של ישראל

ְשָפט " שנאמרכפי , הידיעה בה' בתורה נכתבוהם לכן  .יעקב' ערך 'או' ד"ה אורים ותומים( ן ַהמִׂ ל ְבֹחשֶׁ ְשָראֵׂ י יִׂ ת ְשמֹות ְבנֵׂ ְוָנָשא ַאֲהֹרן אֶׁ
יד: י ה' ָתמִׂ ְפנֵׂ ָכֹרן לִׂ ש ְלזִׂ ל ַהֹקדֶׁ בֹו ְבֹבאֹו אֶׁ ל  ַעל לִׂ ת ְוָנַתָת אֶׁ ְשָפט אֶׁ ן ַהמִׂ יםֹחשֶׁ ת  ָהאּורִׂ יםְואֶׁ מִׂ י ה' ְוָהיּו  ַהתֻּ ְפנֵׂ ב ַאֲהֹרן ְבֹבאֹו לִׂ ַעל לֵׂ

ְש ְוָנָשא ַאֲהֹרן  י יִׂ ְשַפט ְבנֵׂ ת מִׂ ידָראֵׂ אֶׁ י ה' ָתמִׂ ְפנֵׂ בֹו לִׂ  .)רמב"ן שמות כח, ל( ל( -כט )שמות כח,  "ל ַעל לִׂ

וזהו מה  ,'א את עצמוׂש'נֹו כפי שהיה ארון הברית א את עצמו'ׂש'נֹובתוך החושן, היה החושן  'האורים ותומים'בזמן שהיו 
ל " על האורים ותומים שנאמר ים ְוָנַתָת אֶׁ ת ָהאּורִׂ ְשָפט אֶׁ ן ַהמִׂ יםֹחשֶׁ מִׂ ת ַהתֻּ ב ַאֲהֹרןְוָהיּו  ְואֶׁ י ה' ַעל לֵׂ ְפנֵׂ  ,)שמות כח, ל(" ְבֹבאֹו לִׂ

ב ַאֲהֹרןְוָהיּו " שן מתוך כפלי החושן, היה החֹו 'תומיםהאורים ו'כאשר הוציאו את אך  ן הכהן.א לאהרלמש לא היוש –" ַעל לֵׂ
ְשָראֵׂ  ְוָנָשא ַאֲהֹרן"בסוף הפסוק נאמר  כךשאו, ועל נֹוא עבור הופך למש י יִׂ ְשַפט ְבנֵׂ ת מִׂ ידאֶׁ י ה' ָתמִׂ ְפנֵׂ בֹו לִׂ משך ') )שמות כח, ל( "ל ַעל לִׂ

מחמת קדושת בגדי הכהונה, ובכללם אבני החושן והאפוד שהכין בצלאל בימי משה רבינו,  .פרשת תצוה ד"ה ונתת אל חושן המשפט( 'חכמה
. ורק ארבע מאות ושמונים שנהבמשך כ – עד ימיו של שלמה המלךאת הכהנים  ושימשו באורח פלאנשמרו אבני החושן 

 .(פרשת תצוה ד"ה ועשית בגדי קודש לר' יהונתן אייבשיץ ת יהונתן'תפאר)'בימי שלמה המלך חיפשו אבני חושן חדשות 

 דרך האותיות שבאבני החושןב'רוח הקודש' היו משיבים  האורים ותומים

ל ָכל שנאמר "מה וזה  .שתשרה עליו רוח הקודש היה צריךהוא  ,באורים ותומים כהןכאשר השתמש ה ר אֶׁ ְוַאָתה ְתַדבֵׂ
ב  י לֵׂ ר ַחְכמֵׂ יוֲאשֶׁ אתִׂ לֵׂ י מִׂ י ַאֲהֹרן ְלַקְדשֹו ְלַכֲהנֹו לִׂ ְגדֵׂ ת בִׂ יו", )שמות כח, ג(" רּוַח ָחְכָמה ְוָעשּו אֶׁ אתִׂ לֵׂ ר מִׂ  מדבר על – "רּוַח ָחְכָמה ֲאשֶׁ
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יובלשון יחיד " דווקא לכן נאמר .'אורים ותומים'ב שהשתמשהכהן  אתִׂ לֵׂ יולא בלשון רבים "" מִׂ אתִׂ לֵׂ ם", אף ששאר הפסוק מִׂ
דף )יומא עומד מול הכהן הגדול  כאשר היה השואלו .פרשת תצוה בסוף ד"ה ואתה תצוה את בני ישראל(תורה שבכתב  'של"ה הקדוש')לשון רבים ב הוא

 הייתה נחהדש' ח הקֹו'רּוו ,(ד"ה תא חזי רל ע"אדף פקודי פרשת זוהר )הכהן ורה על השכינה היתה ש ,לבש את האפוד והחושןש ע"א( עג
ד"ה  רל ע"א דף פקודיפרשת זוהר ) שאלה לפני ה'את השואל הכהן היה  ואז .)'צרור המור' פרשת תצוה ד"ה ועשית חשן משפט(תומים אורים ועל גבי ה

 .(ותא חזי

 ותמופיעשמות השבטים השבאותיות ההיו  )'רקנאטי' פרשת תצוה ד"ה ונתת אל חושן המשפט(ובכוח השם הקדוש של 'האורים' שבחושן 
פקודי פרשת זוהר )פני הכהן הגדול היו מאירים גם  ועמהם (ד"ה ותא חזי רל ע"אדף פקודי פרשת זוהר ) בולטות לחוץו ותעל גבי האבנים, מאיר

)'פתח עינים' להחיד"א יומא פרק א ד"ה  בשם הקדוש של ה'תומים'מכוון  היה א את החושןשנׂש הגדול הכהן אז .(ד"ה תא חזי כל הני רל ע"אדף 

ולהבין  שנגד עיניו, לצרף את האותיותהיה בא בליבו הכוונה ו ,רשת תצוה ד"ה ונתת אל חושן המשפט('רקנאטי' פ'ועיני ראו להרב' בשם הרמב"ן, 
ח רּו'על ידי  היה זהדבר  .(מצוה שיחלהרדב"ז  'מצודת דוד' פרשת תצוה ד"ה ונתת אל חושן המשפט, 'רקנאטי') לשאלותמענה שיתנו ומשפטים  תיבות

כמו  ,בונחה  עד אשר היתה ()'צרור המור' פרשת תצוה ד"ה ועשית חשן משפטעליו גם נמשכה ו שהיתה על האורים והתומים 'דשהקֹו
 .)'צרור המור' פרשת תצוה ד"ה וכמו שהארון הוא ראש( היתה נחה על ארון העדותהיא ש

שהיו מאירים בכוח סגולתם את השמות שבאבני החושן לעיני הכהן השואל במשפטם לפי  'אורים' קראונהאורים ותומים 
פרשת תצוה ד"ה  לר' אברהם סבא חיו של מרן השו"ע 'צרור המור') על שהיו משלימים כוונת השואל 'תומים'שאלתו. ונקראו את שיג על מנת שי

הם כי  'תומים' ונקראו ,מאירים את דבריהם יוהי כ 'אורים'. ויש אומרים שנקראו ל('תרגום יונתן' שמות כח, ראה ו וכמו שהארון הוא ראש.
 ובזה .(בג ע"עדף יומא גמ' ) אינה שבה ריקם 'אורים ותומים' זירתגשלפי  ,פי מה שהורו כך היהככלומר  ,דבריהםאת  השלימו

 גזירתאך  יונה בן אמיתי,הנביא אצל שהיה יכולה לחזור כמו ממעלת נביא, לפי שנבואת נביא גבוהה יותר  םמעלת היתה
)ראה  'דשרוח הקֹו' ה על הכהןשרכאשר ו בקדושה וטהרה התנעשש ובלבד ,ע"ב( יומא דף עגגמ' )רש"י אינה חוזרת אורים ותומים 

 .רמב"ן שמות כח, ל ד"ה והענין(ה

 לשאול באורים ותומים 'רוח הקודש' הביא אתבמחנה ש ארון הברית

העם שאל באורים , )ראה ספר שופטים פרק כ(כאשר נאספו כל ישראל להילחם בשבט בנימין על דבר מותה של הפילגש בגבעה 
ל "שנאמר  כפיתומים, ו ית אֵׂ מּו ַוַיֲעלּו בֵׂ יםַוָיקֻּ אֹלהִׂ ְשֲאלּו בֵׂ ן  ַויִׂ ְנָימִׂ י בִׂ ם ְבנֵׂ ְלָחָמה עִׂ ָלה ַלמִׂ ה ָלנּו ַבְתחִׂ י ַיֲעלֶׁ ל מִׂ ְשָראֵׂ י יִׂ ַויֹאְמרּו ְבנֵׂ

ר ה'  ָלהַויֹאמֶׁ מעם  למרות זאת לא הצליחו ונפלואך  –האורים ותומים  ּורהֹועשו כאשר הם אכן ו .)שופטים כ, יח(" ְיהּוָדה ַבְתחִׂ
וכן בפעם השנייה כאשר שוב שאלו  .(ד"ה אמנם לכאורה תחילת דרוש ד'חלק א'  לר' יהונתן אייבשיץ 'דבשיערות ') ישראל עשרים ושניים אלף איש

ם בְ , שנאמר "באורים ותומים ישראל ְלָחָמה עִׂ ת ַלמִׂ שֶׁ יף ָלגֶׁ אֹמר ַהאֹוסִׂ ְשֲאלּו בה' לֵׂ ב ַויִׂ רֶׁ י ה' ַעד ָהעֶׁ ְפנֵׂ ְבכּו לִׂ ל ַויִׂ ְשָראֵׂ י יִׂ י ַוַיֲעלּו ְבנֵׂ נֵׂ
נְ  י בִׂ ן ָאחִׂ ָליוָימִׂ ר ה' ֲעלּו אֵׂ )עפ"י  איש אלף שמונה עשרשוב לא הצליחו ונפלו מעם ישראל אך , ואכן כך עשו .כג()שופטים כ, " ַויֹאמֶׁ

  .'יערות דבש' חלק א' תחילת דרוש ד' ד"ה אמנם לכאורה(

 פעם השלישיתהשרק  לפי ,היאוהסיבה את בני בנימין.  ניצחאכן צדקו ועם ישראל  'האורים ותומים' השלישיתבפעם  ורק
ועל אבני  השואל באורים ותומיםהכהן על  'רוח הקודש' השפיע אשר והוא, השכינה רתהשבו ש ארון הברית היתה בפני

ל בה'"שנאמר כאשר שאלו בפעם השלישית מה וזה  .ואז באה התשובה על נכון – החושן ְשָראֵׂ י יִׂ ְשֲאלּו ְבנֵׂ ית ְוָשם  ַויִׂ ֲארֹון ְברִׂ
ים ם: ָהֱאֹלהִׂ ים ָההֵׂ י בִׂ  ַבָימִׂ ם ְבנֵׂ ְלָחָמה עִׂ את ַלמִׂ ף עֹוד ָלצֵׂ אֹמר ַהאֹוסִׂ ם לֵׂ ים ָההֵׂ ד ְלָפָניו ַבָימִׂ ן ַאֲהֹרן ֹעמֵׂ ְלָעָזר בֶׁ ן אֶׁ יְנָחס בֶׁ ן ּופִׂ ְנָימִׂ

ר ה' ֲעלּו  ְחָדל ַויֹאמֶׁ ם אֶׁ י אִׂ ָךָאחִׂ ּנּו ְבָידֶׁ ְתנֶׁ י ָמָחר אֶׁ ' בשם אמנם לכאורה'ד"ה ד"ה 'כלל הדבר' ערות דבש' חלק א' תחילת דרוש ד' )'י כח( –)שופטים כ, כז " כִׂ

 .('ארון הברית' –)להרחבה על ארון הברית ראה מאמרנו לפרשת תרומה  האברבנאל(

יהּוָדה ַויֹאַמר ְשַמע ה' " ברכתו של שבט לוי, כפי שנרמז בסמיכות להאורים ותומים היו משמשים את המלכים קֹול ְוזֹאת לִׂ
י ָאַמר  ְיהּוָדה וִׂ ְהיֶׁה: ּוְללֵׂ ָצָריו תִׂ ר מִׂ זֶׁ ּנּו ָיָדיו ָרב לֹו ְועֵׂ יאֶׁ ל ַעמֹו ְתבִׂ יָךְואֶׁ יָך ְואּורֶׁ מֶׁ יש חֲ  תֻּ ָךְלאִׂ ידֶׁ כלומר האורים  – ח( -ז )דברים לג, " סִׂ

)'צרור המור' פרשת זאת הברכה ד"ה וכן סמך  בפסוק לפני כןוהתומים שניתנו ללוי משמשים את המלך החסיד משבט יהודה המוזכר 

הוא יצא ללא  ,פרק כג( )ראה מלכים ב'עבר בארצו אשר להילחם בפרעה נֹכה מלך מצרים  יאשיהו המלךיצא אשר . אמנם כלוי(
ייצא  הארוןשמא חשש במקום ניסתר מ 'ארון הברית'גנז את הוא כבר התייעצות עם 'האורים ותומים', היות שקודם לכן 

נפל ואז יאשיהו  –על מנת לשאול באורים ותומים  לא היה 'רוח הקודש'על כן גם  הברית ארוןאת היה וכיון שלא  .לגלות
 .דרוש ד' ד"ה כלל הדבר( )'יערות דבש' חלק א' תחילת במלחמה

היו אז  האורים ותומים ,אך עם זאת .'החושן' כוללבגדיו  שמונת בכללבוש גדול הכהן הגם בזמן בית המקדש השני היה 
)'פתח עינים'  במקדש 'רוח הקודש' ורהש היתה לאש מחמתוזה  ,לא היו נשאלים בהםש בכך (כא ע"בדף יומא  גמ' ראה) "חסרים"

בבית שני,  'אורים ותומים'הכי מה שחסרו  ויש אומרים. (' בדעת הרמב"ם ובעלי התוספותואורים ותומים כתבו'יומא פרק א ד"ה  על גמ' להחיד"א
יומא פרק א ד"ה  על גמ' 'פתח עינים' להחיד"א, )'קהלת יעקב' ערך 'או' ד"ה אורים ותומים נגנזוו אותם שמות הקודש שהיו בין כפלי החושןהכוונה ל

היו יודעים את הניקודים והצירופים משמות עוד שבזמן בית המקדש השני לא ו .הרמב"ן. עיי"ש(ו' בדעת רש"י ותומים כתבוואורים '
יומא על גמ' )'פתח עינים' להחיד"א  בבית המקדש הראשון 'תומיםהיה מכוון הכהן גדול 'באורים וכפי ש הקודש של 'שם המפורש'

 .פרק א ד"ה ועיני ראו להרב(
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 'התרפים' ו'האפוד' מצד הטומאה םו'האפוד' מצד הקדושה וכנגד'החושן' 

. ועניין התרפים הוא, כי של אומות העולם תה טומאת 'התרפים והאפוד'של עם ישראל, הי כנגד קדושת 'החושן והאפוד'
הוא  'תרפים' לכןי זה היו מתרפאים מחוליים. ל ידוע והמזלות בחכמת הרפואה באמצעות הכוכביםבימי קדם היו בקיאים 

שד ורוח רעה  התרפיםעל  אבל אחר זמן התגלגל הדבר שעשו קסמים והרכיבוודבר זה היה מותר לעשותו.  – תרופהמלשון 
ולבשו  ,תחת אצילי ידיהם את התרפיםי שהיו ׂשמים על ידהיה אומר להם עתידות  והואויר, והשוכנות בא מהרּוחֹות

באמצעות  היה עונה ורוח רעה שדהאותו  שאלו שאלה אזיוכאשר  אותיות. ותסינר מאחוריהם ובו קבועשהוא מעין  'אפוד'
מנבא להם עתידות ולא היה כלומר ש רק בלשון ספק. מנבא להם, אך. ודבר זה היה האותיות הקבועות באפוד שבגביהם

 .לרבי יהונתן אייבשיץ פרשת תצוה ד"ה ועשו את האפוד( 'תפארת יהונתן') היו מבינים בבהירות את דברי הנבואה

מייעץ  והיה החושן אותיות השבטים.היו על ליבו של הכהן ובו  'החושן' את קדושהבצד ההיה  ' שבטומאההתרפים'לעומת 
 מאחורי גבו, שלא היה משתמש בו לחיזוי עתידות 'דאפֹו'לכן היה לכהן הגדול גם  ברורים וודאיים. דבריםב מה לעשות

 .פרשת תצוה ד"ה ועשו את האפוד( 'תפארת יהונתן') ד של הגוייםשן לאפֹובין החֹו, לדש לחֹואלא שכל מטרתו להורות את ההבדל בין הקֹו
יל , שנאמר "שבמקדש אסור שייפרד החושן מעל האפוד מטעם זה היה ְפתִׂ ֹפד בִׂ ל ַטְבֹעת ָהאֵׂ ַטְבֹעָתיו אֶׁ ן מִׂ ת ַהֹחשֶׁ ְרְכסּו אֶׁ ְויִׂ

פֹוד  ב ָהאֵׂ שֶׁ ְהיֹות ַעל חֵׂ ת לִׂ לֶׁ פֹודְתכֵׂ ַעל ָהאֵׂ ן מֵׂ ַזח ַהֹחשֶׁ י " הנביא ואמר .ד"ה ששה משמותם( פרשת תצוה )'שפתי כהן על התורה' )שמות כח, כח( "ְולֹא יִׂ כִׂ
ָבה  ין ַמצֵׂ ַבח ְואֵׂ ין זֶׁ ין ָשר ְואֵׂ ְך ְואֵׂ לֶׁ ין מֶׁ ל אֵׂ ְשָראֵׂ י יִׂ ים יְֵׂשבּו ְבנֵׂ ים ַרבִׂ יםָימִׂ פֹוד ּוְתָרפִׂ ין אֵׂ  טזדף ערכין  גמ' ,פח ע"בדף זבחים גמ' )הושע ג, ד( ) "ְואֵׂ

פֹודאף על שלא יהיה לעם ישראל "א על לעתיד לבותנבא שה הנביאכלומר , ע"ב( לא יפנו אל הם בכל אופן ה הרי שששבקדּו "אֵׂ
ים"ה  .ג, ד( ' הושעמצודת דוד')לחזות עתידות  "ְּתָרפִׂ

  מקדשבהדומים לחושן ולאפוד ש ב'אפודי בד'היה נפֹוץ  שימוש

ן הכהן את שם ע"ב אהרללימד  הוא, בתוך החושן לאחר שנתן משה רבינו את השמות הקדושים של האורים והתומים
וכל השמות הקדושים שבחושן עברו במסורת יחד עם סודות תורה נוספים לשאר גדולי  .דף כה ע"ב טור ב( 'רזיאל המלאך') שבחושן

ְבָיָתר כפי שנאמר " ,הופקד אצל אביתר הכהןאשר  אחר 'אפוד' כן גםלפיכך היה ביד דוד המלך ישראל. חכמי  ְבֹרַח אֶׁ י בִׂ ַוְיהִׂ
יָלה  ד ְקעִׂ ל ָדוִׂ ְך אֶׁ לֶׁ ימֶׁ ן ֲאחִׂ פֹודבֶׁ ְסַגר ָלבֹוא  ָיַרד ְבָידֹו: אֵׂ י נִׂ י כִׂ ים ְבָידִׂ ַכר ֹאתֹו ֱאֹלהִׂ ר ָשאּול נִׂ יָלה ַויֹאמֶׁ ד ְקעִׂ י ָבא ָדוִׂ ַויַֻּגד ְלָשאּול כִׂ

יַח: ם ּוְברִׂ יר ְדָלַתיִׂ ל ֲאָנשָ  ְבעִׂ ד ְואֶׁ ל ָדוִׂ יָלה ָלצּור אֶׁ ת ְקעִׂ דֶׁ ְלָחָמה ָלרֶׁ ת ָכל ָהָעם ַלמִׂ י ָעָליו ָשאּול  יו:ַוְיַשַמע ָשאּול אֶׁ ד כִׂ ַדע ָדוִׂ ַויֵׂ
יָשה  ן ַהגִׂ ְבָיָתר ַהֹכהֵׂ ל אֶׁ ר אֶׁ יש ָהָרָעה ַויֹאמֶׁ פֹודַמֲחרִׂ כדמות האפוד של משה היה  של דוד המלך אפודהו .(ט - ו, כג שמואל א') "ָהאֵׂ

  ., 'רקנאטי' פרשת תצוה ד"ה ונתת אל חושן המשפט(ד"ה ואפשר שאחרי לשמות כח, )'רמב"ן'  בדרק שהיה עשוי מ ,'ודששן הקחֹו'רבינו ובו חושן כדמות 

ם " האדומיעלה את ארון הברית מבית עובד ההוא בשעה ש המלך כך נאמר על דודו יִׂ יל בּוץ ְוָכל ַהְלוִׂ ְמעִׂ יד ְמכְֻּרָבל בִׂ ְוָדוִׂ
ים ּוְכַנְנָיה ַהַשר ַהַמָשא ת ָהָארֹון ְוַהְמֹשְררִׂ ים אֶׁ ים  ַהֹּנְשאִׂ פֹוד ָבדַהְמֹשְררִׂ יד אֵׂ כלומר  דברי הימים א' טו, כז(עפ"י ) )דברי הימים א' טו, כז( "ְוַעל ָדוִׂ

יל" לבש רצה לכבד את ארון ה' לכן דוד המלךש פֹוד ָבד"לבש ארוך כלבוש הכהנים וכן " ְמעִׂ 'חומת אנך' להחיד"א על דברי הימים א' ) "אֵׂ

י ה' ַנַער ָחגּור " בצעירותו אצל שמואל הנביאנאמר  וכך גם. (בשם הרב אבן יחיא טו, כז ת ְפנֵׂ ת אֶׁ ל ְמָשרֵׂ פֹוד ָבדּוְשמּואֵׂ  .)שמואל א' ב, יח(" אֵׂ
ְךשנאמר "כפי  ,נים היו הכהנים לבושים אפודי בדבנוב עיר הכה וגם לֶׁ ר ַהמֶׁ ג  ַויֹאמֶׁ ֹסב דֹואֵׂ ים ַויִׂ ג ֹסב ַאָתה ּוְפַגע ַבֹכֲהנִׂ ְלדֹואֵׂ

יש  ָשה אִׂ ים ַוֲחמִׂ ת ַביֹום ַההּוא ְשֹמנִׂ ים ַוָימֶׁ ְפַגע הּוא ַבֹכֲהנִׂ י ַויִׂ פֹוד ָבדָהֲאֹדמִׂ א אֵׂ , ד"ה ואפשר שאחרי לשמות כח,  'רמב"ן') )שמואל א' כב, יח(" ֹנשֵׂ

 בטומאה. וים ששימשיאפודים אלו היו משמשים בקדושה וטהרה, בשונה מהאפוד של הגוו פרשת תצוה ד"ה ונתת אל חושן( 'רקנאטי'

הכהן שאלות בנושאים שונים ולקבל מענה, ובלבד שבאמצעותו ניתן לשאול והיה , מאוד היה נפֹוץ 'אפוד בד'השימוש ב
 אז והיו .(להגר"א שמואל א' סעיף קנג ד"ה ותען חנה 'קול אליהו') רה עליוֹוש 'רוח הקודש'היתה שהשואל הכיר את השמות הקדושים וכן 

 'טעמי המצוות'פרשת תצוה ד"ה האורים והתומים,  להאר"י ז"ל 'ספר הליקוטים') בהם ממקום למקום כדי לשאול יםרגילים להוליך את האפוד

, והותר הכהן הגדולרק אצל בשימוש  היו 'תומיםהאורים ו'אך לעומתם  .פרשת תצוה ד"ה מצות אפוד וחושן( 'ליקוטי תורה'למהרח"ו על 
דווקא  בהם היה והשימוש .עג ע"ב(דף יומא גמ' ) רק עבור מלך מישראל, סנהדרין או כל מי שהציבור היה צריך לו בהםלשאול 

 .)'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם בחלק 'ערכי הכינויים' אות א' ערך אורים( במשכן או במקדש

ת שנאמר " ק שפתיה נעותר רמתפללת כאשאת חנה  ראה עלי הכהןשלפי  .טעה בחנהעלי הכהן  מחמת כן רֶׁ יא ְמַדבֶׁ ְוַחָּנה הִׂ
עַ  ָשמֵׂ יָה ָּנעֹות ְוקֹוָלּה לֹא יִׂ ָבּה ַרק ְשָפתֶׁ יָרההיה  הואו ,(, יגא שמואל א') "ַעל לִׂ  תמה על זהוידע שהיא מהנשים הצדקניות, על כן  ַמכִׂ

החליט להשתמש באפוד בד על כן  זה,כ דבר שלא הותר עבורלפי  'אורים ותומים'לשאול ב היה יכוללא עלי ו מאוד.
רה כלומר כש ה'-ר-ש-במקום לצרפם לתיבה 'כו .ר'-ש-כ-ההאותיות 'לו  ששאל עליה, בלטו והאירו יואחר הפרטי שלו.

בצירוף  לטעות היה יכולוהסיבה שעלי כלומר שיכורה מיין.  ה'-ר-כ-'שתיבה ט לצרפם להחליהוא וצדיקה במעשיה, 
 ('קול אליהו' להגר"א שמואל א' סעיף קנג ד"ה ותען חנה) שבמקדש ולא ב'אורים ותומים'שלו  'אפוד בד'שאל במשום שהוא  היא, האותיות

 .שדבריהם מדויקים כחוט הׂשערה
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