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 תומיםהאורים והגורל 
עולות  בומהעיון  .בפרשתנו, פרשת תצווה, ממשיכה התורה לפרט את הציווי על המשכן

וראה בה ההוראה על בניית המשכן ואביזריו רציפותהפסקת שאלת מספר שאלות, כגון: 

נתעכב על אחד מהנושאים  , ועוד.בגדי הכהונה ובחירת אהרון ובניו, על הפעלתו

 האורים והתומים:  –המצריכים עיון 

על לב אהרון בבאו לפני ד',  המשפט את האורים ואת התמים והיו שן"ונתת אל ח

 .1ן את משפט בני ישראל על לבו לפני ד' תמיד"ונשא אהר

 

 ,שיטה אחת .ובחז"ל יש לכך שתי שיטותתומים, אורים ומהם אותם  התורה לא מפרשת

שהיה מונח  שם המפורשכתב הכוונה לש נוקטתבתרגום יונתן,  ומקורה ש"ירנזכרת בה

 :בתוך החושן

פלי ככתב שם המפורש שהיה נותנו בתוך  הוא –ת התמים' א"'את האורים ו

 החושן, שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם דבריו".

 :כוונה לאבני החושן עצמןשהנוקטת ', לקח טובמדרש 'נזכרת בה ,שיטה אחרת

והאורים והתומים הם היו שנים עשר אבנים, אורים שבהם מאירים עיני ישראל "

 .2"בשאלתם, תומים שמתממים את דבריהם

 

, מבין אורים ולתומיםשרק ל – "תמיםהאורים ואת הדייק בלשון הפסוק: "את הרמב"ן מ

הוסיפה התורה את ה'א הידיעה, ומכאן הוא מביא ראיה לשיטת רש"י. בנוסף  כל הכלים,

בין הנבואה שתווך כניצבת ב אורים והתומיםבאת מדרגת הגילוי האלוקי שמגדיר הרמב"ן 

 בת הקול:בין ל

"כי לא היו מעשה אומן ולא היה לאומנין ולא לקהל ישראל בהם עשה ולא נדבה 

והיו מעשה  ,והוא כתבם בקדושה ,כלל, אבל הם סוד מסור למשה מפי הגבורה

קדושים מכוחם יעה... והעניין הוא כי היו שמות שמים, ולכך יזכירם סתם וביד

 ..מאבני החושן אל עיני הכהן השואל במשפט". תיאירו האותיו

וזאת מדרגה ממדרגת רוח הקודש, היא למטה מן הנבואה ולמעלה מבת קול, 

  .3ופסקו אורים ותומים"שמשתמשים בה בבית שני לאחר שפסקה הנבואה 

 

                                                           
 שמות כח, ל. 1
'מאור עיניים' בתצווה כט, טו. וראה 'תורה שלמה' )תצווה פה( שהרחיב את היריעה בסוגיה זו, ו 2

 .מט-מו
 וכן הוא ב'מורה נבוכים' ב, מה. שמות כח, ל. 3
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 וגורל 'תומיםאורים ו'

מספר מכך עולה קשרים גלויים וסמויים קושרים בין הגורל לבין האורים והתומים. 

 :מקומות בתנ"ך

על  והן ,האורים והתומיםעל ידי הן  – נעשתהלשבטים  ארץ ישראל חלוקתה של .א

 . 4ידי הגורל

, ונחלקו בדבר שבט יהודה כיצד נלכדפרשת חרם עכן. בכתוב לא התפרש  .ב

, ואילו האברבנאל פירש האורים והתומים שהיה זה על ידיים: רש"י ביאר מפרשה

 . 5על ידי גורל שהיה זה

, אמר הכתוב: "ויקרב את שבט בנימין... וילכד שאול בן קיש"אף כאן  .בחירת שאול .ג

ביאר  הרד"קים: רש"י ביאר שנלכד בגורל, ואילו מפרשנחלקו הולא פירש כיצד, ו

הקריב שמות כל שילב ביניהם: "שם ' מצודת דודעל ה'בשנלכד באורים ותומים. 

 . 6"להטיל הגורל האורים והתומיםהשבטים לפני 

במלחמת שאול בפלישתים שואל שאול בד' האם ירד אחרי הפלישתים, ולא מקבל  .ד

בירור: "ויאמר שאול אל ד'  הוא מבין שאחד מן העם חטא, ומבקש לערוךמענה. 

 .7תן גורל אמת"" ופירש רש"י: –אלוקי ישראל הבה תמים" 

 כדלהלן. הפסוק במשליאת ן לפרש נית גורלבין הל האורים והתומיםלאור היחס שבין 

 'ומד' כל משפטו', 'יוטל גורל' – על לב אהרון – 'בחיק' :חיק יוטל גורל ומד' כל משפטו""ב

 .האורים והתומיםמשפט  –

 

הם עתידים כדברי הרמב"ן לעיל, אולם בית שני, זמן ב באורים ותומים נפסקהשימוש 

, ונתפרש בגמרא כברכה לעתיד 8נחמיהבו עזראבלהתחדש לעתיד לבוא. חידוש זה נזכר 

 :לבוא

משחרב בית המקדש הראשון בטלו ערי מגרש, ופסקו אורים ותומים, ופסק מלך "

התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש מבית דוד. ואם לחשך אדם לומר: 'ויאמר 

כאדם שאומר לחבירו עד שיחיו : , אמרו לו'הקדשים עד עמוד כהן לאורים ותומים

 .9מתים ויבא משיח בן דוד"

 

 

 

                                                           
 .בבא בתרא קכב ע"א 4
סנהדרין רש"י יהושע ז, טז )אמנם לכידת בית האב והלאה הייתה בגורל(. אברבנאל שם י. וראה  5

  ורלב"ג, ובפירוש המשניות לרמב"ם סנהדרין ו, ב. מג ע"ב, וברש"ש שם. וראה ברד"ק
 כא.-שמואל א י, כ 6
 שמואל א יד, מא. 7
עזרה ב, סג: "ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורים  8

 בנחמיה ז, סה. פסוק זה חוזר על עצמו כמעט מילה במילהולתמים". 
 ' ערך 'אורים ותומים'.לסוטה מח ע"ב. וראה 'אוצר ישרא 9
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 גורל נוכרי וגורל ישראלי

לכלכל את צעדיו  –עתיד, וביתר דיוק אדם לדעת את ההמרצונו של  תנובע הגורלהטלת 

מכאן אופני הנחש והקסם למיניהם, שעל ידם מבקשים על סמך העתיד הצפוי לו.  הווהב

וקיות קדומה שאף ח א שישנה איזויה הנחת יסודם. אומות העולם לדעת את העתיד

האורים הנחת היסוד של לעומת זאת,  .10עליה הם מנסים לעמודו ,האלוה משועבד לה

באורים שאלה הונו הוא הקובע כל חוקיות, וים ברצהאלוק –שונה בתכלית  והתומים

 .שמטרתה לדעת מהו רצונו באלוקיםותומים היא בעצם שאלה 

. , ולא רק ביחס בין האורים והתומים לנחש והקסםגורל עצמותוך האף ב כפילות זו קיימת

ביונה: "ויפילו  כך אצל אומות העולם,כאמור, אך גם  ישראל, אנו מוצאים את הגורל אצל

לם שונה הוא הגורל הנוכרי מזה . או11גורלות", ובתהילים: "ועל לבושי יפילו גורל"

שאליה כפוף,  ,הגורל הנוכרי עניינו העמידה על החוקיות הטבעיתבעוד ש –הישראלי 

וידיעת  השאלה באלוקיםעניינו הוא לפני ד' והגורל הישראלי , והיםלדעתם, גם האל

 .12רצונו

ליבם זה קשור עם היו מונחים על לב אהרון. לב  רל הישראלי,, שהם הגוהאורים והתומים

 –גם אם ישנים ישראל והלב הוא הרצון,  .13שעליו נאמר: "אני ישנה ולבי ער" של ישראל

 תשהגורליות הישראלי משמעות הדבר. 14האלוקי ןצורלהם קשורים הרי שבחיותם וליבם 

 .15לא להשפיע עליואך , זה רצון דעתהוא להתומים האורים וייעוד ו רצון ד',ב קשורה

 

 פור הוא הגורל

 לה בפלאיותו. אם עד עכשיוגם במגילת אסתר אנו מוצאים הפלת גורל, וכאן הוא מתג

משמש אצל אומות העולם מצד אחד, ואצל ישראל מצד שני, עמדנו על השניות שבגורל, ה

כריות אל וגורל עצמו מתהפך מהשלילה אל החיוב, מהנאותו הרי שעתה נראה כיצד 

, שסופו שהתהפך 16הישראליות. הוא הגורל שהטיל המן: "הפיל פור הוא הגורל לפני המן"

  נו.ילפור

את החוקיות העיוורת , השולל את האמונה ל את המקרהסמבראייה חיצונית הגורל מ

: "אשר קרך עליו נאמר, לקשל עמ שורשו. מקרה זה הוא טבועה בשורש המציאותשכביכול 

בגורל מתגלה הרצון האלוקי. דווקא אולם ביסוד המקרה עצמו טמונה האמונה, ו. 17בדרך"

                                                           
 עברית ערך 'גורל'. הילופדיקאנצ, ראה טליסטיעל כן הם פרחו בעולם אלילי ופ 10
 יונה א, ז. תהילים כב, יט. 11
 ."לה לפני ד'וישלך להם יהושע גורל בש" :יח, ייהושע  12
 שיר השירים ה, ב. 13
 הלב הוא הרצון, ראה 'מורה נבוכים' א, לט. 14
 אחרי מות.ראה 'עקדת יצחק' שער סג,  15

ויחסם לגורל, ראה: אנציקלופדיה תלמודית ערך 'אורים ותומים' וערך  האורים והתומיםבעניין 
 מקראית(.העברית וה'גורל' )וכן באנציקלופדיה 

 אסתר ג, ז. 16
 דברים כה, יח. 17
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, , במקרהשלו דווקא על ידי האחיזה ביסודו ומחייתו של עמלק מתקיימת תוהשבתכך 

 והפיכתו לגילוי האמונה.

מתגלית  הטלת הגורל,באי הידיעה, שדווקא ב משום ,'עד דלא ידע'זהו עניינו של הפורים: 

הכתוב: "כי לא ינוח  הוא הגורל עליו מדבראלוקי,  שיש גורל יעה הגדולההאמונה והיד

מטפיסי ואלילי  הגורל הפך ממושג "אתה תומיך גורלי". , ו:שבט הרשע על גורל הצדיקים"

בליבו של  – יוטל גורל" בחיק": ית הוראה חדשהישראלה קיבל באמונלביטוי של אמונה, ו

 ."ד' כל משפטו"ממתגלה ש ובאמצעותום של ישראל, באהרון ובלי

 

 ,ההתבוננות הפרסית, הנכרית ."פור הוא הגורל"טביות זו נעוצה בצמד המושגים: וק

מיחסת את ייחודו של היום לפור, לצדדים המקריים שבדבר, ואילו העברי יאמר: גורל, 

ש של וחדת כהן גדול ביום הכיפורים. הניבובגורל נחלו את הארץ, והגורל הוא שמשמש בע

פן אחד בעולמנו הריאלי, והשני  יתה בת שני פנים:המן היה נכון, אלא שמשמעותו הי

את פקודת  ית. יום יפה לפורענות היה יום יג אדר, ולכן אף כתבובעולם התכנית האלוק

ניסן, אלא שנהפכה מחשבתו של המן לפורענות על ראשו. סיסמת 'ונהפוך יג -ההשמדה ב

הוא  –כיסודה של המגילה היא מונחת, הפור לכופר  שהפכה להיות סיסמת היום, ,הוא'

 .18"פורינוהגורל למאמין. "כי פור המן נהפך ל

 

 ורפההופיע  עם חורבנו של בית ראשון פסקו האורים והתומים, אך מיד לאחר מכןאכן, 

העולם, בבחינת גורל  הסתכלות חדשה עלהאמונה. בפורים התגלתה א וההוא הגורל, 

 19והלאה. בית שניתקופת להכנה ואמונה, ששימשה 

 
 :20נמצאנו למדים

בצורה סתומה. יש מן המפרשים שביארו שאלו הם אבני החושן ויש האורים והתומים בא בפרשתנו הציווי על 

 יסוד והמשותף להם הוא ורל,ין הגיחס בינם לבשקיים  ממספר מקורות עולהשביארו שזהו כתב שם המפורש. 

שאלה השליליים, לבין ה ענייני הניחוש והקסםבין  –זה מתפצל בין החיוב לשלילה יסוד . ניסיון ידיעת העתיד

ישנה חוקיות קדומה שאף האלוק כפוף אליה.  האם –בהנחת היסוד החיובית. יסוד ההבדל הוא  באורים ותומים

א שרצון בנחש והקסם, ואילו אמונת ישראל הילעמוד  מנסים אומות העולם סבורים שישנה כזו, ועליה הם

 מןגילת אסתר גורלו השלילי של הלגלות באורים ותומים. במ חפציםהם הוא שורש כל חוקיות, ואותו  האלוקים

אף '. הגורל עלול לסמל את המקרה בו נאחז עמלק, אולם בו עצמו פורינו'פור המן נהפך לב, ומתהפך לחיו

יסוד ה'ונהפוך  הוזדיעה והאמונה הגדולה, ודווקא באי ידיעת הפורים מתגלית הי ,להיגלות האמונה. כך מסוגלת

בפור הוא הגורל שהתגלה בפורים,  הומרו – ראשון, שפסקו בסוף בית האורים והתומיםהוא' המתגלה בפורים. 

 21 בית שני והלאה.תקופת שימש הכנה לאשר 

                                                           
 'פורים במשנת ר' צדוק'.  :במאמר עוד ראה 'רסיסי לילה' ס' יח, לא, נח. וראה 18
ערך גורל  'שדי חמד', 'פאת השדהע"ג. 'ר' תספר חסידים' סנהדרין מג. 'מרגליות היםעוד 'וראה  19

 סימן יד.
 תוספת זו הינה מדברי העורך. 20
 נאמרה בשנת ה'תשכ"ט. שיחה זו  21
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