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  ג'התשעאדר                                           ד "בס

  

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

   האפוד והחושן
  )נית שרון רימוןהרבשל  על פי שיעור(ויקהל פקודי לפרשת 

  
  :ט"ל, שמות. 1
ֵדי ְׂשָרד ּוִמן ַהְּתֵכֶלת ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ַהָּׁשִני ָעׂשּו ִבגְ ) א(

ְלָׁשֵרת ַּבּקֶֹדׁש ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר 
  ...ַוַּיַעׂש ֶאת ָהֵאפֹד) ב: (ֶאת מֶֹׁשה' ִצָּוה ה

  : ח"שמות כ. 2
 ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו חֶֹׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֶֹנת ד 

קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך - ַאְבֵנט ְוָעׂשּו ִבְגֵדיַּתְׁשֵּבץ ִמְצֶנֶפת וְ 

   .ִלי-ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו
  : בפירושו הארוך, אבן עזרא. 3

ולא יזח מעל , כי הוא גדול מהחושן, "האפוד"וטעם 
  .הֵחֶׁשב

  :'ז, ה"שמות כ. 4
  ַאְבֵני ׁשַֹהם ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים ָלֵאפֹד ְוַלחֶֹׁשן

  :ח"שמות כ. 5
ּו ֶאת ָהֵאפֹד ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ּתֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְוָעׂש) ו(

  :ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב
  :ְׁשֵּתי ְכֵתפֹת חְֹברֹת ִיְהֶיה ּלֹו ֶאל ְׁשֵני ְקצֹוָתיו ְוֻחָּבר) ז(
  ְוֵחֶׁשב ֲאֻפָּדתֹו ֲאֶׁשר ָעָליו ְּכַמֲעֵׂשהּו ִמֶּמּנּו ִיְהֶיה) ח(

  : ָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזרָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְר 
  : ד,י על שמות כח"רש. 6

ולבי , לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירוש תבניתו
, רחבו כרוחב גב איש, אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו

כך , כמין סינר שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסים
  ...מעשהו מלמטה

שהרי , גורה לבדהואי אפשר לומר שאין בו אלא ח ...
ואחר כך , "ויתן עליו את האפוד) "ז,ויקרא ח(נאמר 

למדנו שהחשב הוא "... ויחגור אותו בחשב האפוד"
  .והאפוד ֵׁשם תכשיט לבדו ,החגור

 ואי אפשר לומר שעל שם שתי הכתפות שבו הוא קרוי 
, "שתי כתפות האפוד) "פסוק כז(שהרי נאמר , אפוד

והחשב ֵׁשם , פות ֵׁשם לבדוהכת, למדנו שהאפוד ֵׁשם לבד
   .לבד

 על ,שעל שם הסינר של מטה קרוי אפודלכך אני אומר 
) ז,ויקרא ח(כמו שנאמר , שם שאופדו ומקשטו בו

, והחשב הוא החגור שלמעלה הימנו, "ויאפוד לו בו"
  ".והכתפות קבועות בו

  :ח"שמות כ. 7
ֲעֵליֶהם ְׁשמֹות ְוָלַקְחָּת ֶאת ְׁשֵּתי ַאְבֵני ׁשַֹהם ּוִפַּתְחָּת ) ט(

  :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
ִׁשָּׁשה ִמְּׁשמָֹתם ַעל ָהֶאֶבן ָהֶאָחת ְוֶאת ְׁשמֹות ַהִּׁשָּׁשה ) י(

  :ַהּנֹוָתִרים ַעל ָהֶאֶבן ַהֵּׁשִנית ְּכתֹוְלדָֹתם
ַמֲעֵׂשה ָחַרׁש ֶאֶבן ִּפּתּוֵחי חָֹתם ְּתַפַּתח ֶאת ְׁשֵּתי ) יא(

ָרֵאל ֻמַסּבֹת ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב ָהֲאָבִנים ַעל ְׁשמֹת ְּבֵני ִיְׂש 
  :ַּתֲעֶׂשה אָֹתם

ַאְבֵני ִזָּכרֹן  ְוַׂשְמָּת ֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָבִנים ַעל ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד) יב(
ַעל ְׁשֵּתי '  ִלְפֵני הְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹוָתם, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
  :ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן

  :ט"כח "שמות כ. 8
' ְלִזָּכרֹן ִלְפֵני ה...  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלן ֶאת ְׁשמֹותְוָנָׂשא ַאֲהרֹ

  :ָּתִמיד
  :ז, ט"לשמות . 9

  . ַוָּיֶׂשם אָֹתם ַעל ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד ַאְבֵני ִזָּכרֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
  :ל-כטט "שמות ל. 10

' ְלִזָּכרֹן ִלְפֵני ה... ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) כט(
ְוָנַתָּת ֶאל חֶֹׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ) ל( :ִמידּתָ 

ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ' ַהֻּתִּמים ְוָהיּו ַעל ֵלב ַאֲהרֹן ְּבבֹאֹו ִלְפֵני ה
  :ָּתִמיד' ִמְׁשַּפט ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ִלּבֹו ִלְפֵני ה

  :ח"שמות כ. 11
 ּוְׁשֵּתי ַׁשְרְׁשרֹת ָזָהב ָטהֹור )יד ( :ְוָעִׂשיָת ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב) יג( 

ְוָנַתָּתה ֶאת ַׁשְרְׁשרֹת  ִמְגָּבלֹת ַּתֲעֶׂשה אָֹתם ַמֲעֵׂשה ֲעבֹת
  :ָהֲעבֹתֹת ַעל ַהִּמְׁשְּבצֹת

  :כא,במדבר כז. 12
ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים ִלְפֵני 

  :'ה
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   :ו,כח, שמואל א .13
ַּגם ַּבֲחלֹמֹות ַּגם ָּבאּוִרים ' ְולֹא ָעָנהּו ה' ה-ַוִּיְׁשַאל ָׁשאּול ּב

  :ַּגם ַּבְּנִביִאם
            עשיית אפוד לפולחן. 14

ַוַּיַעׂש אֹותֹו ִגְדעֹון ְלֵאפֹוד ַוַּיֵּצג אֹותֹו ְבִעירֹו ְּבָעְפָרה ַוִּיְזנּו  .1
 :ֹון ּוְלֵביתֹו ְלמֹוֵקׁשָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֲחָריו ָׁשם ַוְיִהי ְלִגְדע

 )כז,שופטים ח(
ְוָהִאיׁש ִמיָכה לֹו ֵּבית ֱאלִֹהים ַוַּיַעׂש ֵאפֹוד ּוְתָרִפים  .2

שופטים ( :ַוְיַמֵּלא ֶאת ַיד ַאַחד ִמָּבָניו ַוְיִהי לֹו ְלכֵֹהן
  )ה,יז

  אפוד בד כלבוש לכוהנים. 15

: דַנַער ָחגּור ֵאפֹוד ּבָ ' ּוְׁשמּוֵאל ְמָׁשֵרת ֶאת ְּפֵני ה .1
 )יח,ב, שמואל א(
ַוִּיּסֹב ּדֹוֵאג ָהֲאדִֹמי ַוִּיְפַּגע הּוא ַּבכוהנים ַוָּיֶמת ַּבּיֹום ... .2

 :ַההּוא ְׁשמִֹנים ַוֲחִמָּׁשה ִאיׁש נֵֹׂשא ֵאפֹוד ָּבד
  )יח,כב, שמואל א(

  :ְוָדִוד ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד' ְוָדִוד ְמַכְרֵּכר ְּבָכל עֹז ִלְפֵני ה .3
  )יד,ו, שמואל ב (

  :'האבן עזרא בפירושו הארוך לפסוק ו. 61
ואפוד משה לא . האפוד בד הוא מין ממיני הפשתן...

רק זהב ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש עם , היה בד
  ...ולא היו שואלים רק בחושן המשפט. הכל

  :כח,ב, שמואל א. 17
ְּבִחי ּוָבחֹר אֹתֹו ִמָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִלי ְלכֵֹהן ַלֲעלֹות ַעל ִמזְ 

  ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת ָלֵׂשאת ֵאפֹוד ְלָפָני 
  :ד"שמואל א פרק י. 18

ַוֲאִחָּיה ֶבן ֲאִחטּוב ֲאִחי ִאיָכבֹוד ֶּבן ִּפיְנָחס ֶּבן ֵעִלי ּכֵֹהן ) ג(
  ְּבִׁשלֹו נֵֹׂשא ֵאפֹוד ' ה
ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ַלֲאִחָּיה ַהִּגיָׁשה ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ִּכי ָהָיה ) יח(

  : ָהֱאלִֹהים ַּבּיֹום ַההּוא ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאלֲארֹון
ַוְיִהי ַעד ִּדֶּבר ָׁשאּול ֶאל ַהּכֵֹהן ְוֶהָהמֹון ֲאֶׁשר ְּבַמֲחֵנה ) יט(

ְפִלְׁשִּתים ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ָוָרב ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ַהּכֵֹהן ֱאסֹף 
  :ָיֶדךָ 

  :כג, שמואל א .19
ֵאֵלְך ְוִהֵּכיִתי ַּבְּפִלְׁשִּתים ֵלאמֹר הַ ' ה- ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ּבַ ) ב(

  ...ָהֵאֶּלה
ַוְיִהי ִּבְברַֹח ֶאְבָיָתר ֶּבן ֲאִחיֶמֶלְך ֶאל ָּדִוד ְקִעיָלה ֵאפֹוד ) ו(

  :...ָיַרד ְּבָידֹו
ַוֵּיַדע ָּדִוד ִּכי ָעָליו ָׁשאּול ַמֲחִריׁש ָהָרָעה ַוּיֹאֶמר ֶאל ) ט(

  : ֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ַהִּגיָׁשה ָהֵאפֹוד

  :ל, שמואל א .20
ַהִּגיָׁשה ָּנא ִלי ָהֵאפֹד ... ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ) ז(

  :ַוַּיֵּגׁש ֶאְבָיָתר ֶאת ָהֵאפֹד ֶאל ָּדִוד
ֵלאמֹר ֶאְרּדֹף ַאֲחֵרי ַהְּגדּוד ַהֶּזה ' ה- ַוִּיְׁשַאל ָּדִוד ּבַ ) ח(

  :ִּׂשיג ְוַהֵּצל ַּתִּצילַהַאִּׂשֶגּנּו ַוּיֹאֶמר לֹו ְרדֹף ִּכי ַהֵּׂשג ַּת 

  

  : אבן עזרא הארוך .21
, ויש להם חשב, והנה אפודים רבים היו עם הכוהנים...

ואשר היה רגיל בדבר . רק כי אין שם חושן ולא אורים
האורים והתומים שהיו על חושן המשפט יוכל להשיב 

  .רק לא בכל עת, לשואל מדמיון האפוד לבדו

  ): ד,לשמות כח(פרושו הקצר האבן עזרא ב .22
והנה עשו הכוהנים אפודים  ...וסוד האפוד והחשן סתום

והשואל ... כדמות אפוד משה והתורה לא אסרה זה
רק באפוד משה , היה שואל בשתי אבנים, באפוד הכהן

כי הוא , על כן נקרא חושן משפט, במשפט האורים
  .ישפוט ויוציא לאור כל ספק

   :'הושע ג. 23
ִּבים ֵּתְׁשִבי ִלי לֹא ִתְזִני ְולֹא ִתְהִיי ָואַֹמר ֵאֶליָה ָיִמים רַ ) ג(

  :ְלִאיׁש ְוַגם ֲאִני ֵאָלִיְך 
ִּכי ָיִמים ַרִּבים ֵיְׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאין ֶמֶלְך ְוֵאין ָׂשר ְוֵאין ) ד(

  :ֶזַבח ְוֵאין ַמֵּצָבה ְוֵאין ֵאפֹוד ּוְתָרִפים
   ֱאלֵֹהיֶהם' ת הַאַחר ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו אֶ ) ה(


