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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 

  
שעליו , פקודי מתארות את עשיית המשכן-פרשות ויקהל

. תצווה- תרומהנצטוו בני ישראל ציווי מפורט בפרשות
 ,בפרשת ויקהל מתוארת עשיית המשכן עצמו והכלים

ובפרשת פקודי מתוארת עשיית בגדי הכהונה והקמת 
  .המשכן

  
 האפודבגד הכהונה המוזכר ראשון בפרשת פקודי הוא 

  ):ט"ל, שמות(
ּוִמן ַהְּתֵכֶלת ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ַהָּׁשִני ָעׂשּו ִבְגֵדי ְׂשָרד ) א(

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

החושן הוא הבגד הראשון ילמד ש, עיון בפרשת תצווה
  ): ח"שמות כ (שנזכר בפתיחה לצווי על עשיית הבגדים

ּו חֶֹׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל ּוְכתֶֹנת  ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים ֲאֶׁשר ַיֲעׂשד 
קֶֹדׁש ְלַאֲהרֹן ָאִחיָך - ַּתְׁשֵּבץ ִמְצֶנֶפת ְוַאְבֵנט ְוָעׂשּו ִבְגֵדי

   .ִלי-ּוְלָבָניו ְלַכֲהנֹו
הנזכר ראשון מבין כלי המשכן מפאת , כמו הארוןכלומר 

 כך החושן נזכר ראשון מבגדי, חשיבותו ומרכזיותו
, ושן מורכב משני דבריםהח  .הכהונה מפאת חשיבותו

לוח שמות  האחד :כאשר לכל אחד מהם יש תפקיד חשוב
' שתפקידו להזכיר את ישראל לפני ה, שבטי ישראל

, ולסמל את היות הכהן נציג ישראל בבואו אל הקודש
שתפקידם לאפשר שאלה , האורים והתומיםוהשני הוא 

ובכך , נעשית דווקא מתוך לוח השבטים' ה-ב ('ה-ב
  ).ופונים אליו', עיון שישראל עומדים לפני המסומל הר

ההסבר לכך שהארון והחושן מופיעים ראשונים כל אחד 
הארון והחושן הם כלים ברשימה הרלוונטית לו הוא ש

הארון : לישראל' המבטאים את הקשר המיוחד בין ה
וציוויו אל ' נושא את לוחות הברית בהם נכתב דבר ה

רש בעזרתו יכולים והחושן נושא את השם המפו ,ישראל
הארון  כלומר .'ולדעת מהו רצון ה' בני ישראל לשאול בה

, והחושן הם הכלים המבטאים את המהות של המשכן
  .שהיא השכינה השורה בעם ישראל

החושן איננו , בציווי המפורט על מעשה כל בגדאבל 
ורק אחר כך , האפודתחילה מופיע אלא , מופיע ראשון
אם החושן הוא ? מדועלה ונשאלת השא. מופיע החושן

היינו מצפים שהציווי על מעשהו , הכלי החשוב ביותר
כשם שהציווי המפורט על הארון הוא ! (יהיה הראשון

  !)הראשון מבין כל צוויי המשכן

  : מסביר, בפירושו הארוך, אבן עזרא
ולא יזח מעל , כי הוא גדול מהחושן, "האפוד"וטעם 
  .הֵחֶׁשב

יווי על עשיית האפוד הקדמת הצ, לדעת האבן עזרא
אלא בגלל , איננה בגלל שהוא יותר חשוב מן החושן

ולכן צריך לעשות קודם כל , שהחושן היה מחובר לאפוד
כ לעשות את "ורק אח,   מקומו של החושן–את האפוד 

אולם , הסבר זה מתקבל על הדעת. החושן ּוְלַחְּברו לאפוד
, בפרשת פקודיהוא מתאים יותר להסבר הסדר 

בפרשת לעומת זאת . סדר עשיית הבגדיםת את המתאר
סדר הציווי אינו חייב להיות לפי ו, תצווה מתואר הציווי

, סביר יותר שהסדר יהיה לפני החשיבות. סדר העשייה
ולא לפי הסדר הטכני של , כפי שמצאנו ביחס לארון

  .העשייה
  

מקום נוסף בו נזכרים האפוד והחושן הוא כאשר 
, ה"שמות כ (  לעשיית המשכןמדברים על תרומת האבנים

  ):'ז
  ַאְבֵני ׁשַֹהם ְוַאְבֵני ִמֻּלִאים ָלֵאפֹד ְוַלחֶֹׁשן

ובפסוק , ה פסוק ט"אותו פסוק בדיוק נזכר גם בשמות ל
גם כלומר . כאשר מסופר על הבאת התרומות למשכן, כז

  . בעניין התרומה נזכר שלוש פעמים האפוד לפני החושן
  
ייה וגם בתרומה ישנן גם בעש הקדמת האפוד לחושןל

  :שתי אפשרויות הבנה

מפני , הקדמת האפוד לחושן היא טכנית בלבד •
. ולכן צריך לעשותו קודם, שהחושן היה על האפוד

האפוד הוא הבסיס לחושן והוא חסר חשיבות עצמית 
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ולכן ,  לכן עשייתו היא שלב ראשון בעשיית החושן–
  .כל הזכרתו היא אגבית לחושן

 על חשיבותו של האפוד הקדמת האפוד מלמדת •
האם יתכן שבמובנים מסוימים האפוד חשוב . דווקא

  ?יותר מן החושן
האם האפוד הוא רק בגד שאליו השאלה היא , לסיכום

  ?או שיש לו חשיבות עצמית, מחובר החושן
  

  ?מהו האפוד ובמה שונה תפקידו מתפקיד החושן
כדי לענות על שאלת קדימות האפוד והיחס בינו לבין 

נעיין במעשה האפוד כפי שהוא מופיע בפרשת , החושן
  ):ח"שמות כ( תצווה

ְוָעׂשּו ֶאת ָהֵאפֹד ָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ּתֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ) ו(
  :ָמְׁשָזר ַמֲעֵׂשה חֵֹׁשב

שנארג , האפוד היה עשוי מאריגכלומר התורה מתארת ש
  . אשר היו שזורים לחוט אחד, מחמשה סוגי חוטים

, התורה איננה מתארת כיצד נראה האפוד עצמול אב
  : אלא רק כיצד נראו הכתפות והֵחֶׁשב

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

  : ת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזרָזָהב ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלעַ 
  ): ד,י על שמות כח"רש(י "ומפרש רש

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

כיצד נראה מכיוון שגם בתורה וגם בברייתא לא מתואר 
את מראה האפוד על פי לדמיין י "נאלץ רש, האפוד

האפוד הוא מעין סינר ארוך , לדעתו .מלבושים קיימים
והקשירה שלו הייתה , הלבוש מאחור ופתוח מלפנים

בתורה לא מוזכר חלק זה של  אבל יש להדגיש ש.מלפנים
 ונשאלת השאלה .ומוזכרים רק הכתפות והחשב, האפוד

מדוע הוא ? חלק שאיננו מוזכר בתורהי "מדוע מוסיף רש
י "רש ?לא מפרש שהכתפות והחשב הם בעצמם האפוד

  :מעלה שאלה זו ועונה עליה
שהרי , ואי אפשר לומר שאין בו אלא חגורה לבדה ...

ואחר כך , "ויתן עליו את האפוד) "ז,ויקרא ח(נאמר 
למדנו שהחשב הוא "... ויחגור אותו בחשב האפוד"

  .ם תכשיט לבדווהאפוד ֵׁש  ,החגור
 ואי אפשר לומר שעל שם שתי הכתפות שבו הוא קרוי 

, "שתי כתפות האפוד) "פסוק כז(שהרי נאמר , אפוד
והחשב ֵׁשם , והכתפות ֵׁשם לבד, 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, "אפוד לו בווי"
  ".והכתפות קבועות בו

התורה מתארת את הכתפות ואת החשב כמחוברים אל 
  . ולכן אי אפשר לומר שהם בעצמם האפוד, האפוד

י "ולפי רש, איננו מתואר בתורה האפוד עצמו, לסיכום
  .הוא מעין סינר ארוך הלבוש מאחור וקשור מלפנים

  
, התיאור בפסוקים איננו ברור לגמרי :כתפות האפוד

י "לדעת רש .כיצד נראה האפודפרשנים ולכן יש מחלוקת 
, הכתפות היו מחוברות לאפוד מאחור, )בפרושו לפסוק ו(

לדעת לעומת זאת . והתקפלו על כתפי הכהן כלפי מטה
הכתפות היו מחוברות אל האפוד גם , התפארת ישראל

הכתפות לא , )ו לפסוק זבפרוש(ם "לדעת הרשב. מלפנים
, היו רצועות נפרדות אלא מחוברות  ומכסות את כל הגב

' הל' פרק ט, כלי המקדש' הל(ם "לדעת החזקוני והרמבו
כמו אפודה (האפוד היה מלבוש קצר מעל למותניים ) יא

  )בימינו
  
אשר בעזרתה קושרים , החשב הוא החגורה ":חשב"ה

ומכאן , "יהיהכמעשהו ממנו "הפסוק מדגיש . את האפוד
 , "ולא יארגנו לבדו ויחברנו, עמו יהיה ארוג"י "לומד רש

ארגו את החלק העליון , כאשר ארגו את האפוד: כלומר
כך שנוצרה חגורה בה אפשר , של האפוד ארוך יותר

  .לקשור את האפוד
  

   אבני זיכרון–אבני שהם 
היו שתי משבצות , על כתפות האפוד שעל כתפי הכהן

כאשר בתוכן היו מונחות , תף משבצת אחתעל כל כ; זהב
על אבני השהם היו חקוקים  .אחת בכל צד, אבני שהם

  ):ח"שמות כ (ששה שמות על כל אבן, שמות שבטי ישראל
ְוָלַקְחָּת ֶאת ְׁשֵּתי ַאְבֵני ׁשַֹהם ּוִפַּתְחָּת ֲעֵליֶהם ְׁשמֹות ) ט(

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

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

ָהֲאָבִנים ַעל ְׁשמֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֻמַסּבֹת ִמְׁשְּבצֹות ָזָהב 
  :ַּתֲעֶׂשה אָֹתם

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

  
, בעניין סדר כתיבת השמות על האבנים יש מחלוקת

דעות , י היו השמות כתובים כסדר לידתם"לדעת רשו
) 'כלי המקדש פרק ט' הל(ם "ות  ברמבאחרות מופיע

   .)א"ו ע"סוטה ל(ובברייתא 
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חציו השני של פסוק יב מתאר את תפקיד האבנים 
תפקידן של אבני השהם שעל ו, הנמצאות על כתפי הכהן

 שעליהם כתפות האפוד מזכיר את תפקיד אבני החושן
  :ט"בפסוק כנאמר 

' ְלִזָּכרֹן ִלְפֵני ה... ל ְּבֵני ִיְׂשָראֵ ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות
  :ָּתִמיד

, לזכרון, נשיאת שמות בני ישראל על ידי אהרוןכלומר 
הם שלושה מרכיבים שנזכרים גם בחושן וגם , 'לפני ה
הנזכר בפסוק (לפי הדמיון בין תפקיד החושן . באפוד

נראה ) ב"הנזכר בפסוק י(לבין תפקיד האפוד ) ט"כ
 אם מבינים שיש .שהאפוד והחושן הם בעלי תפקיד זהה

היה ניתן להסביר מדוע האפוד , לשניהם אותו תפקיד
שגם לאפוד , התורה רוצה ללמדנו. מופיע לפני החושן

יש תפקיד של נשיאת שמות בני ) ללא החושן(עצמו 
  . 'ישראל לזיכרון לפני ה

  
  נחיצותם של האפוד ושל החושן

שניהם אותו ול, אם אכן אין הבדל בין האפוד לחושןאבל 
מדוע  '?קיד של נשיאת שמות בני ישראל לזכרון לפני התפ

האם אין אחד ? יש צורך בשני בגדים בעלי תפקיד זהה
  ?מהם מיותר

שלחושן ישנו  מפני, ברור שהחושן איננו מיותראלא ש
 החושן איננו רק לוח אבנים הנושא את .תפקיד נוסף

אלא יש בו גם את האורים ', שמות בני ישראל לפני ה
, "חושן המשפט"שמכוחם החושן הוא , והתומים

תפקידו השני של החושן נזכר . 'ה-המאפשר שאלה ב
לחושן יש , אם כן. ואין באפוד מקבילה לכך', בפסוק ל

ולכן ברור שהחושן , שאיננו קיים באפוד, תפקיד נוסף
  . איננו מיותר

הרי החושן עצמו ממלא גם !  האפוד מיותר,לפי זה, אולם
אם כן ', מות בני ישראל לפני ההוא את תפקיד נשיאת ש

  ? מדוע יש צורך באפוד–
וכל , האפוד הוא חסר תפקיד מהותיואי אפשר לאמר ש

התורה מכיוון ש, תפקידו הוא כבסיס לחיבור החושן
שיש להן , מדגישה שעל האפוד נמצאות אבני השהם

 של נשיאת שמות בני ישראל לזכרון לפני ,תפקיד עצמאי
  .'ה

חשיבות , וד ישנה חשיבות עצמיתשלאפנראה לאור זאת 
לכן גם מקדימה התורה בציווי . קיימת גם ללא החושןש

אם היינו שומעים על החושן ורק כי . את האפוד לחושן
היינו חושבים שתפקידו של האפוד , אחר כך על האפוד

הוא רק כאשר ' כנושא את שמות בני ישראל לפני ה
ת כאשר התורה מתאר, אולם. החושן מחובר לאפוד

דבר זה מדגיש שגם , קודם כל את האפוד ללא החושן
ישנה : כלומר. ללא החושן יש לאפוד תפקיד חשוב

  . חשיבות לאפוד בפני עצמו

  תפקידיהם הייחודיים של האפוד ושל החושן
שלאפוד ולחושן ישנם נראה פסוקים בדייק כמו כן אם נ

-ט"בפסוקים כ. השונים זה מזהתפקידים משמעותיים 
לפני "מודגש הביטוי , החושןם את תפקיד המתארי', ל
ז המתאר את תפקיד "כך גם בספר במדבר פרק כ. "' ה

, לעומת זאת ".' לפני ה"גם שם מופיע הביטוי , החושן
המתאר ', בפסוק יב. "לזכרון" חוזר הביטוי האפודלגבי 

; פעמיים" לזכרון"חוזרת המילה , את תפקיד האפוד
ך שנוצרת מסגרת כ, בתחילת תיאור התפקיד ובסופו

  :)ח יב"שמות כ ("זכרון"המדגישה את ה
ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹוָתם ִלְפֵני , ַאְבֵני ִזָּכרֹן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל...
  :ַעל ְׁשֵּתי ְכֵתָפיו ְלִזָּכרֹן' ה

  :אומרת התורה) ז, ט"לשמות (פקודי גם בפרשת 
  . רֹון ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלַוָּיֶׂשם אָֹתם ַעל ִּכְתפֹת ָהֵאפֹד ַאְבֵני ִזּכָ 

כאשר . בפרשת פקודי תפקיד האפוד מתואר בקיצור רב(
עיקרו : מודגש מהו העיקר, מתמצתים את תפקיד האפוד

    )".זכרון"ה הוא האפודשל 
ט "שמות ל(אומרת התורה לחושן ביחס , לעומת זאת

  ):ל-כט
' ָּכרֹן ִלְפֵני הְלזִ ... ְוָנָׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) כט(

  :ָּתִמיד
ְוָנַתָּת ֶאל חֶֹׁשן ַהִּמְׁשָּפט ֶאת ָהאּוִרים ְוֶאת ַהֻּתִּמים ְוָהיּו ) ל(

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

. ני ישראלכזיכרון לבהוא האפוד עיקר תפקידו של 
". 'לפני ה"הוא החושן עיקר תפקידו של , לעומת זאת

גם באפוד נזכרת  ו,"לזכרון"אמנם גם החושן הוא 
אך עיקרו של החושן הוא העמידה לפני ', העבודה לפני ה

  . ועיקרו של האפוד הוא זיכרון לבני ישראל', ה
  

,  שבאפודמה משמעות הזכרוןונשאלת השאלה 
השגחת מיצג את הזכרון מון שומסבירה הרבנית שרון רי

'  מסמל את השגחת ההאפודכלומר . על בני האדם' ה
עם ישראל צריך לזכור בלובשו . המיוחדת על בני ישראל

את ההשגחה המיוחדת ואת ) 'בעבודה לפני ה(את האפוד 
לעומת החושן  .ה ועם ישראל"הקשר המיוחד שבין הקב

בואו . 'עמידת בני ישראל לפני המדגיש את הפן של  זאת
מייצג את עמידתם  של כל ', לפני ה, של אהרון אל הקודש

לכן . שני הדברים מתקשרים זה לזה .'ישראל לפני ה
ולכן גם יש הקבלה , האפוד והחושן מחוברים זה לזה

עד כדי תחושה שהם בעלי תפקיד , בתיאור תפקידיהם
  .אחד

  
האפוד הוא בעל חשיבות ומשמעות כי שהסברנו לעיל אך 

בא ,  בנפרד מן החושן–ותיאורו לפני החושן , צמובפני ע
רק לאחר שהתורה מציינת את ו, להדגיש את יחודו
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היא מתארת את , ואת תפקידו של האפוד, מעשה האפוד
  :החיבור של החושן אל האפוד

  :ְוָעִׂשיָת ִמְׁשְּבצֹת ָזָהב) יג(
 אָֹתם ּוְׁשֵּתי ַׁשְרְׁשרֹת ָזָהב ָטהֹור ִמְגָּבלֹת ַּתֲעֶׂשה) יד (

  ַמֲעֵׂשה ֲעבֹת 
  :ְוָנַתָּתה ֶאת ַׁשְרְׁשרֹת ָהֲעבֹתֹת ַעל ַהִּמְׁשְּבצֹת

שרשרות זהב חיברו . באפוד ובחושן ישנן משבצות זהב
 של משבצות הזהב של האפוד לבין משבצות הזהבבין 

לאפוד יש משמעות וחשיבות בפני , אמנם כלומר  .החושן
 ובוודאי ,החושן מחובר אליו, אך בכל זאת, עצמו

, שהחיבור אל החושן מעניק לאפוד משמעות נוספת
  .גבוהה יותר

  
  ?לאן נעלם החושן

המתארים את , ך" התנ"סיפורי"כאשר מעיינים ב
 החושן: מוצאים תופעה מעניינת, השימוש באפוד ובחושן

יתר . 'ה-אינו נזכר אף פעם ככלי שהשתמשו בו לשאלה ב
פרט לפרשיות בניית , ך כלל"החושן אינו נזכר בתנעל כן 

- אשר תפקידם הוא שאלה בהאורים והתומים !המשכן
  :'ה-נזכרים רק פעמיים ככלי לשאלה ב', ה

    ):כא,במדבר כז( פעם אחת במינוי יהושע
ְוִלְפֵני ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ַיֲעמֹד ְוָׁשַאל לֹו ְּבִמְׁשַּפט ָהאּוִרים ִלְפֵני 

  :'ה
כאשר שאול , נייה במלחמתו האחרונה של שאולופעם ש 

 לא עונה   לו' וה, בעזרת האורים' ה-מנסה לשאול ב
  ): ו,כח, שמואל א(

ַּגם ַּבֲחלֹמֹות ַּגם ָּבאּוִרים ' ְולֹא ָעָנהּו ה' ה-ַוִּיְׁשַאל ָׁשאּול ּב
  :ַּגם ַּבְּנִביִאם

  .ך במקומות נוספים"שאלה באורים איננה נזכרת בתנ
מלחמה למוצאים פעמים רבות שלפני יציאה אנו , אמנם

וסביר להניח  ,'ה-שאלו ישראל ב) ובכמה מקרים נוספים(
שהם , הייתה בעזרת האורים והתומים' ה-שהשאלה ב

מעניינת העובדה שלא , ובכל זאת .הכלי המיועד לכך
  .נאמר במפורש ששאלו באורים ותומים

  
שאלה גם ככלי לו, נזכר פעמים רבות, לעומת זאת, האפוד

לא מצאנו בתורה , למרות שכפי שראינו לעיל(' ה-ב
התחושה הנוצרת  !).'ה-שתפקיד האפוד הוא שאלה ב

  .בעל משמעות רבה) או בגד(מכך היא שהאפוד היה כלי 
  

  ך"האפוד בתנ
  :נעיין במקורות המזכירים את האפוד

  

    עשיית אפוד לפולחן .א

, הובונים מש: כלומר(, "אפוד"בשני סיפורים עושים 
אך לא בגד ללבישה , כנראה כדוגמת האפוד של המשכן

והוא משמש , )אלא כנראה כלי עשוי מזהב, לכוהנים
  :לפולחן

ַוַּיַעׂש אֹותֹו ִגְדעֹון ְלֵאפֹוד ַוַּיֵּצג אֹותֹו ְבִעירֹו ְּבָעְפָרה ַוִּיְזנּו  .1
 :ָכל ִיְׂשָרֵאל ַאֲחָריו ָׁשם ַוְיִהי ְלִגְדעֹון ּוְלֵביתֹו ְלמֹוֵקׁש

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

שופטים ( :ַוְיַמֵּלא ֶאת ַיד ַאַחד ִמָּבָניו ַוְיִהי לֹו ְלכֵֹהן
  )ה,יז
אך , פסול" אפוד"שבסיפורים אלה השימוש ב, כמובן

ולכן , ניתן ללמוד מכך שהאפוד עצמו היה בעל משמעות
  .דוגמתוהיה טעם לעשות כ

  

  אפוד בד כלבוש לכוהנים. ב

  :במספר מקומות נזכר שהכוהנים היו לובשים אפוד בד

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

 :ָּׁשה ִאיׁש נֵֹׂשא ֵאפֹוד ָּבדַההּוא ְׁשמִֹנים ַוֲחִמ 
  )יח,כב, שמואל א(

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

, ברור שאין הכוונה לאפוד של משה, בכל המקרים הללו
  .שעליו היה החושן

והוא בגד שלבש רק הכוהן , אפוד כזה היה רק אחד
  :'י האבן עזרא בפירושו הארוך לפסוק וכדבר. הגדול

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
הוא בגד " אפוד"בכל זאת ניתן ללמוד מכאן שה, אולם

  .שמעיד על כהונה או חשיבות
  

 ושא אפודתיאור הכהן כנ. ג

  ):כח,ב, שמואל א( לעלי נאמר' בנבואת ה
ּוָבחֹר אֹתֹו ִמָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִלי ְלכֵֹהן ַלֲעלֹות ַעל ִמְזְּבִחי 

  ְלַהְקִטיר ְקטֶֹרת ָלֵׂשאת ֵאפֹוד ְלָפָני 
בוחר להזכיר דווקא את האפוד , בדבריו אל עלי' הכלומר 

  . כמסמל את חשיבות הכהונה
  

  'ה- לשאלה בהאפוד ככלי. ד

  :'ה-האפוד מופיע כמה פעמים ככלי לשאלה ב

בשמואל א פרק , במלחמת שאול ויהונתן בפלשתים .1
  :נזכר שהכהן נושא אפוד, ד"י

ַוֲאִחָּיה ֶבן ֲאִחטּוב ֲאִחי ִאיָכבֹוד ֶּבן ִּפיְנָחס ֶּבן ֵעִלי ּכֵֹהן ) ג (
  ְּבִׁשלֹו נֵֹׂשא ֵאפֹוד ' ה



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

5

ושוב לא ', ה-ה בובהמשך הסיפור מתואר נסיון לשאל
  :'אלא מוזכר ארון ה, מוזכר החושן

ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ַלֲאִחָּיה ַהִּגיָׁשה ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ִּכי ָהָיה ) יח(
  :ֲארֹון ָהֱאלִֹהים ַּבּיֹום ַההּוא ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַוְיִהי ַעד ִּדֶּבר ָׁשאּול ֶאל ַהּכֵֹהן ְוֶהָהמֹון ֲאֶׁשר ְּבַמֲחֵנה ) יט(
ִּתים ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ָוָרב ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ַהּכֵֹהן ֱאסֹף ְפִלְׁש 
  :ָיֶדךָ 

בפסוקים אלה נזכרים האפוד והארון כקשורים לשאלה 

  .1אך החושן אינו נזכר כלל', ה-ב

י "ע' ה- במלחמת דוד בקעילה נזכר שדוד שואל ב .2
  ):פרק כג, שמואל א( האפוד

ר ַהֵאֵלְך ְוִהֵּכיִתי ַּבְּפִלְׁשִּתים ֵלאמֹ' 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(
  : דֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ַהִּגיָׁשה ָהֵאפֹו

  ):ל, שמואל א( במלחמת דוד בעמלק בצקלג .3
ַ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(

  :ר לֹו ְרדֹף ִּכי ַהֵּׂשג ַּתִּׂשיג ְוַהֵּצל ַּתִּצילַהַאִּׂשֶגּנּו ַוּיֹאמֶ 
  

  ?ך רק האפוד ולא החושן"מדוע נזכר בתנ
לפי האמור  :ך מעלה את השאלה"העיון בפסוקים בתנ

 על ידי –נעשתה על ידי החושן ' ה-השאלה ב, בתורה
, מדוע החושן לא נזכר כלל, אם כן. האורים והתומים

  ?ונזכר רק האפוד
יתכן שכוונת הפסוקים  רימון מציעה שהרבנית שרון

ולכן הכלי , שהיה מחובר לאפוד, היא ששאלו בחושן
ועליו , האפוד הוא בגד גדולכלומר  ".אפוד"כולו נקרא 

". אפוד"ולכן באופן כולל קראו לבגד , היה מחובר חושן
גם התורה עצמה מדגישה שהחושן חייב להיות , כמו כן

עם לא היה עומד בפני החושן אף פ: כלומר, מחובר לאפוד
' ה- למרות שהשאלה ב, בגד כולו אפוד לכן קראו ל.עצמו

  .נעשתה באמצעות החושן המחובר לאפוד
מדוע לא קוראים לבגד , אם החושן הוא העיקר, אולם
-לפחות כאשר משתמשים בו לשאלה ב, "חושן"כולו 

מדוע האפוד תופס  ?שנעשתה רק בעזרת החושן', ה
  ? מקום חשוב כל כך

  

                                                 
ַוּיֹאֶמר ַהּכֵֹהן ֶחֶרב :  יפסוקא " פרק כ,שמואל א מקור נוסף המזכיר את האפוד הוא 1

י "רש. ָּגְלָית ַהְּפִלְׁשִּתי ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ְּבֵעֶמק ָהֵאָלה ִהֵּנה ִהיא לּוָטה ַבִּׂשְמָלה ַאֲחֵרי ָהֵאפֹוד
י "לפי פירוש רש". ו באורים ותומים אמר לו כןאחר ששאל -אחרי האפוד : "מפרש

  ?מדוע נאמר ששואלים באפוד ולא ששואלים בחושן: עולה אותה שאלה

 

  .פרשים התחבטו בשאלה זוהמ
  י האפוד"ע' ה- יש שאלה ב–שיטת האבן עזרא 

, לדעת האבן עזרא. האבן עזרא מפרש בצורה מפתיעה
אך הייתה ', ה-החושן הוא אמנם הכלי המיועד לשאלה ב

אבן  (ללא חושן, גם אפשרות לשאול בעזרת האפוד עצמו
  : )עזרא הארוך

, ש להם חשבוי, 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(וכך הוא מפרש גם בפרושו הקצר 
והנה עשו הכוהנים אפודים  ...וסוד האפוד והחשן סתום

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

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

, האפוד והחושן" סוד"האבן עזרא מאריך לתאר את 
ומסביר את הקשר בין צורת האפוד והחושן לבין 

ה להתעמק לא ננס. בעזרתם' ה-האפשרות לשאול ב
שהיה אך מדברי האבן עזרא ניתן להבין , בסודות אלה

שאליו היה מחובר החושן המיוחד , אפוד אחד מיוחד
ובו הייתה אפשרות לשאול ולקבל תשובה , שעשה משה

הם , אבל היו אפודים נוספים .ברורה ומוחלטת תמיד

 .2ובהם לא היו החושן והאורים והתומים, "אפודי הבד"
 לשאול בעזרת אפוד שאין בו אורים הייתה גם אפשרות

אך שאלה באפוד נחותה משאלה באורים , ותומים
, "לא בכל עת"התשובה לשאלה באפוד הייתה . םותומי

ורק מי שרגיל בתשובות , ובנוסף לכך הייתה פחות ברורה
התשובה באורים . של החושן יכול אולי לפענח אותה
 .ספקמוציאה מכל , ותומים הייתה הרבה יותר מוחלטת

, ן הסכים עם האבן עזרא שהיו אפודים נוספים"הרמב(
ברמה פחותה מהאפוד , דרכם' ה- והיה אפשר לשאול ב

אך לדעתו עשו באפודים הנוספים גם . והחושן של משה
 .)חושן ואורים ותומים

  
דברי האבן עזרא מסבירים את העובדה שתמיד מוזכר 

 לפי האבן עזרא מוזכר רק אפוד כי. אפוד ולא חושן
האפוד , כלומר .הייתה אפשרות לשאול באפוד ללא חושן

הוא לא רק , נזכר פעמים רבות מפני שהייתה לו חשיבות
-אלא השתמשו בו בפני עצמו לשאלה ב, לחושן" מנשא"

                                                 
האבן עזרא מבסס את דבריו על העובדה ?  כיצד למד האבן עזרא שהיו כמה אפודים2

ובעזרתו , שהיה עם דוד בנדודיו במדבר יהודה, שהיה אפוד בידי אביתר הכהן
ובאותו זמן היה אפוד בידי הכהן , )'ל-ג ו"כ, כמסופר בשמואל א(' שאל דוד בה

, כמסופר בשמואל א(וכך שאול היה יכול לשאול באורים ותומים , שהיה עם שאול
מסביר האבן עזרא ? כיצד זה יתכן). ח על מלחמתו האחרונה של שאול"פרק כ

נוסף בידי אך היה אפוד , שהאפוד המקורי היה בידי שאול) ן"וכך סובר גם הרמב(
 .בעזרתו' ה-והייתה אפשרות לשאול ב, והוא היה אפוד בד, אביתר
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דווקא העובדה שהאפוד מוזכר , מצד שני, אולם', ה
שחושן פעמים רבות והחושן אינו מוזכר מעידה על כך 

ואילו , שמשה עשאו, קודשמיוחד ומ, היה רק אחד
האפוד היה בדרגה פחותה מהחושן ולכן היה נפוץ 

והייתה יותר נגישות אל , היו כמה אפודים: 3יותר
הייתה אפשרות לשאול בהם גם ללא הגעה אל , האפודים

  .הכהן הגדול
  

דרגות שונות לחושן  ('?בירור עתידות או עשיית רצון ה
  )ולאפוד

-החושן ככלי לשאלה בהתורה מתארת את ראינו לעיל ש
" זכרון"של , ואילו לאפוד היא מועידה תפקיד אחר', ה

יתכן  ומסבירה הברנית שרון רימון ש.'בני ישראל לפני ה
שהאפוד מייצג את רמת הקשר הבסיסית בין עם ישראל 

על כתפיו נמצאות אבני השוהם עם שמות בני . ה"לקב
, שהמפור' החושן ובו האורים ותומים עם שם ה. ישראל

 רובד שמקורו בשם –מייצג רובד עליון יותר של קשר 
  ". ' לפני ה"השם ומרכזו 

אך גם לא , לא בגלל סדר החשיבות, האפוד מופיע ראשון
אלא מסיבה ) של סדר לבישת הבגדים(רק מסיבה טכנית 

האפוד מראה על הרמה הבסיסית של חיבור : מהותית
 .לושל מידת ההשגחה על עם ישרא, ה"עם ישראל לקב

ב אותיות "שם של מ: מגיע החושן, לאחר חיבור זה
לא מדובר על קשר . שמתוכו נובעים שמות בני ישראל

  .לקית- אלא על קשר שמקורו ושורשו במציאות הא, רגיל
ה מאפשר "הקשר והחיבור שבין ישראל לקבבסיס 

' בסיס מציאות השגחת ה. לשאול ולברר את העתיד
, לפי זה .בעתידמאפשר לברר את אשר יתרחש , בעולם

ניתן להבין שישנו הבדל מהותי בין בירור העתיד לאור 
  .ובין בירור העתיד לאור החושן, האפוד
ה לכנסת "באה על בסיס הקשר שבין הקב,  באפודשאלה

 גם כניחוש וגילוי עלולה להתפרששאלה כזו  .ישראל
להחליט על פי ככלי המסייע ביד האדם , עתידות

כלי , מסד נתוניםופך להיות האפוד ה. הנתונים שיקבל
והמאפשר להחליט החלטות בצורה , המגלה עתידות

  .נבונה יותר

                                                 
שימש גם את עובדי הכוכבים " אפוד" ניתן להבין שאבן עזראמפירושו של ה 3

כי אולי , מכך ניתן להבין את העובדה שלא תואר מעשה האפוד. כאמצעי לשאלה
י "סל בדמות האפוד עוכן ניתן להבין את עשיית הפ, "אפוד"היה ברור לכולם מהו 

 בעניין האבן עזראחולק על ) ' לפסוקבפרושו ל(ן "הרמב, אולם. מיכה וגדעון
  : ואומר, מעשה האורים ותומים

כי הם ) 'בפסוק ו(ואמר , ין האורים והתומיםיסבר רבי אברהם להתחכם בענ"
ינם כי חשב שהם על הצורות שיעשו בעלי יוהאריך בענ, מעשה אומן כסף וזהב

ן האורים "לדעת הרמב". ולא אמר כלום. ם לדעת מחשבת השואלהכוכבי
ה בהם לצורות ואין דמיון בין השאל, ולא מעשה אדם, והתומים היו מעשה שמים

  .נחוש שונות שנעשו על ידי עבודה זרה

,  שהיו אפודים נוספים שאינם אפוד משהאבן עזראן מסכים עם ה" הרמב,אמנם
 . מסויימיםבתנאים, והייתה אפשרות לשאול בהם

. 'מעמידה לפני ההכל נובע , כאן. לא כן השימוש בחושן
מסמל את המחויבות , הנמצא במרכז החושן' ֵׁשם ה

לא עומד האדם מול , כאן. 'הטוטלית לעשות  את רצון ה
, ומד מול בוראוכאדם העאלא , כלי המספק אינפורמציה

לא , לא גילוי עתידות. בעולם' ומבקש לדעת רצון ה
אלא עמידה , שימוש בכלי המשכן ככלי לשירות עצמנו

  .מתוך מחויבות ומתוך צפייה לעשות רצונו' לפני ה
  

שהצורך של בני ישראל לבירור , יתכן, לאור הבנה זאת
ולכן השתמשו באפודים , העתידות היה חזק מאוד

לכן מוזכר האפוד פעמים רבות כל . 'ה- בנוספים לשאלה
, שהפכו את האפוד לסמל פולחני דבר זה הגיע לכך. כך

אולי ). כמעשה גדעון ומיכה(עד כדי עבודה זרה ממש 
   ):'הושע ג( זאת הסיבה שהושע בנבואתו אומר

ָואַֹמר ֵאֶליָה ָיִמים ַרִּבים ֵּתְׁשִבי ִלי לֹא ִתְזִני ְולֹא ִתְהִיי ) ג(
  :ְוַגם ֲאִני ֵאָלִיְך ְלִאיׁש 

ִּכי ָיִמים ַרִּבים ֵיְׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאין ֶמֶלְך ְוֵאין ָׂשר ְוֵאין ) ד(
  :ֶזַבח ְוֵאין ַמֵּצָבה ְוֵאין ֵאפֹוד ּוְתָרִפים

   ֱאלֵֹהיֶהם' ַאַחר ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו ֶאת ה) ה(
שה לשם שאין הכוונה לאפוד שנע, האבן עזרא מפרש

 אבל אם .'ה-אלא לאפוד המשמש לשאלה ב, עבודה זרה
כנראה שבני  אלא ש'?מה רע באפוד הנעשה לשם הכן 

, י האפוד לפולחן חיצוני"ע' ה-ישראל הפכו את השאלה ב
רק לאחר שיתנתקו מגישה פולחנית . כמו ניחוש עתידות

בעיה  .בצורה נכונה' יוכלו לשוב אל ה, "ימים רבים"זו 
יכת המקדש לפולחן חיצוני עולה בכמה של הפ, זו

הן לגבי הקרבנות והן לגבי , מקומות בדברי הנביאים
  .הארון

הנביאים מצפים מישראל להבין את התוכן הפנימי של 
בדומה , את משמעות המקדש לא כפולחן: המקדש

ואת ', אלא את הקשר בין ישראל לה, לפולחן עבודה זרה
לייצג את דרכו ', של ישראל לעמוד לפני ההמחויבות 

  .ובעולם ולעשות רצונ
  


