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יכה עם ההנחיות להקמת המשכן ותפעולו על  שממ  ונתשרפ

ב"מדים"   צורך  יש  המשכן  עבודת  לצורך  הכהנים.  ידי 

ן  ה.   כהונ בגדי    –מיוחדים   ֶּ ש  ח ֹ֤ ּו  ַיֲעש ׂ֗ ֶׁ֣ר  ֶּ ֲאש  ים  ִ֜ ָגד  ַהּבְ ה  ּלֶּ ְוא ֵ֨
ד   פו  ש  ְוא  דֶּ י־ק ִ֜ ְגד  ּו ב  ט ְוָעש ֵ֨ ֵ֑ ת ְוַאְבנ  פֶּ ֶׁ֣ ְצנֶּ ֵּ֖ץ מ  ּב  ש ְ נֶּת ּתַ יל ּוְכת ֹ֥  ּוְמע ִ֔

י ִֽ ־ל  ְלַכֲהנו  יו  ּוְלָבָנֵּ֖ יָך  ִ֛ ָאח  ן  אנו    ְלַאֲהר ֹ֥ בגדי הכהן הגדול  בין 

שות כיצד  מוצאים את החשן , שלגביו ניתנות הנחיות מפור

ב     הוא נראה ומה הוא כולל.   ֶׁ֣ה ח ש  ִ֔ ט  ַמֲעש   ּפָ ש ְ ן מ  ֶּ ש  יָת ח ֹ֤ ְוָעש  ִ֜
ד פ ֵּ֖ ֹ֥ה א  ַמֲעש   ֹ֥ש     ּכְ י ְוש   ִ֛ נ  ָ ַעת ש  ַלַ֧ ן ְותו  ָמִ֜ ת ְוַאְרּגָ לֶּ כ ֵ֨ ָהב ּתְ ֵּ֑נּו ָזָ֠ ֲעש ֶּ ּתַ

: ו  ֹ֥ה א תִֽ ֲעש ֶּ ר ּתַ ֵּ֖ זָ :   ָמש ְ ו  ת ָרְחּבִֽ רֶּ ֹ֥ ו  ְוזֶּ ת ָאְרּכֵּ֖ רֶּ ֹ֥ ּול זֶּ פֵ֑ ה ּכָ ֵּ֖ ְהיֶּ ִֽ ּוַע י    ָרבֹ֥
ְטָד  ם ּפ  דֶּ ּור א ֹ֤ ן טׂ֗ ים ָאֵ֑בֶּ ֶׁ֣ ה טּור  ָעֵּ֖ ן ַאְרּבָ בֶּ ַאת אִֶּ֔ ֶׁ֣ ּל  ֹ֥ בו   מ  אתָ ּל  ה  ּומ 

ד: ָחִֽ ּור ָהאֶּ ַהּטֵּ֖ ת  קֶּ ִ֔ ם:  ּוָברֶּ ְוָיֲהל ִֽ יר  ֵּ֖ ַסּפ  ְך  פֶּ נ ֹ֥ י  ֵ֑ נ  ּור ַהש ּ  ּור   ְוַהּטֵּ֖ ְוַהּטֵּ֖
ָמה: ו  ְוַאְחָלִֽ בֵּ֖ ם ש ְ ֶּ ש  ֹ֥ ֵ֑י לֶּ יש   ל  ְ ַהם   ַהש ּ ֹ֥יש  ְוש  ֵּ֖ ְרש   י ּתַ יע ִ֔ ְוַהּטּור  ָהְרב 

ּלּוא תִָֽם:  מ  ּבְ ּו  ְהיֵּ֖ י  ב  ָזָהִ֛ ים  ֹ֥ צ  ּבָ ְמש   ה  ֵ֑ פ  ָהֲאָבנ    ְוָיש ְ ַעל־ְוָ֠ ין  ּת ְִֽהיִֶּ֜ ים 
ָתם    חו  י  ֹ֤ ּתּוח  ּפ  ֵ֑ם  מ תָ ַעל־ש ְ ה  ֵּ֖ ר  ש ְ עֶּ ֹ֥ים  ּת  ש ְ ל  ִ֛ ָרא  ש ְ י־י  ִֽ נ  ּבְ ת  מ ַ֧ ש ְ

ו  ּת ְִֽהיֶֶּ֕ין מִ֔ יש  ַעל־ש ְ ֶׁ֣ ט: א  ִֽבֶּ ָ ֵּ֖ר ש  י ָעש ָ ֹ֥ נ  ש ְ  ל 
נקרא   שהחשן  ט   מענין  ּפָ ש ְ מ  ן  ֶּ ש  מנגובחשכן  ,  ח ֹ֤ היה  נון שן 

תשובות  לב מיוחד שבאמצעותו יכלו לתקשר עם הקב"ה ולק

ת־ והתומים.  האורים    – לשאלות   ט אֶּ ּפָׂ֗ ש ְ ן ַהּמ  ֶּ ש  ל־ח ֶׁ֣ ָּ֞ אֶּ ְוָנַתּתָ
ים  ּמ ִ֔ ת־ַהּת  ים  ְואֶּ  ָהאּור 

  ? ותמים  אורים  אותם  הם  בכ  מה  שונים  נחלקו  פרשנים  ך 

רש"י מסביר    . חז"ל  ש, שהיה  הוא כתב שם המפורבעקבות 

נותנו בתוך כפלי החשן, שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמם את  

כפי הנראה זהו קלף או לוח מתכת שעליו כתוב השם .  דבריו

',  ל את ההיו יכולים לשאו  בן מ"ב אותיות, שדרכו  מפורשה

, ואליו מצרפים כלומר יש חושן  .הוא היה מאיר את התשובהו

 .  ו תוספת לחושןאת האורים והתומים שז

בהלכות כלי מקדש מפרט את כל הסדר של  לעומתו,  הרמב"ם  

הבגדים, אך לא מציין דבר על עשיית האורים ותומים. מקשה 

"והרבה תמהתי שלא מצאתי     :'הכתב והקבלה'בעל  על כך  

בדברי הרמב"ם כלום, כי בפרק ט' מכלי מקדש שמבאר שם כל  

מאורים ותמים, ואיך   ללפרטי מעשה חשן ואפוד ולא הזכיר כ

,  ננסה  לברר   השאלהכדי  לענות  על      ?ישמט מקרא מפורש"

לפי  שכן,    בגורלם של האורים ותומים בבית שני.  מה  עלה

תּו ְנִביִאים ָהִראׁשֹוִנים,המשנה    מֵּ )סוטה   ָבְטלּו אּוִרים ְוֻתִמים.  ִמשֶּׁ

משחרב בית המקדש הראשון בטלה מלוכה ,יב(. ובתוספתא   ט
ותומים אורים  ובטלו  דוד  יגסוטה  )   מבית  וכך ה"ב(  פרק   .  

אלו חמשה . . . והאמר רב שמואל בר איניא: אומרת הגמרא : 
ארון  הן:  ואלו  שני,  למקדש  ראשון  מקדש  בין  שהיו  דברים 

הק ורוח  ושכינה,  אש,  וכרובים,  ותומים. וכפורת  ואורים   ודש, 
ביומא  בבלי  ) ב   .(כא עמוד  יוסף  ב'קדמוניות    ןגם  מתתיהו 

"אורים :  ותומים לא קיימים  יודע לספר כי אורים    היהודים'

כותבנו הספר   לפני  שנה  כמאתיים  ספו תמו מקירבנו  ותומים 

 "הזה.

אפשר  במקדש שני היה החשן, שאימבאר ש"לשיטתו   רש"י

  לכהן גדול להיות מחוסר בגדים, אבל אותו השם לא היה

ו ". דהיינו שלא היו אורים ותומים בבית שני. אותבתוכו

לעומת זאת, הרמב"ם בהלכות   מונח בחושן. קלף לא היה

שנגנזו ולא שימשו בבית  מפרט את הכלים בית הבחירה

ואף אורים ... שני, וכך כתב שם על האורים והתומים:

הקדש, ולא היו   ותומים שהיו בבית שני לא היו משיבין ברוח

ים נשאלין בהן שנאמר  ִּֽ ים ּוְלֻתּמ  ֹ֥ ֵ֖ן ְלאּור  ד ּכֹּה  ד ֲעמֹֹּ֥ ַ֛ עזרא  )    ע 

שמנה בגדים לכהן  , ולא היו עושין אותן אלא להשלים(סג:ב

 .גדול כדי שלא יהא מחוסר בגדים

הרמב"ם מחדש שבבית שני היו באמת אורים ותומים בדיוק 

הוא    כמו לשני  ראשון  בית  בין  ההבדל  אך  ראשון.  בבית 

היו משתמשים בהם, והם נצרכו רק על מנת    שבבית שני לא

את   גדול    שמונתלהשלים  כהן  ישמש  שלא  כדי  הבגדים, 

וחיסור הראב"ד שם משיג על דברי הרמב"ם: ".  מחוסר בגדים

אינו שאמר  הבגדי  בגדים  מחשבון  שאינו  הראב"ד    ".םכלום 

להשלים   מקשה על הרמב"ם שאמר שעשו אורים ותומים כדי

 לשמונה בגדים, והרי הם אינם אחד משמונת בגדי הכהונה,

גם    וגם בלעדי הקלף עם השם המפורש לא חסר אף בגד?!

ביומא  התוספות הרמב"ם  בגמרא  כמו  "אורים :  מסבירים 

הוו, שאם לא כן היה כהן גדול מחוסר בגדים, אלא לא    ותומים

 ".היו משיבין לנשאלין בהן

ם האורים והתומים  ה  מהמכאן מחדש בעל הכתב והקבלה  

לכן נראה לי דלדעתו אין אורים ותמים שמות   הרמב"ם:  לדעת

כדעת שהיו   קדושים  האבנים  עשר  שנים  רק  המפרשים, 

בשמות קראן   כתובים  עצמם  הם  ישראל,  שבטי  עשר  שנים 

בשם כאן  מאירים    הכתוב  היו  עצמם  הם  כי  ותמים',  'אורים 

אותן   .בבליטת אותיותיהם אל הנשאל בהם   ותמימים בדבריהם

על      האורים והתומים! ומכיוון שמדוברשנים עשר האבנים הן  

אבני  כי  שני,  בבית  גם  אותן  עשו  למה  מובן  החושן,  אבני 

אכן    החושן הכהן  ובלעדיהם  הגדול,  הכהן  מבגדי  חלק  הן 

הרמב"ם לא היה כתב מפורש שהכניסו   גדים. לפימחוסר ב

 . עצמן היו מאירות ושלמות בין אבני החושן, אלא האבנים

חיצוני בקלף  הקדושה  את  מחפש  לא  בין   הרמב"ם  שמונח 

אלא החומר והרוח   ,מר שמצטרף אליו רוח  וח האבנים. זה לא  

את   לקדש  הם.  הוא  חומרהחד  וכך  הקדושה   רואה,  את 

 השראת רוח הקודש דרך האבנים עצמם. ו
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ר עם הקב"ה, וקבלת  ומים היו דרך למפגש ישיהאורים והת 

לשאלות.   וישירה  מיידית  לאורך תשובה  מוצאים  אנו  כך 

התנ"ך בימי יהושע במקרה של עכן, בימי דוד הרוצה לדעת 

 ת הארץ לשבטים. קלואם לצאת למלחמה , וכך בח

ל כדי  התנ"ך  משתמש  בה  הקב"ה  תהמילה  החלטת  את  אר 

זו  היכן   "גורל"  כלומר  "גורל".  היא  שבט  כל  נחלת  תהיה 

הקב" של  אנו החלטתו  כך  המתרחשים.  האירועים  על  ה 

"ג במושג  לעיתים  היום  גורל"זמשתמשים  לתאר כ,  ירת  די 

 כתב מלמעלה.  נמשהו שאינו קשור במעשינו אלא 

המן   ו כי  שומעים  אנו  אסתר  במגילת  ּוא  הנה  הֵ֨ ּפּו֩ר  יל  ֶׁ֣ ּפ  ה 
ל ָרִ֜ באכדית,    .  ַהּגו  הוא  "פור"  הפרסית  המילה  ,  pūruמקור 

ע "אבן".  ומובנה  מהשּוֵמרית  שהגיעה  עתיקה  ורך  מילה 

המגילה לא היה בטוח שקוראיו מכירים את המילה הפרסית 

 "פור הוא הגורל".   סביר לכן טרח להו

לניבוי   שיטות  שתי  היו  קביעת    –לאשורים  העתיד:    –או 

pūru ṣalā'u   –    ;להטיל גורלpūru karāru  –    למשוך גורל. לא

 להציע ברור למה שימשה כל שיטה וכיצד היא בוצעה. נראה  

הפור   אתהשבהטלת  הפיל  רצפה    כוהן  ציור  מעל  האבן 

ממקום   מסקנות  והסיק  "קלאס"(,  למשחק  )בדומה  מקודש 

כדהנפילה מתוך  חרס  שליפת  היא  פור  משיכת  בדרך ;   .

רגע;  באותו  ונקבע  "פתוח"  שהגורל  תחושה  יש    הראשונה 

 בשנייה, הבחירה מצומצמת יותר והאפשרויות נקבעו מראש. 

היא   גורל  אסתר  הפלת  במגילת  אך  במקרא,  נפוץ  מנהג 

שם  מוזכר  לא  כולה  במגילה  חריג.  אירוע  היא  הופעתה 

אנוש  הקב"ה בני  מניעים  העלילה  ואת  אחת,  פעם  . אפילו 

ית את נוכחותו  רועורך המגילה טרח להכניס לנו בדלת האח

התערבות אחת ויחידה של כוח עליון , באמצעות  ב"השל הק

נקבע שמו של החג פורים. כי ואולי משום כך    הפלת הפור.  –

זי בסיפור, אנחנו בהטלת הפור , ובהדגשה שזהו הדבר המרכ

בעצם מנכיחים את הקב"ה בסיפור המגילה. לא אירוע מקרי 

 שמונע ע"י בני אדם, אלא גורל המוכתב משמים. 

אמר   למשל  "כך  מגור:  האלה  האדמו"ר  לימים  קראו  כן  על 

איך   כי  בזה.  תולה  הנס  שעיקר  ומשמע  הפור.  שם  על  פורים 

 "יקרא שם היום על דבר טפל שאינו העיקר?

כמו הפור, גם מובנה המקורי של  "גורל" הוא "אבן, חלוק".  

שהוקצעו  מיוחדות  באבנים  השתמשו  גורל  להטלת 

ש האדום,  מהים  ארץ מאלמוגים  של  מכובד  ייצוא  ענף  היו 

כנען. כך התגלגלה המילה "גורל" ליוון, וקיבלה מובן חדש:  

ומכאן , "אבן קטנה".  korralionהמילה היוונית לאלמוג היא  

 שמו של האלמוג "קורל".  

"גורל" ששימש במקרא לקביעת נחלות התגלגל גם לשפות  ה

ך משמשת גם  משמעותה 'גורל', א  LOTאחרות וכך המילה  

אפילו ייסודה של העיר העברית .  במשמעות של חלקת אדמה 

 בנים(.  הראשונה נעשה בהגרלה )אמנם בצדפים ולא בא

,  פר יונהמשל בסים לא צכעדות לנוכחות ה' אנו מו  את הגורל

הספינה שבה בורח יונה נקלעת לסער גדול ועומדת  כאשר  

הדרכים, לטבוע שאר  מכל  ונואשו  ניסו  שהמלחים  לאחר   .

אחרון:   מוצא  ונפילה נותר  לכו  רעהו,  אל  איש  "ויאמרו 
גורלות,  ויפילו  לנו;  הזאת  הרעה  בשלמי  ונדעה  גורלות, 

ר יוסף מאות שנים לאחר מכן, מתא    ."וייפול הגורל על יונה 

שם הוא נכח  –בן מתתיהו שתי הפלות גורל: האחת ביודפת 

ניבעצמו,   במצדה  ולצובה  והשנייה  הפילו   .חייו;  "אחר כך 

גורל והעלו מתוכם עשרה אנשים שיהיה עליהם להרוג את כל  

רגו את כולם בלי להירתע וקבעו ביניהם אותו השאר … הם ה

האחרים   תשעת  את  יהרוג  הגורל  ייפול  עליו  אשר  זה   : כלל 

בנפשו." יד  יישלח  מכן  בנרות   ולאחר  שחיפש  ידין,  יגאל 

חרסים    11הוכחה כלשהי לסיפור מצדה, מצא עדות מדהימה:  

יאיר". "בן  אחד  וביניהם  שמות,  ועליהם  המבקר   מפויחים 

 במצדה רואה במקום בו נמצאו את השם "חדר הגורלות".  

ולעיתים   כמזל  הגורל  את  הרואים  נתפסים   יש  ומזל  גורל 

כמילים נרדפות, אך לא לגמרי. המזל כולו אקראיות, הכרה 

תמיד  בחוס לא  מורכב,  בעולם  ולהצליח  לתכנן  היכולת  ר 

מובן ולעתים אף עוין. לכן מאחלים ומקווים תמיד למזל טוב.  

הגורל נתפס כמשהו שאינו מקרי, לרוב בהקשר שלילי של  

 – "גזירת גורל", משהו שנקבע מראש ולמרות כל המאמצים  

הגורל של היום , שאך כדאי לשים לב  בסוף ידו על העליונה.

הגורל עבר מהפך של מאה ושמונים  .  זה לא הגורל של פעם

יתה לו מעלות. בעבר האמינו שהוא ביטא את רצון האל, הי

כוונה ומשמעות, ולכן סמכו עליו ללא עוררין. היום, הגורל 

הוא פתרון כה מוצלח מהסיבה ההפוכה: אנו חושבים שהוא 

אקראי ונטול כל כוונה ומשמעות. לכן אנחנו מוכנים לסמוך 

   עליו ולקבל את הכרעתו.

רכס      -   הנקרא "גבעות גורל"  רובים זכו לנווט באזחיילים ר

. הגבעות הוכרזו כשמורת טבע על ידי בשמורת גבעות להב 

רשות הטבע והגנים. גבעות גורל נקראות בשם נפרד בגלל  

הניווטים המתרחשים בהן. שמן של הגבעות הוא שיבוש עברי 

ֵג'ְרַואל   ַאּבּו  ֻטֵוויל  ככל הנראה של שמו של הכפר הבדואי 

בעברית   פעמים    -)או  מספר  שנהרס  ג'רוואל(  אבו  שלוחת 

 בשטחן של גבעות גורל. 

 בניווט בגבעות גורל.  צלחה לחיילים המנווטים שיהיה בה

https://lp.vp4.me/fw3x

