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(1) SHEMOT 28; 39; VAYIKRA 8; BAMIDBAR 27 – THE CHOSHEN MISHPAT/URIM VETUMIM 
 

  :דיִמָת קָוֹקְי יֵנְפִל ֹןרָכִזְל ׁשֶדֹקַה לֶא ֹואֹבְב ֹוּבִל לַע טָפְשִמַה ןֶשֹחְב לֵאָרְשִי יֵנְב תֹומְש תֶא ֹןרֲהַא אָשָנְו )טכ(
 יֵנְב טַפְשִמ תֶא ֹןרֲהַא אָשָנְו קָוֹקְי יֵנְפִל ֹואֹבְב ֹןרֲהַא בֵל לַע ּויָהְו םיִמֻתַה תֶאְו םיִרּואָה תֶא טָפְשִמַה ןֶשֹח לֶא ָתַתָנְו )ל(
 :דיִמָת קָוֹקְי יֵנְפִל ֹוּבִל לַע לֵאָרְשִי
 

29. Aaron shall carry the names of the Bnei Yisrael in the Choshen of judgment over his heart when he 
enters the Holy, as a remembrance before God at all times. 30. You shall place the Urim and the 
Tummim into the Choshen of judgment so that they will be over Aaron's heart when he comes before 
God, and Aaron will carry the judgment of the Bnei Yisrael over his heart before God at all times. 
 

 לּופָכ הָיָה ַעּובָר )ט( :רָזְשָמ ׁשֵשְו יִנָש תַעַלֹותְו ןָמָגְרַאְו תֶלֵכְת בָהָז דֹפֵא הֵשֲעַמְכ בֵשֹח הֵשֲעַמ ןֶשֹחַה תֶא ׂשַעַיַו )ח(
 :דָחֶאָה רּוּטַה תֶקֶרָבּו הָדְטִפ םֶדֹא רּוט ןֶבָא יֵרּוט הָעָבְרַא ֹוב ּואְלַמְיַו )י( :לּופָכ ֹוּבְחָר תֶרֶזְו ֹוּכְרָא תֶרֶז ןֶשֹחַה תֶא ּוׂשָע
 הֵפְשָיְו םַהֹש ׁשיִשְרַת יִעיִבְרָה רּוּטַהְו )גי( :הָמָלְחַאְו ֹובְש םֶשֶל יִשיִלְשַה רּוּטַהְו )בי( :םֹלֲהָיְו ריִפַס ְךֶפֹנ יִנֵשַה רּוּטַהְו )אי(
 ׁשיִא םָתֹח יֵחּוּתִפ םָֹתמְש לַע הֵרְשֶע םיֵתְש הָנֵה לֵאָרְשִי יֵנְב ֹתמְש לַע םיִנָבֲאָהְו )די( :םָתֹאֻלִמְב בָהָז ֹתצְבְשִמ תֹבַסּומ
 :טֶבָש רָשָע םיֵנְשִל ֹומְש לַע

 

8. He made the Choshen, the work of a master weaver like the work of the ephod, of gold, blue, 
purple, and crimson wool, and twisted fine linen. 9. It was square [and] they made the Choshen 
doubled its length one span and its width one span, doubled. 10. And they filled into it four rows of 
stones. One row: odem, pitdah, and bareketh; the first row. 11. And the second row: nofech, sappir, 
and yahalom. 12. And the third row: leshem, shevo, and achlamah. 13. And the fourth row: tarshish, 
shoham, and yashpheh; enclosed in gold settings in their fillings. 14. And the stones for the names of 
the sons of Israel were twelve [in number], corresponding to their names; [similar to] the engravings of 
a seal, every one according to his name, for the twelve tribes. 
 

 םיִמֻּתַה תֶאְו םיִרּואָה תֶא ןֶשֹחַה לֶא ןֵּתִיַו ןֶשֹחַה תֶא ויָלָע םֶֹשָיַו
 

8. He put the Choshen on him, and put into the Choshen the Urim and Tumim. 
 

 לֵאָרְשִי יֵנְב לָכְו אּוה ּואֹבָי ויִפ לַעְו ּואְצֵי ויִפ לַע קָוֹקְי יֵנְפִל םיִרּואָה טַפְשִמְב ֹול לַאָשְו ֹדמֲעַי ןֵהֹּכַה רָזָעְלֶא יֵנְפִלְו )אכ(
 :הָדֵעָה לָכְו ֹוּתִא

 

21. He shall present himself to Eleazar the priest, who shall on his behalf seek the decision of the Urim 
before God. By such instruction they shall go out and by such instruction they shall come in, he and all 
the Israelites, the whole community.” 
 
(2) RALBAG & MALBIM – WHY WERE THE URIM VETUMIM REQUIRED FOR YEHOSHUA? 
 

 ה"ע וניבר השמ חככ האובנב וחכ היה אלש יפל עשוהי הזל ךרצוה הנה .'ה ינפל םירואה טפשמב ול לאשו
 רזעלא ידי לע םימותו םירואב ויתולאשב רזעיש לא ךירצ היה הזלו הצריש המ לכב ץיקהב האובנה ול עיגתש
  .םישדקה ישדק תיב לצא ל"ר 'ה ינפל דופאהו ןשחה אשונ היהו לודג ןהכ היהש
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 הלח אל כ"א ,ודוה תצקמ קר ול תתלו 'א דיב קר עשוהי תא ךומסל הוצש רחאו דמעי ןהכה רזעלא ינפלו
 טפשמב ול לאשי אוהו רזעלא ינפל דומעי 'ה תאמ רבד לואשל ךרטצי םאש רמא ןכל עשוהי לע האובנה
 יכ רזעלא י"פע ל"ר ואצי ויפ לעו רקעה רזעלא 'יהי םיקלא תאמ תעדל וכרטציש םירבדב כ"או ,םירואה
  .םגיהנהל םהיתומחלמ םוחלל ינוציחה רדהה קר ול היהי עשוהי
 

(3) SOTAH 9:12 / RAMBAM – THE URIM VETUMIM DURING THE SECOND TEMPLE PERIOD 
 

 םהו ינש תיב יאיבנ לבא ןושאר תיב יאיבנ םה םינושארה םיאיבנ .םימותו םירוא ולטב םינושארה םיאיבנ ותמשמ
 .םינורחאה םיאיבנ ןתוא ןירוק ןהיריבחו יכאלמו הירכז יגח

 

(4) YOMA 73B – THE MEANING OF URIM VETUMIM – ONE THING, OR TWO? 
 

 ארקנ המל ."םירואה טפשמב" רמאנש ,תרזוח הניא - םימותו םירוא תריזג ,תרזוח איבנ תריזגש יפ לע ףא...
 .ןהירבד תא ןימילשמש - םימות ,ןהירבד תא ןיריאמש - םירוא ?םימותו םירוא ןמש

 

(5) RASHI – EXPLAINING THE DYNAMICS OF THE URIM VETUMIM 
 

 ויָרָבְד ריִאֵמ אּוה ֹודָי לַעֶש ,ןֶשֹחַה יֵלְפִכ Lֹותְב ֹונְתֹונ הָיָהֶש ,ׁשָרֹפְמַה םֵש בָתְכ אּוה .םימתה תאו םירואה תא
 ֹאל םֵשַה ֹותֹוא לָבֲא םיִדָגְב רַסֻחְמ תֹויְהִל לֹודָג ןֵהֹכְל רָשְפֶא יִאֶש  ןֶשֹחַה הָיָה יִנֵש ׁשָדְקִמְבּו ;ויָרָבְד תֶא םֵמַתְמּו

 :)ג"ע אמוי( םיִרּואָה טַפְשִמְב ֹול לַאָשְו ,)ז"כ רבדמב( רַמֱאֶנֶש ,טָפְשִמ יּורָק אּוה בָתְכַה ֹותֹוא םֵש לַעְו ,ֹוכֹותְב הָיָה
 

THE URIM AND THE TUMIM — This was an inscription of the Full Name of God which was placed 
between the folds (i.e. the two pieces forming the front and back) of the Choshen through which it 
made his(or its) statements clear “illuminates his words and perfects his words). In the second Temple 
there was the Choshen for it would be impossible for the High Priest to lack a vestment, but that Divine 
Name was not within it. It was on account of this inscription which constituted the Urim and Tumim 
and which enabled it to give decisions that it was called “judgment”, as it is said, (Numbers 27:21) “And 
he shall enquire for him by the judgment of the Urim”. 
 
(6) RAMBAN – HOW DID THE URIM VETUMIM WORK? HOW WAS IT MADE? 
 

 םהש בשח יכ םנינעב ךיראהו ,בהזו ףסכ ןמוא השעמ םה יכ  רמאו ,םימותהו םירואה ןינעב םכחתהל םהרבא יבר רבס
 ןותנ שרופמה םש בתכ ,י''שר ירבדכ םה לבא .םולכ רמא אלו .לאושה תבשחמ תעדל םיבכוכה ילעב ושעיש תורוצה לע
 םריכזה אלו ,םינמואה השעמב ללכ םימותו םירוא ורכזנ אל יכ ,היארהו .לופכ תויהל ךרצוה ךכלו ,ןשחה ילפכ ןיב
 שעיו" רמא אלו ,)ח םש( "ןשחה תא שעיו" ,)ב טל( "דופאה תא שעיו" םידגבב טרפו .ללכ השעמב אלו האוצב אלםהל
 היה םקמעל םהב רצקל הצרי ילוא םאו ?לכה ןמ רתוי םהב ךיראמ היה םכח שרח השעמ ויה ולאו ?"םימותהו םירואה
 ."קקוזמ ףסכ" וא "םתוא השעת רוהט בהז ,רהב ךתוא הארה רשאכ םימותו םירוא תישעו" רמוא
 
 תישעו" ,)י הכ( "ןורא ושעו" רמא לבא ,רבכ ורכזנ אלש םילכה לכמ דחא העידיה א''הב ריכזה אל יכ הארת בושת דועו

 םירואה תא טפשמה ןשוח לא תתנו" רמא םימותו םירואב הנהו ...םלכ ןכו ,)אל הכ( "תרונמ תישעו" ,)גכ הכ( "ןחלוש
 רמאש ,ודבל השמב קר בותכה םריכזה אלו ?העידיה א''הב בותכה םריכזהו ,םתיישעב ותא הוצ אל ."םימותה תאו
 השעמ ויה אל יכ ,)ח ח ארקיו( "םימותה תאו םירואה תא ןשחה לא ןתיו" השעמבו ,"טפשמה ןשח לא תתנו" האוצב
 אוהו ,הרובגה יפמ השמל רוסמ דוס םה לבא .ללכ הבדנ אלו השעמ םהב לארשי להקל אלו םינמואל היה אלו ןמוא
 ...העידיבו םתס םריכזי ךכלו ,םימש השעמ ויה וא ,השודקב םבתכ
 
 )אכ זכ רבדמב( םטפשמב לאושה ןהכה יניע לא ןשחה ינבאמ תויתואה וריאי םחכמ ,םישודק תומש ויה יכ ,אוה ןינעהו
 ,םירואה םהש תומשב ןיוכמ ןהכה היה .)א א םיטפוש( םחלהל הלחתב ינענכה לא ונל הלעי ימ ולאש רשאכ יכ ,לשמהו
 וניתובר תעד לע םש בותכה ,םהרבאמ א''הו ,יולמ ד''מלו ,ןועמשמ ן''יעו ,יִוֵלמ ד''ויו ,הדוהי תויתוא ויניעל וריאהו
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 עדי אל ןיידע ןהכה יניע לא תוריאמ תויתואה רשאכ הנהו .הדוהימ א''ה ויניע דגנל תרחא םעפ הריאהש וא .):גע אמוי(
 ,''ההודי לע יה'' וא ,''הילע דה יוה'' םהמ תושעהל רשפא היה "הלעי הדוהי" ןהמ ורדס רשא תויתואה ןמ יכ ,ןרודס
 תעידיב םימת ןהכה בל היהי םחכמ ,''םימות'' םיארקנ םירחא שדקה תומש םש ויה לבא .דאמ תובר תורחא תוביתו
 םדועו .םימותה תומשב ןווכמו דימ רזוח ,וריאהו םירואה תומשב ןויכ רשאכ יכ .ויניעל וריאהש תויתואה ןינע
  ."הלעי הדוהי" םרובחש ובלב אביו ,ויניעל תוריאמ תויתואה
 
 הקספש רחאל ינש תיבב הב םישמתשמש ,לוק תבמ הלעמלו ,האובנה ןמ הטמל איה ,שדקה חור תגרדממ הגרדמ תאזו

 םיעדונ ויה םימותהו םירואה לש םישודקה תומשה ןשחב השמ ןתנש ירחאש רשפאו ... םימותו םירוא וקספו .האובנה
 תומדכ היהו ,)ו גכ א''ש( דופא דוד דיב היה ךכיפלו ,הרות ירתס םע םהל םרסמש לארשי ימכח ילודגל ונממ תרוסמב
 ...שדקה ןשח תומדכ ןשח ובו ,השמ דופא
 

(7) HAKETAV VEHAKABALA – THE RAMBAM’S VIEW & HOW IT MAKES SENSE 
 

 ןשח השעמ יטרפ לכ םש ראבמש שדקמ ילכמ ט"פב יכ ,םולכ ם"במרה ירבדב יתאצמ אלש יתהמת הברהו
 םימתו םירוא ןיא ותעדלד יל הארנ ןכל ?שרופמ ארקמ טמשי ךיאו ,םימתו םירואמ ללכ ריכזה אלו דופאו

 םה ,לארשי יטבש רשע-םינש תומשב םיבותכ ויהש םינבאה רשע-םינש קר ,םישרפמה תעדכ םישודק תומש
 תטילבב םהירבדב םימימתו םיריאמ ויה םמצע םה יכ ,םימתו םירוא םשב ןאכ בותכה ןארק םמצע
 ןהב ,לאשנה תבושתב תאזה האלפנה ןהיתולועפ תבסל דבלמד דוע יל הארנו .םהב לאשנה לא םהיתויתוא
 תויהל םעבטמ הלאכ תובוט םינבא יכ ,הז םש ןהילע ןכתי םתומצע דצמ םג יכ ,םימתו םירוא םש ןהילע חנוה
 אל ,יעבטה ןתואירבכ ןשחל וחקלנ הלאה םינבאה םג ;רוא ילעב רמול הצר ,םירוא וארקנ ןכל ,ריאמו ריהב ךז

 םיאולמ ינבא וארקנ ןשחה ינבאש )המורת פ"ר( ן"במר בותכש המכ ,םילסופהו םיבצוחה די ןהילע טלש
 תביתכ םגו .יעבטה ןתנומתמ ונתשנ אלו לודג בצחממ ובצחנ אלו םימלש ויהש ,אתומלש ינבא םמוגרתד
 ןהילע ןישרפמ ןיאו וידב ןהילע ןיבתוכ ןיא וללה םינבא )הטוס( םרמאכ ,שרח השעמ היה אל ןהילע תומשה
 ןהמ רסחתנ אלש הלאה םינבאה תומלשל הנה ,ןהילאמ ןיעקבנ ןהו ןהל הארמו רימש איבמ אלא למזיאב
  .ןורסח יתלב םימלש רמול הצר ,םימת וארקנ יעבטה ןתנומתו ןתואירבמ

 

 ... האלפנה ןהיתולועפ תעדוה הזב שדחתנש ינפמ  ...םימתה תאו םירואה תא ןשחה לא תתנו ןאכ רמא ז"ע....
 והונאצמ דחא םצעב םג יכ ,םידרפנ םינינע לע הארוה הזמ ןיא ,תא תלמ לפכב םימתה תאו םירואה תא רמאו
 ,חצחוצמ רוא ילעב תויהל םעבטמש םינבאה ב"ימ הנה דע בותכה רבידש תויהלו .ךדיחי תא ךנב תא ,לופכ
 םירואה העידיה 'ה םהב הלת ןכל ,םולכ ורסחתי יתלב ןתאירבכ ןתומלש לע תורוהל םיאולמ ינבא םארקו

 ...םימותה
 

(8) RASHBAM – URIM VETUMIM WAS A BETTER VERSION OF A DIVINATING ORACLE 
 

 ,הרהטל האמוט ןיב תולדבה המכ לידבהל ,האמוט חורב םהלש םימסקו םיפרת םהל םידיגמ תומואה םא
 .תדגמש השודקל ו"ק

 
 


