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 ולחם הפנים במקדשלחן והש – תרומהפרשת 
ים"לעשות  ציוהה' יתברך  טִׁ ְלָחן ֲעֵצי שִׁ יםשנאמר " "שֻׁ טִׂ ְלָחן ֲעֵצי שִׂ יָת שֻׁ יָת ֹאתֹו  ְוָעשִׂ פִׁ י ֹקָמתֹו: ְוצִׁ ם ָאְרּכֹו ְוַאָמה ָרְחּבֹו ְוַאָמה ָוֵחצִׁ ַאָמַתיִׁ

יב: יָת ּלֹו ֵזר ָזָהב ָסבִׁ יָת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ָזָהב  ָזָהב ָטהֹור ְוָעשִׁ יב: ְוָעשִׁ ְסַגְרּתֹו ָסבִׁ יָת ֵזר ָזָהב ְלמִׁ יב ְוָעשִׁ ת ֹטַפח ָסבִׁ רֶּ ְסגֶּ יָת ּלֹו מִׁ ת וְ ְוָעשִׁ ָנַתָּת אֶּ
ר ְלַאְרַּבע ַרְגָליו ים"לשים  צטוּועל השולחן ה .כו( –)שמות כה, כג " ַהַטָּבֹעת ַעל ַאְרַּבע ַהֵפֹאת ֲאשֶּ ם ָפנִׁ חֶּ ים " שנאמר "לֶּ ם ָפנִׁ חֶּ ְלָחן לֶּ ְוָנַתָּת ַעל ַהשֻׁ

יד שנאמר  מדי שבת מוחלפיםוהיו  ימות החולמשך בששהו על השולחן  שניים עשר לחמים ללולחם הפנים היה כ .)שמות כה, ל(" ְלָפַני ָּתמִׁ
יָת ֹאָתּה " ת ְוָאפִׁ ְלָחן  ְשֵתים ֶעְשֵרה ַחּלֹותְוָלַקְחָּת ֹסלֶּ ת ַעל ַהשֻׁ ם ַמֲעָרכֹות ֵשש ַהַמֲעָרכֶּ ָחת: ְוַשְמָּת אֹוָתם ְשַּתיִׁ ְהיֶּה ַהַחָּלה ָהאֶּ ים יִׁ ְשֹרנִׁ ְשֵני עֶּ

ְפֵני ה': ת ְלֹבָנה ַזָּכה ְוָהְיָתה ַלּלֶּ  ַהָטֹהר לִׁ כֶּ ה לה':ְוָנַתָּת ַעל ַהַמֲערֶּ שֶּ ם ְלַאְזָּכָרה אִׁ יד  חֶּ ְפֵני ה' ָתמִׂ ֵמֵאת ְּבֵני ְביֹום ַהַשָבת ְביֹום ַהַשָבת ַיַעְרֶכּנּו לִׂ
שֵ  ים הּוא לֹו ֵמאִׁ ש ָקָדשִׁ י ֹקדֶּ ית עֹוָלם: ְוָהְיָתה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ַוֲאָכלֻׁהּו ְּבָמקֹום ָקֹדש ּכִׁ ְשָרֵאל ְּברִׁ  .(ט -ה )ויקרא כד, " י ה' ָחק עֹוָלםיִׁ

  שנים עשר לחמים? עליו לערוךומידי שבת בשבתו מקדש שולחן הבית תוך ב שיםלאת ישראל ה וציוה' יתברך ויש להבין, מדוע 

 מהשולחן הרוחני העליוןהשולחן במקדש היה מושך שפע 

 הוא למטהח עבודת המקדש מכוכך ש ,שהוא מכוון בסודותיו כנגד בית המקדש של מעלה יתברך ציוה לעשות בית מקדש למטה ה'
שם ו .(ח ד"ה ולמה אלשיך הקדוש' ויקרא כד פסוקוראה ' .תורה שבכתב פרשת תצוה ד"ה ועתה אבאר 'של"ה הקדוש') מעלהשל ההשפעה מהמקדש  את לקבלמוכן היה 

 פסוקב נרמז והוא טו ד"ה גם השבועה היא חמורה()'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק  הרוחני 'לחם הפנים'נמצא עליון שעליו  רוחני לחןושיש  למעלה

ת ַעל " ם ַמֲעָרכֹות ֵשש ַהַמֲעָרכֶּ ְלָחן ַהָטֹהרְוַשְמָּת אֹוָתם ְשַּתיִׁ ְפֵני ַהשֻׁ ְפֵני" נמצאש שולחן הטהור מגשמיותהוא ה – )ויקרא כד, ו(" ה' לִׁ " ה' לִׂ
 .(במקדש''השראת השכינה  –ינו לפרשת פיקודי ר)להרחבה על עניין בית המקדש של מעלה ראה מאמ אלשיך הקדוש' פרשת אמור פרק כד, ו()' בעליונים

של מעלה היתה שורה על הברכה כך ש, אלשיך הקדוש' פרשת אמור פרק כד, ח()' במקדש שולחן העליון היה נשפע בשולחן התחתוןהשפע קדושת 
פרשת )זוהר  כאשר קיבל השולחן את השפע מלמעלהו. (לאו הכיד"ה  קנד ע"ב דףב וכן פתח רבי ייסאד"ה  קנג ע"בדף תרומה פרשת )זוהר  של מטה השולחן במקדש

בחלק  לר' נתן )'ליקוטי הלכות'ופרנסה  )זוהר פרשת תרומה דף קנג ע"ב ד"ה פתח רבי ייסא, זוהר פרשת תרומה דף קנד ע"ב ד"ה לאו הכי( מזון ממנו צאויהיה  קנד ע"ב ד"ה לאו הכי(דף תרומה 

 הואזה מטעם  .(לאו הכיד"ה  קנד ע"בדף תרומה פרשת , זוהר פתח רבי ייסאד"ה  קנג ע"בדף תרומה פרשת )זוהר  כל העולםל (כהניםה וזה בחינת ברכת "ד ב םיפכ תאישנ תוכלה אורח חיים
ְלָחן"נקרא בשם  בע ֹומשתלחת בכל המזונות ובא שהיתה לפי שה' היה 'שולח' את ברכתו בלחם שעליו, ומשם הברכה  )שמות כה, כג(" שֻׁ

 .בחיי' שמות כה, פסוק כג ד"ה ועל דרך הפשט()'רבינו לעולם 

ולכן היה סביב השולחן , )'באר מים חיים' פרשת תרומה ד"ה והנה כמו כן היה מעשה( ר ושררההשולחן במקדש היה בחינת 'שולחן מלכים' הרומז על עוש
יב" ְרַכת ה' כי " )רש"י שמות כה, כד( שהוא סימן לכתר מלוכה )שמות כה, כד( "ֵזר ָזָהב ָסבִׂ ירבִׂ יא ַתֲעשִׂ )'רקנאטי' פרשת תרומה ד"ה ונתת על השלחן,  )משלי י, כב(" הִׂ

ְשָּכן שנאמר " להשולחן היה מונח בצפון ההיכ .ן(פרשת תרומה ד"ה ועשית שולחלר' מנחם ציוני 'ספר 'ציוני'  ְך ַהמִׁ ל מֹוֵעד ַעל יֶּרֶּ ְלָחן ְּבֹאהֶּ ת ַהשֻׁ ֵּתן אֶּ  ָצֹפָנהַויִׁ
ת חּוץ ַלָפֹרכֶּ שנאמר  לעולםועושר  'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קנד ע"ב ד"ה 'בגין ההוא לחם' מהרמ"ק() כי מקום זה היה מסוגל להביא מזון )שמות מ, כב(" מִׁ

שהצפון מסוגל לעושר . וכיון ה כמו כן היה מעשה()'רבינו בחיי' שמות כה פסוק כד ד"ה ועל דרך הקבלה, 'באר מים חיים' פרשת תרומה ד"ה והנ )איוב לז, כב( "ֶיֱאֶתה ָזָהב ָצפֹוןמִׂ "
)'רבינו בחיי' שמות כה פסוק כד ד"ה ועל דרך הקבלה, ספר 'ציוני' לר' מנחם ציוני  בבא בתרא דף כה ע"ב(ראה גמ' ) "ושיעשיר יצפיןהרוצה שיחכים ידרים לכן אמרו רבותינו ש"

 .כה ע"ב ד"ה דמצדד אצדודי(דף )עפ"י רש"י גמ' בבא בתרא  מעט בתפילתו לכיוון צפון כלומר שהרוצה להעשיר יצודדפרשת תרומה ד"ה ועשית שולחן( 

ארבע  בכל מערכת היווי מערכות של קנים, תמש השולחן היה בנוי
עשוי  לחם זה היה .חצאי קנים שעליהם היה מונח לחם הפנים עשרה
היו מכופפות  של הלחם כלומר ששתי דפנותיו צה'תיבה פרּוכמין '

הלכות  רמב"ם וכן צד ע"א וברש"י ותוס' שם דף )ראה גמ' מנחות אלו כנגד אלומלמעלה 

מונח על גבי ה רכת היהלחם התחתון בכל מע. ('תמידין ומוספין' פרק ה', ט
בכל קומה קומות בכל מערכת, כש ארבע עוד היוו השולחן עצמו,

שלשה חצאי קנים שעליהם לחם אחד. בקומה העליונה של המערכת, 
לחם היו רק שני חצאי קנים שעליהם היה היא הקומה החמישית, 

 :לחם הפניםשולחן עם ה ומעין זה היה נראה נוסף.

ת פֹוֵתַח מקיים "יתברך המבנה הזה סימל כי ה'  ָךאֶּ יעַ  ָידֶּ ְלָכל  ּוַמְשּבִׁ
 – אדםשל  צורת השולחן היתה כמו 'יד'לכן , )תהלים קמה, טז(" ַחי ָרצֹון

לחן כנגד ארבעה עשר ושל הש ארבעה עשר חצאי קנים בכל צד
חצאי קנים ועוד שני חצאים  שלשהפרקים של כל יד. בכל קומה 

ד"ה ועתה נבאר  )'מלבי"ם' פרשת תרומה רמזי המשכןהאצבעות, ועוד שני פרקים באגודל  מארבע תשלושה פרקים בכל אחלה יש שהיד כנגד  –למעלה 

ם ישראל לא כאשר עַ והיו בין הלחם לשולחן, י קנים אלו אחצ .כגימטריא 'יד' כף הידאצבעות ב סך הכל ארבעה עשר פרקיםשהם  (הכלים

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ת עם ולא היה בדבקּו של חצאי הקנים השפע היה יורד דרך הצינורות אזיחלילה,  'לפירוד'וגרמו על ידי כן  רצונו של מקום היו עושים
 .פרשת תרומה ד"ה בלתי מזונות( 'רקנאטי''הלבוש' על  למחבר'אבן יקרה' פירוש )הלחם והשולחן 

 ישראלכל  אל היצאלחם הפנים וממנו ה חלה על הית ברכת השפע

 אין יותר בריאה של 'יש מאין' . ומאזכאשר ה' ברא את עולמו, הוא ברא אותו יש מאין, כלומר יצר עולם חדש שלא היה לו שורש קודם
 היה בענייןוכן . כוח לעשות 'יש מאין' , כי אין בידי אדםהכל היה 'יש מיש' ואף שהיו נביאים שחוללו ניסים .'יש מיש'אלא רק 

שורש שעליו תחול לכן היה צריך לשים על השולחן דבר שיהיה  ,השולחן, שברכת השם עליו לא באה 'יש מאין' אלא 'יש מיש'
שמות כה פסוק כד ד"ה זר זהב סביב, 'רבינו בחיי' שמות כה פסוק כג ד"ה ועל דרך הפשט, 'רקנאטי'  'רמב"ן') המונח במקדש 'לחם הפנים' עניןהיה וזה  הברכה ותוסיף בו.

בן מעלה למטה להוריד על ידו את השפע הטהור אל  מקשר שהיה, פרשת תרומה ד"ה ועשית שולחן(לר' מנחם ציוני פרשת תרומה ד"ה ונתת על השולחן, ספר 'ציוני' 
כי הוא עיקר המזון של  ודווקא הלחם נבחר לכך .)'נחלת בנימן' על טעמי המצוות מצוה צח ד"ה ודאי פשטא דמילתא( מחזיק ברכהטהור כלי' ' ולהוות, ישראל

 .)'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה שפ ד"ה לסדר לחם הפנים( בני האדם

אותם  .הגשמי במקדש לחמיםשניים עשר נתקנו , וכנגדם 'אורות עליונים'ניים עשר ש ללחם הפנים במקדש הרוחני העליון יש
, ועל ידן הלחמים הגשמייםהפנים העליון היו מתעוררים על ידי מעשה המצוה של שניים עשר  לחםשל  'אורות עליונים'שניים עשר 

העליון מקיימים את התחתונים מהשפע היו האורות העליונים  כאשר, אלשיך הקדוש' פרשת אמור פרק כד, ה()'היה מושפע שפע ברכה בעולם 
)'מלבי"ם' פרשת  מלפני ולפניםכי הוא מביא שפע  הפנים'לחם 'לחם נקרא הולכן  .פרשת אמור פרק כד, ו( 'שיך הקדושאל') המשתלשל עד דוגמתם למטה

יםכולו  שנעשה באומנות אפיה מיוחדת כך שהיה היות נקרא על שם צורתוהוא וזה לבד מהטעם ש .תרומה 'רמזי המשכן' ד"ה ועתה נבאר הכלים(  ָפנִׁ
 .ע"א( )ראה גמ' יומא דף לחכפי שיש בלחם רגיל ללא שום חלק אחורי 

)'אלשיך הקדוש' פרשת תצוה על הפסוק "ואתה תצוה את בני ישראל" ד"ה  על השולחן היו מונחים שניים עשר לחמים, שהיו כנגד שניים עשר שבטי ישראל

, 'ליקוטי הלכות' חושן משפט א דינים ג 'נחלת בנימן' על טעמי המצוות מצוה צח ד"ה ודאי פשטא דמילתא ,הכהן מלובלין פרשת אמור ד"ה וביום השבת יערכנו'ובדבר הזה היטבנו לראות', 'פרי צדיק' לר' צדוק 

שתי עם ישראל מחולקים לוכשם שהשולחן היה מחלק את הלחמים לשתי מערכות בנות ששה לחמים בכל צד, כך גם . (אות כא
הר הגריזים ששה שבטים על  ועמדו הם התחלקוכאשר  אחרי כניסתם לארץ ישראל , כפי שהיהישה שבטים כל אחתמערכות' של ש'
ת שנאמר " ד"ה 'ובדבר הזה היטבנו לראות'( 'ואתה תצוה את בני ישראל'אלשיך הקדוש' פרשת תצוה על הפסוק )' ששה שבטים אחרים על הר עיבלו ה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך אֶּ ֵאּלֶּ

ן:ָהָעם עַ  ְנָימִׁ ָששָכר ְויֹוֵסף ּובִׁ יהּוָדה ְויִׁ י וִׁ ְמעֹון ְוֵלוִׁ ת ַהַיְרֵדן שִׁ ם אֶּ ים ְּבָעְבְרכֶּ זִׁ ה ַיַעְמדּו ַעל ַהְקָלָלה ְּבַהר ֵעיָבל ְראּוֵבן ָגד ְוָאֵשר  ל ַהר ְגרִׁ ְוֵאּלֶּ
י  .יג( –)דברים כז, יב " ּוְזבּולֻׁן ָדן ְוַנְפָּתלִׁ

מאמר א פרק צט דף רעו ד"ה וצנצנת לר' דוד זכות ממודינא )'זכר דוד' על שולחן הזהב גרם שתחול ברכת שמים על לחם האנשים בעולם הזה שלחם הפנים 

לפי שכל שבט לבדו יש  וזה .שהיה מונח על השולחן במקדש משך את השפע לעצמו על ידי לחם אחד יםשבטמה כל אחד, כאשר המן(
לו היו ידועים גם השערים הל. )'נחלת בנימן' על טעמי המצוות מצוה צח ד"ה ודאי פשטא דמילתא(הם סך הכל שנים עשר שערים שי בשמים לו 'שער' רוחנ

שיוכל על ידו לקבל שפע מאחד  יעקב אבינו, לכן כאשר הוא בירך את בניו שניים עשר השבטים הוא מסר לכל שבט 'מפתח' אחדל
לכל אחד מהשבטים כאשר היו במדבר, כל 'המן' . דרך השערים הללו ירד ציוני' פרשת נשא ד"ה כה תברכו(ספר ')משניים עשר השערים העליונים 

 עשרשנים  במקדש היו לכןשבט דרך השער שלו. דרך השערים האלו גם עולים תפילותיהם של השבטים, כל שבט דרך השער שלו. 
 .)'נחלת בנימן' על טעמי המצוות מצוה צח ד"ה ודאי פשטא דמילתא( דרך השער שלולצורך קבלת השפע של כל שבט  ,לחם הפניםלחמים ב

ם ֹחםָלשּום " עליו שנאמרמה וזה  .על השולחן הרגע שבו הוא הונח אותו כמובמשך שמונה ימים  חםנשאר היה  לחם הפנים חֶּ ְּביֹום  לֶּ
ָּלְקחֹו  מהתנור יוצאהבל של לחם ה , כמומֹוההבל היוצא ממנו מחמת חֹוכל העת היה ניכר שכלומר  ע"ב(דף צו מנחות גמ' )שמואל כ' כא, ז( )ראה  "הִׁ

יד נאמר " וכן .(ד"ה שסלוקו כסידורו ע"א )ריטב"א על גמ' יומא דף כא ְפֵני ה' ָּתמִׁ ּנּו לִׁ ית עֹוָלםְּביֹום ַהַשָּבת ְּביֹום ַהַשָּבת ַיַעְרכֶּ ְשָרֵאל ְּברִׁ  ,)ויקרא כד, ח( "ֵמֵאת ְּבֵני יִׁ
אלשיך הקדוש' ויקרא )' הונחכמו בשבת ש נלקחחם בשבת שהלחם שהיה  להקיש בכדי הלשוןאת  ָכַפל הפסוק –" ְּביֹום ַהַשָּבת ְּביֹום ַהַשָּבת"

אף שאין הדעת  בדרך נס ופלא נשאר חם במשך שבוע ימיםכמו שהלחם היה שוזה היה הסימן הגדול לירידת השפע מלמעלה,  .כד, ח(
אף שאין הדעת סובלת במקדש מסיבת הלחם המונח על השולחן היתה ירידת השפע מלמעלה  , כך גםכזאתמרית סובלת מציאות החֹו
 .פרשת פקודי ד"ה ערכו ג' וסי'( 'שבט מוסר' למחבר)'עיני העדה'  זאת

פנים מים לחם היו ש שהיו מוציאים את לחם הפנים ממנוכ ריק אפילו רגע אחד, אלא מידבמקדש אסור להשאיר את השולחן היה 
תא חזי ד"ה  פח ע"בדף לך לך פרשת , זוהר פתח רבי ייסאד"ה  קנג ע"בדף , זוהר תרומה שלחן דא דקיימאד"ה  קנה ע"אדף תרומה פרשת )זוהר  ריקהיה השולחן וזה משום שאם  חדש.

תרומה דף קנג ע"ב ד"ה פתח רבי פרשת )זוהר  אין הברכהש לפי, (תא חזי משלחןד"ה  פח ע"בדף לך לך  פרשת )זוהר מסתלקות הברכות השורות עליוהיו  אז חלילה (משלחן

)זוהר פרשת תרומה דף קנה  וחסר ייסא(תרומה דף קנג ע"ב ד"ה פתח רבי פרשת )זוהר  יה במקום שהוא ריקמצּו ה דף קנה ע"א ד"ה שלחן דא דקיימא()זוהר פרשת תרומ של מעלהייסא( 

)'מצודת  שהשגחתו היתה תמידית וללא הפסק גרם לכך ,שולחן הטהור לפני ה'העל  דתמי 'לחם הפנים'סידור ואילו  .ע"א ד"ה שלחן דא דקיימא(

 ישראל ועל כל מזונותיהם בהתמדהוהברכה נמשכה על הלחם אשר על השולחן ומשם שרתה על כל  דוד 'להרדב"ז מצוה שפ ד"ה לסדר לחם הפנים(
 .)'צרור המור' פרשת תרומה ד"ה וכן מצאתי כתוב(

   היצר הרע והרחיק מהם אתכהנים את ה השביעלחם הפנים אכילת 

 מענין יוסף()'שם משמואל' פרשת וישב שנת תרע"ז ד"ה ובמה שאמרנו בע ֹושבת קודש, משום שמשם בא השיום בדווקא סידורו ולקיחתו של לחם הפנים היה 
על עם ישראל. שפע ה ונמשך )'שם משמואל' פרשת אמור שנת תרפ"ב ד"ה והנה לחם הפנים(מסתלקים כוחות החיצוניים לתהום רבה גם ואז , שר לעולםוהעֹו

לר' צדוק  ')'פרי צדיק שבת עליהםהכדי להמשיך את קדושת ב ששת ימי המעשהכל  משךליום שבת קודש מ הלחמיםמניחים את  לכן היו
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 .היה שייך רק לישראל, לפי ששפע הבא בשבת אין לאומות העולם שום אחיזה בו אז שהגיעהשפע ו .פרשת אמור ד"ה וביום השבת יערכנו(הכהן מלובלין 
 .(סוף ע"ב( )'שם משמואל' פרשת אמור שנת תרפ"ב ד"ה והנה לחם הפניםבסנהדרין דף נח גמ' )ראה חייב מיתה  מר שבתששגוי שטעם זה ה

 בעכל ושא כזית שקיבלכל כהן  הכהונה הנכנסות והיוצאות.לקו אותו למשמרות יחמורידים את הלחם לאחר שבוע ימים כאשר היו 
ש  ְוָהְיָתה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניונאמר ", ועל כך נג ע"א(דף לט ע"א וכן רש"י בקידושין דף יומא גמ' )ראה הותירו אפילו כהנים שוהיו  י ֹקדֶּ ַוֲאָכלֻׁהּו ְּבָמקֹום ָקֹדש ּכִׁ

ֵשי ה' ָחק עֹוָלם ים הּוא לֹו ֵמאִׁ ל כל הוא רמז שיהיה בלחם הפנים מספיק בשבי –" ַוֲאָכלֻׁהּו ְוָהְיָתה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו, ")ויקרא כד, ט(" ָקָדשִׁ
לעולם  אובע בהש סימן כי היה ודבר זה ,ואלי פרשת אמור פרק כד ד"ה ואכלוהו()הרמ"ד וואפילו הם מרובים  הכהנים המשרתים באותו השבוע

את אברי הקרבנות המיועדים  על גבי המזבחשבקרבנות היו מקטירים  וכמו .()'רקנאטי' פרשת תרומה ד"ה ונתת על השלחן באמצעות לחם הפנים
' שהן בזיכי הלבונה'את לוקחים היו בלחם הפנים כך ממש  –ם ועל ידי כן היו הבעלים מתכפרים הבשר היה נאכל לכהניאילו ו לשריפה

ועל ידי כן  ות הכהנים.רהיה נאכל על ידי משמ הפנים לחםעל גבי השולחן בעוד שאותן מקטירים ו נהמץ לבֹושתי כוסות קטנות עם קֹו
 .(להרדב"ז מצוה שפ ד"ה לסדר לחם הפנים'מצודת דוד' ) הברכה שחלה על הלחם עברה לכל העולם

 )הרמ"ד וואלי פרשת אמור פרק כד ד"ה ואכלוהו במקום קדוש( שקדֹובאותו לחם  שה המובלעתהקדּו מכוח היתה של אוכלי לחם הפנים בעֹותחושת הש
וואלי פרשת צו פרק ז ד"ה וכל מנחה )הרמ"ד  היתה מקדשת את הכהניםהאכילה המועטת הזאת  .ושאכל מתפשטת בכל אברי הכהנים אשר היתה

 יההשלא ו)'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קנד ע"ב ד"ה 'בגין ההוא לחם' מהרמ"ק(  ת והרעבתנּו 'הקליפה'בהם  תה שולטתשלא הי מהוגר ור(תאפה בתנ ראש
ְתַרבּותר עיק שבזה, (בגין ההוא לחםד"ה  קנד ע"בדף תרומה  פרשת )זוהרשתיה האכילה ובשאר ה יצר הרע הםל )'באר מים חיים' פרשת תרומה ד"ה והנה כמו כן היצר  הִׂ

 .(לחם דא מזונאד"ה  קנד ע"בדף תרומה פרשת )זוהר  בלב שלם הבורא יתברךכלו לעבוד את יאז ו ,היה מעשה, 'פרי צדיק' לר' צדוק הכהן זצ"ל פרשת אמור אות יא ד"ה ביום(

העזרה  בצפוןלחמים  ששה לעבודת המקדש היו מקבלים הנכנסיםהכהנים  ,הלחמים בין המשמרותניים עשר שלכן היו מחלקים את 
היוצאים מעבודת המקדש היו מקבלים ששה כהנים האילו ו ,(נב ע"אדף סוכה גמ' )ראה  'צפוני'על מנת להתיש את כוח היצר הרע שנקרא 

)'שפתי כהן על התורה' פרשת תרומה ד"ה לחם  דשבצאתם מהקֹו שהמהם הקדּופרד יולא ת שלא ישלוט בהם יצר הרעעל מנת  לחמים בדרום העזרה

להם לב אחד  ונהיה ל(ד"ה וכתב הרמ"ע ז"דף סו יא )'זכר דוד' לר' זכות ממודינא מאמר ג פרק כל ששת ימי החול  להם מתברכים ידי הלחמים היועל ו, הפנים היו(
ומתברכים כל  שכבר התקרר יצרםנרמז על ידי כן קרה והיא רוח הדרומית ההיות ש חלקו דווקא בדרום היוצאיםהכהנים  .לה' יתברך

יםבעת ו .ששת ימי החול היצר מחמת  בהםשלוט שלא י כדי ח( -)ראה משנה סוכה ה, ז כל המשמרות היו שוות בקבלת לחם הפנים  ָהְרָגלִׁ
 .' פרשת תרומה ד"ה לחם הפנים היו(על התורה )'שפתי כהן שתיה של יום טובהאכילה וה

, שלאחר שהוא ברח מפני שאול המלך הוא הלך לנוב עיר הכהנים ושם ביקש שיתן לו אחימלך הופיעה גם אצל דודעלת לחם הפנים מ
ן לֹו הכהן לאכול. אחימלך ענה לו כי יש בידו רק את 'לחם הפנים' שהוא לחם קֹודש ונתן לדוד המלך לאכול ממנו כפי שנאמר " ּתֶּ ַויִׁ

י לֹא ָהָיה ָשם לֶּ  ש ּכִׁ ָּלְקחֹוַהֹּכֵהן ֹקדֶּ ם ֹחם ְּביֹום הִׁ חֶּ ְפֵני ה' ָלשּום לֶּ ּלִׁ ים מִׁ ים ַהמּוָסרִׁ ם ַהָפנִׁ חֶּ ם לֶּ י אִׁ ם ּכִׁ תועלת  לדוד אז והיה )שמואל א' כא, ז(" חֶּ
הלחם ש וזה טעם נוסף לכך .('מי השילוח' מחבר' בשם הנה שמעתי בשם'עמ' לה ד"ה בהקדמה לספרו  על מסכת מדות )ספר 'עזרת כהנים' )ראה שמואל א פרק כא( מאכילה זוגדולה 

ם נקרא "הזה  חֶּ יםלֶּ ם שנאמר "כפי " ָפנִׁ חֶּ ְלָחן לֶּ יםְוָנַתָּת ַעל ַהשֻׁ יד ָפנִׁ ים"ש משום ת כה, ל()שמו" ְלָפַני ָּתמִׁ כשם , ולשון 'פנימה' " הואָפנִׂ
ים" יםנקרא הם ועל כן יות שלופנימם מעידים על השפניו של האד ַהַחּיּות ַהְקדֹוָשה לשם שהיה נאכל  הפנים לחםכך גם  ,"ָפנִׂ

יםנקרא "היה  שבתוכווהשכינה   .ונתת( ה)'באר מים חיים' פרשת תרומה ד" "ָפנִׂ

 וצריך להיות דומה לו השולחן במקדש הוא כנגדשולחן השבת 

תרומה קנה ע"א  פרשת , עפ"י זוהר)'פרי צדיק' פרשת בלק אות ה ד"ה נזמין לה השתא בפתורא חדתא מקדשבכמו השולחן שהיה נחשב  ביום השבת בו סועדיםשולחן ה

 כפי שהתקינו חכמים (לאברהם' מעין שני נהר מט ד"ה 'אמנם המקובל האלקי')עפ"י 'חסד השבת יהיה בחלק הצפוני של הבית  לכן טוב ששולחן. (ד"ה 'ובגין שלחן'
)עפ"י 'חסד לאברהם' מעין שני נהר מט ד"ה 'אמנם  היה בחלק הצפוני של ההיכלששולחן במקדש ל בדומהוזה , ('פתורא דקדשא''תיקוני הזוהר' תיקון מז דף פד ע"א ד"ה )

)גמ' בבא בתרא  "ושיעשיר יצפיןהרוצה שיחכים ידרים " כפי שאמרו רבותינו שרלעֹוגם את האדם  מזכההשולחן בבית  הצפנת .המקובל האלקי'(

הם כנגד נרות שבת שיהיו בדרום הבית וזה כנגד  "הרוצה שיחכים ידריםומה שאמרו " .(איהי א ד"ה ושרגאדף נז ע"תיקון כא  ''תיקוני הזוהר, ע"ב דף כה
 .י נהר מט ד"ה אמנם המקובל האלקי(לאברהם' מעין שנ )ראה 'חסד המנורה במקדש שהיתה בדרום

היה האר"י ז"ל חושש ומקפיד מאוד ונזהר לאכול ביום שבת על שולחן שיש לו ארבע רגליים כדוגמת השולחן שהיה  ומטעם זה
ר " בו שנאמר בבית המקדש ת ַהַטָּבֹעת ַעל ַאְרַּבע ַהֵפֹאת ֲאשֶּ יָת ּלֹו ַאְרַּבע ַטְּבֹעת ָזָהב ְוָנַתָּת אֶּ )'שער הכוונות' דרושי  )שמות כה, כו(" ְלַאְרַּבע ַרְגָליוְוָעשִׁ

ה שעליו נאמר "רוחני העליון כנגד ארבע רגליים שיש בשולחן הגם הם  שבשולחן שבת ארבע רגליים אלוו .עניין השולחן(ד"ה קידוש ליל שבת דרוש א'  זֶּ
ר  ְלָחן ֲאשֶּ ְפֵניַהשֻׁ ְלָחןַּתֲעֹרְך ְלָפַני דוד המלך התפלל " עליושו ,)יחזקאל מא, כב(" ה' לִׁ ד ֹצְרָרי שֻׁ גֶּ  .(ד"ה ושבת צריך תיקון מז דף פד ע"א 'תיקוני הזוהר') )תהלים כג, ה(" נֶּ

' בשם ספר 'כנפי טוב לאדם שכל צרכיו''ילקוט ראובני' פרשת בראשית ד"ה כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו חלק רביעי סימן ז, ') ארבע רגלייםלאכול בשולחן של  לכן נכון להקפיד מאוד

 כפי שהיה מקפיד האר"י ז"ל (''כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו חלק רביעי סימן ז, סימן כח הלכות שבת אות ידלמהר"מ פאפירש )'אור צדיקים'  ביום טובכן , וקודש בשבת (יונה'
 .)'מחברת הקודש' לר' חיים ויטאל שער השבת דף טז ע"ב ד"ה תערוך שולחן בשבת(

 של לחם הפנים הלחמיםים עשר נכנגד ש הןשבת בהחלות  העשרם יתש

וכמו שהיה , (חדר א' סעיף ה' אות א' דף קלו ע"א ד"ה הלחם צריך לאפותו 'מוסך השבת' בחלק)'סידור בית יעקב' לרבי יעקב עמדין  הלחם בשבת קודש הוא כנגד לחם הפנים
 על ידי הלחם בשבת ךשעל השולחן במקדש, כ הלחמיםנשפע בבית המקדש שפע וברכות לכל ששת ימי השבוע על ידי שניים עשר 

מסעודת  שהרי סז ע"א ד"ה ונתת על השלחן(דף )'דברי שאול' על התורה לר' יוסף נתנזון זצ"ל פרשת תרומה מהדורא קמא פרשת תרומה  כל השבועשל האדם  'קֹולחם חּו' נאכל
ומסעודת מנחה  י ורביעי,מסעודת שחרית של שבת ותפילתה מתברכים ימים שליש מתברכים יום ראשון ושני,ליל שבת ותפילתה 
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 ~4 ~ 
 

הלחם בשבת ו .והעולם בכללו מתברך( אנו חלק א' פרק כא ד"ה ומ"ש מע"ל)פירוש 'ויואל משה' על 'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפ ושישימתברכים ימים חמישי ותפילתה 
 .)'אמרי נועם' פרשת משפטים ד"ה ואלה המשפטים אשר תשים( לחם הפניםמושך פרנסה הבאה מצד הצפון כמו ב

לאפות  יש מקפידיםלכן  .)'אמרי נועם' לר' מדזיקוב פרשת משפטים ד"ה ואלה המשפטים אשר תשים(סידור הלחם בשבת קודש הוא דוגמת לחם הפנים במקדש 
חם על השולחן  היה מונחלחם הפנים שכפי  ,בבית , כדי שיהיה חם כאשר הוא מונח על השולחןבערב שבתדווקא  לשבת את החלות

שניים לשים  נזהריםיש  וכן .(' דף קלו ע"א ד"ה הלחם צריך לאפותויעקב עמדין מוסך השבת חדר א' סעיף ה' אות א )'סידור בית יעקב' לר' נאפה בערב שבתלאחר ש במקדש
נרמז בפסוק כפי ש 'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש סימן כח הלכות שבת אות טו( ,ע"ב ד"ה וצריך שית –)'תיקוני הזוהר' תיקון מז דף פד ע"א  של שבת עשר לחמים על השולחן

ְפֵני ה' ֶזה" ְלָחן ֲאֶשר לִׂ  ורומזת ד"ה וצריך שית( ע"ב – )'תיקוני הזוהר' תיקון מז דף פד ע"א גימטריא שנים עשרהיא  "ֶזה" כאשר התיבה, )יחזקאל מא, כב( "ַהשֻׁ
, 'שער הכוונות' דרושי קידוש ליל שבת 'שער המצוות' פרשת עקב ד"ה כונות הבציעה והמלח) כנגד שניים עשר לחם הפניםשהם  בשולחן הבית לחמיםהשניים עשר  על

 .(ד"ה ונתת על השלחן סז ע"א פרשת תרומה 'דברי שאול' על התורה לר' יוסף נתנזון זצ"ל פרשת תרומה מהדורא קמא ,עניין השלחןדרוש א' ד"ה 

)'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש סימן כח כנגד שנים עשר לחם הפנים  ככרותעם שנים עשר  בכל סעודת שבתלחן ואת הש יםסדרמוהנזהרים אותם 

שחילקו את 'לחם  כשם ,ע"ב ד"ה וצריך שית( –)'תיקוני הזוהר' תיקון מז דף פד ע"א  מכל צד שכרות לששתים עשרה הכ את מחלקים הלכות שבת אות טו(
, ('כסא מלך' לר' שלום בוזגלו על תיקוני הזוהר תיקון מז דף פד ע"א ד"ה דאיהו קב"הפירוש עפ"י )שני מעמדות בני ששה לחמים כל אחד לעל השולחן במקדש הפנים' 

ג ככרות מעל שלוש ככרות שלושהשבת מסדרים באופן שיש  ככרותאת  כאשר מעל ככרות שלוש עוד ומצד ימין,  ֹול'בצורת הניקוד 'סֶּ
גֹול' שלוש דרושי קידוש ליל שבת דרוש א' ד"ה עניין  להאר"י ז"ל )'שער הכוונות' של שמאל אלושל ימין ל , ורווח בין אלוצד שמאלב ככרות בצורת הניקוד 'סֶּ

  :בשבת הככרותוזה הוא אופן סידור . (, 'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש סימן כח אות טוהשולחן

שבת שלא השומרים את שולחן ה שני מלאכיםישנם 
הלחמים ששת עם  הלחמים שמימיןששת יתערבבו 
אחד שני לחמים  וכאשר בעל הבית לוקח .שמשמאל

כל אז ברכת המוציא,  מכל צד על מנת לברך עליהם
ְלָחן " מלאכיולשאר  הללו אומר המלאכיםאחד מ ה ַהשֻׁ זֶּ

ְפֵני ה' ר לִׁ ד"ה  בע" אחרי מות דף נטפרשת  'חדש זוהר') )יחזקאל מא, כב(" ֲאשֶּ

ונהגו להגיד בסעודת שחרית של שבת את  .(תרין דנטלין 'אינון'
ְסעּוָדָתא"של האר"י ז"ל הפיוט  ובו מבקשים  "ֲאַסֵדר לִׁ

ְתֵריַסר ַנְהֵמי" יתברך מה' ה ָלן ַטְעֵמי ְדבִׁ כלומר  –" ְיַגּלֶּ
ּנּון ָאת , "לנו את הסוד של שנים עשר הלחמים שיגלה ְדאִׁ

יָשא יָלא ּוְקלִׁ ְשֵמּה ְּכפִׁ שהן כנגד האות ו' שנבקעת  –" ּבִׁ
)ראה 'באר לחי רואי' על  שש לחמים מכל צד יתלשניים ונעש

 .תיקוני הזוהר תיקון מז דף פד ע"א ד"ה וצריך שית נהמין(

ן אות מצמידיםמכל צד,  ת, שהן אחהאמצעיות הככרות ארבעמתוך י הככרות העליונות רק את שת יםלוקח מברכים 'המוציא'כאשר 
כאילו ו שנימצד  השני ככרשל ופנים  מצד אחד אחת ככרשל פנים  נראהכך שכאשר חלקם האחורי דבוק זה בזה,  יםישתי היד בעזרת

ונחזור )'שער הכוונות' דרושי קידוש ליל שבת דרוש א' ד"ה  מהלחם הימני יםואחר כך בוצע .'פנים'כדמיון לחם הפנים שבמקדש שהיה כולו  אחת ככרהם 

ויש  ,האר"י ז"ל( עפ"י קבלת)'כף החיים' אורח חיים סימן רעד אות ב  שהוא העליון (שנה שניה וירא אות טו 'בן איש חי', 'חסד לאברהם' מעין שני נהר מט ד"ה אמנם המקובל האלקי ,לענין א'
על שולחנו  מסדר ומי שאין לו שניים עשר לחמים, .(רמ"א שםראה השו"ע או"ח סימן רעד, ד ו) שהוא התחתון ביניהם בוצעים מהלחם השמאלי

האמצעיים  הלחמים כנגד ארבע שהם ראה זוהר פרשת פנחס דף רמה ע"א ד"ה ואוף(. )'חסד לאברהם' מעין שני נהר מט ד"ה אמנם המקובל האלקיולא יותר  ארבעה לחמים
 רק על שניים מברך ובוצע ואם אין לו ארבעה לחמים ם מתוכם.על שניי ובוצע )עפ"י בן איש חי שנה ב' פרשת וירא אות טו( לחמיםהשניים עשר מתוך 

 .(השו"ע או"ח רעד, א ראה .מעין שני נהר מט ד"ה אמנם המקובל 'חסד לאברהם') ולא יותר

וכל מי שהוא מכלל ישראל צריך לסדר שולחנו בלחם ומזון בליל שבת וביום שבת בשביל שיתברך שולחנו כל ימי השבוע, שבזמן 
ד"ה ר' יצחק אמר, מאיר בן גבאי דף לא ע"ב בפרק 'סוד שלוש סעודות'  ')זוהר פרשת יתרו דף פח ע"א ד"ה ובגיני כך מאן, 'תולעת יעקב' לרההוא הברכה מצויה לברך את כל ימי השבוע 

)זוהר פרשת יתרו דף פז ע"ב ד"ה לא תשא את שם, זוהר פרשת לך לך  רה על שולחן ריקֹוואין הברכה ש .'של"ה הקדוש' מסכת שבת חלק תורה אור ד"ה 'סוד ג' סעודות' בשם 'תולעת יעקב'(

'אור החמה' על ), יהיה השולחן מסודר יום ולילה תדיר וחניתהר השפעההנהגו שבמשך כל יום השבת שהוא זמן לכן . דף פח ע"ב ד"ה תא חזי  משלחן(

השולחן במקומו בליל שבת וגם אחרי הסעודה לא היה את ניח היה משהאר"י ז"ל וכך עשה . (זוהר פרשת תרומה דף קנה ע"א ד"ה 'שלחן דבר נש' מהרמ"ק
כדי להשאיר שם ב ,ברכת המזוןטיפות יין וכן כוס של ובו מספר  קידושהכוס של העם המפה פרוסה על השולחן נשארת והיתה  .מסלקו

)'שער  יום השבתכל קצת פירורים ופתיתים של הפת למשך פה לחן תחת המויה משייר בשוא הוכן מטעם זה ה את ברכת ליל שבת.

 כה לשפע ברכה, אמן.. וכן יעשה כל אדם ויזהכוונות' דרושי קידוש ליל שבת דרוש א' עניין השולחן ד"ה 'עוד מצאתי כתוב בשינוי'(

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

 בן ג'ֵנט
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 "לז אשת דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

ט ָעְלָיה בת  ָאְרלֶּ
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 הי"ו ז'נט בת חנה
אורך ימים ושנות חיים 

 !איתנהומתוך בריאות 
 

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת 
. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל 052-7675933בטל'  

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ַמְדֶלן בת  ֶמַנַנה
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 רהבמהלרפואה שלימה 

 לבריאותההעלון גם 

 שלימה של הילדהה

יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

יזכה אותה שה' יתברך 
מתוך בריאות  לגדול

 איתנה וטובה

 

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

 העלון גם לעילוי נשמת 
יז ַמְרֵסל חּוְמָשא  ז"ל   יהודה בן ָדנִׁ

 נפטר בי"ט במרחשון תשפ"א      

 ת. נ. צ. ב. ה. 

אך ורק לקדש את שמו של ה' יתברך בעולם לקוראים היקרים! מטרת עלון זה היא 
לכל בירור ושאלה לגבי על ידי שכל יהודי ירגיש את מתיקות התורה ומצוותיה. 

 העלון ניתן ליצור קשר בטלפון או במייל שבצד. תזכו למצוות והצלחה בכל מכל כל!

הפצת העלון גם 

 להצלחת

שירה אושרת 

 הי"ודה בת מסעו
 !להצלחתה בכל מכל כל

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה בת 

 הי"וחנה ֵבמּון 

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו

 

 ידידי לזווג הגון בקרוב של השבוע הפצת העלון

 הי"ו הגָ לְ שמואל בן אֹו

להקים בקרוב בית נאמן בישראל  שה' יתברך יזכה אותו

 וזיכוי הרבים העלוןבזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת 

 במשך כמהאשר איש החסד  גם לעילוי נשמת השבועהעלון 

 :לזיכוי הרבים הזה העלון והדפיס אתתרם  שנים

 ת. נ. צ. ב. ה. ז"ל   בן אסתרעמירם 

 :עתיר בתפילה לרפואת חמותו של מחבר העלוןההקוראים מתבקש לציבור 

  הי"ו הבָ טֹו ַבתה 'ַר צֶ לְ גּו ְזָהָבה

ותשוב במהרה  רפואה שלימה מהנגיף שנדבקה בוירפא לה הל זכות הלימוד בעלון יעמודש

 .תנה חזקה ובריאה לעבודת ה' יתברךלאי
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