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  חובב יחיאלי

  

  השולחן ולחם הפנים - ך לפַני שלחן" ֹ"תער

  

  א. מדוע עורכים לחם לפני ה'

אחד מן הכלים העומדים במשכן ה' הוא השולחן. בפרשת תרומה, לאחר הציווי על 

"ונתת על השלחן לחם פנים לפַני  -בניית הארון, מתואר מבנה השולחן ושימושו 

מזבח הקטורת והמנורה, שפרטי  -יו לחדר' תמיד" (שמות כ"ה, ל). בשונה מ'שותפ

הכנת לחם הפנים ועריכתו  1העבודות הנעשות בהם מוזכרים בפרשיות המשכן,

  2מתוארת לקראת סוף ספר ויקרא:

 ְוַׂשְמּתָ . ָהֶאָחת ַהַחָּלה ִיְהֶיה ֶעְׂשֹרִנים ְׁשֵני ַחּלֹות ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ֹאָתּה ְוָאִפיתָ  ֹסֶלת ְוָלַקְחּתָ 

 ַהַּמֲעֶרֶכת ַעל ְוָנַתּתָ ה'.  ִלְפֵני ַהָּטֹהר ַהֻּׁשְלָחן ַעל ַהַּמֲעָרֶכת ֵׁשׁש ַמֲעָרכֹות ְׁשַּתִים אֹוָתם

 ה' ִלְפֵני ַיַעְרֶכּנּו ַהַּׁשָּבת ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ְּביֹוםה'. לַ  ִאֶּׁשה ְלַאְזָּכָרה ַלֶּלֶחם ְוָהְיָתה ַזָּכה ְלֹבָנה

 ֹקֶדׁש ִּכי ָקֹדׁש ְּבָמקֹום ַוֲאָכֻלהּו ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ְוָהְיָתה. עֹוָלם ְּבִרית ֵאלִיְׂשרָ  ְּבֵני ֵמֵאת ָּתִמיד

  ט).-(ויקרא כ"ד, ה  עֹוָלם ָחק ה' ֵמִאֵּׁשי לוֹ  הּוא ָקָדִׁשים

  מה המשמעות של מערכות הלחם המונחות על השולחן? כתב הרמב"ם:

הם ברור. אבל איני יודע טעם הצורך במזבח הקטורת ובמזבח העולה וכלי הקיבול של

  3לשולחן והיות הלחם עליו תמיד. עד היום לא מצאתי למה לייחס אותו.

בעוד הרמב"ם השאיר את השאלה בלי תשובה, ניסו פרשנים וחוקרים לעמוד על 

משמעותו של השולחן ולחם הפנים שעליו, ויש שחיפשו לו הקבלות בעולם העתיק. 

  וכך כותב מ' הרן:

חלות לחם על השולחן במקדש לפני האל, עם שאר מעשי פולחן, היה המנהג להניח 

רגיל ומקובל במקומות ובזמנים שונים... אחת המקבילות הבבליות מצויה, דרך משל, 

ברשימה של קרבנות תמיד מן העיר ֶאֶרך. הרשימה... מכילה מספרים מדויקים של 

 
הדברים עלו ונתלבנו במהלך לימוד משותף בישיבת עתניאל, ועל כן תודתי לשותפים: אורי   *

ספראי, דרור אבנרי, דביר מנדלסון, אוריאל הרצוג ואחי אביעד. תודה נתונה לכל אלו 

  שקראו את הדברים והוסיפו הערות והארות.

לח) - כא), ציווי הכנת הקטורת (שם ל', לד-הנר (שמות כ"ז, כציווי הבאת השמן ועריכת   .1

  י).-והקטרתה (שם, ז

  במסגרת מאמר זה לא נדון במיקום פרשייה זו כאן, ולא כחלק מפרשיות המשכן.  .2

  , מהד' שורץ, תל אביב תשס"ג, חלק שלישי, פרק מה.מורה הנבוכים  .3
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האלים, בצד נסכים  חלות לחם שהכהנים חייבים לערוך על שולחניהם של אֻנ ושאר

   4וקרבנות ממין אחר.

לפי גישה זו הלחם נועד לאכילת האל. מעבר לבעיה התאולוגית הטמונה בפירוש 

מעין זה, עריכת הלחם רק פעם בשבוע מעוררת תמיהה, זאת במיוחד בהשוואה 

 וארחתו. חייו ימי כל לפניו תמיד לחם ואכלליחס שנתן אויל מרודך ליהויכין: "

ל). -(מל"ב כ"ה, כט" וחיָ  ימי כל ביומו יום דבר המלך מאת לו תנהנִ  תמיד חתארֻ 

לפי הנמסר שם, יש להחליף את מקבילים באותה תקופה: " למנהגיםובהשוואה 

החלות לא אחת לשבוע, אלא לכל ארוחה מארבע הארוחות המוגשות לפני האלים 

מקדש למאות מדי יום ביומו, ובאופן כזה מצטרף מספרן השבועי של החלות באותו 

  5רבות".

בנוסף, אם אכן אכילת ה' יש כאן, מדוע אין היא באה לידי ביטוי בשרפת 

אמנם גם לכוהנים ניתן לאכול מאשי ה', אך אם זהו 'לחם חוקו' של האל,  6החלות?

כליל על  -" (במדבר כ"ח, ב) לחמי"קרבני  -דינו צריך להיות כשל עולת התמיד 

  המזבח.

  ר"י אברבנאל: פירוש אחר מצאנו בדברי

והיה אמתים ארכו כאלו יאכל עליו אדם אחד בלבד. כי רוחב האדם הוא אמה. 

ונשאר חצי האמה מזה וחצי האמה מזה לשתי מערכות הלחם... והיו כל אחד משתי 

המערכות שש חלות לחם... שצריך לחם אחד בבקר ולחם אחד בערב... והיה השולחן 

י לפני האוכל אמה על אמה. והיה אמה אמה רחבו כדי שיהיה המקום הנשאר פנו

וחצי קומתו כדי שיהיה השלחן בקומת האדם עד טבורו כי קומת כל אדם ג' אמות... 

והנה הלחם הזה לא היה נאכל שמה אבל היה נחלק למשמרות. והוא המוכיח שלא 

  אברבנאל שמות כ"ה, כג).(  היה זה לצורך גבוה אלא לרמוז על מעשי ה'...

ה כיצד מתאימים פרטי השולחן והלחם להרגלי אכילה אנושיים. ר"י אברבנאל מרא

כיוון שגם אכילת הלחם נעשתה על ידי בני אנוש, הוא מסיק שהשולחן אינו מיועד 

  לאכילת ה', אלא מהווה רמז למעשי ה' המתבטאים באכילת האדם:

הערה ורמז שהטובות הגשמיות העושר והכבוד הם מלפני ה' לאוהביו ולשומרי 

  שם).(  מצותיו

  לדבריו, יש ללמוד מצורת השולחן לאכילת האדם בכלל:

 
  .495, ירושלים תשכ"ג, עמ' ח אנציקלופדיה מקראיתערך 'לחם הפנים', מ' הרן,   .4

  שם.  .5

"חלקי הקרבנות הנועדים לגבוה לא היו מוכנים על ידי בישול או צלייה... אלא היו נשרפים   .6

על גבי המזבח, בחצר המקדש, כאילו הדרך היחידה לקרבם אל האלהות אינה אלא הפיכתם 

עולים השמימה" לאדים וריח, דברים דקים מן הדקים שאין בהם ממש, המתפזרים באויר ו

  ).234, ירושלים תשי"ב [ד"צ תשמ"ח], עמ' פירוש על ספר שמות(מ"ד קאסוטו, 
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ומזה תדע שלא בחר הקב"ה שיהי' שולחנו נמוך ועל פני הארץ כמו שאוכלים בני 

קדר. אלא שיהיה השולחן גבוה מן הארץ כמנהג היום באלו הארצות האוכלים על 

המשובח שולחנות גבוהים וכל שכן הגדולים והמלכים מהם. כי הוא באמת המנהג 

  שם).(  והמתיחס אל הכבוד

אברבנאל רואה אפוא בשולחן מקום לפני ה' המסמל את אכילת האדם. יש קושי 

 7לקבל פירוש זה, שכן הציווי אינו דורש שאכילת הלחם תתרחש דווקא על השולחן.

אם נאמר שהשולחן מסמל רק את מקור האוכל והשפע, אין זה מובן מדוע צריכים 

לאכילה אנושית. כמו כן, משמע מהפסוקים כי עריכת הלחם  ממדי השולחן להתאים

מאת בני ישראל", ולא "מלפני ה' יערכנו לפני ה' תמיד " -באה מהאדם אל ה' 

  לאוהביו" כדברי האברבנאל.

  כיוון פרשני נוסף מביא מ"ד קאסוטו:

לפי התפיסה הישראלית... אין לקשור במושג האלהות את מושגי האכילה והשתיה 

ם החמרית... לפיכך אין תפקיד השולחן במקדש הישראלי כתפקיד השולחן במשמעות

במקדשים האליליים... הקערות שעל השולחן, הנזכרות בפס' כ"ט, נשארות ריקות 

כשם שנשאר ריק כסא האלהים שעל הכפורת... ואם כן אפוא, אין השולחן והכלים 

  8הריקים אשר עליו אלא סמל.

הוא ים לשולחן הם כלי אכילה המונחים על השולחן. קאסוטו טוען, כי הכלים הנלוו

רואה בכלים הריקים שעל השולחן ביטוי לחוסר הממשות של האכילה, המשרת את 

שלילת הגשמת האל. לטענתו, הדבר מתאים למסר  -המסר העיקרי של השולחן 

  הכללי העולה ממעשה המשכן. 

כי אין אכילה  גם בקבלת פירוש זה יש קושי: אם כל מטרת השולחן להראות

קמי שמיא, מדוע לערוך לחם ממשי לפניו? מדוע לא יידמה השולחן לכלים אשר 

  עליו, ויישאר גם הוא ריק?

ועוד, ההשוואה לכיסא האלוהים הריק אינה שלמה. אמנם בארון ובכפורת אשר 

"ונועדתי לך שם  -עליו אין מימוש חזותי של האל, אך אלוהים מופיע בצורה אחרת 

התגלות קולית ולא . שמות כ"ה, כב)ך מעל הכֹּפרת מבין שני הכֻרבים" (ודברתי את

חזותית תואמת את דברי משה כאזהרה מפני עבודה זרה: "קול דברים אתם שמעים 

... ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל ותמונה אינכם רואים זולתי קול

ממשות האל, ואינו  ואילו כאן, השולחן רק שולל אתטו). -תמונה" (דברים ד', יב

  מהווה התגלות מסוג אחר.

 
פעמיים מציין המקרא כי אכילה "במקום קדוש" היא דווקא "בחצר ֹאהל מועד" (ויקרא ו', ט,   .7

  יט).

  .234-235), עמ' 6מ"ד קאסוטו (לעיל, הערה   .8
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  ב. כלי השולחן ותפקידם

דברי קאסוטו על משמעות השולחן מבוססים על שתי נקודות פרשניות: ראשית, כלי 

  השולחן הם כלי אכילה המונחים על השולחן; ושנית, הם מונחים שם ריקים. 

תיהם פירושי בנקודה הראשונה גישתו של קאסוטו שונה מזו של חז"ל, ובעקבו

הראשונים על התורה, שפירשו כי כלי השולחן משמשים להכנת הלחם והצבתו על 

נראה כי פירושו של קאסוטו קרוב יותר לפשוטו של מקרא, שכן בתיאור  9השולחן.

את קעֹרתיו ואת הכלים אשר על השלחן עשיית השולחן וכליו מופיע: "ויעש את 

ציווי הכלים בתוך ציווי השולחן, ולא  כֹפתיו" (שמות ל"ז, טז). בנוסף, הופעת

בסמיכות לציווי הלחם, קושרת אותם למעשה השולחן דווקא. מסתבר כי ארבעת 

המגדירה את השולחן כערוך ומוכן  10סוגי הכלים יוצרים ביחד מערכת כלי אכילה,

  לסעודה, ולא רק כנושא לחם הפנים.

לחן, נראה כי אך בנקודה השנייה, שבה ראה קאסוטו את פתרון מעשה השו

 וכפתיו קערתיו ועשיתפירושו אינו מדויק. בציווי עשיית כלי השולחן נאמר: "

  שמות כ"ה, כט)." (אתם תעשה טהור זהב בהן יסך אשר ומנקיתיו וקשותיו

פשטות הביטוי "אשר יֻסך בהן" מורה כי כלים אלו ישמשו ככלי קיבול לנוזל. כמו 

  מורה כי הם שימשו לנסך ממשי.  כן, הכינוי "קשות הנסך" (במדבר ד', ז)

באיזה נסך מדובר? האם כאשר הקריב אדם מישראל קרבן, נכנס הכוהן וניסך יין 

  בכלי השולחן?

מעבר לכך שפרשיית הנסכים (במדבר ט"ו) אינה מתארת נוהל שכזה, ההיגיון 

מונע שכך יהיה, מפאת כמות הנסכים ומפאת העובדה שכלי ההיכל נועדו אך ורק 

מופיעה רק אחרי חטא התמיד הציבוריות. יתר על כן, פרשיית נסכי היחיד לעבודות 
 
ו אלו דפוסין, כפותיו אלו בזיכין, קשותיו אלו סניפין, ומנקיותיו אלו קנים" (מנחות "קערותי  .9

  צז ע"א). שימושו של כל אחד מן הכלים מצוי בפירושי הראשונים על התורה. 

שים   .10 מקרבנות הנשיאים (במדבר ז') אנו למדים כי הקערה היא כלי קיבול גדול יחסית ("ש

ה יחסית ("עשרה זהב"). ייתכן שבעזרת הכף אוכלים את ומאה משקלה") ואילו הכף קטנ

הקשוות והמנקיות משמשות ככלי קיבול לנוזל, שכן נסמך אליהן התיאור  הנמצא בקערה.

"אשר יֻסך בהן", והמילה "יֻסך" משמשת לתיאור מזיגת נוזל. התיאור מתייחס לשני הכלים, 

ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר " -שכן במקומות אחרים מתחלף סדר הכלים ונשאר התיאור 

יסך בהן" (שמות ל"ז, טז), "ואת המנקֹית ואת קשות הנסך" (במדבר ד', ז). כלים אלו הם כלי 

  קיבול לנוזל, ומסתבר כי תפקידם על השולחן הוא לשתייה. 

כלי קיבול לנוזל  -למקור המילה ְקָׂשֹות יש שהציעו את "קסת הסופר" (יחזקאל ט', ב) 

המילה האוגריתית 'קשת', שמשמעותה כוס. למקור המילה "מנקיות" יש הכתיבה, או את 

, ספר שמות, תל עולם התנ"ךבאכדית שמשמעו מזיגה (י' אבישור,  naquשהציעו את הפועל 

). בהתאמה לזוג הכלים הראשון, מסתבר כי גם בזוג השני הקשוות הן 160, עמ' 1993אביב 

. כך ניתן להסביר מדוע דווקא הקשוות כונו הכלי הגדול, ואילו המנקיות הן הכלי הקטן

אלו הם הקנקנים הגדולים שבהן מאוחסן הנסך, ומהן הוא נמזג אל  -"קשות הנסך" 

  המנקיות. 
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המרגלים, ונכנסת לתוקף רק בעת הכניסה לארץ, ואילו השולחן וכליו משמשים כבר 

  בהליכה במדבר. 

בתוך פרשיות המשכן מוזכר נסך אחד בלבד שאליו יכול להיות מכוון הביטוי 

  "קשות הנסך": 

 ָהֶאָחד ַהֶּכֶבׂש ֶאת. ָּתִמיד ַלּיֹום ְׁשַנִים ָׁשָנה ְּבֵני ְּכָבִׂשים ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְוֶזה

 ָּכִתית ְּבֶׁשֶמן ָּבלּול ֹסֶלת ְוִעָּׂשֹרן. ָהַעְרָּבִים ֵּבין ַּתֲעֶׂשה ַהֵּׁשִני ַהֶּכֶבׂש ְוֵאת ַבֹּבֶקר ַּתֲעֶׂשה

 ָהַעְרָּבִים ֵּבין ַּתֲעֶׂשה ַהֵּׁשִני ַהֶּכֶבׂש ְוֵאת. ָהֶאָחד ֶּכֶבׂשלַ  ָיִין ַהִהין ְרִבִעית ְוֵנֶס ַהִהין ֶרַבע

 ֶּפַתח ֵתיֶכםֹֹרְלד ָּתִמיד ַלתֹעה'. לַ  ִאֶּׁשה ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ָּלּה ַּתֲעֶׂשה ּוְכִנְסָּכּה ַהֹּבֶקר ְּכִמְנַחת

  מב).-(שם כ"ט, לח  ה'... ִלְפֵני מֹוֵעד ֹאֶהל

הוא שייך לעבודות  - הקריטריונים שהזכרנו לעיל  נסך קרבן התמיד עומד גם בכל

התמיד, ובא בכמויות מצומצמות יחסית. אך בפסוקים אלו לא מוזכר מה יש לעשות 

  בנסך זה, ואין רמז לניסוכו על השולחן.

  הציווי על קרבן התמיד מופיע פעם נוספת, כחלק מפרשיית קרבנות המועדים:

 ֹעָלה ַלּיֹום ְׁשַנִים ְתִמיִמם ָׁשָנה ְּבֵני ְּכָבִׂשים ה'לַ  ַּתְקִריבּו רֲאׁשֶ  ָהִאֶּׁשה ֶזה ָלֶהם ְוָאַמְרּתָ 

 ַלֶּכֶבׂש ַהִהין ְרִביִעת ְוִנְסּכוֹ ה'. לַ  ִאֶּׁשה ִניֹחחַ  ְלֵריחַ  ִסיַני ְּבַהר ָהֲעֻׂשָיה ָּתִמיד ֹעַלת... ָתִמיד

  ז).- (במדבר כ"ח, ג  ה'לַ  ֵׁשָכר ֶנֶס ַהֵּס ַּבֹּקֶדׁש ָהֶאָחד

. פירושי "נסך שכר לה' הסך דשֹבק" -בפרשייה זו מופיע ציווי מיוחד על הנסך 

הראשונים על התורה הסבירו, על פי ההלכה, כי "ֹקדש" זה הוא המזבח החיצון. אף 

שהמזבח מוגדר כ"ֹקדש קדשים" (שמות כ"ט, לז), סביר יותר כי הכוונה למרחב הקרוי 

הכולל בתוכו את המנורה, השולחן ומזבח  שהוא חלק ידוע ממכלול האוהל, 11"ֹקדש",

הקטורת. בכל הופעותיה של המילה "בֹקדש" היא מתייחסת לאוהל מועד, למעט 

  12פעם אחת המתייחסת לאוהל מועד עם המזבח, אך אף פעם לא למזבח לבדו.

 
על ספר במדבר, ירושלים תשמ"ח, עמ' שמו), חש בזאת, ופירש  דעת מקראי"צ מושקוביץ (  .11

היה עלינו לקרוא זאת 'ְּבֹקדש  כי הכוונה לכלי הקודש שבהם מנסכים את היין. אך לפירוש זה

  הסך', ללא יידוע. 

שמות . "לשרת בֹקדש" (1את הופעותיה של המילה "בֹקדש" ניתן לחלק למספר קבוצות:   .12

"לכפר בֹקדש" . 2; בתיאור חלק מבגדי הכהונה - כ"ח, מג; כ"ט, ל; ל"ה, יט; ל"ט, א, מא) 

פנימה"  הֹקדש, שדמן מובא "אל נימיותבתיאור החטאות הפ - יז, כז)-ויקרא ו', כג; ט"ז, טו(

בתיאור נשיאת מזבח  - במדבר ד', יב)"כלי השרת אשר ישרתו בם בֹקדש" (. 3(שם י', יח); 

כאשר משה קוצף על  -כאשר ִצֵויתי" (ויקרא י', יח)  דשֹבק. "אכול תאכלו ֹאתה 4; הקטורת

  בני אהרן, על שלא אכלו את שעיר החטאת. 

ת בוודאי לאוהל מועד בלבד. עיון בהופעה האחרונה שמנינו מעלה כי מתייחסו 3-ו 2קבוצות 

" שהופיע הֹקדש", אלא קיצור של המושג "במקום בֹקדשאין כאן מושג עצמאי הנקרא "

). אשר להופעות בספר 7בפסוק הקודם, המתייחס לחצר אוהל מועד (ראה לעיל, הערה 

ששלוש מהן מתייחסות לבגדי השרד. רמב"ן על אתר פירש, כי בגדים  ) הרי1שמות (קבוצה 

- אלו הם כיסויי הכלים שבאוהל מועד, אך פירוש זה אינו מתאים למושג הפשוט של שירות
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אם כן, נראה כי לאור הציווי "בֹקדש הסך", יש לנסך את נסכי קרבן התמיד 

מתאים לכך יותר מאשר "קשות הנסך" שנצטווינו לשים על באוהל מועד, ואין כלי 

השולחן. הפיצול שתיארנו בין קרבן התמיד לנסך, כך שכל אחד מוקרב במרחב אחר, 

  נראה תמוה ונעמוד על כך בנספח שבסוף דברינו.

אם כן, כלי השולחן הם כלי אכילה הערוכים על השולחן, ואף מתמלאים מדי 

השולחן עומד באופן קבוע ערוך ומוכן לסעודה. הראינו  במילים אחרות, 13יום ביומו.

לעיל כי אכילה ממשית לא הייתה על השולחן, בין אם תהיה זו אכילת שמים או 

אכילת אדם, ואף אכילה מדומה אין כאן. אין ספק שעריכת השולחן לסעודה 

  מעצימה את שאלת המשמעות של שולחן לחם הפנים.

  סעודת הברית - ג. השולחן 

בכלל, ואכילת לחם בפרט, מופיעה בתורה מספר פעמים ביחס לכריתת ברית.  אכילה

  כך בברית בין יעקב ולבן:

 ַוְיִריֶמהָ  ָאֶבן ַיֲעֹקב ַוִּיַּקח. ּוֵביֶנ ֵּביִני ְלֵעד ְוָהָיה ָוָאָּתה ֲאִני ְבִרית ִנְכְרָתה ְלָכה ְוַעָּתה

... ַהָּגל ַעל ָׁשם אְכלּוַֹוּי ָגל ַוַּיֲעׂשּו ֲאָבִנים ַוִּיְקחּו יםֲאָבנִ  ִלְקטּו ְלֶאָחיו ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר .ַמֵּצָבה

 ַוֹּיאְכלּו ָלֶחם ֶלֱאָכל ְלֶאָחיו ַוִּיְקָרא ָּבָהר ֶזַבח ַיֲעֹקב ַוִּיְזַּבח .ִיְצָחק ָאִביו ְּבַפַחד בַֹיֲעק ַוִּיָּׁשַבע

  נד).- (בראשית ל"א, מד  ָּבָהר ַוָּיִלינּו ֶלֶחם

 ואבימלך: וכן בברית יצחק

 
עבודה, מה גם שכיסויים אלו לא מוזכרים כלל במעשה המשכן, אלא רק לקראת הנסיעה 

ת בגדים מתוך בגדי הכוהנים, ומסתבר מהר סיני (במדבר ד'). נראה, שבגדי השרד הם קבוצ

שאלו הבגדים המיוחדים של הכוהן הגדול (להבדיל מ"בגדי הֹקדש" המוזכרים בשמות ל"ה, 

יט, שהם בגדי אהרן המשותפים לו ולבניו. "בגדי הֹקדש" המוזכרים בשמות כ"ט, ל הם כינוי 

ית במעשה המשכן, לכלל בגדי אהרן הכוהן). בגדים אלו, שכל אחד מהם זכה לפרשייה עצמא

ראוי להם שם מיוחד עקב עשייתם מחומרים יקרים. שימושם העיקרי של בגדים אלו הוא 

ל, לה, וראה גם כ"ט, ל). אם כן, בין לפירוש רמב"ן ובין - "בֹבאו אל הֹקדש" (שמות כ"ח, כט

  לדברינו, גם במקורות אלו משמשת המילה "בֹקדש" לתיאור אוהל מועד.

ווי עשיית המכנסיים, יכולה להוות בסיס להבנת המילה "בֹקדש" הופעה אחת בלבד, בצי

הל מועד או בגשתם אל ֹאם אל אֹבבכמתייחסת למזבח החיצון: "והיו על אהרן ועל בניו 

על ולא ישאו עון ומתו ֻחקת עולם לו ולזרעו אחריו" (שמות כ"ח, מג).  דשֹהמזבח לשרת בק

הגישה למזבח בלבד, כך שהמזבח הוא פי הטעמים, המילים "לשרת בקדש" מחוברות עם 

המכונה "בקדש". אך לאור ההופעות האחרות של המילה "בקדש", ולאור העובדה כי הצירוף 

שמות ל', "בֹבאם אל ֹאהל מועד או בגשתם אל המזבח" מופיע בצורה דומה פעמים נוספות (

ועד יחד עם , נראה כי הביטוי "לשרת בֹקדש" מתייחס כאן לכניסה אל אוהל מכ; מ', לב)

בֹבאם אל אוהל מועד + בגשתם אל הגישה אל המזבח. כלומר, יש לקרוא את הפסוק כך: 

  המזבח = לשרת בֹקדש.

אין התייחסות בכתובים למה שייעשה ביין הנסך לאחר הימצאו על השולחן. ייתכן, כי הוא   .13

  ניתן לכוהנים לאחר השבת יחד עם לחם הפנים.
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 ְוִנְכְרָתה ּוֵביֶנ ֵּביֵנינּו ֵּבינֹוֵתינּו ָאָלה ָנא ְּתִהי ַוֹּנאֶמר ִעָּמ ה' ָהָיה ִּכי ָרִאינּו ָראוֹ  ַוֹּיאְמרּו

    ...וְלָאִחי ִאיׁש ַוִּיָּׁשְבעּו ַבֹּבֶקר ַוַּיְׁשִּכימּו .ַוִּיְׁשּתּו אְכלּוַֹוּי ִמְׁשֶּתה ָלֶהם ַוַּיַעׂש... ִעָּמ ְבִרית

  לא).-(שם כ"ו, כח  

 ובברית האגנות:

 ַוִּיְקָרא ַהְּבִרית ֵסֶפר ַוִּיַּקח .ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ָזַרק ַהָּדם ַוֲחִצי ָּבַאָּגֹנת ַוָּיֶׂשם ַהָּדם ֲחִצי ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח

 ָהָעם ַעל ַוִּיְזֹרק ַהָּדם ֶאת ֹמֶׁשה ַוִּיַּקח. ְוִנְׁשָמע ַנֲעֶׂשה ה' ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ֹּכל ַוֹּיאְמרּו ָהָעם ְּבָאְזֵני

 ְוַאֲהֹרן ֹמֶׁשה ַוַּיַעל. ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ַעל ִעָּמֶכם ה' ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ַדם ִהֵּנה ַוֹּיאֶמר

ֵהי ֵאת ַוִּיְראּו. ִיְׂשָרֵאל ִמִּזְקֵני ְוִׁשְבִעים ַוֲאִביהּוא ָנָדב  ֲעֵׂשהְּכמַ  ַרְגָליו ְוַתַחת ִיְׂשָרֵאל ֱא

 ֶאת ַוֶּיֱחזּו ָידוֹ  ָׁשַלח א ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֲאִציֵלי ְוֶאל .ָלֹטַהר ַהָּׁשַמִים ּוְכֶעֶצם ַהַּסִּפיר ִלְבַנת

ִהים   יא).- (שמות כ"ד, ו  14ַוִּיְׁשּתּו אְכלּוַֹוּי ָהֱא

מסתבר שלא האכילה עצמה היא  15נראה שאכילה היא פועל יוצא של כריתת ברית.

   16עצם העובדה ששני הצדדים מקיימים ארוחה סביב שולחן אחד. התכלית, אלא

לא רק תוכן המצווה הוא ביטוי לברית, אף פרטי מצוות לחם הפנים קושרים 

  אותו לברית. 

שתים  -גם ללא כניסה לעולם הטיפולוגיה, סביר כי יש קשר בין מספר החלות 

החלוקה לשתי למספר שבטי ישראל. קשר זה מתחזק לאור העובדה כי  -עשרה 

מערכות של שש חלות, נמצאת גם ביחס לשנים עשר שבטי ישראל. חלוקה זו 

  מופיעה בשני הקשרים, במעשה המשכן:

 ַעל ָתםִֹמְּׁשמ ִׁשָּׁשה. ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְׁשמֹות ֲעֵליֶהם ּוִפַּתְחּתָ  ֹׁשַהם ַאְבֵני ְׁשֵּתי ֶאת ְוָלַקְחּתָ 

 ֶאת ְוַׂשְמּתָ ... ְּכתֹוְלֹדָתם ַהֵּׁשִנית ָהֶאֶבן ַעל ָתִריםַֹהּנו ָּׁשהַהִּׁש  ְׁשמֹות ְוֶאת ָהֶאָחת ָהֶאֶבן

 ה' ִלְפֵני ְׁשמֹוָתם ֶאת ַאֲהֹרן ְוָנָׂשא ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ןִֹזָּכר ַאְבֵני ָהֵאֹפד ִּכְתֹפת ַעל ָהֲאָבִנים ְׁשֵּתי

  יב).- (שם כ"ח, ט  ֹןְלִזָּכר ְכֵתָפיו ְׁשֵּתי ַעל

 
ר' יונתן גרוסמן כי אכילה זו היא אכילה חיובית, ולא נפילה מכאן סמך נוסף לדבריו של   .14

עֵקדת יצחק כסיפור רקע לברית  -וירא את המקום מרֹחק" "רוחנית. ראה: י' גרוסמן, '

. על משמעותה של 6, ובפרט הערה 84כה, תשנ"ו, עמ'  מגדיםהאגנות ולסיפורים נוספים', 

" "אתה נגלית בענן כברית זו ראה גם: ח' יחיאלי,  עיון במעמד הר סיני ומבוא להופעת  - בוד

  , עתניאל תשס"ה.המשכן

מלה עברית ואין אחות לה בשאר הלשונות השמיות. וכבר פקפקו הקדמונים אם  -"ְּבִרית   .15

היא משרש ב.ר.ת במשקל ְּפִעיל, או משרש ב.ר.ה משקל ְּבִכית, ְשִבית... והנה בשרש ב.ר.ת 

בשרש ב.ר.ה סברו הקדמונים כי השם ברית נסתעף ממושג אין כל מקור למושג השם ברית, ו

החתוך והכריתה שבשרש זה... וגם זה דחוק, ואולי ראוי יותר לשים לב לההשערה, כי ברית 

דומה להשם ָּברּות, ופרושו אכילה מועטת, על שם המנהג שהיה בימים הקדומים לאכל יחד 

). 627, ירושלים תש"ח, עמ' יתמילון הלשון העבריהודה, -בשעת כריתת הברית" (א' בן

  ).615כב, ואיכה ד', י (שם, עמ' -למשמעות הפועל ָּברּות הוא מציין את תהילים ס"ט, כא

כך יש להבין גם את הזמנת המלך לאכול על שולחנו, כביטוי לברית עם המלך (ראה לדוגמה   .16

  בשמ"ב ט', יג). 
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  בהר עיבל:ובמעמד המתרחש 

 ְּגִרִזים ַהר ַעל ָהָעם ֶאת ְלָבֵר ַיַעְמדּו ֵאֶּלה .ֵלאֹמר ַההּוא ַּבּיֹום ָהָעם ֶאת ֹמֶׁשה ַוְיַצו

 ַהְּקָלָלה ַעל ַיַעְמדּו ְוֵאֶּלה .ּוִבְנָיִמן ְויֹוֵסף ְוִיָּׂששָכר ִויהּוָדה ְוֵלִוי ִׁשְמעֹון ַהַּיְרֵּדן ֶאת ְּבָעְבְרֶכם

  יג).-(דברים כ"ז, יא  ְוַנְפָּתִלי ָּדן ּוְזבּוֻלן ְוָאֵׁשר ָּגד ּוֵבןְרא ֵעיָבל ְּבַהר

) שייכת למושגים של 'ברית' ו'זיכרון', 6×2מסתבר שחלוקה זו של שבטי ישראל (

 17שהם מושגים קרובים, כפי שניתן לראות, דרך משל, בפסוקי ברכת "זוכר הברית".

מיהו: "אל תנאץ למען שמך אל הקבלה מפורשת בין המושגים הללו מצויה בדברי יר

  ִאתנו" (ירמיהו י"ד, כא). ר אל תפר בריתךֹזכתנבל כסא כבודך 

מעבר לדמיון בחלוקה המספרית, הרי ששני מושגים אלו מופיעים במפורש 

   18."אשה לה'לאזכרה עולם" ו"ללחם ברית "מאת בני ישראל  - בציווי לחם הפנים 

הלחם מוחלף מדי  -ר לממד הזמן מספר נוסף מופיע בציווי לחם הפנים בהקש

שבת בשבתו. המספר שבע קשור למושג ברית, כפי שהדבר בא לידי ביטוי במילה 

. שלושת המושגים מופיעים כאחד בריתומשמעותה  19שב"ע, ששורשה שבועה

  בברית אברהם ואבימלך:

 ִמָּיִדי ִּתַּקח ְּכָבֹׂשת ֶׁשַבע ֶאת יּכִ  ַוֹּיאֶמר ...ְלַבְּדֶהן ַהֹּצאן ִּכְבֹׂשת ֶׁשַבע ֶאת ַאְבָרָהם ַוַּיֵּצב

 ָׁשַבע ְּבֵאר ַההּוא ַלָּמקֹום ָקָרא ֵּכן ַעל. ַהֹּזאת ַהְּבֵאר ֶאת ָחַפְרִּתי ִּכי ְלֵעָדה ִּלי ִּתְהֶיה ַּבֲעבּור

  לב).-(בראשית כ"א, כח  ָׁשַבע ִּבְבֵאר ְבִרית ַוִּיְכְרתּו .ְׁשֵניֶהם ִנְׁשְּבעּו ָׁשם ִּכי

  חם הפנים ויום השבת אינו מתמצה בכך, ולשניהם יש כינוי משותף:הקשר בין ל

 ְּבֵני ּוֵבין ֵּביִני .ָלםֹעו ְּבִרית ְלֹדֹרָתם ַהַּׁשָּבת ֶאת ַלֲעׂשֹות ַהַּׁשָּבת ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ְוָׁשְמרּו

 ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאת ה' ָעָׂשה ָיִמים ֵׁשֶׁשת ִּכי ָלםְֹלע ִהוא תֹאו ִיְׂשָרֵאל

  יז).-(שמות ל"א, טז  ַוִּיָּנַפׁש ָׁשַבת

 
הים את בריתו את אברהם את יצחק ואת   .17 יעקב" (שמות ב', כד); "וזכרתי את "ויזֹּכר א

בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזֹּכר והארץ אזֹּכר" (ויקרא כ"ו, 

מב); "טרף נתן ליראיו יזֹּכר לעולם בריתו" (תהילים קי"א, ה); "ויזֹּכר להם בריתו וינחם כֹרב 

  נעורִיך" (יחזקאל ט"ז, ס).חסדיו" (שם ק"ו, מ"ה); "וזכרתי אני את בריתי ֹאתך בימי 

אף שהמונח 'אזכרה' מופיע פעמים מספר ביחס למנחות (ויקרא ב', ב; ט', טז), זו הפעם   .18

היחידה שהוא מופיע בצירוף למ"ד התכלית, לתיאור מגמת הקרבן ולא לציון חלק מסוים 

  ממנו.

ם קדושת על הקשר בין שבועה והמספר שבע העיר ש' מאנדלקרן: "לרב הפותרים על ש  .19

). כלומר, 1144עמ' קונקורדנציה לתנ"ך,  -דש ֹהיכל הקמספר שבעה מימי קדם" (ערך 'ָׁשַבע', 

דברים ו', יג; "חי ה'  -כיוון שנהגו לנדור ולהישבע על ידי אזכור מושג קדוש ("ובשמו תשבע" 

שמ"א כ"ה, כו), וכיוון שהמספר שבע קדוש, נתייחד הפועל שב"ע לפעולת  -וחי נפשך" 

  שבועה עצמה.ה
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לאור הקשר המספרי והכינוי הייחודי, ניתן לומר כי עריכת הלחם מדי שבת נובעת 

מספר החלות  -משייכותו למושג הברית. כך, שני פרטים מתוך ציווי לחם הפנים 

  להגדרת השולחן כסעודת ברית.משייכים אותו לברית, ומתאימים  -וזמני עריכתו 

  ד. השולחן וארון הברית

האם יש קשר בין לחם ארון ברית ה'.  -הברית מופיעה במשכן בכלי הפנימי ביותר 

  הפנים, הנושא את התואר "ברית עולם", לבין הארון, נושא לוחות הברית?

  הפרשיות המצוות על בניית שני הכלים (שמות כ"ה) דומות מאוד:

  שולחןציווי בניית ה  ציווי בניית הארון

 ָֹאְרּכו ָוֵחִצי ַאָּמַתִים ִׁשִּטים ֲעֵצי ֲארֹון ְוָעׂשּו

  ָֹמתוֹק ָוֵחִצי ְוַאָּמה ָֹרְחּבו ָוֵחִצי ְוַאָּמה

(פס' י).  

 ְוַאָּמה ָֹאְרּכו ַאָּמַתִים ִׁשִּטים ֲעֵצי ֻׁשְלָחן ְוָעִׂשיתָ 

(פס' כג).  ָֹמתוֹק ָוֵחִצי ְוַאָּמה ָֹרְחּבו

 ְּתַצֶּפּנּו ּוִמחּוץ ִמַּבִית רָֹטהו ָזָהב ֹתוֹא ְוִצִּפיתָ 

(פס' יא).  ָסִביב ָזָהב ֵזר ָעָליו ְוָעִׂשיתָ 

 ָזָהב ֵזר ֹּלו ְוָעִׂשיתָ  רָֹטהו ָזָהב ֹתוֹא ִצִּפיתָ וְ 

 ְוָעִׂשיתָ  ָסִביב ֹטַפח ִמְסֶּגֶרת ּלוֹ  ְוָעִׂשיתָ  .ָסִביב

כה).- (פס' כד  ָסִביב ְלִמְסַּגְרּתוֹ  ָזָהב ֵזר

 ַעל ְוָנַתָּתה ָזָהב תַֹטְּבע ַאְרַּבע ֹּלו ְוָיַצְקּתָ 

 ָהֶאָחת ַצְלעוֹ  ַעל ַטָּבֹעת ּוְׁשֵּתי ָתיוַֹּפֲעמ ַאְרַּבע

(פס' יב).  ַהֵּׁשִנית ַצְלעוֹ  ַעל ַטָּבֹעת ּוְׁשֵּתי

 ֶאת ְוָנַתּתָ  ָזָהב תַֹטְּבע ַאְרַּבע ֹּלו ְוָעִׂשיתָ 

. ַרְגָליו ְלַאְרַּבע ֲאֶׁשר תַֹהֵּפא ַאְרַּבע ַעל תַֹהַּטָּבע

ָ  ַהִּמְסֶּגֶרת ְלֻעַּמת  ְלָבִּתים ַהַּטָּבֹעת ִּתְהֶיין

כז).- (פס' כו  ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ָלֵׂשאת ְלַבִּדים

. ָזָהב ָתםֹא ְוִצִּפיתָ  ִׁשִּטים ֲעֵצי ַבֵּדי ְוָעִׂשיתָ 

 ָהָאֹרן ַצְלֹעת ַעל ַּבַּטָּבֹעת ַהַּבִּדים ֶאת ְוֵהֵבאתָ 

 ִיְהיּו ָהָאֹרן ְּבַטְּבֹעת .ָּבֶהם ֹןָהָאר ֶאת ָלֵׂשאת

טו).- (פס' יג  ִמֶּמּנּו ָיֻסרּו א ַהַּבִּדים

 ָתםֹא ְוִצִּפיתָ  ִׁשִּטים ֲעֵצי ַהַּבִּדים ֶאת ְוָעִׂשיתָ 

(פס' כח).  ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ָבם ְוִנָּׂשא ָזָהב

 ּוְמַנִּקֹּיָתיו ּוְקׂשֹוָתיו ְוַכֹּפָתיו ְּקָעֹרָתיו ְוָעִׂשיתָ   

  20ֹאָתם ַּתֲעֶׂשה ָטהֹור ָזָהב ָּבֵהן יַֻּס ֲאֶׁשר

(פס' כט).  

  ֵאֶלי ֶאֵּתן ֲאֶׁשר ָהֵעֻדת ֵאת ןָֹהָאר ֶאל ְוָנַתּתָ 

(פס' טז).  

  ָּתִמיד ְלָפַני ָּפִנים ֶלֶחם ַהֻּׁשְלָחן ַעל ְוָנַתּתָ 

(פס' ל).  

ם: הארון נושא את 'מסמך' הברית, נראה שהדמיון מצביע על קשר הדוק בין הכלי

והשולחן מממש את אותה הברית על ידי עריכת סעודה משותפת לשני הצדדים 

הנחת הלחם על גבי השולחן במשך שבוע ימים מבטאת נאמנה את  21הבאים בברית.
 
לתיאור כלי השולחן אין מקבילה בציווי הארון, כיוון שבארון לא מתבצעת עבודה ואין צורך   .20

  בכלים.

לאור הקשר בין לוחות הברית ולחם הברית ניתן להציע הסבר גם למידותיו של השולחן.   .21

  אמה) קטנים בחצי אמה מאורכו ורוחבו של הארון  1×2אורכו ורוחבו של השולחן (

אמה). אם השולחן הוא מימוש לוחות הברית המונחים בארון, אך מתבקש הוא, כי  1.5×2.5(
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גם העובדה  22ממד הברית, שעניינה הוא מערכת יחסים קבועה ויציבה בין הצדדים.

שולחן, והכוהנים הם אלו שאוכלים את הלחם, מובנת, שכן כי אין אכילה על גבי ה

השותפים יכולים להעניק את תוכן הארוחה לאחר, אם המטרה הושגה בעצם קיומה 

  של הארוחה.

  ה. "לחם פנים" ו"לחם מן השמים"

עד כה עסקנו במשמעות לחם הפנים בתוך המערכת הסגורה של המשכן. מחוץ 

ערכת היחסים בין דור המדבר ובין ה', דרך למשכן, היווה הלחם מרכיב חשוב במ

  נתינת המן. הקישור בין "לחם פנים" ו"לחם מן השמים" נמצא כבר בתהילים:

ִהים ַוְיַדְּברּו .ְלַנְפָׁשם ֹאֶכל ִלְׁשָאל ִּבְלָבָבם ֵאל ַוְיַנּסּו  ֻׁשְלָחן ַֹלֲער ֵאל ֲהיּוַכל ָאְמרּו ֵּבא

 ְׁשֵאר ָיִכין ִאם ֵּתת יּוַכל ֶלֶחם ֲהַגם ִיְׁשֹטפּו ּוְנָחִלים ַמִים זּובּוַוּיָ  צּור ִהָּכה ֵהן .ַּבִּמְדָּבר

 ֵציָדה ִאיׁש ָאַכל ַאִּביִרים ֶלֶחם. ָלמוֹ  ָנַתן ָׁשַמִים ּוְדַגן ֶלֱאֹכל ָמן ֲעֵליֶהם ַוַּיְמֵטר... ְלַעּמוֹ 

  כה).-(תהילים ע"ח, יח  ָלֹׂשַבע ָלֶהם ָׁשַלח

 
גודל השולחן יאפשר לו 'להישלף' מתוך הארון. ליתר דיוק, יש לומר כי מידות הארון הן 

  שנקבעו לפי מידות השולחן, ולא להפך. כבר תמהו רבים על כך שמידות הארון חצויות כולן 

לעומתן, מידות השולחן שלמות יחסית, למעט גובה השולחן. ניתן  אמה). 1.5×2.5×1.5(

), הן 2×1מידות השולחן ( -לראות במידות השולחן בבואה למידות המרחב בו הוא נמצא 

) 5×5). כך אנו מוצאים גם ביחס בין המזבח החיצון (20×10בדיוק עשירית ממידות הקודש (

רש"י ורשב"ם לשמות כ"ז, יח). אם כן, ראה  -  50×50לרחבת אוהל מועד בה הוא ממוקם (

מידותיו של השולחן שלמות ומוָבנות מצד עצמן, ולכן ניתן להגדיר את מידות הארון 

  כ'תפורות' לפי מידות השולחן, כך שיוכל להכיל אותו. 

"אם תשֹקר לי ולניני ולנכדי" (בראשית כ"א, כג). לפי דברינו ניתן להציע פשר למיקומו של   .22

דווקא. כיוון שפני האדם המקראי לכיוון מזרח ("קדם"), הרי שיד ימינו צפון  השולחן בצד

נמצאת בדרום ("תימן") ויד שמאלו בצפון, ומכאן נוצרה זהות בין המושגים ("עד חובה אשר 

תהילים פ"ט, יג). במהלכה  -בראשית י"ד, טו; "צפון וימין אתה בראתם"  -משמאל לדמשק" 

רב, היא עוברת רק דרך הדרום, ואילו הצפון נשאר חשוך הרגיל של השמש, ממזרח למע

יחסית. לכן מבטאים הדרום והימין, היד החזקה, את כוח העשייה של האדם ("אם אשכחך 

תהילים קל"ז, ה), ואילו השמאל והצפון מתקשרים דווקא לחוסר  -ירושלים תשכח ימיני" 

פעמי, -ור, על ידי מעשה חדעשייה (ומכאן צפ"ן שעניינו הסתרה). מטרת הברית היא ליצ

מחויבות קבועה ויציבה שאינה ניתנת לשינוי, ועל כן ראוי לו לשולחן הברית להיות ממוקם 

בצפון המשכן. ביטוי נוסף לקשר בין המושגים נמצא בשיכונם של בני לוי סביב המשכן 

צד לז). בני מררי נושאים את קרשי המשכן ועמודי החצר, המהווים את ה-(במדבר ג', כז

דינמי של המשכן, ולכך מתאים מקום משכנם בצפון המשכן. לעומת זאת, בני -היציב והלא

קהת נושאים את הכלים, שבהם מתרחשת עבודת אוהל מועד, ולכך מתאים מקום משכנם 

"על ירך המשכן תימנה" (במדבר רבה פרשה ג יא). בנידון דנן, לוחות הברית הצפּונים בארון, 

  הערוך דווקא בצפון.  מתממשים בשולחן הברית
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במונח של עריכת שולחן, שהוא המונח היסודי של את סיפור המן מציג המשורר 

מצוות לחם הפנים. גם הקשר ההדוק שראינו בין לחם הפנים ומצוות השבת, בא 

לידי ביטוי בפרשיית המן, שכן בפרשייה זו מופיע ציווי השבת הראשון, ולראשונה, 

  כו). -"שבת" (שמות ט"ז, כה -מכונה "היום השביעי" בשם מיוחד 

  חם הפנים והמן עמד אברבנאל:על הקשר בין ל

והיו כל אחד משתי המערכות שש חלות לחם כנגד ששת הימים שהיה המן יורד 

לישראל שצריך לחם אחד בבוקר לכל אחד מהם ולחם אחד בערב. והיו שנים עשר 

לחם בששת ימים אך ביום השבת יערכנו הכהן לפני ה', מפני שלא היה יורד בו לחם 

  כ"ה, כג). (אברבנאל שמות  מן השמים

אברבנאל מראה כיצד כמות לחם הפנים מתאימה לצרכים אנושיים. דברים אלו 

מתאימים לשיטתו, שהתמודדנו אתה לעיל, ולפיה לחם הפנים מבטא את האכילה 

  האנושית. 

השוואת הכמויות שעליה הוא מתבסס אינה מדויקת: על המן נאמר כי מידתו 

שני טז), ואילו על לחם הפנים נאמר " לגלגלת" (שמות ט"ז, מרֹע"איש לפי אכלו 

יהיה החלה האחת" (ויקרא כ"ד, ה). על פי אמת המידה המוזכרת בפרשת נים ֹעשר

האיפה הוא" (שמות ט"ז, לו), הרי שכל חלה של לחם הפנים  מר עִשריתֹהע"ו -המן 

ממידת האכילה היומית של האדם. יםתר על כן, אברבנאל משייך שתי כפולה הייתה 

ל אדם, מה שמכפיל את היחס בין הכמויות, כך שמידת האכילה המיוצגת חלות לכ

ממידת האכילה היומית המשתקפת במן. בנוסף, על פי  על השולחן היא פי ארבע

"לחם אחד בבוקר לכל אחד מהם ולחם אחד בערב", היה  -הנוסחה שמציג אברבנאל 

תעלם מכפילות עלינו לערוך ארבע עשרה חלות לשבעת ימי השבוע, אך אברבנאל מ

  המן ביום השישי. 

  מסתבר כי היחס בין לחם הפנים והמן הוא חלק מהיחס הכולל שבין מן ללחם:

א ָיַדְעּתָ  א ֲאֶׁשר ַהָּמן ֶאת ַוַּיֲאִכְל ַוַּיְרִעֶב ַוְיַעְּנ  ַעל אֹל ִּכי ִדֲעֹהו ְלַמַען ֲאֹבֶתי ָיְדעּון ְו

  (דברים ח', ג).  ָהָאָדם ִיְחֶיה ה' ִפי מֹוָצא ָּכל ַעל ִּכי םָהָאדָ  ִיְחֶיה ְֹלַבּדו ַהֶּלֶחם

המן מוכיח לאדם כי הוא  -בפסוקים אלו מציג משה את המן כניגוד מובהק ללחם 

תלוי במוצא פי ה', ואילו הלחם עלול לגרום לו לחשוב כי הוא יכול להתקיים 

ץ אשר לא במסכנֻת בכוחות עצמו. תזכורת זו חשובה במיוחד לקראת הכניסה ְל"ֶארֶ 

  " (שם, ט), שבה עלול להיווצר מצב אחר:לחםתאכל בה 

 ָּל ִיְרֶּבה ְוָזָהב ְוֶכֶסף ִיְרְּביֻן ְוֹצאְנ ּוְבָקְר. ְוָיָׁשְבּתָ  ִּתְבֶנה ֹטִבים ּוָבִּתים ְוָׂשָבְעּתָ  אַכלֹּת ֶּפן

 ִמֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ַהּמֹוִציֲא ֶהיֱֹאל 'ה ֶאת ְוָׁשַכְחּתָ  ְלָבֶב ְוָרם. ִיְרֶּבה ְל ֲאֶׁשר ְוֹכל

  טז).-(שם, יב  ...ַּבִּמְדָּבר ָמן ַהַּמֲאִכְל .ַהַחָּלִמיׁש ִמּצּור ַמִים ְל ַהּמֹוִציא... ֲעָבִדים

יכולתו של האדם לשבוע ממעשה ידיו, על ידי פיתוח ושכלול הטבע עד כדי הפיכתו 

השבועה והברית בינו ובין אלוהיו. בדור המדבר  ללחם, עלולה לגרום לו לשכוח את
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נמנעה שכחה זו על ידי התלות המוחלטת שלהם ב"לחם מן השמים", שיש ללקוט 

אותו כל יום מחדש, מבלי יכולת להשאיר ממנו מיום זה למשנהו. לקראת הכניסה 

  את ה' אלהיך כי הוא הנתן לך ֹכח" (שם, יח). וזכרת " - לארץ מצווה משה את העם 

  ברי אזהרה אלו מקבלים חיזוק ממשי:ד

א ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶזה ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר  ִיְראּו ְלַמַען ְלֹדֹרֵתיֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ִמֶּמּנּו ָהֹעֶמר ְמ

      ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם ִציִאיְֹּבהו ַּבִּמְדָּבר ֶאְתֶכם ֶהֱאַכְלִּתי ֲאֶׁשר ַהֶּלֶחם ֶאת

  .שמות ט"ז, לב)(  

עומר המן הנשאר לדורות אינו מוצג מוזאוני המתעד את חייהם של דור המדבר, 

אלא תזכורת מוחשית ליחס התלותי שבין האדם ואלוהיו, גם במציאות הארץ 

  ישראלית שבה ניזון האדם ממעשה ידיו.

אם כן, המן הוא הניגוד המוחלט של הלחם, וירידתו מן השמים מזכירה ומונעת 

השכחה שבלחם העולה מן הארץ. ניגודיות זו עולה גם מן היחס את סכנת הסיאוב ו

" (שמות ט"ז, מן השמיםלחם  לכםבין המן ולחם הפנים: על המן נאמר "הנני ממטיר 

" מאת בני ישראל"יערכנו לפני ה' תמיד  -ד), ואילו לחם הפנים עולה מן הארץ 

בכל ימי השבוע פרט  (ויקרא כ"ד, ח). ניגודיות זו מתבטאת בפרטי המצווה: המן יורד

לשבת, ואילו לחם הפנים נערך רק ביום השבת; לחם הפנים נערך בלב המחנה, ואילו 

  המן יורד סביב למחנה. 

לפני ה'?  לחםלאור דברים אלו, שאלתנו הראשונה חוזרת ועולה: מדוע עורכים 

עריכת הלחם, לא רק שאינה מדגישה את תלותו של האדם באלוהיו, היא אף מציגה 

האל כתלוי כביכול במעשי האדם. מדוע לא תתקיים סעודת הברית על ידי חלֹות את 

  23ַמן?

ההנגדה בין לחם הפנים והמן יוצרת מערכת הדדית: במשך ששת הימים מוריד 

ה' לעמו לחם מן השמים סביב לאוהליהם, וביום השביעי משיב העם ועורך באוהל 

עודת הברית, וכיוון שברית כבר תיארנו את השולחן כס 24ה' לחם מעשה ידי אדם.

 
הצורך להחליף את חלות לחם הפנים פעם בשבוע אינו מהווה פתרון לשאלה זו, שכן עומר   .23

  המן הנשאר לדורות מוכיח כי בעת הצורך יכול המן להישאר פרק זמן ארוך.

הניגוד בין לחם הפנים והמן יכול להסביר גם את מידת לחם הפנים. ראינו כי כל אחת   .24

ממידת המן שירדה לישראל. את מספר החלות הסברנו לעיל  כפולההחלות  משתים עשרה

על פי מספר שבטי ישראל. לגבי מידת החלות, הרי שעיון בפרשיית המן (שמות ט"ז) מעלה 

 - "איש אל יותר ממנו עד ֹבקר" (שם, יט), וציווי שבועי  -כי ישנם שני ציוויים: ציווי יומי 

בשדה" (שם, כה). כדי לציית לצו השבועי על העם לעבור  "שבת היום לה' היום לא תמצֻאהו

על הציווי היומי, ולהותיר מן המן של היום השישי ליום השביעי (שם, כד). במהלך הפרשייה 

משה עובר העם על שני הציוויים (שם, כ, כז), אך כאשר הותירו מן המן למחרת קוצף עליהם 

מתערב בעצמו: "עד אנה מאנתם ה' השביעי (שם, כא), ואילו כאשר הם יוצאים ללקוט ביום 

תן לכם ביום הששי לחם ֹותורָתי. ראו כי ה' נתן לכם את השבת על כן הוא נלשֹמר מצֹוַתי 

כט). נראה כי הציווי העיקרי של פרשיית המן הוא הציווי השבועי, ודווקא -" (שם, כחיומים
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היא בהגדרתה מערכת הדדית, אין היא יכולה להיות מושתתת על פעולותיו של צד 

  אחד בלבד.

מעשה כיווניים: "והֻלֹחת -לוחות הברית, שאותם הצגנו כמסמך הברית, הם חד

גם כאשר נאמר לגביהן  25הוא" (שמות ל"ב, טז).הים ֹמכתב אלהמה והמכתב הים ֹאל

אל הארון את העֻדת", מזכירה התורה כי מדובר בעדות "אשר ונתת " - ציווי אנושי

אליך". לעומת זאת, בסעודת הברית מצווה ה' את עם ישראל להיות שותפים אתן 

נקבע תוכן הברית בהכנת הלחם, בעריכתו מדי שבוע, ואף באכילתו על ידי הכוהנים. 

 26שתהיה זו ברית אמת. היא הדדית, כדיבמעשה הברית רק על ידי ה', אך השותפות 

המעורבות של עם ישראל במעשה הברית מתבטאת דווקא בלחם, שהוא התוצר 

  .המציג את האדם כישות עצמאית

  ו. צנצנת המן

ראינו לעיל כי אמצעי התזכורת בפני שיכרון הכוח של האדם הוא עומר המן הנשמר 

  27לדורות. בסמוך לציווי שעסקנו בו נאמר ציווי נוסף:

 
אינם עומדים בשווה, שכן ביום הוא מכונה כ"מצֹוַתי ותורָתי". בציווי זה, ששת ימי המעשה 

השישי ניתנת מנה כפולה כהכנה לשבת. כלומר, המוקד העיקרי של פרשיית המן הוא סביב 

  היחס שבין היום השישי והיום השביעי.

לאור הקשר הניגודי שמצאנו בין המן ולחם הפנים, הרי שעריכת לחם הפנים בשבת עומדת 

ממידת כפולה בה לכך שכל חלה מלחם הפנים דווקא מול ירידת המן של יום שישי. זו הסי

  המן היומית, והרי היא זהה למידת המן של היום השישי.

וכתבתי לך שני ֻלֹחת אבנים כראשנים פסל על הלוחות השניים נאמר: "ויאמר ה' אל משה   .25

על הֻלֹחת..." (שמות ל"ד, א). לוחות אלו נעשו אמנם בידי אדם, אך הכתב עודנו מעשה 

  אלוהים.

"ושמרתם את בריתי" (שמות י"ט,  -גם בפתיחת מעמד הר סיני נקבע תוכן הברית על ידי ה'   .26

לכרות ברית עם ה', ומעשה הברית היה מורכב מפעולות ברצונו ה). אך עם ישראל נשאל אם 

  הדדיות.

ציווי זה דומה מאוד לציווי שהבאנו לעיל, והם נמצאים זה אחר זה בסוף פרשיית המן   .27

לד). מעבר לכפילות הציוויים, מיקומו של הציווי האחרון מעורר תמיהה, שכן - ז, לב(שמות ט"

אהרן מֻצווה להניח את צנצנת המן "לפני העֻדת", הרבה לפני שניתנו לוחות העדות ונבנה 

המשכן. נראה שהשאלה השנייה עונה על השאלה הראשונה, כך שהציווי המתייחס ל"עֻדת" 

תר, ונכתב כאן עקב שייכותו העניינית לפרשיית המן. גם הפסוק לד) נאמר מאוחר יו-(שם, לג

"ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת" (פס' לה),  -הבא אחריהם 

נאמר ברטרוספקטיבה מאוחרת יותר. אם כן, את כפילות הציוויים יש להסביר כך: הציווי 

לד נאמר מאוחר יותר, - ציווי בפסוקים לגבפסוק לב נאמר מיד אחרי פרשיית המן, ואילו ה

  ועיקרו הוא שילוב עומר המן בתוך מערכת המשכן.
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א ָׁשָּמה ְוֶתן ַאַחת ִצְנֶצֶנת ַקח ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר  ה' ִלְפֵני ֹאתוֹ  ְוַהַּנח ָמן ָהֹעֶמר ְמ

    ְלִמְׁשָמֶרת ָהֵעֻדת ִלְפֵני ַאֲהֹרן ַוַּיִּניֵחהּו ֹמֶׁשה ֶאל ה' ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר. ְלֹדֹרֵתיֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת

  לד).- שמות ט"ז, לג(  

ות הניגוד שבין המן ולחם הפנים, והיא חודרת צנצנת המן שוברת את אחת מנקוד

  מ"סביב למחנה" אל תוככי אוהל מועד. היכן הייתה מונחת הצנצנת?

אך כדי לבחון  28חז"ל קבעו כי צנצנת המן הייתה מונחת בקודש הקודשים,

שאלה זו עלינו לברר את משמעות המונח "לפני העֻדת". המונח מופיע לראשונה 

  בציווי הקטורת:

. ִיְהֶיה ְּבַבד ַּבד ַזָּכה ּוְלֹבָנה ַסִּמים ְוֶחְלְּבָנה ּוְׁשֵחֶלת ָנָטף ַסִּמים ְל ַקח ֹמֶׁשה ֶאל ה' רַוֹּיאמֶ 

 ְוָנַתָּתה ָהֵדק ִמֶּמָּנה ְוָׁשַחְקּתָ . ֹקֶדׁש ָטהֹור ְמֻמָּלח רֹוֵקחַ  ַמֲעֵׂשה ֹרַקח ְקֹטֶרת ֹאָתּה ְוָעִׂשיתָ 

  לו).- (שמות ל', לד  ָׁשָּמה ְל ִאָּוֵעד ֲאֶׁשר ֵעדֹמו להֶ ְֹּבא ָהֵעֻדת ִלְפֵני ִמֶּמָּנה

בפשטות,  29רשב"ם שייך ציווי זה לקטורת יום הכיפורים הניתנת על הכפורת.

פסוקים אלו מתארים את עבודת הקטורת היומיומית המוזכרת במעשה מזבח 

  הקטורת, ולא את עבודת הקטורת המוזכרת באמצע ספר ויקרא.

  נח זה היא בפריחת מטה אהרן:הופעה נוספת של מו

 ֵמֵאת ָאב ְלֵבית ַמֶּטה ַמֶּטה ֵמִאָּתם ְוַקח ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר. ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוְיַדֵּבר

 ֹמֶׁשה ַוַּיַּנח ...ָׁשָּמה ָלֶכם ִאָּוֵעד ֲאֶׁשר ָהֵעדּות ִלְפֵני ֵעדֹמו ֶהלְֹּבא ְוִהַּנְחָּתם ...ְנִׂשיֵאֶהם ָּכל

 ָּפַרח ְוִהֵּנה ָהֵעדּות ֹאֶהל ֶאל ֹמֶׁשה ַוָּיֹבא ִמָּמֳחָרת ַוְיִהי .ָהֵעֻדת ְּבֹאֶהל ה' ִלְפֵני ַהַּמֹּטת תאֶ 
 
  .238תוספתא כיפורים פ"ב הט"ו, מהד' ליברמן עמ'   .28

. היעדרו 1ד' הנשקה דן בפרשייה זו, ומונה מספר סיבות לייחוס הקטורת ליום הכיפורים:   .29

. אזכור היותה של הקטורת 3שון הקטרה; . שימוש בלשון נתינה ולא בל2של מזבח הקטורת; 

יא,  מגדים ',לבירור של ניגוד -משכן העדות ובית הבחירה דקה כביום הכיפורים (ד' הנשקה, '

לא מוזכרת כא) -(שמות כ"ז, כ, הרי שגם בציווי נר התמיד 1). לגבי נקודה 60-62תש"ן, עמ' 

שנעקר מקטירין קטורת  המנורה שבה מודלקים הנרות. כמו כן ידועה ההלכה כי "מזבח

גם היא אינה  2במקומו" (זבחים נט ע"ב), כך שהמזבח אינו הכרחי להקטרת הקטורת. נקודה 

מוכיחה, שכן בפרקי הקרבנות נוקטים שורשים שונים לתיאור פעולת ההקרבה, ואף לגבי 

י אין כל מניעה לצעוד בעקב 3קטורה באפך" (דברים ל"ג, י). בנקודה ישימו הקטורת נאמר "

חז"ל, שפסקו כי "בכל יום היתה דקה והיום דקה מן הדקה" (משנה יומא פ"ד מ"ד). הנשקה 

עצמו מציע כי מדובר על קטורת שהקטיר משה כאשר נכנס להיוועד עם ה' בקודש 

הקודשים. להוכחת טענתו הוא מסתמך על הנקודות דלעיל, ומוסיף כי אהרן ובניו כלל לא 

בלבד, ואף נאמר בפתיחת הפרשייה "קח לך" (שמות ל', לד). מוזכרים בפרשייה זו, אלא משה 

דבריו האחרונים אינם מהווים הוכחה, שכן גם בציווי לחם הפנים (ראה בתחילת המאמר) 

לא מוזכרים אהרן ובניו בתהליך ההקרבה אלא רק ביחס לאכילה, ואף על פי כן ברור כי לא 

של משה לקודש הקודשים כדי לשמוע משה מקריב אותו. יתר על כן, לטענתו בדבר כניסתו 

 את וישמע אתו לדבר מועד הלֹא אל משה אֹובב"את דבר ה' אין זכר בפסוקים, ואף להפך: 

" (במדבר ז', אליו וידבר ביםהכרֻ  שני מבין תהעדֻ  ןארֹ  על אשר רתהכפֹ  מעל אליו דברמִ  הקול

  ודש הקודשים.פט). ראה בדברינו בהמשך על היחס בין ביאה לאוהל מועד לביאה אל ק
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 ַוִּיְראּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָּכל ֶאל ה' ִמִּלְפֵני ַהַּמֹּטת ָּכל ֶאת ֹמֶׁשה ַוֹּיֵצא ...ֵלִוי ְלֵבית ַאֲהֹרן ַמֵּטה

  כד).-במדבר י"ז, טז(  ַמֵּטהּו ִאיׁש ַוִּיְקחּו

בציווי זה המונח "לפני העדות" משמש יחד עם המושגים "ֹאהל מועד" או "ֹאהל 

העדות", שמובנם רחב יותר, וכולל את כל האוהל, שחלקו השימושי והנגיש הוא 

הקודש. ביאה אל אוהל מועד אינה כוללת כניסה אל קודש הקודשים, שלה כינוי 

" דשֹא אהרן אל הקֹיבש מבית לפֹרכת... בזאת אחר: "ואל יֹבא בכל עת אל הֹקד

ג). יתר על כן, לא מסתבר כי משה נכנס ויוצא בקודש הקודשים, כדי -(ויקרא ט"ז, ב

  להיווכח בפריחת המטה, ולכן נראה שמטה אהרן הונח באוהל מועד.

אם כן, הנחת צנצנת המן "לפני העדות" מתבצעת במרחב שבו נמצא שולחן 

יניהם נועדה להזכיר כי גם לחם זה, הניתן לה' "מאת בני לחם הפנים. הזיקה ב

במדבר באופן  -ישראל", אינו מנותק מהעובדה כי ה' הוא המזין את עמו ישראל 

  "הוא הֹנתן לך ֹּכח לעֹשת חיל". -ובארץ ישראל  30מוחשי על ידי המן,

  ז. סיכום

עצמה לאחר בראשית דברינו תהינו מדוע עורכים לחם לפני ה' במשכן. שאלה זו הת

שראינו כי כלי השולחן אינם אלא כלי אכילה, הערוכים על השולחן כבסעודה, ולא 

עוד אלא שהם מלאים יין מנסכי קרבן התמיד. בתשובות המפרשים השונים שבהן 

  לא מצאנו הסבר מספק. -אכילה -אכילת האל, אכילת האדם, או אי -עסקנו 

ספר החלות, עריכתו מדי מ -מצאנו מערכת קשרים בין לחם הפנים לברית 

שבעה ימים, ודווקא ביום השבת. בנוסף, הראינו מספר הופעות של אכילת לחם 

כביטוי לברית שנכרתה. כריתת הברית במשכן חקוקה על הלוחות המונחים בארון, 

ומצאנו דמיון רב בין ציווי בניית הארון וציווי בניית השולחן. מכל האמור לעיל 

ימוש הברית החקוקה על הלוחות, שעיקרה אינו באכילת העלינו כי השולחן הוא מ

  שולחן משותף לשני הצדדים. עריכתהשותפים אלא ב

בכך יוצא השולחן מגדר סמל, ומהווה שולחן משותף לעם ישראל ולה', שהוא 

פועל יוצא של הברית הכרותה ביניהם. היעדר פעולות אכילה או הְקרבה בתהליך 

כלי אכילה על השולחן, אינם מצביעים על חוסר  עריכת לחם הפנים, והצבת מערכת

ברית משותף לשני -הממשות של האכילה, אלא מדגישים את הממשות של שולחן

הצדדים. הברית בין העם ואלוהיו אינה תאורטית או סמלית בלבד, ויש לה ממשות 

  שולחן לחם הפנים. -בעולם המעשי 

 
צנצנת המן היא דוגמה אחת לאירוע מדור המדבר שהפך לחלק ממבנה המשכן. בדומה לכך:   .30

ציפוי לוחות מזבח הנחושת בעזרת מחתות קרח ועדתו (במדבר י"ז, ג); שמירת מטה אהרן 

באוהל מועד (שם, כה); שירת האזינו המונחת "מצד ארון ברית ה' אלהיכם" (דברים ל"א, כו), 

  חז"ל "לוחות ושברי לוחות מונחים בארון" (ברכות ח ע"ב), כאזכור לחטא העגל.  ולפי
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והמן, המרכיב מערכת לאחר מכן תיארנו את היחס הניגודי בין לחם הפנים 

יחסים שלמה בין ה' ועמו, כביטוי לברית המלאה ביניהם. ראינו כי הנחת צנצנת המן 

בסמוך לשולחן לחם הפנים נועדה להזכיר כי גם הלחם הניתן לה' "מאת בני ישראל", 

אינו מנתק את התלות של האדם בה', כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתלות במן 

  בתקופת המדבר.

  מדוע מופרד הנסך מעולת התמיד? ח. נספח:

לפי דברינו לעיל, הנסך של עולת התמיד ננסך בכלי השולחן. עובדה זו יוצרת פיצול 

תמוה בין עולת התמיד המוקרבת על המזבח החיצון ובין הנסך שלה המוכנס אל 

  אוהל מועד.

ההפרדה בין עולת התמיד ונסכה אינה מתבצעת רק באופן פיזי, כי אם גם 

  שיית עולת התמיד:במבנה פר

 ֹעָלה ַלּיֹום ְׁשַנִים ְתִמיִמם ָׁשָנה ְּבֵני ְּכָבִׂשים ה'לַ  ַּתְקִריבּו ֲאֶׁשר ָהִאֶּׁשה ֶזה ָלֶהם ְוָאַמְרּתָ 

 ַוֲעִׂשיִרית. ָהַעְרָּבִים ֵּבין ַּתֲעֶׂשה ַהֵּׁשִני ַהֶּכֶבׂש ְוֵאת ַבֹּבֶקר ַּתֲעֶׂשה ֶאָחד ַהֶּכֶבׂש ֶאת. ָתִמיד

 ִסיַני ְּבַהר ָהֲעֻׂשָיה ָּתִמיד ַלתֹע. ַהִהין ְרִביִעת ָּכִתית ְּבֶׁשֶמן ְּבלּוָלה ְלִמְנָחה ֶלתסֹ  ָהֵאיָפה

 ְוֵאת ה'.לַ  ֵׁשָכר ֶנֶס ַהֵּס ַּבֹּקֶדׁש ָהֶאָחד ַלֶּכֶבׂש ַהִהין ְרִביִעת ְוִנְסּכוֹ . ה'לַ  ִאֶּׁשה חַ ִֹניח ְלֵריחַ 

    ה'לַ  ִניֹחחַ  ֵריחַ  ִאֵּׁשה ַּתֲעֶׂשה ּוְכִנְסּכוֹ  ַהֹּבֶקר ְּכִמְנַחת ַעְרָּבִיםהָ  ֵּבין ַּתֲעֶׂשה ַהֵּׁשִני ַהֶּכֶבׂש

  ח).- (במדבר כ"ח, ג  

הפסוק המקשר בין עולה זו לעולת הר סיני מפריד בין העולה והמנחה לבין הנסך. 

הפרדה זו היא מלאכותית שכן גם בעולה "העֻשיה בהר סיני" יש ציווי על נסך, ולכן 

ה לדחות פסוק זה עד לאמירת כל פרטי עולת התמיד. נראה שהפרדה זו ראוי הי

קשורה בהפרדה הפיזית שתיארנו לעיל. מה פשר ההבדלה בין העולה והמנחה לבין 

  הנסך?

בשר בקר שנשחט  -העולה והמנחה הן מוצרים גולמיים, שאינם ראויים לאכילה 

תייה כפי שהוא. הבדל זה זה עתה, וקמח בלול בשמן, ואילו הנסך הוא יין הראוי לש

המזבח החיצון הוא ה'מטבח' הנמצא  31מופיע גם בכלים שהם מוקרבים עליהם:

מחוץ ל'בית', ומהווה 'תנור' היכול להפוך מוצרים גולמיים לראויים לאכילה, ואילו 

השולחן נמצא ב'סלון', בתוך בית ה', ועליו נערכת הסעודה. כלומר, העולה והמנחה 

בות על המזבח כדי שיוכשרו לאכילה, ואילו היין הראוי למאכל צריכות להיות מוקר

מונח על שולחן האכילה. בכך מתהפכים היוצרות, כך שיין הנסך מונח במקום ה'נכון' 

שולחן הסעודה, ואילו העולה והמנחה מוקרבות על המזבח בגלל חוסר כשירותן  -

 
, סדרה שנייה, עיונים בפרשות השבועאת הדימויים שאלנו מדבריו של הרב אלחנן סמט (  .31

  ).357ירושלים תשס"ד, פרשת תרומה, עמ' 
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לה והמנחה אל לעלות על השולחן. לא נעסוק כאן בשאלה מדוע לא מועברות העו

  השולחן בתום 'הכנתן'.


