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ר' אליעזר מאיר סיידל הי"ו
השלום והברכה!
עיינתי במחקר היסודי והחשוב של כב' בעניין לחם הפנים ,וכן בדיון אודות שולחן לחם הפנים וכליו.
אכן הוציא כב' מתחת ידו מלאכה נאה .הנושאים הנידונים בספר מבוארים בלשון בהירה ,תוך דיוק
מירבי של המידות והמשקלות והחומרים  -דבר דבור על אופניו.
המיוחד בספר של כב' שאין זה מחקר ערטילאי ,אלא הכל מלווה בניסויים של ממש ,ומבחינה זו יש
לפנינו עבודה ראויה להערכה ,שהיא גם "הלכה" וגם "מעשה".
דווקא משום שהצד המעשי מודגש בספר ,נרא ה לי שלא הודגש מספיק פסק ההלכה ברמב"ם.
הושקעה עבודה גדולה בשיטה האומרת שהלחם היה "כמין ספינה רוקדת" ,עם הרבה דוגמאות איך
נראו הספינות בעבר .מדובר בשיטה מורכבת להכנת הלחם וקשה לביצוע .כגון צורת הקשת
התחתונה של הספינה ,הקרנות הדקיקות שהן מחודדות מאד בצדדים ,השקעים שב"ספינה" זו ועוד.
אפיית לחם עדין ושביר זה ,וכך גם הבאתו כשהוא שלם להיכל ,כמו כן ,העמדת ששה לחמים כבדים
זה על גב זה על השולחן במשך שבוע ,מבלי שייפגם אחד הלחמים ,נראית כדבר בלתי אפשרי .שכן
הלכה היא ,שאם נשבר חלקיק של אחד הלחמים הדקיקים הללו  -כל שנים עשר הלחמים נפסלים,
ובכגון זה אמרו חז"ל" :לא שבקת חיי לכל בריה".
ראה מנחות ח ,א" :נפרס לחמה  -הלחם [כולו] פסול" .כך גם נאמר בתורת כהנים בעניין לחם הפנים
על הפסוק (ויקרא כד ,ט)'" :קדש קדשים הוא' :מלמד ,שאם נפרסה אחת מהן כולן פסולות" .כך
מביא הרמב"ם להלכה בהלכות תמידין ומוספין ה ,טו" :נפרסה חלה אחת מן הלחם ...הלחם פסול".
(וראה שו"ת אחיעזר חלק ב  -יורה דעה סימן מא; הכותב :משמע דבנפרס חלה אחת ,דעלה קאי  -כל
הלחם פסול").
נמצא שהדיוק והחומרא לעשות "כספינה רוקדת" ,מעמידים את קיום המצוה בסימן שאלה ,ו"לא
ניתנה תורה למלאכי השרת".
לאור האמור ,ראה מאמר (מצ"ב כנספח  )6המסביר את שיטת הרמב"ם ,הקובע להלכה ,שהלחם
ייעשה "כתיבה פרוצה" .הרמב"ם דחה את הדעה האומרת שהלחם היה "כספינה רוקדת" ,ואחת
הסיבות לכך ,לענ"ד ,המורכבות של השיטה והחשש שלחם שברירי זה יישבר וייפסל.
לשיטתו הלחם נעשה ללא סיבוכים מיוחדים ,אפייתו יותר פשוטה ,אין בו זוויות שבירות ,דבר
המפשט את עשיית הלחם ,ומבטיח את הבאתו לשולחן לחם הפנים ,ועמידותו בהיכל בשלימות.
אין בכל האמור ,כדי להוריד כי הוא זה מערכה של העבודה שנעשתה על ידי כבודו ,שהיא עבודה
למופת ,אך באשר לה כרעה להלכה ולמעשה ,נראה שיש להעדיף את שיטת הרמב"ם ,וכדברי בעל
'כפתור ופרח' (פרק מז) האומר" :אל הרב ז"ל יש לי להאמין ,אף על שמאל שהוא ימין".
*****
אוסיף ברשות כב' פרפרת מחשבתית בעניין סוד שנים עשר הלחמים שעל שולחן לחם הפנים:
בפזמון שכתב האר"י לסעודת השבת ,נאמר " :יגלה לן טעמי דבתריסר נהמי" ,פירוש הדברים :יגלה
לנו הקדוש ברוך הוא את הסודות והטעמים של שנים עשר הלחמים המובאים ביום שבת במקדש.
נראה שה"סוד" מצוי בדברי תרגום יונתן לשמות מ ,ד; שם נאמר (בתרגום לעברית)" :ותעמיד את
השולחן בצד צפון במשכן ,שכן מצפון בא העושר ,ומשם באים רסיסי המטר להפריח אילנות
ודשאים ,כדי שיתפרנסו בהם דיירי העולם" .כעין זה מובא בזוהר (חלק ב ,קנג ,ב; בתרגום חופשי):

"שולחן לחם הפנים מקומו במשכן פנימה .על שולחן זה שרויה הברכה העליונה ,וממנו יוצאת
הברכה והמזון לכל העולם .שולחן זה אסור לו שיהא ריקן אפילו שעה קלה ,אלא שיהא עליו לחם כל
הזמן ,שכן אין הברכה שרויה על דבר ריקן ...ומתוך הברכה השורה על שולחן לחם הפנים שבמקדש,
שופעת הברכה והמזון לשאר השולחנות בעולם ,המתברכים בגללו".
ובסיום שם נאמר" :אף שולחנו של כל אדם צריך להיראות כך ...כדי שתשרה על שולחנו ברכה
מלמעלה ,ולא ייראה לפני ה' כששולחנו ריקן .שכן כלל הוא ,שאין הברכות העליונות חלות במקום
ריק מכל " .כוונת הזוהר לעובדה המובאת במלכים ב' ד ,ב; באישה שאמרה לאלישע" :אין לשפחתך
כל בבית ,כי אם אסוך שמן" ,ובזכות מעט השמן שהיה בידה התרחש נס ,והתקיימה בה נבואת
אלישע" :ואת ובניך תחיי בנותר!"
יש ,אפוא ,מקום לומר ,ששנים עשר הלחמים הם כנגד שנים עשר חודשי השנה ,וכנגד שנים עשר
השבטים המביאים את הלחם למקדש ,ובזכות לחם זה מתברכת השנה כולה.
ואכן נהגו בבתים רבים בישראל ,לאפות את חלת השבת ,כשהיא עשויה משתים עשרה חלות ,שהן
כמין לחמניות קטנות ,ולחלקן למסובים ,כדי להראות ששולחן השבת הוא כעין שולחן לחם הפנים
שבהיכל.
הכותב וחותם בהערכה ובברכת יישר כוח על המפעל החשוב
המקדם מאד את קיום המצוה כמאמרה במהרה.
בברכת מהרה יבנה המקדש
ישראל אריאל

כ"ב בתמוז תשפ"א
מכתב ברכה
הובא לפני ספר 'מאיר פנים' שחיבר ידידי היקר ,ר' אליעזר מאיר סיידל הי"ו ,ושמחתי שמחה
רבה ,בשביל השי"ת ,בשביל עם ישראל ובשביל התורה.
בדורנו ובמחוזותינו קיימת נטייה חזקה להתמקד בעיקר בעיסוק בלימוד תורה בנושאים
אקטואליים העומדים על הפרק כאן ועכשיו ,ולהזניח את העיסוק בסדר קדשים שהם הילכתא
למשיחא – בעוד שרבותינו לימדונו שככל שנעסוק יותר בעבודת המקדש ,כך נקרב את הגאולה
ואת בנין בית המקדש.
אני מכיר היטב את מחבר הספר ,שהוא בעל מידות תרומיות ובן תורה מובהק ,ולצד עומסי
החיים המרובים המונחים על כתפיו התמסר ועמל במשך שנים רבות בלימוד ובירור תורת לחם
הפנים והתמחה בה ,ואף מעביר סדנאות השתלמות לציבור הרחב כדי לקרב אותו אל מושגי
המקדש.
אני מברך אותו בברכת יישר-כח; כה יתן ה' וכה יוסיף לו כוח להמשיך ולכתוב חידושי תורה,
לכבוד אבינו שבשמים ותורתו ולהוסיף ,יחד עם רעייתו שתחי' להיות מהמזכים את הרבים עד
זקנה ושיבה.
בכבוד ,בהערכה ובידידות

הרב משה לוונטהל
רב קהילת 'ישראל הצעיר' נווה-עליזה ,קרני-שומרון
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