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אמורפרשת 

אחר פרשת מצוות  . יש רצף של כמה נושאים וננסה לעמוד על הקשר ביניהםבפרשתינו

.  פרשת לחם הפנים  ופרשת המגדף,  והמועדות מופיעות  פרשת המנורההכהנים

הכהנים, מסביר שכשם שהמנורה מבטאת הארת אור המקדש לעולם" שפת אמת "ה

והמועדות  גם הם משפיעים לכל , משפיעים על עם ישראל ועם ישראל על העולם כולו

.ובדרך זו מתגלה האור ומתפשט בכל העולם ובכל הזמנים ובכל הנפשות, השנה כולה

מעלת הרגלים ומעלת עם ישראל באה לידי ביטוי גם בפרשת לחם הפנים שנתמקד  

ועליו לחם הפנים הוא מקור הברכה והשפע לעם  ' השולחן שעומד לפני ה. בהבנתה

-הרוצה שיחכים : אמר רבי יצחק:"ב "דף כה עבתראל בבא "כמבואר בחז. ישראל

".  שלחן בצפון ומנורה בדרום: וסימניך, יצפין-ושיעשיר , ידרים

יומא  ' במס' הגמ. מכוחה של חשיבות זו מצאנו כמה מעלות וניסים שנעשו בלחם הפנים

ראו חיבתכם לפני : "מספרת שהיו מגביהים את הלחם לעולי רגלים ואומרים להםב,כא

כאשר מפנים את הלחם ביום השבת הוא נשאר טרי וחם  " . המקום שסילוקו כסידורו

.כפי שהיה שבוע לפני כן ביום שישי כאשר אפו אותו

המשנה מונה  . נס נוסף שנעשה בלחם הפנים מתואר במשנה במסכת אבות פרק ה

אחד הניסים היה שלא נמצא פסול בעומר  -"עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש"

,  לו היה נפסל היה השולחן נשאר ריק עד השבת הבאה. ובשתי הלחם ובלחם הפנים

ונשאר על השולחן  , הונח על השולחן כראוי, והנס היה שתמיד הלחם נשאר בכשרותו

.משבת זו עד לשבת הבאה

כולל הנס  , יומא מבואר  שבארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק היו כמה ניסים' ובגמ

הכהן שקיבל שיעור קטן של , ובשתי הלחם ובלחם הפנים, ברכה בעומרשנשתלחה

אך משפסקה הברכה  , כזית מלחם הפנים הרגיש שובע לאחר שאכל שיעור זה

ובכלל לא חשו  מכזיתקיבלו שיעור קטן יותר והכהנים, בלחם הפנים" מאירהנשתלחה"

אין  מכזיתהצנועים משכו ידם מלחם הפנים מאחר ובשיעור קטן הכהניםומאז , שובע

.ורק הגרגרנים נטלו ואכלו, להם מצוה באכילת הלחם

הם האוכלים  ". כי את לחם אלוקיך הוא מקריבוקדשתו"נאמר הכהניםעל מעלתם של 

מתוך קדושה ומידות טובות הראויות לאנשי  הכלאת חלקם בקרבנות ובמנחות אך 

שומה עלינו לכבדם כראוי וללמוד מהם את התורה והמידות  . המעלה מנחילי התורה

.הטובות

.המקדש העומד על מכונו משפיע קדושה וברכה לעם כולו

נתפלל לראות ברכה  , נזכה להשפיע ברכה במעשינו בכלל ובתקופה זו בפרט

.בהשקעתנו ומעשינו

שבת שלום ומבורך, בברכה חמה לכם 

שושנה נגר


