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ועשית שולחן  
 

יב יָת ּלוֹ ֵזר ָזָהב ָסבִׂ ים  ֹ ... ְוָעשִׂ טִׂ ְלָחן ֲעֵצי שִׂ יָת שֻׁ  1.)שמות כה כג, כד( :ְוָעשִׂ

 מנחות כט ע"א

וראה משה  .לחן של אש ומנורה של אש ירדו מן השמיםותניא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר: ארון של אש וש

  2: "וראה ועשה כתבניתם אשר אתה מראה בהר".ועשה כמותם, שנאמר

 שמות רבה לד ב 

א"ר שמעון בן יוחאי: ג' כתרים הם, כתר מלכות וכתר כהונה וכתר תורה. כתר מלכות זה השלחן דכתיב בו 

 3"זר זהב סביב". כתר כהונה זה המזבח דכתיב בו "זר זהב סביב". וכתר תורה זה הארון דכתיב בו "זר זהב".

 פרק ד משנה יג  מסכת אבות

   4רבי שמעון אומר: שלשה כתרים הם: כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. וכתר שם טוב עולה על גביהן.

 רש"י שמות פרק כה פסוק כד 

 5לכתר מלכות, שהשולחן שם עושר וגדולה, כמו שאמרים שלחן מלכים. סימן  -זר זהב 

 במדבר רבה ד יד מעשה השולחן

כות בית דוד, שהשולחן מכסים בתכלת, כנגד דוד שהיה צדיק וכרת לו הקב"ה ברית מעשה השולחן כנגד מל

מלכות לו ולבניו. ולכך הפריש כליו ממנו וכסם בתולעת שני, שע"י חטא בניו נחלקה  מלכותם. ולכך היה הוא 

 6וכליו בכיסוי עור תחש אחד, שבסוף מלכות חוזרת להם כבתחילה.

                                                      
בפרשת תצווה ומסעי הארון  מזבח הזהבבפרשה זו, וגם מקומו של  והפרוכת הכרובים, המנורהכבר זכינו לכתוב על מעשה  1

 . והנה הגיע תורו של השולחן אשר לפני ה'.בפרשת בהעלותךוגלגוליו 
לשלישיה ארון, שולחן ומנורה, יש ייחודיות בכך שהם לא רק שלושת הכלים הראשונים שנזכרים בפרשת תרומה, בסדר הזה, אלא  2

ים ינית אש מיוחדת מהשמשלגבי שלושתם נאמר המשפט המסכם "וראה ועשה בתבניתם" ממנה לומדת הגמרא שירדה תב
להורות למשה כיצד לעשותם. והגם שהפסוק "וראה ועשה בתבניתם" נאמר בסיום מעשה המנורה, בסוף פרק כה, מבינה הגמרא 

 על "בתבניתם" ועל "כתבניתם")לאחר דיון קצר, ראה שם( שהוא חל על כל שלושת הכלים ועליהם בלבד. וכבר הארכנו לדון 
נרות שבת וחנוכה  –ארון הקודש. המנורה  –בשבת תרומה תש"ס. ועוד ייחודיות יש לשלושה אלה שיש להם זכר בימינו. הארון 

 בפרשת בהעלותך(. והשולחן? היכן הוא בימינו? אבל הנרות לעולם)ראה דברינו 
מזבח )מזבח הזהב( והשולחן. יצאה השולחן נמנה כאן בקבוצה המכובדת של שלושת הכלים במשכן שהיה להם זר זהב: הארון, ה 3

המנורה שאמנם כולה זהב אך אין לה זר )כתר( ונכנס המזבח. אמנם, המדרש אינו שם את כל השלושה בדרגה אחת. עיקר דרשתו 
שם היא במעלת הארון שהוא הכתר שכל אחד יכול לקחת לעצמו, כתר התורה. בניגוד לכהונה ולמלכות שניתנו לבית אהרון 

ראה דבריו שם: "א"ר יהודה ב"ר שלום: א"ל הקב"ה: יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו כולם לתורה ... ומפני מה ולבית דוד. 
בכולן כתיב ועשית לו ובארון כתיב ועשו עליו? ללמדך שכתר תורה מעולה יותר מכולן. זכה אדם לתורה כאלו זכה לכולן". וכן 

זכה אהרן ונטלו, של  -שה זירים הן; של מזבח ושל ארון ושל שלחן. של מזבח הוא במסכת יומא עב ע"ב: "אמר רבי יוחנן: של
יבא ויקח". והמגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ד משנה יז  -עדיין מונח הוא, כל הרוצה ליקח  -זכה דוד ונטלו, של ארון  -שלחן 

שהכתר ההוא גדול מכולן. רון הוא לפני ולפנים מדרג ואומר שזר השולחן )המלוכה( הוא הקרוב ביותר לזר הארון )התורה(: "זר הא
זר השלחן, שהתורה צריכה למלכות לקיימה ... ואמרו חז"ל, התורה והמלכות שני אחים שלא יתפרדו  -וחוצה לו היותר קרוב לו 

... שהרי השולחן קרוב לארון יותר ממזבח הקטורת, שהוא סימן לכתר כהונה". ראה דבריו שם שאולי בעזרתם ניתן לקרב גם 
 מלכות" ללומדי התורה שיוקירו יותר זה את זה.בימינו בין ה"

זה אותו רבי שמעון בר יוחאי )ראה קהתי במשנה שם( שבמלאכת המשכן )שמות רבה לעיל( מונה שלושה כתרים: כהונה, מלכות  4
משכן היה ותורה; ואילו כאן, שלא בהקשר למשכן, מוסיף כתר רביעי שעולה על כולם: "וכתר שם טוב עולה על גביהן". האם גם ב

רבי שמעון אומר שלשה כתרים הם כתר תורה וכתר כתר כזה? ראה במדבר רבה ד סוף סימנים יג יד שדורש משנה זו בהרחבה: "
כהונה וכתר מלכות וכתר  שם טוב עולה על גביהן. מעשה הארון כנגד בעלי תורה ... מעשה השולחן כנגד מלכות בית דוד ... מזבח 

מעשה מנורה כנגד בעלי שם טוב , שנאמר: טוב שם משמן טוב, ולכך היו כל כליה עמה בבגד תכלת הזהב כנגד כתר כהונה ... 
   שכתר שם טוב על גביהם". הרי לנו המנורה שהוצאה במדרש הקודם, חוזרת כאן ובגדול. אבל אנחנו דנים הפעם בשולחן.

זירין נעשו בכלי הקודש. של מזבח סימן לכתר כהונה שלשה לעיל(: " 2וכן פירש רש"י בגמרא ביומא עב ע"ה )שהבאנוה בהערה  5
ושל ארון סימן לכתר תורה ושל שולחן סימן לכתר מלכות, שהשולחן הוא סימן לעושר מלכים". הביטוי שולחן מלכים הוא של 

ולחן המלך". חז"ל ונדון הרבה בהלכה "מאכל שאינו עולה על שולחן מלכים" לעניין בישולי נכרים, למשל. הביטוי במקרא הוא "ש
ְלַחן ַהֶמֶלְך" )הפטרת מחר חודש( וכן שמואל ב ט יג ומלכים א ה ז. ן ֹלא ָבא ֶאל שֻׁ   ראה שמואל א כ כט: "ַעל כֵּ

ח בסדר כיסוי השולחן כחלק מההכנות למסע המשכן במדבר. לפי המדרש, כיסוי התכלת הוא סמל -ראה במדבר פרק ד פסוקים ז  6
שתכלת הוא צבע כסא , משפטיםפרשת ב רלבנת הספיעת שני( הוא סמל החטא. ראה דברינו המלכות והכיסוי האדום )תול

ם שהוא מסודר כהלכתו יפרשו בגד כי לכבוד הלחהכבוד! אבל הרמב"ן שם רואה דווקא בצבע האדום )השני( סמל מלכות: "
תכלת, להפריש בין השולחן ולחמו ובין הכלים. והיה המכסה העליון בבגד תולעת שני שהוא מראה אדום, בעבור שהשולחן סימן 
לכתר מלכות שהוא במידת הדין, אבל הארון ומזבח הזהב בבגד תכלת למדה הכלולה מן הכל. ומזבח העולה בבגד ארגמן, שהוא 

ר מן הראשון, כי שם יזרק הדם כופר נפשם". אז גם לפי הרמב"ן יש אדום ויש אדום ואם לא דם אז לפחות דין ומלכות אדום יות

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%94
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%96%d7%91%d7%97-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%9e%d7%96%d7%91%d7%97-%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%96%d7%91%d7%97-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%9e%d7%96%d7%91%d7%97-%d7%94%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?parasha-event=%d7%91%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%aa%d7%9a
http://www.mayim.org.il/?parasha-event=%d7%91%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%aa%d7%9a
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%95%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94-%d7%95%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9d
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
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 ג -ק ה הלכות אמב"ם הלכות תמידין ומוספין פרר

מצות עשה לסדר לחם הפנים בכל יום שבת על השולחן לפני ה' בהיכל, שנאמר: ביום השבת ביום השבת 

יערכנו הכהן וגו'. ודבר ברור בתורה שהוא שתים עשרה חלות, כל חלה שני עשרונים. ועורכין אותו שני סדרים, 

קנים של זהב כדי שתהיה הרוח מנשבת בו ...  שש חלות בכל סדר, חלה על גבי חלה. ובין כל שתי חלות שלשה

ואין מחנכין את השולחן אלא בלחם הפנים בשבת. מיום השבת ליום השבת מוציאין את הלחם שהוא שם על 

השולחן משבת שעברה ומסדרין לחם אחר. וזה שמוציאין הוא שחולקין שתי המשמרות הנכנסת והיוצאת עם 

   7כהן גדול ואוכלין אותו.

 במדבר פרק ד פסוק ז אבן עזרא 

  8להורות כי יש שם שולחנות אחרות לצורך הבשר, ולחם הפנים שיש בו  לא יוסר. -לחן   הפנים וועל  ש

 מסכת ברכות דף נה עמוד א 

"  לחן  אשר לפני  ה'ווידבר אלי זה  הש: "( וכתיבכבכתיב: "המזבח עץ שלוש אמות גובה" )יחזקאל מא 

רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו: כל זמן שבית המקדש  9לחן!ווסיים בש, פתח במזבח )יחזקאל מא כב(

 10לחנו של אדם מכפר עליו.וש -מזבח מכפר על ישראל, ועכשיו   -קיים 

 מסכת אבות פרק ג משנה ג 

לחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, ורבי שמעון אומר: שלשה שאכלו על ש

לחן אחד ושה שאכלו על שולחנות מלאו קיא צואה בלי מקום" )ישעיה כח ח(. אבל שלול ששנאמר: "כי כ

לחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר: "וידבר אלי זה השולחן אשר לפני וואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מש

 11" )יחזקאל מא כב(.' ה

  שבת שלום

 מחלקי המים

פשים קשר בימינו לבית המקדש )כמו המנורה והארון, ראה מים אחרונים: ענייני השולחן לא תמו. אם מח

השלישייה בה פתחנו(, מדוע לא נחשוב את הבימה עליה קוראים בספר התורה כשולחן? ראה למשל שו"ת 

                                                                                                                                                                          
שמתחילה בדין גומרת בדם ... ראה בראשית רבה סג ח: "כיון שראה שמואל את דוד אדמוני, דכתיב: "וישלח ויביאהו והוא 

שופך דמים כעשו! אמר לו הקב"ה: עם יפה עינים, עשו מדעת עצמו הורג אבל זה אדמוני" )שמואל א' טז, יב( נתיירא ואמר: אף זה 
 מדעת סנהדרין הורג". ראה שם במדרש שגם ביעקב יש אדמוניות )אדמומיות( שהרי הוא היה צריך להיות הבכור. ואכמ"ל.

דבר זה נאמר בקצרה בפרשתנו: "ונתת על למה היה מיועד השולחן וכל הכלים הנלווים לו )קערותיו, כפותיו, קשותיו ומנקיותיו(?  7
ט: "ְוָלַקְחָת ֹסֶלת ְוָאִפיָת ֹאָתּה -פרק כד פסוקים ההשולחן לחם פנים לפני תמיד" ובא הדבר בפירוט רב בספר ויקרא, פרשת אמור, 

ְלָחן ַהָטֹהר ִלְפנֵּי ה' ... ְבי ה ַחּלֹות ... ְוַשְמָת אֹוָתם ... ַעל ַהשֻׁ ים ֶעְשרֵּ ֹום ַהַשָבת ְביֹום ַהַשָבת ַיַעְרֶכּנּו ִלְפנֵּי ה' ָתִמיד ... ְוָהְיָתה ְלַאֲהֹרן ְשתֵּ
י ה' ָחק עֹוָלם". הלכות ומדרשים רבים נאמרו על  ִאשֵּ לחם הפנים, החל מסוד ּוְלָבָניו ַוֲאָכלֻׁהּו ְבָמקֹום ָקֹדש ִכי ֹקֶדש ָקָדִשים הּוא לֹו מֵּ

א לח ע"א( וכלה בנס שהיה נשאר טרי משבת לשבת "שסילוקו כסידורו" )חגיגה כו ע"ב( ובע"ה נדון בכך עשייתו )בית גרמו, יומ
 באחת מפרשיות אמור הבאות עלינו לטובה.

ספר במדבר )פרק ד פסוק ז( מכונה השולחן "שולחן הפנים". ומכאן לומדים שהיו גם שולחנות אחרים במקדש. ראה ברמב"ם ב 8
שהיה "שולחן זהב אחר". ושלמה עשה כידוע עשרה שולחנות ועשר מנורות. ראה מסכת מנחות צט ע"א:  לעיל בהמשך דבריו שם

"ת"ר: עשרה שלחנות עשה שלמה, ולא היו מסדרין אלא על של משה, שנאמר: "ואת השלחן אשר עליו לחם הפנים זהב" )מלכים 
: ")את( מנורת הזהב ונרותיה לבער בערב" )דברי הימים ב א ז(. עשר מנורות עשה שלמה, ולא היו מדליקין אלא בשל משה, שנאמר

 יג(". ויש חולקים. ראה שם ואכמ"ל.
בדומה לביטוי "פתח בכד וסיים בחבית" )בבא קמא כז ע"א(. הגמרא אמנם פוטרת שאלה זו במדרש הנאה שבהמשך, אבל באמת   9

דש לעתיד לבוא )מפרק מ ועד סוף הספר(, אין כלל יש כאן קושיה גדולה על יחזקאל שבנבואתו המשרטטת את תבנית בית המק
מזבחות ששחטו עליהם(. וגם \מא שהיו מספר שולחנות-אזכור לשולחן שבתורה. המזבח הוא השולחן )ראה פרק מ פסוקים לט

ל ִמְזְבִחי ֶלֶחם ַמִגיִשים עַ ארון אין ביחזקאל וכידוע יש בדבריו אי התאמות רבות לתיאור המשכן שבתורה. וגם מלאכי )א ז( אומר: "
ְלַחן ה' ִנְבֶזה הּוא". וכן "שולחן ה' מגואל" בפסוק יב להלן ובכולם בר ור שהכוונה למזבח ְמֹגָאל ַוֲאַמְרֶתם ַבֶמה גֵַּאְלנּוָך ֶבֱאָמְרֶכם שֻׁ

בבית  )הנחושת או הזהב(. וראה גם מסכת תמיד לא ע"ב: "תנן התם: שלש עשרה שולחנות היו במקדש; שמונה של שיש
המטבחיים ... ב' במערבה של כבש, אחד של שיש ואחד של כסף ... ובאולם שנים מבפנים על פתח הבית, אחד של כסף ואחד של 
זהב. על של כסף נותנין לחם הפנים בכניסתו, ועל של זהב ביציאתו". נראה שהמונח "שולחן" השתנה עם הזמן וקיבל משמעות 

 כללית ושונה מהשולחן של פרשתנו.
במה מכפר השולחן? לא רק בדברי תורה שנאמרים עליו )כמאמר המשנה בסמוך(, אלא גם בהכנסת אורחים ופת לעניים שנותן  10

עליו. ראה שם בגמרא שהכל מתחיל מכך ש"המאריך על שולחנו" הוא אחד מאלה שמאריכים ימיהם. וכל כך למה? "דלמא אתי 
 ם עניים לבוא.   שמתוך שמאריך בסעודתו יכולי –עניא ויהיב ליה" 

ברטנורא ומפרשי המשנה אחרים על המשנה שם. והדברים מקבלים משנה תוקף בשולחן שבת משום שבמקדש בשבת, היו  ראה  11
מסדרים את לחם הפנים, מביאים את החדש ואוכלים את הישן שהיה טרי כשהובא לשם בשבת שעברה "שסילוקו כסידורו". 

וגם צריך לסדר אות ב: " רסב סעיף אסימן כף החיים לר' יעקב סופר על שולחן שבת. ראה  חלות 12ומנהג האר"י הוא אכן לשים 
 . וראה גם הפיוט "אזמר בשבחין".י"ב חלות לחם הפנים" כנגד ...על השלחן י"ב לחמים בכל אחד מג' סעודות שבת 



 תשס"ג תרומהפרשת 

 3תוך מ 3עמ' 

 

 

בצל החכמה חלק ב סימן סט: "התיבה הגדולה העומדת על הבימה להניח עליה ספר תורה הקדושה לקריאת 

ת והיא הנקראת בפי כל "שלחן", ע"ש הפסוק ביחזקאל זה השלחן אשר התורה, היא דוגמא למזבח הנחוש

 ". לפני ה'


