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 נפסל במסעותהאם לחם הפנים 

רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, אחד מהם אמר, 

שבשעה שנסעו ישראל במדבר, ופירקו את 

המשכן, נפסל לחם הפנים, ואחד מהם אמר, שלא 

נפסל לחם הפנים. ונאמרו בגמרא כמה ביאורים 

 לדבריהם.

שנחלקו רבי יוחנן ורבי , < מתחילה רצו לומר

על יהושע בן לוי בדין לחם הפנים המסודר 

 :השלחן

יש ללמוד מהכתוב בעניין  –שלדברי אחד מהם 

"ְוָנַסע ֹאֶהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִים ְבתֹוְך ַהַמֲחֹנת המסעות 

המקיש את ִאיש ַעל ָידֹו ְלִדְגֵליֶהם", ַכֲאֶשר ַיֲחנּו ֵכן ִיָסעּו 

המסעות לחניות, שכשם שבעת חנייתם, שיש 

, נפסל מחיצות, הלחם היוצא חוץ למחיצה

]שנאמר "ַוֲאָכֻלהּו ְבָמקֹום ָקֹדש", ללמד שאין להוציאו 

כך בשעת נסיעתם, שאין  חוץ לחצר המשכן[,

 מחיצות, הלחם שהוא חוץ למחיצות פסול.

יש ללמוד מהכתוב בעניין  –ולדברי אחד מהם 

"ְוַעל ֻשְלַחן ַהָפִנים ִיְפְרׂשּו ֶבֶגד ְתֵכֶלת ְוָנְתנּו ָעָליו המסעות, 

ְוֶלֶחם ֶאת ַהְקָעֹרת ְוֶאת ַהַכֹפת ְוֶאת ַהְמַנִקֹית ְוֵאת ְקׂשֹות ַהָנֶסְך 

ַהָתִמיד ָעָליו ִיְהֶיה", שאף בזמן המסע הלחם על 

 .אינו נפסלהשלחן בקדושתו ו

הלחם שעל כי לדברי הכל , אולם דחו זאת -

בשעת המסעות, כמבואר אינו נפסל השלחן, 

 יד ָעָליו ִיְהֶיה". בכתוב, "ְוֶלֶחם ַהָתִמ 

]והכתוב "ַכֲאֶשר ַיֲחנּו ֵכן ִיָסעּו", אינו בא להקיש 

את המסעות לחניות, ללמד שהלחם נפסל מחמת 

שבטלו המחיצות, אלא להקישם לעניין אחר, 

והוא, שכשם שבשעת החנייה אין הלחם נפסל 

, כך בשעת המסע אין הלחם בעודו על השלחן

השלחן, אבל אם יצא ממקומו על נפסל בעודו על 

 השלחן הוא נפסל[.

רבי יוחנן ורבי שנחלקו , < ורב דימי רצה לומר

בדין לחם הפנים שכבר סלקוהו יהושע בן לוי 

 , לאכילת הכהנים:מהשלחן בשבת

יש ללמוד מהכתוב בעניין  –שלדברי אחד מהם 

ַמֲחֹנת "ְוָנַסע ֹאֶהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִים ְבתֹוְך הַ המסעות, 

המקיש את ִאיש ַעל ָידֹו ְלִדְגֵליֶהם", ַכֲאֶשר ַיֲחנּו ֵכן ִיָסעּו 

המסעות לחניות, שכשם שבעת חנייתם, שיש 

, נפסלמחיצות, הלחם היוצא חוץ למחיצה 

]שנאמר "ַוֲאָכֻלהּו ְבָמקֹום ָקֹדש", ללמד שאין להוציאו 

כך בשעת נסיעתם, שאין  חוץ לחצר המשכן[,

הלחם שהוא חוץ למחיצות פסול.  מחיצות,

]והכתוב "ְוָנַסע ֹאֶהל מֹוֵעד", אינו בא ללמד 

שהמשכן קרוי אהל מועד אף בשעת המסע, כדעה 

 השניה, אלא להורות, שאהל מועד נוסע תחילה[.

יש ללמוד מהכתוב, "ְוָנַסע  –ולדברי אחד מהם 

ֹאֶהל מֹוֵעד", שגם בשעת המסע, המשכן קרוי 

טלו המחיצות של המחנות, אוהל מועד, ולא ב

. לא נפסלואם כן הלחם שהוא בתוך מחנה לוויה, 

]והכתוב "ַכֲאֶשר ַיֲחנּו ֵכן ִיָסעּו", אינו בא להקיש 

את המסעות לחניות, ללמד שהלחם נפסל מחמת 

שבטלו המחיצות, אלא להקישם לעניין אחר, 

והוא, שכשם שבשעת החנייה אין הלחם נפסל 

שעת המסע אין הלחם נפסל בעודו בעזרה, כך ב

 בעודו במחנה לווייה, אבל אם יצא הוא נפסל[.

שבשעת , כי מבואר בברייתא, אולם דחו זאת -
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, כל הקדשים נפסלים, כמי סילוק המסעות

לחם הפנים שיצאו חוץ למחיצה, ואם כן, גם 

, כמי שיצא חוץ שסלקוהו מהשלחן נפסל

 למחיצה.

יוחנן שלא נחלקו רבי , < ולמסקנה אמר רבין

 :אלא, ורבי יהושע בן לוי בדין זה כלל

שהלחם המסודר על גבי  –אחד מהם אמר 

בשעת המסעות, כי לעניין זה אינו נפסל , השלחן

נאמר, "ְוֶלֶחם ַהָתִמיד ָעָליו ִיְהֶיה", ללמד, שאף 

בזמן המסע, הלחם על השלחן בקדושתו, ואינו 

 נפסל.

שהלחם שכבר סילקוהו מעל  –ואחד מהם אמר 

בשעת סילוק מסעות, כשאר נפסל , השלחן

קדשים, משום שמחיצת המשכן בטלה, והרי הוא 

 .כמי שיצא חוץ למחיצה

 

 יש סילוק מסעות בלילה

נאמר "ּוְלִפי ֵהָעֹלת ֶהָעָנן ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוַאֲחֵרי ֵכן 

ִיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּוִבְמקֹום ֲאֶשר ִיְשָכן ָשם ֶהָעָנן ָשם 

ַיֲחנּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל", כלומר שהענן היה סימן 

 למסעות וכשהיה עולה היו נוסעים.

בזה חילוק ביו היום לבין ולדעת אביי, אין 

הלילה, ואם היה הענן עולה בלילה, היו נוסעים 

 מיד, ולא ממתינים עד הבוקר.

ומכל מקום אין להביא ראיה לכך מהכתוב,  -

"ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה", כי אף שמבואר בו שהיו 

הולכים בלילה, מכל מקום אין ללמוד ממנו 

 שתחילת ההליכה היא בלילה, ויתכן שתמיד

תחילת המסע היה ביום, אבל אחר שהחלו ללכת, 

 גם אם הגיע הלילה המשיכו.

אבל מסוגיתנו יש להביא ראיה, שיש סילוק  -

 מסעות בלילה, שכן מבואר בסוגיה, שלחם הפנים

שסולק מעל גבי השלחן, היה נפסל מחמת סילוק 

המסעות, וזה יתכן רק אם היה סילוק המסעות 

מוצאי שבת, שהרי  בעוד הלחם כשר, כלומר בליל

 .הלחם אינו נאכל אלא בשבת ובלילה שאחריו

 

 שילוח טמאים בשעת סילוק מסעות

לעיל נתבאר, שבשעת סילוק מסעות ופירוק 

המשכן והקלעים, בטל מחנה שכינה, וממילא 

, שדינם להשתלח בטל דין שילוח טמאי מתים

 .חוץ למחנה שכינה

 , דווקא מחנה שכינה בטל, אבלומכל מקום -

לדעת מחנה לויה ומחנה ישראל לא בטל, ולכן, 

ומצורעים  ,זבין  ממחנה לוויה יש לשלח, חכמים

 . ממחנה ישראל

, כל שבטל דין שילוח אבל לדעת רבי אליעזר -

טמאי מתים, בטל דין שילוח טמאים לגמרי, 

שנאמר "ִויַשְלחּו ִמן ַהַמֲחֶנה ָכל ָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוֹכל 

", להקיש דיני שילוח טמאים זה לזה, ָטֵמא ָלָנֶפש

ולכן, מאחר שבשעת סילוק המסעות לא היה דין 

משלחים את הזבים היו לא שילוח טמאי מתים, 

. ]ומהטעם הזה, לדעת רבי אליעזר, והמצורעים

בפסח שבא בטומאה, מתוך שהותרו טמאי מתים 

להיכנס לעזרה, לא נאסרו בזה גם זבים 

 ומצורעים[.

 

 שתי הלחם מקום הכנת 

 ולחם הפנים וזמן הכנתם

זה הכלל, עד שעה שיקדשו, ניתן לעשותם מחוץ 

לעזרה, אבל משעה שהם קדושים, הם נפסלים 

 , ומעתה יש לעשותם בעזרה בלבד.ביציאה

, לישתם ועריכתם אף בחוץ –< לדעת תנא קמא 

כי לדעת תנא קמא, העשרון שהוא מידת היבש 

, דש אותםשניתנים בו קודם הלישה, אינו מק

אפייתם  אבלולכן ניתן ללוש ולערוך בחוץ. 

בלבד, כי לדעת תנא קמא, הם מתקדשים בפנים 

וזמן בתנור בשעת האפייה, ואם יהיו בחוץ יפסלו. 

כי אינם דוחים את השבת  ,אפייתם בערב שבת

להיאפות בשבת עצמה. והדין הזה מוקשה הוא 



 

ביותר, שכן מאחר שהם מתקדשים בערב שבת, 

ר הם נפסלים בלינה, ואיך יביאום עד למח

למחרת ביום השבת. ]קושיה זו הקשה רב ששת, 

ואמר על כך רבא, הקשה אדם קשה שהוא קשה 

 [.  כברזל

לישתם ועריכתם  –< ולדעת רבי יהודה 

, כי לדעת רבי יהודה, העשרון ואפייתם בפנים

שהוא מידת היבש שניתנים בו קודם הלישה, 

להוציאם משעת  מקדש אותם, ולכן אי אפשר

הלישה, שכן אם יהיו בחוץ, הם נפסלים. ומאחר 

שהם מתקדשים משעת עשייתם, אם יאפו אותם 

זמן לכן ובערב שבת, הם יפסלו בלינה עד למחרת, 

 .עשייתם בשבת עצמה

מתחילה אמרו שרבי יהודה למד דין זה  -

ֶמר ָדִוד "ַוָיבֹא ָדִוד ֹנֶבה ֶאל ֲאִחיֶמֶלְך ַהֹכֵהן ... ַויֹאמהכתוב 

ַלֲאִחיֶמֶלְך ַהֹכֵהן ... ְוַעָתה ַמה ֵיש ַתַחת ָיְדָך ֲחִמָשה ֶלֶחם ְתָנה 

ְבָיִדי אֹו ַהִנְמָצא ַוַיַען ַהֹכֵהן ֶאת ָדִוד ַויֹאֶמר ֵאין ֶלֶחם ֹחל ֶאל 

ל ְוהּוא ֶדֶרְך חֹ ַתַחת ָיִדי ִכי ִאם ֶלֶחם ֹקֶדש ֵיש ... ַוַיַען ָדִוד ... 

ְוַאף ִכי ַהיֹום ִיְקַדש ַבֶכִלי", שלדעת רבי יהודה 

מעשה זה היה בערב שבת בשעת אפיית הלחמים 

 ]כיצד אתם אופים אותו[וכך אמר להם דוד "ְוהּוא 

ְוַאף ִכי ַהיֹום ִיְקַדש  ]כלומר בערב שבת[ֶדֶרְך ֹחל 

]כלומר הלא בכך יקדש בכלי ויפסל בלינה עד ַבֶכִלי 

", ומכאן שהלחם מתקדש בשעת עשייתו למחר[

 ולכן יש לאפותו בשבת עצמה.

אולם דחו זאת, כי על כרחך לא היה המעשה  -

בשעת אפיית לחם הפנים, אלא אחר סידורו, 

שכבר סילקו מהשלחן את הלחמים של שבוע 

ִכי לֹא "ַוִיֶתן לֹו ַהֹכֵהן ֹקֶדש שעבר, שכן מבואר בכתוב, 

ם ִכי ִאם ֶלֶחם ַהָפִנים ַהמּוָסִרים ִמִלְפֵני ָהָיה ָשם ֶלחֶ 

ואת הדין הנ"ל לא  ָלׂשּום ֶלֶחם ֹחם ְביֹום ִהָלְקחֹו",ה' 

למדו רבי יהודה מהכתוב אלא כך קבלו מרבו. 

]והכתוב "ְוהּוא ֶדֶרְך ֹחל ְוַאף ִכי ַהיֹום ִיְקַדש ַבֶכִלי" 

יתפרש כך, שתחילה כשביקש מהם לחם, אמרו 

לו, שאין בידם כי אם לחם הפנים, ועל זה ענה 

 ]מאחר שכבר נעשית מצוותו, הרי הוא[להם, "ְוהּוא 

]שכבר יצא מידי מעילה, ודין פשוט הוא ֶדֶרְך ֹחל 

ְוַאף ִכי  שרשאים אתם לתתו לי, ולא רק אותו אלא[

]כלומר אף את זה שהיום קדש ַהיֹום ִיְקַדש ַבֶכִלי 

לחן, שלא נגמרה מצוותו, גם כן בכלי, ועודו על הש

רשאים אתם לתת לי, כי מסוכן אני, ומי שאחזו 

 "[.בולמוס, מאכילים אותו כל דבר[

לישתם ועריכתם  –< ולדעת רבי שמעון 

כי לדעת רבי שמעון, גם  ,ואפייתם אף בחוץ

העשרון שהוא מידת היבש שניתנים בו קודם 

הלישה, וגם התנור שבו נאפים, אינו מקדש 

, ורק השולחן שהם ניתנים עליו מקדש אותם

אותם ]את לחם הפנים, ושחיטת הזבח מקדשת 

את שתי הלחם[. ומאחר שאינם מתקדשים כל 

זמן עשייתם, ניתן לגמור עשייתם בערב שבת, 

ולהלינם עד לשבת, כי כל זמן שלא קדשו אינם 

 .זמן עשייתם קודם השבתלכן ונפסלים בלינה, 

ן למד דין זה מתחילה אמרו, שרבי שמעו -

מהכתוב, "ְוהּוא ֶדֶרְך ֹחל ְוַאף ִכי ַהיֹום ִיְקַדש 

ַבֶכִלי", שלדעת רבי שמעון, מעשה זה היה בשבת 

בשעת אפיית הלחמים, וכך אמר להם דוד, "ְוהּוא 

ֶדֶרְך  ]כיצד אתם אופים אותו בשבת, הלא יש לאפותו[

ש ַבֶכִלי ְוַאף ִכי ַהיֹום ִיְקדַ  ]כלומר בערב שבת[ֹחל 

]כלומר הלא אינו מתקדש בכלי בשעת עשייתו, שיבוא 

להיפסל בלינה אם יעשה בערב שבת, אלא על השלחן 

", הוא מתקדש, כשניתן עליו, ולכן אין לעשותו בשבת[

ומכאן שהלחם מתקדש בשעת נתינתו על השלחן, 

 ולכן יש לאפותו בערב שבת.

 אולם דחו זאת, כי על כרחך לא היה המעשה -

בשעת אפיית לחם הפנים, אלא אחר סידורו, 

כנ"ל, ואת הדין הנ"ל לא למדו רבי שמעון 

 מהכתוב, אלא כך קבלו מרבו.

__________________________________________ 
_________________________________ 

 כל הזכויות שמורות י.א.ה. ©
bekitsur1@gmail.com 

__________________________________________ 
_________________________________ 

 

 לרכישת ספרי בקיצור באתר אמזון

 

 חשבונות מוגבלים ליפתרון לבע
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