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 – כי כל הקרב הקרב ולא נתקדש ,לפני ולפנים בהתקרביאחוז חיל ורעדה  נניה

 ,דשובבואם אל הקיטהרו הוהלויים התקדשו והנים והכ ילא יראה את הבית וחי. אחי
רזי  .כנו, לא תנופה ולא תמיד שיכפר בעדנואתקדש ואטהר, ואין לנו לא כיור ולא ואיך 

למשה עבדך, אך מפני חטאינו נגנזו עם אובדן בית באש השלחן ולחם הפנים הראית 
 מלאכתלהחכים ב "לצהראשונים והאחרונים זזקַני  ניסו בשנות חשכת הגלות בחירתנו.

אז אמרתי בלבי, אקדש ואטהר  אך לרוב היא נשארה רחוקה מהם. השלחן ולחם הפנים,
"ל שהעזתי, אופה פשוט, עני ממעש, צי זנַ אפרוׂש התנצלותי בפני זקבכפיי ושפתותיי 

 לפעור פה כפרעוש בפני עוקרי הרים.

וידוע לפניך, שבית גרמו ממשפחת קהת בן לוי, עליהם נאמר זכר צדיק  גלוי
א הידועים לא הגיעו לברכה, אופים אומנים גדולים היו, שאפילו נחתומי אלכסנדרי

"ל לרדת לעמקי סודותיה של אפיית לחם צלקרסוליהם. בשנות גלותנו ניסו מרבותינו ז
הפנים, כגון הרלב"ג, בעל הכס"מ ועוד. בסייעתא דשמיא, בזכותם של בית גרמו זצ"ל, 

"ל, יחד עם התבוננות מעמיקה צובעזרת פניני החכמה שהרעיפו עלינו רבותינו ז
שניתן לפענח במעט את סוד לחם הפנים ולהחזיר עטרה  נלע"דבאומנות האפייה, 

ובכן, רבות משנות חיי הבלֹו הקדיש עבדך הנאמן לחקר אומנות האפייה ורזי  ליושנה.
 לחם הקודש.

בלחם הפנים מצד אפייתו המעשית ותכונותיו החומריות, נגלות  בהתבוננות
בד. רב הנגזר מהלחם תובנות עמוקות שאין הדעת משגת מהתבוננות בצד השכלי בל

צורת הלחם, הקרנות, חלקי השלחן ועוד. בחסדי עליון חוננתני  –הגשמי ומתכונותיו 
בהצצה נדירה על אחורי לחם הפנים, אך את פניו טרם ראו עיניי, כי עמוקים הדברים עד 
מאוד. אלא שבהיחשף אפילו כנף מעילו של לחם הקודש, נתגלו פלאי פלאים מאוצרך 

 הם נושא חיבור זה.הטוב יתברך ו

ולחם הפנים הינם הצינור המחבר בין השפע העליון לעולמנו הגשמי,  השלחן
ולכן מופיעים כאן לא רק דברי אפייה וגשמיות, אלא גם דברי הגות הקשורים לניתוב 

לוקי בתוך נפשו ונשמתו של האדם, כפי שלימדונו -פעליו והשפעותיו של השפע הא
 חז"ל.

יו בקיאין במעשה לחם הפנים ולא רצו ללמד, שנינו: בית גרמו זצ"ל, שה על
"אמרו להם חכמים מה ראיתם שלא ללמד אמרו להם יודעין היו של בית אבא שבית זה 

, עתיד ליחרב שמא ילמוד אדם שאינו מהוגן וילך ויעבוד עבודת כוכבים בכך" )יומא לח

מה ראית עתה ללמד מעשה לחם הפנים, שמא יעבדו עבודת כוכבים  -פן יאמרו . ע"א(



בכך? ובכן בית גרמו קיבלו במסורת מבית אבא על החורבן הקרב ובא באתחלתא 
קיבצת את  חמלתך. בדמשיחא דגלותא. אולם עתה נמצאים אנו בקצה השני, בעקבתא

אולה קרבה אי"ה ועלינו , בציפייה גדולה לגץ הקודשישראל שוב בארבני רוב נדחי 
 להזדרז ולהתכונן לכך. עורו אחיי, שובו רעיי, קרבה גאולתנו!

בשעה שנגלה הקב"ה והראה ליחזקאל צורת הבית ותכונתו ומוצאיו, אמר "

 א"ל יחזקאל מרי, וכי עכשיו הם בונים, שאמרת .הגד את בית ישראל את הבית הקב"ה

או, אע"פ שאינם עושים אותו עכשיו, יהו א"ל ל ?וישמרו את כל צורתו וגו' ועשו אותם

)ילקוט שמעוני, " קורים בצורת הבית ואני מעלה עליהם כאלו בבנינו הם עסוקים

אבותינו, שמתוך עיסוק זה יזכו כוהני  לקי-לקינו וא-איהי רצון מלפניך, ה'  יחזקאל מג(.
עמך בית ישראל להחליף סדרים על השלחן בהיכל קדשך מדי שבת בשבתו, כמו 

, "מקדש ה' כוננו ידיך" שכתבת עלינו בתורתך ע"י משה עבדך מפי כבודך כאמור,
 , בבי"א."ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו"
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