
  לא תכבה
והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובער עליה הכה
 עצי� בבקר "

בבקר וער� עליה העלה והקטיר עליה חלבי השלמי� אש תמיד תוקד על 

  )'ו –' ופרק "(המזבח לא תכבה 

פשטו של הפסוק עוסק בהוראות לכוהני� ביחס לאש ששימשה 

  .אול� יש בזה רמז נאה. להקרבת הקורבנות במזבח

שאינו נכבה , יתקאל מהבהב תמיד ניצו  מ
 האש האלו� מישרבכל אד

אי
 לו אלא להלהיב את , הנביא או המוכיח, הכה
, מנהיג הדור.  לעול�

 ביחס ה
להזעיק ולעורר , להבה מדי בוקר בבוקר#הניצו  הזה בדברי

שהוא ,  שעל כ� מרמז קרב
 עולה–לקיו� המצוות שבי
 אד� למקו� 

 שעל כ� – ביחס לקיו� המצוות שבי
 אד� לחברו ה
 ו–כולו כליל לגבוה 

  .שלו� בי
 איש לרעהו, כלומר, מרמז קרב
 שלמי�


, א� הכוהני� עושי� כ� ומבעירי� את הניצוצות בלבבות ישראל, כמו כ

י� תוקד תמיד על וקיכולי� ה� להיות סמוכי� ובטוחי� כי אש האל

  )תורת משה (                                       …המזבח ולעול� לא תכבה

   להמעיט עצמו
י הגמרא במסכת נידה "עפ –) 'ב # 'ופרק " (זאת תורת העלה היא העלה"

במידה  #ואפשר למצא בזה רמז נפלא .�הרי כא
 שלושה מיעוטי. ד$ מ

בה במידה עליו להמעיט את עצמו , שאד� מתנשא ועולה במדרגות

פשוט משתחווה לפיכ� הדי
 הוא שאד� .  רוח#ולהיות יותר שפל

 ,בתחילה ובסו$, "מודי�"עשרה רק בברכה הראשונה וב#בתפילת שמונה

 ואילו מל� משתחווה בתחילת ,כה
 גדול חייב להשתחוות בסו$ כל ברכה

במידה שאד� גדול .  עשרה ואינו זוק$ עצמו עד לאחרי התפילה #שמונה

  ) לחיי�אורח ( .   עליו לשקוד יותר כדי להכניע עצמו לפני הבורא, יותר

  מדו בד
ל הכוונה כא
 לכותנות של "לדברי חז) 'ג',ו..." (ולבש הכה
 מדו בד"


. ולא קצרה מדי,  לא ארוכה מדי#שעליה להיות כמידת גופו , הכוה

ומה ). של הכה
( היא הכותונת –" מדו בד: "י"כיוצא בכ� כותב רש

ו שתהא כמידת) ?"מדו"מה מלמדנו הכתוב במילה (? "מדו"תלמוד לומר 

מסביר , "כלי יקר"בעל , רבי שלמה אפריי� מלונצי  ).כמידת גופו(

  : הוראה זו משתי בחינות

כדי להתהדר , שלובש בגד הארו� ממידת גופו, דרכו של מתגאה �

, משרתי� בקודשאשר , לכ
 מזהירה התורה את הכוהני�: לפני הבריות

ו וכ� לא ייכשל,  בדיוק כמידת גופ�יו� יהיהשיקפידו על כ� שבגד

  .במידת הגאווה

� 
עלולה ללכל� , המצטבר משרפת הקרבנות, העבודה בהוצאת הדש

שהכה
 ילבש אז בגד קצר , כוו
 שכ� יש לחשוש. את בגדי הכהונה


לכ
 מזהירה . או ילבש בגד מיוחד מתחת לכותונת, שלא יתלכל� בדש

שלא יהא בגד אחר , התורה שכותנתו של הכוה
 תהא כמידת גופו

 )פרפראות לתורה (                        .       ו של הכה
חוצ  בינה לגופ

הדרישה לבדוק את אמיתות העובדות ולדייק בה
 חלה על כל המקרי� 

יש , אול�. שבה� צרי� לספר לשו
 הרע או רכילות כשמכווני� לתועלת

  .בכל זאת צד אחד לדרישה זו אשר אינו חל בכל המקרי�

נו לדו
 את זולתנו לכ$ זכות ולהימנע  ראינו לעיל שהתורה דורשת מאית

 כל עוד אפשר למצוא דר� אחרת שבה נית
 ,מהמסקנה שהוא חטא

  .להסביר את התנהגותו

צרי� קוד� לכל להביא בחשבו
 את , ג� כאשר ברור שפלוני חטא, כאמור

 ידיעה או בשל נסיבות –האפשרות שאולי היה הדבר כתוצאה מאי 

  .מיוחדות ובתנאי� בלתי רגילי�

הרי אי
 לעשות , לדו
 את האחרי� לכ$ זכותא$ כי התורה מורה לנו 

א� היה אד� עד למעשה שבו הזיק , לפי זה. זאת על חשבונו של הזולת

הצור� לדייק באמיתות הדברי� אינו , או ניסה להזיקו, פלוני לרעהו

ג� א� היה זה מעשה שאינו . סיו
 להצדיק את פעולת המזיקימחייב נ

הדבר טעו
 תיקו
 ולפיכ� ,  והוא חורג מהתנהגותו הרגילהאופיני למזיק

  .מותר לספר על כ� לצדדי� הנוגעי� בדבר

  ?המצהאכילת  עליש לבר� , הפסח ימי שבעתכל בא� ה ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

 יש: כתב פסחי� מסכת בסו$ המאור בעל הלוי זרחיה רבנו ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

 ,הפסח ימי שבעת  כל המצה על מברכי� אנו אי
 טע� מה, ששואלי�

 ימי שבעת בכל "סוכהלישב ב" מברכי� שאנו כמו, "מצה אכילת על"

 אכילת ממצות בסוכה אכילה מצות למדו .כז סוכהמסכת ב  והרי, החג

 סוכה א$, רשות  ואיל� מכא
 חובה הראשו
 בלילה מצה מה, בפסח מצה

 שבלילה י�ושו ששניה� נמצא, רשות ואיל� מכא
 חובה הראשו
 בלילה


 לעמוד לאד� שאפשר לפי, השיבו. רשות ואיל� ומכא
 חובה הראשו

  מיני וכל ודוח
 באורז ניזו
 ויהיה, מצה אכילת בלי הפסח ימי בשאר

 והוא, שינה בלי ימי� שלשה לעמוד יכול אד� שאי
 בסוכה אבל, פירות

 כעי
 תשבו בסוכות :כח בסוכהבמסכת  שדרשו כמו, בסוכה 
וליש חייב

  . בסוכה לישב החג ימי בכל סעודותיו לע לבר� צרי� לפיכ�, תדורו

תרצו את הקושיא  סוכה הלכות חיי� ובארחות. כז סוכה המכת�  בספר

, מצה מצות לש� הפסח ימי בשאר אכילתה אי
 שבמצה, באופ
 אחר

 ודומה, מצה באכילת עצמו משביע, חמ  לאכול רשאי שאינו לפי אלא

, טמאה בהמה בשר לאכול רשאי אינו כי, טהורה בהמה בשר שאוכל למי

 אינה בסוכה הישיבה אבל, "טהורה בהמה בשרעל אכילת " מבר� שאינו

  .בסוכה לישב לבר� צרי� לפיכ�, בלבד  והוהמצ לקיו� אלא גופו לצור�

 שכתב מה שלפי, כתב ה"תע #' ב #ללב יפה בספר י'פלאג יצחק' ר אמנ�


, פסחיש לבר� על אכילת מצה כל שבעת ימי ה א"ל מ
סיב אברה� המג

 ומצה חמ  מערכת חמד בשדי .ל"הנ ללב ביפה דבריו בסו$ חזר בוא� 

 המברכי� מנהג לבטל שיש עמו שהסכימו דורו גאוני בש� הביא ד"י' סי

  . לבטלה ברכה איסור בזה שיש, הפסח ימי בשאר מצה אכילת על

 המכונה אחד הנהגת י"עפ חסידי� כת איזה נהגוש, כתב �"מהרש ת"בשו

 רוח אי
ו, מצה אכילת על הפסח ימי שבעת בכל �לבר, צדיק בש�

 בי
 הפסק איסור יש, לבטלה ברכה איסור על נוס$ כי, מה� נוחה חכמי�

  .מנהג� לבטל ויש. ברכה בלי אוכלי� ה� והרי, לאכילה המוציא ברכת

יש , אי
 לבר� על אכילת מצה בכל ימי הפסחש, למעשה הלכה :סיכום

 תבוא  ועליה� ינע� ולמוכיחי� ,לבר�להסביר זאת בדרכי נוע� לנוהגי� 

  )'כב  #' אחלק  דעת יחווה ת"שומבוסס על (                      .טוב ברכת

עדי$ שבעל הבית , הא� בקידוש ליל פסח שלכול� יש כוס ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

  ? יקדש והשאר יצאו ידי חובת� בשמיעה

את כל : מהכתוב, למדו די
 שומע כעונה: חל במסכת סוכה ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

והלא שפ
 , וכי יאשיהו קרא�, י הספר אשר קרא יאשיהו מל� יהודהדבר

אלא מכא
 לשומע , שנאמר ויקראהו שפ
 לפני המל�, הסופר קרא�

, בשבת ויו� טוב, לפיכ� כשבעל הבית אומר הקידוש בקול ר�. כעונה

יוצאי� ידי , וה� שומעי� ומכווני� עליו, ומכווי
 להוציא את בני ביתו

ה ועוד נראה שעדי$ יותר לשמוע הקידוש מפי בעל חובת קידוש מהתור

ובית הלל …תנו רבנ
. וכמו שאמרו בברכות נג, הבית ולצאת ידי חובה

שהלכה וידוע . שנאמר ברוב ע� הדרת מל�, אומרי� אחד מבר� לכול�

  . וכ
 פסק מר
 בשלח
 ערו�, ה"וכ
 פסק הראבי. כבית הלל

 ע� השליח צבור אומרהיה ברכת יוצר אור שב, ש כתב"אמנ� הרא

תדיר בשתיקה ע� השליח את כולה מפני שאי
 אד� יכול לכווי
 , בלחש

 קורא בפיו את הברכה א$ א� קרא מקצתה בלא הואאבל כש, בוריצ

  . ח בסימ
 נט"וכ
 פסקו הטור והשלח
 ערו� או. כוונה יצא

, אלא שיש לחלק ולומר! ?ברכת הקידושלגבי לכאורה יש ללמוד מכ� ג� 

ובודאי , דוש של שבת ויו� טוב חביבה ביותר אצל השומעי�שברכת הקי

  . . יטו אז
 קשבת לקידוש הנאמר מפי בעל הבית ויצאו ידי חובת�

ג� בקידוש של ליל פסח שכוסו של אחד ואחד מבני הבית     ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

ועל זה , יש לנהוג כמו בקידוש של שבת ושאר יו� טוב, מונח בידו

  )'חכ # ' ו דעת יחווה ת"שוי "עפ(                 .ברוב ע� הדרת מל�: נאמר

נולד בשנת ה ,  בנו של רבי עקיבא אייגר    ––––רבי אברהם אייגררבי אברהם אייגררבי אברהם אייגררבי אברהם אייגר

ע "ואביו הביא חידושו בהגהת שו, התמסר להוציא כתבי אביו. 'תקלט

איש גדול "בתו חרות ל מצע.  א"ו מצוי
 בתשובות רע"ח סימ
 תקט"או

מטי� תמ� , $ צדקה כל ימיוע בתורה ביו� וליל רד ויגיעמל, גיבור חייל

ה הנכבד המוכתר במעלות ומידות תרומיות הצדיק "כמסת ידיהו ה

  .' תריד#ע בשנת ה"רבי אברה� נלב..."  והרב המופלא חרי$ ובקיא' התור

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  )על פי חפ  חיי� השיעור היומי(שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 

 גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל


