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  ''אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה''
הגמרא במסכת יומא אומרת שאש המערכה על המזבח היתה ''רבוצה כארי'', רבי חנינא סגן הכהנים אומר ''אני 
ראיתיה ורבוצה ככלב''. ומיישבת הגמרא את הסתירה בין השניים, שבבית ראשון היתה רבוצה כארי, ואילו בבית שני 

  היתה רבוצה ככלב.
אמר: כלב מסר רב  –''וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו''  ביאור הדברים, על פי דברי המדרש אודות קין,

  לו. פירוש, כיון שנגזר עליו נע ונד תהיה בארץ, חשש קין שמא ''כל מוצאי יהרגני''.
לכן מסר לו הקב''ה עצה, שבכל ימי נדודיו יאמץ לעצמו את ההנהגה של כלב, להיות נאמן לאדונו. הוי אומר, אם מבקש 

  וא מנוח לכף רגלו בארצות נדודיו, יהא נאמן לשליט המקומי, וכך ימצא מגן ומחסה תחתיו.הוא למצ
 צמו, ולו היתה המלוכה והממשלה.עזהו ההבדל בין תקופת בית ראשון לבית שני. בראשון היה עם ישראל אדון ל

לם חלו ורעדו מפניו. לכך נראתה להם האש על המזבח בדמות במקום שיכנע תחת שלטון זר, אדרבא, עוד העמים כו
  ארי, להורות להם שיכולים לנהוג באומץ ובגבורה, כארי.

מה שאין כן בתקופת בית שני, עת שהיו בעיקרם משועבדים תחת ידי הרומאים והיוונים, ושלטונם היה מצומצם ביותר. 
ם, עליהם להתפשר ולנהוג כטבע הכלב, להיות מסורים לפיכך נראתה לפניהם האש בדמות כלב, להורות שבמצבם ה

  בכל לב לאדוניהם. חלילה להם למרוד במלכות, כי אז ישארו לגמרי בלא מגן ומחסה.
  רבי אהרן וולקין

  
  ''אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה''

בו הגשמים את האש של עצי שא' מעשרה נסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש היה שלא כ במסכת אבות אמרו חז''ל
  המערכה.

  נס כה גדול?וידועה השאלה, היפלא מה' דבר, הרי יכל לעשות שלא ירד גשם על המזבח כלל, ולא יזדקק ל
  

אלא, ללמדנו בא, מהי דרך ההנהגה הרצויה, שלא יטוש אדם את מקומו ומעמדו בעבודת הקודש, בכל מקרה. וכשם 
שהאש היתה יוקדת תמיד על המזבח, ואף מפני גשמים שנתכו עליה לא נרתעה, כמו כן, ראוי שעם כל הסיבות 

  מיד לעמוד על עמדו, ולא יסור מעבודתו הקדושה.המפריעות בחיי היום יום, ית
הנה רוב אנשי העולם מבקשים להצדיק את העדר תלמודם, באמתלה כי דאגת הפרנסה מפריעתם. אך האמת היא 
שצריך האדם לבטוח בה' כי יספק לו צרכיו, ולא יכבו ''גשמים'', היינו, ענייני הגשמיות והפרנסה, את האש, היא עסק 

  בה ''הלא כה דברי כאש''. התורה אשר נאמר
  רבי חיים מוולוז'ין

  
  ''על מחבת בשמן תיעשה מורבכת תביאנה תופיני מנחת פתים תקריב ריח ניחוח לה''

  שטעונה פתיתה.מלמד  –וברש''י: ''מנחת פתים'' 
י, שאע''פ שריח והטעם, גבי עולת העוף של עני כתבה תורה ''ושיסע אותו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אותו'', ופירש רש''
  שריפת הכנפיים הוא רע מאד, ''אמרה תורה והקטיר, כדי שיהא המזבח שבע ומהודר בקרבנו של עני''.

הסלים שבהם הביאו הפירות, כדי שלא יתביישו בפירותיהם  כורים, שמהעניים היו לוקחים גם אתכמו כן מצינו בבי
  הדלים.

שה להגדיל מנחתו הדלה, אמרה תורה ''פתות אותה פתים'', שאם כך גם כאן, משום שחסה התורה על כבוד העני, וביק
  תהיה המנחה פתותה, היא תמלא את המחבת ותיראה מרובה יותר.

העיר רבי יחזקאל סרנא באותו ענין: בראותנו כמה מחבב המקום את העני, שציוה להקריב את עולתו יחד עם הכנפיים, 
מזה, שאף אנו לא נרחיק את העני משולחננו, אפילו אם נודף  אף שנפש האדם קצה בריח שריפתם, יש לנו ללמוד

  הימנו ריח רע.
דוגמא להנהגה עילאה שכזו מהצדיק רבי יצחק גרודזינסקי זצ''ל אשר ברוב תשוקתו לקרב כל עני ונדכה, לא נמנע 

  מלישון עם אדם מצורע במטתו שלו.
  ע''פ רבי אהרן בקשט



  
  ''וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלוהו''

  של כל בהמה הוא בשחיטה דווקא, אבל אם מתה מיתה רגילה, נבלה היא, ואסורה באכילה.סופה הטבעי והרצוי 
. הגמרא במסכת ברכות אומרת ''סוף ''היינו כצאן לטבח יובל''לפי זה ביאר המשך חכמה את כוונת נוסח התפילה 

ל עמיו במיתה טבעית, אדם למות וסוף בהמה לשחיטה''. פירוש, מנהגו של עולם כך הוא, אדם דרכו שיגוע ויאסף א
  מתוך חולי וכדומה, ואם יקרה אותו אסון שיהרג או ישחט למוות, הרי זו מיתה לא טבעית.

אירע שמתה כדרכה נחשב זה לאסון  ואםה, נהפוך הוא בבהמה שסופה לשחיטה, אשר זו היא מיתתה הטבעית והרצוי
  עבור בעליה, וכדבר לא שכיח, כי על כן ''צאן לטבח יובל''.

, שהטבח והשחיטות נתרבו בנו כל כך, לדאבוננו, עד שכאילו נהיתה זו ''היינו כצאן לטבח יובל''זהו שאנו אומרים 
  מיתה הרגילה והטבעית בבני ישראל, חס וחלילה, ממש כצאן אשר מיתתו הטבעית והרגילה היא ''לטבח יובל''.ל

  המשך חכמה
  

  ''זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת'' 
  מכאן למו חז''ל שכל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא חטאן ולא אשם.

יש כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה ומנחה...אמר רבא האי ''לעולה ולשון הגמרא במסכת מנחות הוא: אמר ריש לק
למנחה'', עולה ומנחה מיבעי ליה! אלא אמר רבא כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה ולא אשם''. ויש להבין 

  מה הוסיף רבא בדרשתו על מה שאמר ריש לקיש לפניו?
  

לו עשה דבר פלוני, מובנו הוא, שאותו דבר פלוני הוא העיקר, אלא שאף ברם, כל מקום שאנו אומרים שהעושה זאת כאי
  זה נחשב כמותו.

אם לענין עונש, כגון ''כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה'', שפשוט הוא שעבודה זרה היא העבירה העיקרית והחמורה, 
בי המזבח''. לפיכך כיון שאמר ריש ואם לענין שכר, כגון ''כל הממלא גרונם של תלמידי חכמים יין, כאילו מנסך על ג

הרי במשמע שעיקר העבודה היא הקרבנות, ואילו התורה רק טפילה לקיש כי כל העוסק בתורה ''כאילו הקריב קרבן'', 
לה. לכך בא רבא ומדגיש שאדרבא, מעלת לימוד התורה עדיפה היא מההקרבה גופא, וכל העוסק בתורה ''אינו צריך 

  לא עולה ולא מנחה''.
אין ביכולת האדם לפטור עצמו עם הוא, שאור התורה עולה על הכל. רק שבעת שניתן לקיים המעשה ממש, והט

  בלימוד, והוא חייב לקיימן, ככל המצוות המעשיות שגזר הקב''ה לקיימן במעשה דווקא.
ל ידי אבל בזמן הזה שאי אפשר לקיים מצות הקרבנות, נעשה התיקון לחטא על ידי התורה, עוד יותר מאשר ע

  הקרבנות.
  החפץ חיים

  
  ''וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקודש''

  הציץ שעל הכהן נקרא איפוא ''נזר'', אבל אצל מלך אנו מוצאים לשון ''עטרה''.
עטרה לראש, הרי בעוד עטרה כי אף שגם נזר הוא ביאר זאת הגרמ''נ כהנוב: כבר אמרו להבדיל בין '''נזר'' לעטרה'', 

מקפת את כל הראש, הנזר אינו מקיף אלא את חלקו. לפיכך, הכהן הגדול, אשר צריך להיות הגדול מאחיו, גדול בתורה 
  וביראת שמים, אבל אינו צריך להיות חכם מדיני וכל שאר חכמה, שהרי אינו מנהיג ומנהל את העם.

על כן היה ראשו מוכתר ב''נזר'', כי צריך הוא שיהיה מוכתר ומוקף מכל התורה והעבודה, חכמה אלוקית, אבל לא 
בשאר עניינים. מה שאין כן מלך, מלבד מה שנאמר בו ''וכתב לו את משנה התורה...וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד 

לשונות. לכך עונד הוא ''עטרה'' לראשו, זו המקפת את כל ליראה'', הרי מוכרח הוא להיות גם בקי בכל החכמות ויודע 
  הראש, כי אכן מוקף הוא בכל המעלות, הן מעולת הקדושה והן עניני המדינה.

, דהיינו, זו העטרה ''נפלה 'עטרת' ראשנו''בהספידו את השר משה מונטיפיורי בירושלים, הוסיף כי לכך מצינו הלשון 
  כן נאמר ''הסר המצנפת והרם העטרה'', כי היא המקפת את כל הראש.המקפת ומשלמת בכל מידות טובות. ו

  רבי משה נחמיה כהנוב זצ''ל
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