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 "שלך גדולה משלהםמאמר " 

רֹותח, )בפרשתינו  ּנֵּ ת הַּ ְבעַּ ִ נֹוָרה ָיִאירּו ש  ּמְ י הַּ נֵּ רֹת ֶאל מּול ּפְ ּנֵּ ֲעלְֹתָך ֶאת הַּ הַּ ָליו ּבְ ְרּתָ אֵּ ֲהרֹן ְוָאמַּ ר ֶאל אַּ ּבֵּ למה נסמכה "י את דברי המדרש, ומביא רש ב( ּדַּ
חלשה אז דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו אמר לו הקב"ה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים 

 .חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות
ודשו בו כל המפרשים לפרש, מה היה חלישות דעתו של אהרן, ובמה פייס אותו הקב"ה, ולמה הדלקת המנורה גדולה משל קרבנות הנשיאים,ועוד 

 ת ידינו וכפי שיספיק הזמן.ועוד, ונבאר כאן לפי השג
משמו של הרה"ק ר' אהרן צבי מביאלא זצוק"ל אומרים, שבזה פייסו הקב"ה שאמר לו, ע"י שחלשה דעתך הרי אתה ניגש לעבודה עם לב נשבר 

י ֱאלֹ זִ וחלישות הדעת, ועבודה שהוא עם לב נשבר הרי הוא חביבה ביותר לפני וגדולה משלהם היא, וכמו שאומרים בתהלים )נא, יט(  ים רּוחַּ ִק ְבחֵּ
ָרה ּבָ ְ ה ֱאלֹ  ,ִנש  ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ְ ב ִנש   , שהמביא את הקרבן צריך לשבר את לבו ובזה יתרצה לפני אדון כל.ים לֹא ִתְבֶזהִק לֵּ

והגה"ח רבי אהרן טויסיג שליט"א מביא בשיעוריו בשם צדיקים, לפרש את דברי המדרש בזה האופן, שאמר לו הקב"ה שעבודתו של אהרן שהיא 
ומעלה זו היא מן הדרגות הגבוהות בעבודת ה', וכמו שאמר הקב"ה ימחק שמי )כפי שלמדנו אוהב שלום ורודף שלום ומשכין שלום בין לאשתו, 

גדולה משל קרבנות הנשיאים, ומכניס את זה בתוך תיבות דברי המדרש, והוא ובלבד להשכין שלום בין איש לאשתו, והעבודה הזו בפרשת סוטה( 
שלך גדולה משלהם שאתה מדליק את נשמות ישראל ומטיב את הנרות שהוא נר ה' נשמת אדם, שע"י שמוסיף שלום בעולם הרי האדם יכול להגיע 

 את דרכיו, ולכן גדולה עבודתך משל הנשיאים.ובזה הוא מטיב לתכליתו, 
ם ולהבין את טיב דרכי השלום ואיך להבחין האדם אצלו האם הגיע למעלה זו, או שעודנו הדרך לפניו וצריך לעבוד להגיע לדרגה זו של רודף שלו

וא עובדא, ואיך שבחן את עצמו הוא הוא ללמוד ממה שסיפר המגיד המפורסם הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל מה שבדידי'ה הומשכין שלום, נוכל 
וכה סיפר, שפעם ביקר באיזה בית המדרש, ובעת שהתחילו בקריאת התורה היה בטוח שבוודאי מכירים בו עומד בעבודתו בענין רדיפת השלום, 

עבור עליית שישי ועדיין לא שהוא איש חשוב ויתנו לו את עליית השלישי, אבל לאחר שקראו לאחר בעליית השלישי התנחם בעליית שישי, אבל כ
 -התנחם עצמו שמסתמא רוצים לכבדו במפטיר, אבל כשראה שגבאי בית המדרש לקח את המפטיר חשב לעצמו שהיות שחזן הוא, כיבדו אותו, 

דש, אבל בוודאי יכבדו אותו לגשת לפני התיבה בתפילת המוספין, והשבת היה שבת שחל בו ראש חו –והוא היה הבעל תפילה בישיבת חברון 
ובחזרת הש"ץ טעה החזן והתחיל באמירת 'אתה תכנת' במקום לומר 'אתה יצרת' של לתדהמתו ניגש הגבאי הנ"ל לפני התיבה לתפילת המוספין, 

 .קולו ותיקנו שיתחיל ב'אתה יצרת' שבת ר"ח, מיד הרים ר' שלום את
האם אכן מה שרצה לתקן את חבירו הגיע מצד היותו מה פתאום הייתי הראשון שהבחין בטעותו של החזן, התבונן רבי שלום בעצמו, לאחר התפילה 

הגבאי שלא כיבדו בשום -היה הוא הראשון שהבחין בטעות זו משום שהיה לבו בתרעומת על החזן איש שלם שרוצה להטיב עם חבירו, או שמא
יש בהם שעושה ואפי' דברים שהם למען השלום, מגיע מתוך שרוצה להטיב עם חבירו, או  וזה צריך להיות ההבחנה אצל כל איש, האם מה כיבוד,

שלום בין איש לאשתו  איזה נגיעה ומלביש אותו באיזה טובה וכדו', וזה היה מעלתו של אהרן הכהן, שכל כולו היה למען הטיב עם הזולת ולהרבות 
הקב"ה ששלך גדולה משלהם, המעלה של רדיפת השלום שלא מתוך נגיעות אלא למען  ובין אדם לחבירו, אוהב שלום ורודף שלום, ולכן אמר לו

 , המעלה הזו גדולה משל הקרבת קרבנות הנשיאים.להטיב את הנרות נר ה' נשמת אדם
לו על  וברמב"ן על התורה מקשה על דברי המדרש שהביא רש"י, וקושייתו במה נתיישבה דעתו של אהרן, ובמה ניחם אותו הקב"ה בזה שאמר

ס הדלקת הנרות שלך גדולה משלהם, והרי היה לו הרבה עבודות שייחדו לו כגון הקרבת הקטורת, ומנחת חביתין, ובעבודת יום הכיפורים שהיה נכנ
 לפני ולפנים, וכו' וכו', אלא מתרץ הרמב"ן שניחמו הקב"ה במצוות נר חנוכה שיבוא ע"י בני בניו החשמונאים, ומכאן רמז לנר חנוכה.

ועוד דמה ענין נר חנוכה ל דברי הרמב"ן צריך ביאור, דלפי תירוצו עדיין קשה למה לא ניחמו בשאר עבודות המקדש שהיו כשרים רק בכהן גדול, אב
ה ה הילפרשה זו והיכן רמוז כאן נס חנוכה, אלא יש לבאר לפי דבריו, שאהרן הכהן חלשה דעתו על מה שלא היה לו חלק ב'חנוכת המשכן' והיינו שרוצ

שחינוך המקדש בעת נס בענין חינוך וראשית דבר, ובזה ניחמו הקב"ה שאמר לו,  ליטול חלק בראשית וחנוכת המשכן דייקא, משום שיש מעלה יתירה
 חנוכה תבוא ע"י החשמונאים שהם מבני בניו של אהרן הכהן.

אין אנו עדיין יודעים האם טוב הוא או לא, אבל באחרית דבר שבראשית הדבר ופירשו המפרשים על הפסוק )קהלת ז, ח( טוב אחרית דבר מראשיתו, 
אחרי שנגמר הדבר בכי טוב, סימן יפה שראשיתו ותחילתו היה בכי טוב, וזה ענין החינוך שאחרי שרואים שבמשך הדורות הבאים נמשך ההארה 

ני בניו של אהרן היה בכי טוב, ובזה התיישבה דעתו וההתעוררות בימי החנוכה, סימן הוא שהחינוך וראשית הדבר שהיה בעת החשמונאים שהיו מב
 של אהרן הכהן.
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שחביב קרבן אהרן כקרבן הנשיאים,  ובספה"ק שפת אמת בפרשת צו על הפסוק )ויקרא ו, יב( זה קרבן אהרן, מביא את דברי המדרש )ויק"ר ח, ג(
חביתין שהביא תמידין כסדרן בכל יום, לקרבנותיהם של השוה המדרש את קרבנו של אהרן מנחת דכתיב זה קרבן נחשון, ע"כ דברי המדרש, 

הנשיאים וחביבים לפני המקום, ונתקשה השפ"א בדברי המדרש, דהרי לכאורה סתירה הוא לדברי המדרש שהביא רש"י בפרשתן שחלשה דעתו של 
 חלשה דעתו.אהרן, והרי אם השוה את קרבנותיהם למה 

הכהן בשביל המעלה שהיה בקרבנותיהם של הנשיאים, שהם היוו המשך התעוררות והתחדשות ולכן מסביר השפת אמת, שחלשה דעתו של אהרן 
העבודה במשכן ה' להמשיך את ההתעוררות שהיה בעת הקמת המשכן, וע"י שהקריבו הנשיאים את קרבנותיהם המשיכו את ההתעוררות כל אחד 

ולכן חלשה דעתו ובזה נתקנא אהרן , ישו בנפשותם התקרבות להקב"הכדכתיב ויקריבו נשיאי ישראל שהרג לשבטו שלא להרדים את ההתעוררות
 .הכהן שרצה גם להמשיך לבני שבטו את התעוררות הקמת המשכן שימשיכו באותו התעוררות ולהיות כמצוות אנשים מלומדה

התחדשות בכל יום והרשימה נשאר לדורות, הרי הוא ובזה פייסו הקב"ה וניחם אותו באמרו לו שלך גדולה משלהם, עבודתך בהטבת והדלקת הנרות 
 ואינך צריך עבודה מיוחדת לעורר את לבב בני שבטו, שבכל יום ויום מתחדשים ההארה וההתעוררות.

ומאמריה משמם של צדיקים על הפסוק ויעש כן אהרן, ומפרש רש"י מגיד שבחו של אהרן שלא שינה, והתקשו למה שישנה אהרן את ציווי ה', ומה 
, אלא להורות כי אהרן התאפק ולא הוציא את התלהבותו במעשיו כדי שלא ישנה ח"ו מציווי ה', וכמו שמספרים על הרה"ק הקדושת לוי שבחו בזה

שבעת שהתחיל במצוה מיד היה נתלהב ומרוב התלהבות היה יכול להפוך את המנורה או בשאר המצוות, וזה בא להגיד שבחו של אהרן שעל זיע"א, 
 ולה עכ"ז התאפק שלא ישנה מציווי ה'.אף התלהבותו הגד

מה אופנים את דברי רש"י מגיד שבחו של אהרן שלא שינה, ואחד מהם הוא ע"פ שדברנו לעיל, שעבודת כובספה"ק שפת אמת פירש בכמה אנפין וב
אדם להתעורר בפעמים ולא ייעשה כמצוות אנשים מלומדה, ורגילות בני אהרן בהדלקת הנרות היה להמשיך בכל יום התחדשות והתעוררות 

הראשונים שעושים את המצוה, אבל לאחר כמ"פ נעשה כהרגל ולא מתעוררים כבתחילה, ובנר החמישי של חנוכה הרי הוא לא כנר הראשון שכל 
ממש, ומוסיף יום ויום היה בעיניו כחדשים אחד מתלהב ומעורר לבבו במצוה זו, אבל לא כן אהרן שלא שינה מלשון שינה, שלא נרדם בעבודתו, וכל 

השפת אמת לומר שלכן בא אליו בכל יום השגות ומעלות חדשות, שהרי אמרינן אם שמוע בישן תשמע בחדש, שאם האדם מוסיף על עבודתו הרי 
 ניתוסף לו עוד ועוד כפי עבודתו.

את שולחנו הטהור בשבת קודש ומספרים על הרה"ק מקלויזנבערג זיע"א שמיד בסיום מלחמת העולם, כששהה עדיין במחנות באירופה ערך שם 
ושהו שם מתי מעט שנשארו, והוא קידש על היין ברוב התלהבות דקדושה כמו ששוהין כאן אלפים מחסידיו, שאלו אותו הרי נמצאים כאן רק ממש 

אנכי עורך את שולחני לפני מתי מעט ולמה לו כל עבודתו, ענה להם 'אם הייתי מקדש לפני החסידים, אז נכון שאלתכם ולא הייתי צריך להתלהב, אבל 
 ה' ומקדש את השבת, אין נפק"מ בין מתי מעט לרבבה.

מספרים על הגאון רבי שלמה היימאן זצ"ל מראשי ישיבת תורה ודעת, שפעם בעת שירד שלג בחוצות העיר הופיעו רק שני תלמידים בישיבה, כן ו
כאילו נמצאים כל תלמידי הישבה, שאלו אותו תלמידיו הרי אם נמצאים רק שני  ובהגיע זמן מסירת השיעור, עלה לדוכן ואמר את השיעור באותו אופן

די תלמידים בישיבה היינו יכולים ללמוד את אותו שיעור בחברותא עם ראש הישיבה והיה לנו יותר לתועלת, ענה להם, איני מוסר את השיעור רק כ
אתכם איך למסור את השיעור בבוא העת כשאתם תהיו ראשי ישיבות ומגידי  ללמד אתכם את הסוגיא הזאת אשר אנו עומדים בו, אלא רצוני ללמד

מסדר  שיעורים, ע"כ אין נפק"מ בין אם נמצאים כל תלמידי הישיבה ובין אם נמצאים רק שני תלמידים, ולעניינינו רואים את הענין שלא להרפות ח"ו
 התחדשות.באותו חיות והתעוררות ו היום ובכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים

שהנשיאים הביאו רק פעם אחת את החינוך וההתחדשות להמשיך את ויכולים באלו הדברים גם לפרש את דברי המדרש שלך גדולה משלהם, 
התעוררות הקמת המשכן, אבל אהרן המשיך בכל יום ויום את ההתחדשות וההתעוררות, וגם יכול להיות שלכן הביא אהרן מנחת חביתין שהוא מנחת 

 מביא הכהן בפעם הראשון לעבודתו, שהרי בכל יום ויום חידש את עבודתו בהתחדשות והתעוררות.חינוך ש
ואם האדם ירגיש את גדולת ומעלת העבודה בוודאי יעשהו בכל יום בהתחדשות והתעוררות ולא יעשהו כמצוות אנשים מלומדה, ואם יחשוב האדם 

 יות.בזה הדבר בוודאי יקל עליו לעבוד את ה' בהתחדשות ובח
ילך וכדי שיוכלו לעמוד בזה שיעשו הכל בהתחדשות ובחיות בכל יום תמיד צריך האדם להזהר על סדריו שיהיה מסודר הן בשכבו והן בקומו, וצריך ל

לישון בזמן כדי שיוכל לקום בזמן ולעבוד עבודתו בקודש, ואומרים משמו של הרה"ק ר' יעקב מפשעווארסק זיע"א, לבאר על מה שאמרו חז"ל 
מ', שהגולל נוטל שכר כנגד כולן, שיש אנשים שאכן יודעים איך לפתוח את הגמ' ולשבת ללמוד, ויש יודעים ללמוד, אבל אינם יודעים לסגור את הג

היינו ד היינו שאינם יודעים להיות מדוייקים בזמן וללכת לישון בזמן כדי שיוכלו לעבוד את ה' גם ביום המחרת ולא להתרשל ח"ו, ולכן היודע לגולל
 לסגור את הספר בזמן נוטל שכר כנגד כולן.

 ומספרים על הגאון הגדול רבי אהרן קוטלר זצוק"ל שפעם בהיותו על אם הדרך לגיוס כספים לטובת ישיבתו הקדושה, בחזרו בשעה מאוחרת בלילה,
ו וגם ישב ללמוד, הורה לו ראש הישיבה ישב ללמוד בחדרו שבבית האכסניא, בעל האכסניא בראותו את ראש הישיבה יושב ללמוד התבייש ממנ

 שילך לישון מפני שצריך לקום בזמן, לאחר שעזב ראש הישיבה את ביתו שאלו בעל האכסניא על הדבר, למה הורהו ללכת לישון בזמן שראש הישיבה
המחרת ולמלא את תפקידי, אבל מה עדיין יושב ולומד, ענה לו ראש הישיבה, שבאמת גם אני הייתי צריך לילך לישון כדי שאוכל להמשיך ליום 

יוכל אעשה ואיני יכול לישון ולהרדם כל זמן שעדיין לא למדתי ולכן יש לי היתר לשבת ללמוד, אבל סתם אדם פשוט צריך להזהר לדייק בזמנים וכך 
 לעבוד את עבודתו ולעשות את תפקידו.

דש, שלא יבזבז את זמנו בלילות, אלא להזהר על הזמנים, וכך יוכל גם וזהו העצה היעוצה לכל אחד הרוצה שלא יתרשל ולא יתרפה בעבודתו בקו
 לעבוד את ה' ביום המחרת בכוחות מחודשים ובהתחדשות וחיות.

שנחדש את עבודתינו, ובכל יום ויום יהיו בעינינו כחדשים, יזכנו ה' להגיע אל המעלה האמיתית של עבודת ה' בשלום ושלוה, ובמהרה נזכה שע"י ויה"ר 
 .להקרבת הקרבנות והדלקת נרות המקדש בביאת גואלינו, בב"א

 347-526-9027כל הערות והארות בענייני שיעורי תורה שע"י חברת מבקשי השם נא לפנות למוה"ר דוד אליהו שפיצער נ"י 


