
מלמד שלא שינה

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

ְּפֵני  מּול  ֶאל  ַאֲהֹרן  ֵּכן  "ַוַּיַעׂש 
ַּכֲאֶׁשר  ֵנֹרֶתיָה  ֶהֱעָלה  ַהְּמנֹוָרה 
ִצָּוה ה' ֶאת ֹמֶׁשה" )במדבר ח, ג(.

דרשו רבותינו )תורת כהנים לד, הובא ברש"י( ויעש כן אהרן 
קושיית  ידוע  שינה.  שלא  אהרן  של   שבחו  להגיד 
המפרשים מהו השבח הגדול שלא שינה אהרון הכהן 
בהדלקת  יש  מיוחד  קושי  ואיזה  יתברך,  ה'  מציווי 
שלא  כך  על  אהרון  את  לשבח  שיש  במשכן  המנורה 

שינה מסדר ההדלקה? 

למקום  נכנס  הכהן  כשאהרון  הוא,  התירוצים  אחד 
לכוון  עליו  היה  המנורה,  את  להדליק  כדי  הקודש 
מלבד  המנורה,  בהדלקת  ומורכבות  מיוחדות  כוונות 
דבר  היה  לא  וזה  עצמה,  המנורה  הדלקת  מעשה 
את  המקובלים  בסידורי  לראות  שניתן  כפי  פשוט, 
הכוונות המיוחדות שיש לכוין בעת הברכות או קריאת 

הפסוקים )כוונות הרש"ש, כוונות האר"י וכדו'(. 

סדר  כל  את  עשה  הכהן  אהרון  אהרון"  כן  "ויעש 
ההתרגשות  כל  אף  על  ובשלמותם  כתקנם  הכוונות 

הגדולה בעת הדלקת המנורה, וזהו שבחו.

פעמים שמגודל ההתרגשות והמעמד בו נתון האדם   
עלול הוא להתבלבל ולשנות ממעשיו. זכרוני שפעמים 
רבות כשהיו נכנסים אנשים אל חדרו של מורנו ורבנו 
ברכתו,  את  לקבל  כדי  זצוק"ל  יוסף  עובדיה  רבי  מרן 
ובקושי  אותם  אוחזת  הייתה  גדולה  והתרגשות  רעדה 

שהיו מסוגלים לברך על כוס השתייה 
ואם  ההמתנה,  בחדר  לפניהם  שהוגש 
כן ודאי שמעלה ושבח הייתה באהרון 

השכינה  השראת  למקום  שנכנס  הכהן 
קיים  והמורא  ההתרגשות  כל  אף  ועל 

את מצוות ההדלקה כהלכתה. 

)המכונה  מברדיצו'ב  יצחק  לוי  רבי 
לומר  היה  רגיל  ישראל"(  של  "סנגורם 

להטיב  למקדש  נכנס  היה  הוא  שאם 
שהיה  ודאי  ולהדליקם  הנרות  את 
מתבלבל מחמת ההתלהבות והמעמד 
את  מההתרגשות  שופך  והיה  הגדול 
הפתילות  את  ומשקיע  ארצה  השמן 
וכל כולו מתלכלך, ואילו אהרון הכהן 
ועל  העבודה  בסדר  ורגיל  בקי  היה 
אף ההתלהבות הגדולה עשה את כל 

שלא  "מלמד  שבחו:  וזהו  מופלאה  בדייקנות  הנדרש 
שינה"!

וכן מסופר על הגאון רבי שלמה לניאדו )חי לפני כמאתיים 
"בית  ספר  בעל  שבחלאב,  צובא  בארם  כאב"ד  וכיהן  שנה  וחמישים 

דינו של שלמה" ועוד ספרים רבים אחרים, והיו רגילים לכנותו "המלך 

כחזן  לעמוד  רגיל  שהיה  החיד"א(,  מרן  של  דורו  בן  שלמה", 

מאריך  והיה  הנוראים  הימים  בתפילות  התיבה  לפני 
בתפילתו ומכוון כוונות רבות ואף תוקע בעצמו בשופר 

ומוציא את הציבור ידי חובתם.



ז׳׳ל,  בן מלכה  ר' יגאל  ז׳׳ל,  בן רחל  ז׳׳ל, יעקב  ז׳׳ל, מרים בת רחל  ירדנה   בן  אור אורי  העלון מוקדש לעילוי נשמת: 
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל

להתפלל  עוד  היה  יכול  ולא  הרב  נחלש  ימיו  בערוב 
רבי  הגאון  לבנו  קרא  כמנהגו,  הכנסת  בבית  ולתקוע 
אפרים )בעל ספר "דגל מחנה אפרים"( וביקשו שיכין עצמו 
לתקוע בשופר בראש השנה בבית הכנסת במקומו. 

במשך  עצמו  את  והכין  אביו  לבקשת  הבן  שמע 
שלושים ימי חודש אלול לקראת המצוה החשובה, אך 
כשהגיע המועד המיוחל ובירך את ברכת "לשמוע קול 
שופר" בהלה נפלה עליו, התבלבל ולא הצליח לתקוע, 

לאחר דקה או שתיים התעשת והתחיל בתקיעה.  

לאחר שחזר מהתפילה שאלו אביו הגאון רבי שלמה 
התכונן  שהוא  השיב  הבן  בשופר,  תקע  כיצד  לניאדו 
רבות לתקיעה זו אך כשבא לתקוע בשופר ראה סביבו 
ִמן  ֶאָחד  ֵאַלי  ַוָּיָעף  מעלה,  מלאכי  של  גדודים  גדודים 

ו(, וזה  ו,  ָרִפים )מושאל מישעיה  ַהׂשְּ
התבלבל  ולכן  בהלה  לו  גרם 

בתקיעות.

"פלא עליך", השיבו אביו, "הרי אנו אומרים ביהי רצון 
מלאכי  את  מזמינים  שאנו  השופר  תקיעת  שקודם 
מעלה הממונים על התקיעות, אתה בעצמך מזמין את 

המלאכים ונבהל מהם?"

ואם כך ראה רבי אפרים לניאדו, מה היה רואה אהרון 
כניסתו  בשעת  סובבהו  ושרפים  מעלה  מלאכי  הכהן, 
למשכן ה', מקום אש שלהבת קודש, ובשעת הדלקת 
ולא  טעה  ולא  ברוחו  אהרון  שלט  ואעפ"כ  המנורה 
שינה מאומה, אלא היה רגיל ובקי בסדר העבודה, וזהו 
שבחו-שלא שינה! )כל הנ"ל מבוסס על דברי מורנו ורבינו מרן 

רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, כרכא דכולה ביה(. 

ניתן לצפות 
בשיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט”א   

בימי שלישי וחמישי בשעה 21:00

“אור החיים”  ישיבת  חי באתר   בשידור 
orhachaim.org

כמו כן ניתן להאזין בשידור חי 
גם דרך הטלפון: 02-6400000  )שלוחה 9(

שבת שלום לכל בית ישראל

כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על 
העיקר ופוטר את הטפלה, כיצד, כגון 

מחמשת  אחד  קצת  בו  ועירב  שבישלו,  כרוב  או  לפת 
מיני דגן כדי לדבקו, מברך על הלפת בורא פרי האדמה, 
אותו  שמערבים  דבר  שכל  הלפת,  אל  טפל  שהקמח 
לו  להשוות  או  בתבשיל,  טוב  ריח  ליתן  כדי  או  לדבק 

מראה נאה, הרי זה טפל )הרמב"ם פ"ג מהל' ברכות ה"ו(. 

או  להטעימו,  בשר  בו  שמערבין  אורז  תבשיל  וכן 

הנקרא  אחר  ירק  או  התבשיל,  להטעים  גזר  חתיכות 
ופוטר את הבשר ואת הירק  באמיה, מברך על האורז 
תחלה,  הבשר  את  לאכול  רוצה  אם  כן  ואע"פ  שעמו. 
יברך עליו שהכל ויאכלנו, ושוב יברך במ"מ על האורז 

)הרמ"א בהגה סי' ריב(. 

וכן אם רוצה לאכול את הירק תחלה יברך עליו בורא 
פרי האדמה, ואחר שיאכלנו יברך במ"מ על האורז.

הלכות ברכות - דיני עיקר וטפל


