
 

 האם יש איסור להסתכל
בידי הכהנים משום 

 השראת השכינה
כהן שיש בידיו מומין לא ישא  [מגילה כ"ד:]תנן 

את כפיו ר' יהודה אומר אף מי שהיו ידיו 
צבועות סיטים לא ישא את כפיו מפני שהעם 

 מסתכלין בו.
ופי' רש"י לפי שהעם מסתכלין בו ואמרינן 

המסתכל בכהנים בשעה  [ט"ז.]במסכת חגיגה 
עיניו כהות לפי שהשכינה שנושאין את כפיהן 

 שורה על ידיהן.
אמרינן בגמ' דרש ר' יהודה  [בחגיגה]והנה התם 

ברבי נחמני מתורגמניה דר"ל כל המסתכל בג' 
דברים עיניו כהות בקשת בנשיא ובכהנים 
וכו', בכהנים בזמן שבהמ"ק קיים שהיו 
עומדין על דוכנן ומברכין את ישראל בשם 

 המפורש.
אן קשה על פרש"י מכ –וכתבו שם התוס' 

על ההיא דתנן ידיו  [דף כ"ד:]דפ"ג דמגילה 
בוהקניות לא ישא כפיו ופי' משום שהעם 
מסתכלין בו ואמרינן בחגיגה המסתכל 
בכהנים בשעה שנושאין את כפיהן עיניו 
כהות, והא ליתא כדמסקינן דוקא בזמן 
שבהמ"ק קיים ואילו התם בגבולים וכו', 

סר משום הסח ונראה לפרש שאף בגבולין מית
הדעת, והכי איתא בירושלמי דהתם א"ר יוסי 
הדא אמרה שאסור להסתכל בכהנים בשעה 
שהם מברכין את העם א"ר חגי כלום אמר 
אלא משום הסח הדעת אנא מסתכל ולא 

 מסחנא דעתאי.
כתב דבשעה שהכהנים  [או"ח סי' קכ"ח]ובטור 

מברכין העם יהיו פני העם כנגד הכהנים ולא 
 יסתכלו בהם.

וכתב שם הב"י דאין לפרש האיסור משום הא 
דאמרינן בחגיגה שהמסתכל בכהנים עיניו 
כהות, דהאי מפרש התם דהיינו דוקא בזמן 
שבהמ"ק קיים והיו עומדים על הדוכן 
ומברכין את העם בשם המפורש, אלא דמקור 

[פ' קורא את המגילה האיסור מדאמרינן בירושלמי 
בשעה שהם שאסור להסתכל בכהנים  עומד ה"ח]

 מברכים את העם משום הסח הדעת.
כתב לבאר  [מגילה כ"ד:]אולם בתוס' הרא"ש 

הא דאמרינן במשנה מפני שהעם מסתכלין בו 
שאע"פ שאין עיניו כהות עתה כמו בזמן  –

שבהמ"ק קיים, דבזמן שבהמ"ק קיים עיניו 
כהות מפני שהיו מברכין לישראל בשם 
המפורש אבל עתה שאין מברכין לישראל 
בשם המפורש אין עיניו כהות, אפ"ה אין 
מסתכלין בהם מפני שהקב"ה מציץ מבין 
קשרי אצבעותיהם שנאמר משגיח מן 

 החלונות מציץ מן החרכים.
וז"ל:  [סי' כ"א]וכיוצ"ב כתב הרא"ש בפסקיו 

ומה שחולקין אצבעותיהן זהו לפי המדרש 
מציץ מן החרכים ששכינה למעלה מראשיהן 

עותיהן, ומכוונים ומציץ מבין חרכי אצב
לעשות ה' אוירים בין שתי אצבעות לשתי 
אצבעות ובין אצבע לאגודל ובין גודל לגודל 

 לקיים מציץ מן החרכים.
תאנא  – [פרשת נשא קמ"ז ע"א]וכן הוא בזוהר 

אמר ר' יוסי בשעתא דכהנא פריס ידוי אסור 
ליה לעמא לאסתכלא ביה משום דשכינא 

דישא רמיזא שריה בידוי וכו', משום דשמא ק
באצבען דידוי ובעי בני נשא לדחלא אע"ג 
דלא חמאן שכינתא לא בעאן לאסתכלא 
בידייהו דכהני בגין דלא ישכתחון עמא 

 חציפאן לגבי שכינתא.
אחר כן מצאתי דעמד בענין זה בנזירות 

כתב:  [סי' קכ"ח ס"ק ל"ה]שמשון, דהנה במג"א 
 [ס"א]ועיין סימן רכ"ט  –ולא יסתכלו בהם 

דלשון להסתכל משמע דוקא  דמשמע
להסתכל הרבה אסור, אבל ראיה בעלמא לא 
מיתסרא. אך נוהגין שלא לראות כלל, ואפשר 
דעבדי זכר למקדש דהתם אפילו ראיה בעלמא 
הוי אסורה משום כבוד השכינה, ואם נסתכל 

 הרבה במקדש עיניו כהות.
וכתב ע"ז הנזירות שמשון: ואפשר דעבדינן 

[ח"ג ר סוף פרשת נשא אכן בזוה -זכר למקדש 
משמע אפילו בזמן הזה שכינה שורה,  קמ"ז א']

ומשום כבוד השכינה. וא"כ מה שכתוב 
דוקא בזמן בית המקדש, היינו  [ט"ז.]בחגיגה 

עיניו כהות. ובזה מיושב מה שהקשו תוספות 
[כ"ד: על רש"י שפירש במגילה  [שם ד"ה בכהנים]

 גם בזמן הזה משום שכינה. ד"ה כהן שיש]
אחר שהביא [ס"ק ק"מ] יוצ"ב כת' הכה"ח וכ

ולפ"ז החילוק הוא בין  -דברי הזוהר הנזכר 
זמן בהמ"ק לזה"ז הוא משום דבזמן בהמ"ק 

 עיניו כהות ובזה"ז רק משום כבוד השכינה.
ומ"מ למעשה אפשר דאנן לית לן נפ"ק בדבר, 
דכיון שכבר נתפשט המנהג בא"י שהכהנים 

כ תו י"ל מכסים את ידיהם בשעת הברכה, א"
 דליכא לאסור בראיה מצד כבוד השכינה.

 -שכתב  [ס"ק קמ"ג]וכן מבואר בדברי הכה"ח 
כיון דשכינתא שריא על האצבעות ראוי 
לכסותן כדי שלא יסתכלו בהן ונקראין עמא 
חציפאן, ע"כ. ומבואר בדבריו דבכה"ג שידי 

  בס"ד

 מיקתאעתא מעש
 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / "בה'תשע פ' בא -'פחגליון 

  קברי צדיקיםעל להתפלל  סכנהלמקום  האם מותר ללכת
שהיה מתפלל בדרך בא שר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום, המתין לו עד שסיים  חדמעשה בחסיד א (לב:) בברכותנינו ש

(דברים פ"ד פס' "רק השמר לך ושמור נפשך" וכתיב  (דברים פ"ד פס' ט)פלתו א"ל ריקא והלא כתוב בתורתכם תפלתו לאחר שסיים ת

 "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", ע"כ.  טו)

(או"ח סי' סו ס"ק א)  בט"ז באמת כבר עמד בזהלכאורה צ"ע איך הכניס אותו חסיד את עצמו בסכנה ועבר על "ונשמרתם". וו

כיון שהיה בטוח שיקבל ד (סי' קד ס"ק א) במ"אוכ"כ  .דע שיפייסנווה יימשום שה "ונשמרתם"עבר על  אותו חסיד לאוכתב ש

  .(שם ד"ה מעשה בחסיד) הצל"חוכעין זה כתב  תשובתו שפיר עביד.

בשם (ערך שמירה)  פלא יועץהגדולה מזו כת' ו. המסכן עצמו עובר על "ונשמרתם"דהנ"ל מוכח והמ"א הנה מדברי הט"ז ו

 . רשים שאותו חסיד נפטר מהעולם משום שעבר על "ונשמרתם"המפ

' יאפוכן אמרו  כו'בתפלה אע"פ שמסתכן בנפשו בטוב עושה  ל עצמואם אדם מחמיר עכתב ד )זפש(סי' ת בספר חסידיםיהו מ

כא: ד"ה בין עירו( תוס'כה"ג כתבו שאותו חסיד החמיר ע"ע, וב (סי' סו אות א) הא"רנקט  וכן. "כנחש כרוך על עקבו לא יפסיק, ע

 "חסיד"ד(נר שלישי פי"ח)  מנורת המאורוכן איתא בספר  ,גבי ר"ע שאמר מוטב שאמות מיתת עצמי ואל אוכל בלא נט"ימוטב) 

 ., וחסד יסובבנהו, ע"כ' בסכנה גמורהיאפאשר כל ימיו זהיר במצוה מחמיר 

רשאים להחמיר הם "יעבור ואל יהרג" דס"ל דאף בעבירות שנאמר עלי אזיל בסי' רי"ט לשיטתוהנ"ל שהס"ח י"ל ד לאא

וטעם המתירים להחמיר במקום [ .כנס בסכנה עבור המצוהימותר להחמיר ע"ע ולהדוע"כ ס"ל  ]שם ברית עולםעי' [ ולהיהרג

פק"נ י"ל דס"ל ש"וחי בהם" במקום מסירת נפש אינו חיוב לשמור נפשו אלא "פטור" הוא שחידשה התורה שרשאי לעשות 

אבל האוסרים להחמיר למסור  .(יומא פה. ד"ה אמר) ובתוספת יוה"כ (יו"ד סי' קנז אות א) בלבושק"נ, וכן מבואר העבירה במקום פ

דהיכן דאמרינן יהרג ואל ש להעיר י. ו(יסה"ת ה, ה) בקרית ספרוכן מבואר נפשו כמבואר לקמן, י"ל דס"ל דוחי בהם הוי חיוב. 

(יסה"ת  ברמב"ם ,רצו)-רצה מצוות ( בחינוךם העבירה גופא דהרי אנוס הוא, עיין יעבור היינו מטעם מצות קידוש ה', אבל לא משו

  .](ליפשיץ סי' לח מאות ג) בחמדת שלמהועי'  .(שמות שאילתא מב) ובשאילתות ד)-פ"ה ה"א
(סוף בן  יהנמק" שאסור להחמיר ע"ע ויעבור ואל יהרג ואם לאו מתחייב בנפשו. וכן דעת (יס"ה פ"ה ה"א, ד) הרמב"םדעת מנם א

אלא שכתב שאם הוא אדם גדול חסיד וירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש את השם ולמסור ( סורר ומורה יח.)

  וא"כ י"ל דלעולם אסור לסכן עצמו לצורך מצוה. ).עצמו

היינו  ,שובתוהיה בטוח שיקבל תכי  עבר על "ונשמרתם"לא  שתירץ דאותו חסידכתב בדעת המ"א הנ"ל  (שם) במחצה"שוכן 

 וע"כ מי שאחיו מתו מחמת מילה מותר לו להחמיר למול לדעה זו. החת"ס וכ"כלהחמיר ולמסור א"ע למיתה.  'האוסרים'לפי 

עבירו על דבר תורה ההרי היכן שלא מכוונים לד (יו"ד סי' קיח) והכת"ס (ברכות לב: ד"ה פסקא) הראש יוסףקושית  "זעקשה דאלא [

 . ], וצ"עאר לקמןכמבו אסור להחמיר ע"ע
שהביא  (שם) ברמ"א 'ועי[עבירו על דת. השפסק שרשאי להחמיר ע"ע אם העכו"ם מכוין ל )יו"ד סי' קנז סע' א( בשו"עעיין הנה ו

שמותר להחמיר ע"ע אלא  שכוונת הרמ"אמבואר  (שם) ובלבוש. מה שתמה עליו (ס"ק י) בביאור הגר"א ועי'. נמק"י הנ"להדברי 

הביא דעת הב"ח שנקט כדברי  (ס"ק א) והש"ךורואה שהדור פרוץ בכך שרשאי לקדש את השם.  'גדול וכו דכ"ש באם הוא אדם

 יוצא דלפי השו"ע רשאי לסכן עצמו לצורך מצוה. (לפי דברי המחצה"ש הנ"ל) ולפ"ז. דלפי הענין מורים לו]הרמב"ם וסיים 

עשה דאותו חסיד דאפי' בדבר שיש בו מצוה דאמרי שלוחי שלמד מהמ )ד"ה ואם רז"לסי' א ד"ה הצעיר ו(ר ברשב"ש שו"מולם א

, (סע' ה) שו"עוה .ססי' עה) "ע(אה הב"י ווהביא לסכן עצמו. אסורוהיכא דשכיח היזיקא צריך לשמור עצמו  , מ"מאינן נזוקין המצו

(שער  בשל"הובדרך זה מבואר . (ברכות לב: ד"ה פסקא) בראש יוסףולשיטתו אזיל [. (תיבת גמא, וישב אות ב) הפמ"ג וכן דעת .עיי"ש

. רשאי שמבואר להדיא שמי שרוצה להחמיר להסתכן עבור לעלות לא"י (סי' ג ד"ה והעליה) ברשב"שאולם עי' . האותיות אות ק קדושה)

כו (סי'  במעיל צדקהדחכמי ישראל היו מסכנים בעצמם לעבור נהרות כדי ליכנס לא"י. ועי' (ח"ג סי' רפח)  בתשב"ץוכן נקט אביו 

שכת' שגדולים המחברים כתבו שאפי' במקום סכנות גדולות בדרכים הרוצה בעצמו לנסוע אין מוחין ד"ה וגם מגדולי המחברים) 

 .בידו כי לבו שלם ובטוח בה' ששומר מצוה לא ידע דבר רע]
 במאיריועיין  .סכנה ודלא כהבנת המחצה"ש הנ"לכנס בילהאסור  ל עצמודאף לדעת הסוברים שרשאי להחמיר ע נמצאלפ"ז ו

שכתב שהטעם דשלוחי מצוה אינן נזוקין לא אמרינן במקום דשכיח היזיקא הוא משום שאין (יומא יא: סד"ה כל מקום שיש סכנה) 

משמע שמותר (סי' רמח ס"ק יד)  המ"אשמואע"פ [ .הקב"ה רוצה שיהא מוסר עצמו לסכנה ולסמוך על הנס בשביל קיום מצוה

שאין כוונת המ"א דיש חשש סכנה ממש שהרי  (או"ח ח"א סי' קכז ד"ה ומש"כ המ"א) באג"מר כתב להסתכן למען קיום מצוה. כב

ין עכשיו בשינוי לשון קצת וז"ל: ועפ"ז סומכהביא דברי המ"א  (שם ס"ק כו) המ"בבכה"ג המחמיר מתחייב בנפשו, עיי"ש. וכן 

 .](ק' סי' ז ענף ד אות א) במחת שלמהשמסכנים בעצמם "קצת". ועי' 
הקשה שועיי"ש [ לכו"ע אסור למסור נפשו בכה"גדדחה דברי המחצה"ש הנ"ל  (או"ח סי' רס ד"ה ואיתא באו"ח) מהר"ם שיקהוכן 

שחולה שיש בו סכנה שאמרו לו הרופאים  כתב מא) '(סי בעונג יו"טו .], ועיין מה שתירץדקא' ר"ט וסכנתי בעצמי (מג) ברכותדמהא 

סתפק לפי מועיי"ש ד ."ח המצוהד[אולם אם בסוף לא הזיק לו יצא י ."בהםוחי "על שאם יאכל מצה יסתכן אם אכל עבר 

(או"ח סי' קס ד"ה ע"ד השאלה  במהר"י אסאד וכן .אפשר דלא יצא מטעם מצוה הבא בעבירהדלהחמיר במקום פק"נ  ריםסואה

 שכת' תריח ס"ק ה) '(סי במ"ב עוד 'ועי .ב)(חי"ב סי' מג בשולי המכת בציץ אליעזר ועי'כתב דעובר בכה"ג על וחי בהם.  על החולה)

 ,רוצה להחמיר אחר שצריך לכך עליו נאמר את דמכם לנפשותיכם אדרוש (שיש בו סכנה) שאם החולה ,בענין אכילה ביוה"כ

 ].אלף קלט) '(ח"ד סי רדב"זב ועי'. שבת לחולה שיש בו סכנהלענין חילול  (סי' שכח ס"ק ו) וכ"כ שם
א מ"מ אם הוהפרטים בזה]  (ח"ו אסה"ד מע' אר"י אות א)שד"ח [עי' להשתטח על קברי הצדיקים צוה ללכת איכא מדעתה אף היכן מ

 פ"א ברכות( תפאר"י בשםכת'  ס"ק ג) קנז (סי' בפת"ש במום דליכא סכנה גמורה י"ל דשרי. וכןומ"מ  .במקום דשכיח היזיקא אסור

יקא ומצוה דעסיק בה אגוני מגני וראיה מר"ע שהכניס עצמו לספק מותר להכניס עצמו לספק סכנה היכא דלא שכיח היזש )מ"ג

וכן מבואר בדדברי  כ.ע" ,סכנה בנט"י שהיה סומך א"ע שלא יניחו שומר האסורים למות בצמא כדאיתא בעירובין דף כ"א

 המ"א, האג"מ ומ"ב הנ"ל עכ"פ במקום שיש קצת סכנה.



 

הכהנים מכוסות תו ליכא איסור בהסתכלות משום כבוד 
 השכינה. 

 [סוטה לח:]הוסיף עוד בהאי ענינא דהנה לשון הגמ' ויש ל
 אמר ריב"ל כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בג' עשה.

כתב וז"ל: דוכן הנזכר בכל מקום הוא  [ס"ס קל]ובלבוש 
איצטבא בלשון ישמעאל, ור"ל האיצטבא שעומדים 
עליה הכהנים בשעה שמברכין, ולכן אומרים עולין לדוכן 

טבא לברך את העם. והביאו כלומר עולין על האיצ
והוסיף דעכשיו עולים על  ,[סי' קל מ"ז ס"ק ב]בפמ"ג 

 מעלות שלפני ארון הקודש.
מקום עמידת הכהנים  –כת'  [ש"ר פרשת תצוה ס"ה]ובבא"ח 

לברך הוא על האצטבא שאצל כותל המערב המתפללים 
כנגדו, כי משמעות "דוכן" ר"ל אצטבא. והמתרשל בזה 

ן לעמוד שם אלא עומד בקרקע שלא לעלות על הדוכ
ההיכל הר"ז משנה מדברי חז"ל, כי לא על חנם אמרו 

 חז"ל לעלות הכהנים על הדוכן.
וז"ל: ודע דצריך  [סי' קכ"ח ס"ק י"ג]וכיוצ"ב כתב בכה"ח 

לעלות דוקא על הדוכן אם אפשר ולא לעמוד על הארץ 
כיון דדבר זה נזכר בגמרא כמש"ל וכ"מ מסתמיות דברי 

 אין לשנות.הפוסקים ו
דהוא זכר  סי' קכ"ח] -[בוטשאטש ובביאור הענין כתב בא"א 

למעלות שהיו לכהנים וללוים בבית מקדש, ובדיעבד 
פשיטא שאין קפידא בזה אך לכתחילה נראה שמצוה מן 
המובחר לעלות על מדרגה ונכון שתהיה גבוהה ג' 

 טפחים. עכ"ד.
דהרב כתב משמיה  [סי' קכ"ח ס"ק י"ח]אולם בפתח הדביר 

לשון למודים דכתב משמיה דמוהרמ"ח דטעם הדבר 
דהכהנים יעמדו במקום גבוה הוא משום כבוד השכינה 

 השורה על ידיהם. ע"ש.
 

 [נכתב ע"י הרב ש.פ. שליט"א]
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 פניני מוסר
ביאור ענין חובת ההשתדלות 

 (המשך)בפרנסה 
 - ההשתדלות היא קנס כמס שפורע המין האנושי

כאשר ידע כי ודאי הבו על ה' לגמרי, "הבטחון והוא שישליך י
אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו, וכמו שאז''ל 

 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מ") .במאמריהם (ביצה טז
אין אדם נוגע במוכן ", וכן אמרו (יומא לח) "ראש השנה

 ,"לחבירו אפילו כמלא נימא
וכבר היה אדם יכול להיות יושב ובטל והגזירה היתה 

ימת, אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם, ואמר בזעת אפך מתקי
תאכל לחם, אשר ע"כ חייב אדם להשתדל איזה השתדלות 
לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון והרי זה כמס שפורע כל 

ע"כ אמרו יכול אפילו  המין האנושי אשר אין להמלט ממנו,
יושב ובטל ת"ל בכל משלח ידך אשר תעשה, אך לא 

וא המועיל אלא שההשתדלות מוכרח, וכיון שההשתדלות ה
שהשתדל הרי יצא ידי חובתו וכבר יש מקום לברכת שמים 

  ...ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות שתשרה עליו
כי כיון שעשה אדם קצת מלאכה משם והלאה אין לו אלא 
לבטוח בקונו ולא להצטער על שום דבר עולמי, אז תשאר 

 .ן לחסידות האמיתי ולעבודה התמימה."דעתו פנויה ולבו מוכ
  (מסילת ישרים פרק כא)

 - הקשר שבין חטא אדם הראשון לקנס ההשתדלות
"מדברי רמח"ל למדנו שרק לאחר חטא אדם הראשון נתקלל 
בקנס של 'בזיעת אפך תאכל לחם', ויש להבין את הקשר שבין 

 החטא לעונש של ההשתדלות...
האריז"ל שאדם הראשון  מו"ר הגר"א דסלר זצ"ל הסביר בשם

נכשל בעבירה לשמה, הוא אמנם ידע שכאשר יעבור על ציווי 
השם ויאכל מעץ הדעת התוצאה תהיה הגדלת היצה"ר, 
והרחבת שטח הבחירה, אלא שלא היה יכול לצייר לעצמו את 
המצב החדש שיתהווה לאחר החטא, והיה משוכנע שיבחר 

ונו לעומת בטוב ויקדש שם שמים, ולא ביטל את דעתו ורצ
השי"ת, נמצא שרצה להיות עצמאי, לכן מידה כנגד מידה 
נענש להיות עצמאי ולעמול לפרנסתו בזיעת אפו, שלא כמו 

(הגר"ח לפני החטא שהמלאכים טרחו להכין לו את מזונו". 
  פרידלנדר, שפתי חיים מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקכו)

חטא אדה"ר שטעה שיפיק תועלת רוחנית מעבירה 
כט) מבאר -"רמח"ל (דעת תבונות עמ' כח - צווי ה'על 

שחטאו של אדם הראשון היה חסרון בהכרת היחוד, כי היה 
עליו לחזק בעצמו את ההכרה שאע"פ שעץ הדעת מושך 
ומפתה לאכול מפירותיו ולהפיק מכך תועלת, אך מכיון 
שהשי"ת אסר לאכול ממנו הוא רע גמור, ובסופו של דבר אי 

רה מאומה, ואם היה עומד בנסיון במשך אפשר להרויח מעבי
יום שישי היה מגלה את שליטת יחוד ה' והיה העולם מגיע 

 (שם עמ' תקכז)לתיקונו השלם". 

עונש אדה"ר לעסוק בסיבות טבעיות ולדעת שהכל 
"אדם הראשון לאחר שחטא נענש שגורש מגן עדן  - מאת ה'

ק והתגשם בעולם הזה החומרי, ותפקידו ונסיונו הוא לעסו
בסיבות גשמיות ולדעת שהכל מהקב"ה, להשתדל לפרנסתו 
ולהכיר ולהרגיש שבאמת לא ההשתדלות, לא המעביד, ולא 
הכשרונות של העובד הם המפרנסים אותו, רק הקב"ה לבדו 

 (שם עמ' תקכח) הוא הזן ומכלכל כל אחד ואחד".

לעסוק בגשמיות ולהכיר שאין  -נסיון ההשתדלות 
שחובת ההשתדלות היא נסיון "נמצא,  - ההצלחה ממנה

לאדם. חושב האדם בלבו יש לי מקצוע ואני עמל בכשרונותי 
לפעול ולעשות, ואני אכן מצליח, ובמבטי השטחי נדמה לי 
שהשתדלותי היא סיבת הצלחתי, אבל עלי לדעת ולהחדיר 
בלב שזה לא נכון, אלא הקב"ה לבדו הוא סיבת כל ההצלחות 

 ואפס זולתו.
בנסיון הוא במידת הכרת היחוד השלם א"כ שורש העמידה 

להרגיש שכל מה שיש לו וכל השגיו הם מאת ה'  -
וברצונו, ואי אפשר להרויח רווח אמיתי כלשהו ממעשים 

אלא אדרבה ההשתדלות היעילה ביותר  שהם נגד רצונו ית',
היא ע"י קיום רצונו בתורה ובמצוות שהן גורם מרכזי לכל 

 (שם עמ' תקכט)ברכה והצלחה". 
 

 בגליון הבא בעזהי"ת -שיעור ההשתדלות 
 
 

 עםאו ביום חול ברוב  ביחיד לבנה במוצאי שבתידוש ק
כן ו ".ין מברכים על הירח אלא במוצאי שבת כשהוא מבושם ובגדיו נאים"א ב)-(פ"כ ה"א סופרים במס'נינו ש

  ו."ססי' תכב טורב הביא
דהרואה הלבנה בחידושה בימי החול יפה להמתין עד מוצאי שבת כדי שכתב (סי' לה)  תרומת הדשןב ועי'

יהא לילות הרבה בחודש שאם יהא מעונן ב' ג' או  אלא דאם ליל מוצ"ש הבא לברך מבושם ובבגדים נאים
(שם  בלבוש וכתב .(סי' תכו סע' ב) השו"ע. וכן פסק זמן הברכה כה"ג אין להמתין, ע"כ ד' לילות אחריו יעבור

הוסיף דהיינו בגדי שבת, ו (אות יג) הא"ר ביארדכשמקדש הלבנה בחול יש ללבוש בגדים נאים. ו אות ד)
דראוי ללבוש בגדי שבת ולפחות ללבוש  הפר"חהביא בשם  (אות כד) בכה"חאולם  נוהגים כן. איןדלמעשה 

 .מצוה מן המובחרדלקדש הלבנה מבושם וכו' הוי  (ס"ק ד) במ"בועי'  ., ע"כהקפאה של שבת
דאע"פ שמדינא מותר לקדש אפילו ביחידי מ"מ לכתחלה מצוה  (שם על סע' ב ד"ה אלא) בביאור הלכהכתב ו

 .דברוב עם איכא משום "מצוה מן המובחר" כת'ש (כלל ה אות יז) "אבחיי ויעויין. ""ברוב עםלעשותה 
בא"א דברוב עם הוי בעשרה כמ"ש בביאור הלכה [ועיי"ש  כת' דהוא משום "הידור מצוה". (סי' ריג אות יג) ובשער הציון

ה להמתין ובפרט בחורף בימי העננים, דבשלשה נמי נקרא ברוב עם, א"צ בשביל עשר "אהחייולפי מה שהוכיח  ,(שם) מבוטשאטש
כתב דמצוה (סי' קלד ס"ק י)  ובמ"ב. שדרך חלון לא מצטרפים לרוב עם (ססי' תרצ) בביאור הלכהועי' עוד  .ע"כ. ועי' בזה בגליון פ"ד

 .]. והארכנו בכל זה בס"ד בגליון פ"דהדרת מלך כנס לבהכ"נ לראות כשמוציאין ומכניסין הספר תורה משום ברב עםהיל
עם בגדים נאים אבל ללא "רוב עם", או ביום חול מבושם ויש לדון כשבידו לקיים קידוש לבנה מוצ"ש ו

 "ברוב עם" אבל לא מבושם וללא בגדים נאים מה עדיף. 
הידור מצוה  מטעם " גופאברוב עם"דבר זה תלוי בהאם הידור מצוה עדיף מרוב עם. ואע"פ דלכאורה ו

 ,בגוף המקיים המצוה או בחפצא של המצוה מונחדזה  ,להידורהידור יש חילוק בין ד "ליהוא, מ"מ 
 . מקיף את קיום המצוהואינו אלא תא ומשום קיום מצוה בצו הידור משא"כ ברוב עם דהוא

לענין קדימה בברכות, דפת עכו"ם נקיה ופת ישראל אינה נקיה ודרך כתב  (סי' לב) תרומת הדשןב והנה
ני ביתו לאכול דוקא פת ישראל, על הבוצע לברך על פת נקייה החביב עליו הבוצע לאכול פת עכו"ם ודרך ב

 שהוא קודם לברכה, ע"כ. 
ונ"ל דבודאי אם יש א' מבני הבית שיכול לברך שיחלק ויתן לו לברך  (הגהות הטור רסי' קסח) המהרש"לוכתב 

", ע"כ. מבואר מצוה רהידועל פת של ישראל והוא יברך על הפת של עכו"ם וכה"ג מצוה להתחלק ויש בה "
דאע"פ דאם הבוצע יברך ויוציא את הרבים ידי חובתם, איכא משום "רוב עם" מ"מ עדיף להתחלק משום 

על פת השני דיש לו מעלה שהוא פת ישראל. וכ"כ תלמידו של  כוברי"הידור מצוה" דהיינו שהאחרים 
. ולפי דבריהם (אות א) הב"חכן נקט וסיים "וכן ראיתי אותו נוהג". ו (ח"ב סי' רפד) במטה משההמהרש"ל 

 .דהידור מצוה עדיף מרוב עםנמצא 
שמונח לפניו פת דמי  (לט:)הביא דינו של המהרש"ל לענין הא דאיתא בברכות  (סי' קסח ס"ק ב) שהמ"אלא א

החתיכות' מ'חטים' אפילו היא קטנה, אע"פ דודאי הפרוסה עדיפא כי היא מחיטים, 'ו'שלם' מ'שעורים' 
וכתב ע"ז המ"א דלפי המהרש"ל  ידי שניהם, מניח הפרוסה תחת השלימה ובוצע משתיהן יחד. מ"מ לצאת

אחד  פת לבד, אבל אם יש לו אורח עדיף שיתחלקו, והבעל הבית יברך עלנמצא כל זה אם הבעל הבית 
 השני.פת והאורח על 

ים שיברך א' לכולם ותמה עליו המ"א, דהאיך נעשה פשרה שלא נזכרת בגמ' דהא אפי' בית המדרש מבטל
ועוד דהא ליכא פלוגתא בזה דכו"ע ס"ל דפרוסה  .(סע' יד)משום ברוב עם הדרת מלך כמבואר בסי' רצ"ח 

דיותר טוב לקדש  )שם אות ח( העולת שבתשכת' לענין קידוש, וז"ל: כתב  ,ס"ק י)(סי' רעג  בתוס' שבת[ועי' חטים עדיפא, ע"כ. 
א' יקדש כל או"א בפנ"ע דמצוה בו יותר מבשלוחו, ע"כ. וליתא דהא אפי' בית המדרש מבטלין בעצמו ואפי' כולם מסובין על שולחן 

 . משום ברוב עם הדרת מלך כמ"ש סי' רצ"ח סע' י"ד מכ"ש הוא וכה"ג כת' המ"א ברסי' קס"ח ס"ק ב', עכ"ל]
ני ורק הבעל אורח פת השתירץ קושית המ"א שהמהרש"ל איירי שהבעל בית לקח פת א' וה (שם) בבגדי ישעו

 .עיי"ש משום ברוב עם, נמי וע"כ איכא ,ומוציא את האורח ידי חובה הבית מברך
ישע ליכא ראיה מדברי המהרש"ל דהידור דוחה מעלת "רוב עם". אלא  הנה אם נאמר כדברי הבגדיו

 מבואר להדיא שגם האורח מברך בפנ"ע ואינו יוצא ע"י ברכת הבעל (הובא לשונו לעיל)שבאמת במהרש"ל 
כתב ליישב קושית המ"א דלעולם אף אם כל או"א מברך  )שם( ובאבן העוזר[ .הבית, וא"כ מוכח דס"ל דהידור מצוה עדיפא

. אלא דכבר (סי' ח) רע"א 'ובח (סי' קסח) החת"ס בהגהותיולעצמו ועונה אמן א' על ברכת חבירו איכא מעלת של רוב עם. והביאו 
 ]. , עיי"שהארכנו בגליון פ"ד דלהלכה בכה"ג ליכא מעלת ברוב עם

ראיה דהידור עדיף מרוב הסכים לדברי הבגדי ישע, ולפ"ז להלכה אין  )מניח(שם ד"ה  שהביאור הלכהלא א
המהרש"ל יוצאים ידי הידור . שהרי לפי דבריו ע"י עצת הידורעדיף מ דברוב עםנמי ואין לומר דלפי דברי הבגדי ישע יש להוכיח [ .עם

לכאורה סותר דברי עצמו שהרי דשם בס"ק ט'  המ"א וידי ברוב עם, וע"כ לדעתו ודאי עצה זו עדיפא, ועיין. אלא דאכתי צ"ע בדברי
אם אינו נזהר מפת עכו"ם מברך על איזה מהם שירצה, וכתב ע"ז "אם אחד מיסב דכתב בענין פת של עכו"ם ופת קיבר של ישראל 

. וע"כ צ"ל דהמ"א מודה למהרש"ל )(שם) שפירש בדעת המ"א שכל אחד מברך בכה"ג בלבו"שועי' (בצע כל אחד על פת אחד" אצלו י
שהידור מצוה דוחה רוב עם הדרת מלך, אלא שלעיל דחה דבריו משום דס"ל דלא שייך הידור טפי ממה שמבואר להדיא בש"ס. ומ"מ 

  בס"ק ט'].שהמ"ב לא הביא דברי המ"א 
יקדש עמהם, אם לא ביום חול  הלבנה דאם הצבור מקדשיןכתב ש (סי' תכו אות כ) בשערי ציון מצינו באמתו

 , ע"כ. ומבואר דברוב עם הדרת מלך עדיף להידור מצוה.שיודע שבמוצאי שבת יהיה לו גם כן צבור
 אולם ,"ברוב עם"מעלת ללא  "מבושם"אלא דאכתי יש לדון כשעומד במוצ"ש ובידו לקיים קידוש לבנה 

להמתין ליום  האם עדיף לקדש מיד במוצ"ש או ,לא מבושם "ברוב עם"אם ימתין לימי חול יוכל לקיים 
משא"כ אם יקדש  ,, דהרי אם יקדש במוצ"ש איכא משום הידור מצוה ומשום זריזין מקדימין למצותחול

 מעלה שברוב עם.רק ב םשמקייחול ביום 
שנקט דיש לקדש הלבנה במוצ"ש כשהוא  (שם) השו"עכתב על  אלא) (סי' תכו על סע' ב ד"ה ביאור הלכהב והנה

דלכתחלה מצוה לעשותה ברוב עם ולהכי אם יודע שיזדמן לו לברך בעשרה לאחר  .מבושם ובגדיו נאים
אפילו ביום  ,. ומשמע דעדיף להמתין לקדש הלבנה ברוב עם(עד ליל עשירי ותו לא) איזה ימים צריך להמתין

 במ"בועי'  .ומהידור מצוה מזריזין רוב עם עדיףדבמבואר ולפ"ז  .מבושם ללא רוב עםחול מלקדשה מוצ"ש 
מש"כ לענין מעלת  (ח"ג סי' ה אות ב)מהרש"ג וב (ח"ב סי' יג) בנין שלמהב עוד [ועי' .(אות כא) ובשעה"צ (שם ס"ק כ)

 .]ברוב עם האם עדיפא מזריזין מקדימין
 

 העלון נתרם בעילום שם 

 להצלחת התורם ומשפחתו
 בכל הענינים

 
 


