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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי

        ....מעשרהמעשרהמעשרהמעשרה    בפחותבפחותבפחותבפחות    יהאיהאיהאיהא    שלאשלאשלאשלא    שבקדושהשבקדושהשבקדושהשבקדושה    דברדברדברדבר    בדיןבדיןבדיןבדין    וחידושיםוחידושיםוחידושיםוחידושים    ביאוריםביאוריםביאוריםביאורים    המשךהמשךהמשךהמשך
' ' ' ' רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא, ', ', ', 'הדבריםהדבריםהדבריםהדברים    שנישנישנישני    עלעלעלעל    לענותלענותלענותלענות    להספיקלהספיקלהספיקלהספיק    יכוליכוליכוליכול    אינואינואינואינו    האדםהאדםהאדםהאדם    כאשרכאשרכאשרכאשר    הדיןהדיןהדיןהדין    מהמהמהמה

        ....וקדושהוקדושהוקדושהוקדושה
        ....הקדושההקדושההקדושההקדושה    מןמןמןמן    חשובחשובחשובחשוב    יותריותריותריותר' ' ' ' וכווכווכווכו' ' ' ' רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן''''    מדועמדועמדועמדוע    נפלאנפלאנפלאנפלא    הסברהסברהסברהסבר

    שלשלשלשל    הדיןהדיןהדיןהדין    והאםוהאםוהאםוהאם, , , , מדרבנןמדרבנןמדרבנןמדרבנן    אואואואו    מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא, , , , בעשרהבעשרהבעשרהבעשרה    ואמירתוואמירתוואמירתוואמירתו    שבקדושהשבקדושהשבקדושהשבקדושה    דברדברדברדבר    דיןדיןדיןדין    האםהאםהאםהאם
        ....מדרבנןמדרבנןמדרבנןמדרבנן    אואואואו    מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא    בעשרהבעשרהבעשרהבעשרה    אמירתםאמירתםאמירתםאמירתם

        ....הזמנההזמנההזמנההזמנה    בלאבלאבלאבלא    קדושהקדושהקדושהקדושה    איןאיןאיןאין. . . . לחכמיםלחכמיםלחכמיםלחכמים    הכתובהכתובהכתובהכתוב    מסרןמסרןמסרןמסרן. . . . שוהשוהשוהשוה    גזירהגזירהגזירהגזירה
        '.'.'.'.וכווכווכווכו' ' ' ' מברךמברךמברךמברך    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן''''    לשירלשירלשירלשיר    מותרמותרמותרמותר    האםהאםהאםהאם

 ....ולמעשהולמעשהולמעשהולמעשה    להלכהלהלכהלהלכהלהלכה    הענייןהענייןהענייןהעניין    מסקנתמסקנתמסקנתמסקנת
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 רצון יהי, מנצורמנצורמנצורמנצור    מיכאלמיכאלמיכאלמיכאל בן אופיראופיראופיראופיר להצלחת מוקדש השיעור
  .ר"אכי, ובגשמיות ברוחניות שיעלה

 יהודהיהודהיהודהיהודה    ונתנאלונתנאלונתנאלונתנאל ו"הי מתיהמתיהמתיהמתיה הילדים לרפואת מוקדש כמו־כן
   .ו"הי ענאקיענאקיענאקיענאקי    דקלדקלדקלדקל הרב ידידנו בני ו"הי

, לטובה ולבכם לבם משאלות כל ימלא הוא ברוך המקום
  .ר"אכי
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 ייה, מנצורמנצורמנצורמנצור מיכאל בן אופיראופיראופיראופיר להצלחת מוקדש השיעור
  . ר"אכי, שמיותגוב חניותברו שיעלה צוןר

    ונתנאלונתנאלונתנאלונתנאל    ו"הי    מתיהמתיהמתיהמתיה הילדים לרפואת מוקדש כן־וכמ
 המקום, ו"הי ענאקיענאקיענאקיענאקי    דקלדקלדקלדקל הרב ידידנו בני ו"הי יהודהיהודהיהודהיהודה
, לטובה ולבכם לבם משאלות כל ימלא הוא ברוך

         .ר"אכי
        

    שלאשלאשלאשלא    שבקדושהשבקדושהשבקדושהשבקדושה    דברדברדברדבר    בדיןבדיןבדיןבדין    וחידושיםוחידושיםוחידושיםוחידושים    ביאוריםביאוריםביאוריםביאורים    המשךהמשךהמשךהמשך
....מעשרהמעשרהמעשרהמעשרה    בפחותבפחותבפחותבפחות    יהאיהאיהאיהא     

 דבר בעניין ,הקודם בשיעור לדבר התחלנוהתחלנוהתחלנוהתחלנו
. מעשרה בפחות אותו אומרים שאין, שבקדושה

 .שבקדושה הדברים דרגות לגבי, היא השאלה
 קדוש"ו ,שבקדיש" רבא שמיה יהא"גבי ל

 ,הדעות כל לפי, עשרה שבשמונה 'וגו "קדוש
 נאמרים ינםשא, שבקדושה יםדבר הם אלו

  .בעשרה אלא
        

 את לשמוע לו זדמןנש ,אדםה יעשה מה ,,,,אולםאולםאולםאולם
 את לומר אפשרות לו איןו, אחת בבת שניהם
 שמיה יהא' יאמר הוא אם. הז חרא הבז שניהם

 קדוש' יאמר ואם. "קדוש קדוש"ה מריגָּ , 'רבא
  .'רבא שמיה יהא' אמירת גמרתי, 'וגו' קדוש

        

 אומרים שהציבור שומע מישהו כאשר, כידועכידועכידועכידוע
 כבר שהם ואפילו, הקדושה מעניין משהו עדיין
 הוא", עלמיא ולעלמי לעלם" שומע הוא, בסוף
 כל, 'וכו רבא שמיה יהא ולומר להתחיל יכול
 במקום ,כן כמו. נגמרה לא 'עלמיא' שתיבת זמן

 ,דברה אותו. 'יתברך' תיבת את גם שאומרים
 שומע הוא אם'. וכו' וגו קדוש קדוש לגבי

 כל, 'כבודו הארץ כל מלא' אומרים שהציבור
 יכול השומע, 'כבודו' המלה נגמרה שלא זמן
 'וכו קדוש ולומר להתחיל, אליהם להצטרף הוא

 שהוא וןכי, ביחידות יגמור הוא כ"אחש ואפילו
 לא כי ,הפוסקים מדברי ומשמע. איתם מתחבר

 ממש צריך ,דהיינו '.בוריד כדי תוך' ד"בנ יעזור
  .הציבור אמירת כדי תוך, האחרונה בהברה

    
    עלעלעלעל    לענותלענותלענותלענות    להספיקלהספיקלהספיקלהספיק    יכוליכוליכוליכול    אינואינואינואינו    האדםהאדםהאדםהאדם    כאשרכאשרכאשרכאשר    הדיןהדיןהדיןהדין    מהמהמהמה

....וקדושהוקדושהוקדושהוקדושה' ' ' ' רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא, ', ', ', 'הדבריםהדבריםהדבריםהדברים    שנישנישנישני     
 לא שהוא באופן הדין מה, כעת השאלה אבלאבלאבלאבל

 וגם קדיש גם לענות, שניהם את לומר יספיק
  . זה או זה או אלא, קדושה

 ח"וכ ב"ע ז"כ דף[ חיים בעץ כך על ץ"מהרי מביאמביאמביאמביא
    לענותלענותלענותלענות    לולולולו    שנזדמןשנזדמןשנזדמןשנזדמן    מימימימי, ל"בזה ]בהתחלה א"ע

    לעשותלעשותלעשותלעשות    לולולולו    אפשראפשראפשראפשר    ואיואיואיואי, , , , אחתאחתאחתאחת    בבתבבתבבתבבת    וקדושהוקדושהוקדושהוקדושה    קדישקדישקדישקדיש
 צריך הוא. קודםקודםקודםקודם    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן    ,,,,שתיהןשתיהןשתיהןשתיהן

 קדוש קדוש על ויוותר, רבא שמיה יהא לומר
    חחחח""""קכקכקכקכ    סימןסימןסימןסימן    חחחח""""פרפרפרפר((((, הוא ץ"מהרי של המקור. 'וגו

'). '). '). '). טטטט    סימןסימןסימןסימן    יונהיונהיונהיונה    שששש""""ומהרומהרומהרומהר    שבעשבעשבעשבע    בארבארבארבאר    כתבוכתבוכתבוכתבו    ושכןושכןושכןושכן
    יפסיקיפסיקיפסיקיפסיק    לאלאלאלא, , , , ''''וגווגווגווגו    קדושקדושקדושקדוש    קדושקדושקדושקדוש    לענותלענותלענותלענות    התחילהתחילהתחילהתחיל    ואםואםואםואם

  .))))שםשםשםשם((((    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    לענותלענותלענותלענות
        

 אותוש או .אופנים בשני יתכן הדבר ,דהיינודהיינודהיינודהיינו
 לומר התחילו, הדין ומה ידע לא הוא, טעה אדם

 יהא לומר שעליו נזכר ופתאום, 'וכו קדוש קדוש
 את תחילה שמע אדם אותוש או. רבא שמיה
 שמיה יהא את גם שמע כ"ואח, 'וגו קדוש קדוש
 יהא'ש וןכי ,יפסיק האם, היא השאלה. רבא

 בשם ץ"מהרי ביאה ?חשוב יותר 'רבא שמיה
  .יגמור ,התחיל שאם ,ח"הפר

        
 גם כן הכריע, ץ"מהרי שמביא חדש מהפרי לבדלבדלבדלבד
    ישישישיש ,']א סעיף ו"נ סימן[ פסק ע"השו. אברהם המגן
 ']א ק"ס[ שם א"המג וכתב .הקדישהקדישהקדישהקדיש    בענייתבענייתבענייתבעניית    לכויןלכויןלכויןלכוין

    מדאיבעיאמדאיבעיאמדאיבעיאמדאיבעיא, , , , שבעשבעשבעשבע    בארבארבארבאר    כתבכתבכתבכתב. . . . לכויןלכויןלכויןלכוין    ישישישיש, ל"בזה
, , , , רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    לומרלומרלומרלומר    שיפסיקשיפסיקשיפסיקשיפסיק    מהומהומהומהו', ', ', ', בגמבגמבגמבגמ    להולהולהולהו

    דלאדלאדלאדלא    להולהולהולהו    פשיטאפשיטאפשיטאפשיטא    ולקדושהולקדושהולקדושהולקדושה    למודיםלמודיםלמודיםלמודים    ואלוואלוואלוואלו
    יהאיהאיהאיהאהההה    בענייתבענייתבענייתבעניית    טפיטפיטפיטפי    מצוהמצוהמצוהמצוה    דישדישדישדיש    מינהמינהמינהמינה    שמעשמעשמעשמע, , , , מפסיקמפסיקמפסיקמפסיק
    יונהיונהיונהיונה    רררר""""מהרמהרמהרמהר    ככככ""""וכוכוכוכ. . . . ומודיםומודיםומודיםומודים    מקדושהמקדושהמקדושהמקדושה    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה

    כנסיותכנסיותכנסיותכנסיות    בתיבתיבתיבתי    שנישנישנישני    ישישישיש    דאםדאםדאםדאם    לילילילי    נראהנראהנראהנראה    ממממ""""ומומומומ'. '. '. '. טטטט' ' ' ' סיסיסיסי
    לקדישלקדישלקדישלקדיש    ובאחדובאחדובאחדובאחד    לקדושהלקדושהלקדושהלקדושה    מגיעיםמגיעיםמגיעיםמגיעים' ' ' ' באבאבאבא, , , , לפניולפניולפניולפניו

    ככככ""""גגגג    ישמעישמעישמעישמע    שםשםשםשם    כיכיכיכי    קדושהקדושהקדושהקדושה    ויענהויענהויענהויענה    ילךילךילךילך, , , , חחחח""""יייי    שאחרשאחרשאחרשאחר
  .להלהלהלהייייהתפהתפהתפהתפ    שאחרשאחרשאחרשאחר    קדישקדישקדישקדיש

        
 כנסת בתי שני לפניו ישש באדם הוא המדוברהמדוברהמדוברהמדובר

 שאם, חשבון עושה והוא, לשני אחד הקרובים
, בלבד קדושה איתם יאמר אחת נ"לביכ גיעי

 קדיש איתם יאמר, השני נ"לביהכ ילך ואם
 יותר קדישש, אומרים היינו אנו לכאורה. בלבד
 שילך, ואומר, אחרת מכריע א"המג אך. חשוב

 ,הוא וטעמו, קדושה שאומרים השני נ"לביהכ
 לא, קדיש לשמוע הראשון נ"לביהכ ילך אם כי

 מובן[. קדושה מענייני כלום ואחרי ישמע
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 שאחרי "תתקבל" קדישב הוא שהמדובר
 צריך לכן. ]לימוד שאחרי קדישב או, התפילה

 כשילך כי, קדושה שאומרים נ"ביהכל ילךל
 ישמע שהרי, שניהם את ירוויח זה כנסת לבית

  . כך אחר קדיש גם
        

 שמיה יהא אמן לענות ראוי שיותר אפילו לכןלכןלכןלכן
 את לומר האדם מספיק כי ,שאני הכא, רבא

  .שניהם
        

 מעניית עדיפה ר"יש אמן שעניית ,זו להלכהלהלכהלהלכהלהלכה
 גמראמ מפורש מקורישנו  ,'וכו קדוש קדוש

 אדם יבלג' הגמ דנה שם .]ב"ע א"כ דף[ בברכות
 תחילי שאם, הזמן לפי מביןו ,נ"לביהכ שאיחר

 יספיק לא, ביחידות הלחש תפילת להתפלל
 עד או ,לקדושה ציבורה שיגיעו עד הרלגמ

   .דיםלמו שיגיעו
        

    לביתלביתלביתלבית    הנכנסהנכנסהנכנסהנכנס    ,,,,הונאהונאהונאהונא    רברברברב    אמראמראמראמר ,הגמרא אומרת כךכךכךכך
    יכוליכוליכוליכול    אםאםאםאם, , , , שמתפלליןשמתפלליןשמתפלליןשמתפללין    צבורצבורצבורצבור    ומצאומצאומצאומצא    הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת

    צבורצבורצבורצבור    שליחשליחשליחשליח    יגיעיגיעיגיעיגיע    שלאשלאשלאשלא    עדעדעדעד    ולגמורולגמורולגמורולגמור    להתחיללהתחיללהתחיללהתחיל
    רבירבירבירבי. . . . יתפלליתפלליתפלליתפלל    אלאלאלאל    ,,,,לאולאולאולאו    ואםואםואםואם. . . . יתפלליתפלליתפלליתפלל, , , , למודיםלמודיםלמודיםלמודים
    ,,,,ולגמורולגמורולגמורולגמור    להתחיללהתחיללהתחיללהתחיל    יכוליכוליכוליכול    אםאםאםאם, , , , אמראמראמראמר    לוילוילוילוי    בןבןבןבן    יהושעיהושעיהושעיהושע

. . . . יתפלליתפלליתפלליתפלל, , , , לקדושהלקדושהלקדושהלקדושה    צבורצבורצבורצבור    שליחשליחשליחשליח    יגיעיגיעיגיעיגיע    שלאשלאשלאשלא    עדעדעדעד
 לא, הונא דרב אליבא .יתפלליתפלליתפלליתפלל    אלאלאלאל, , , , לאולאולאולאו    ואםואםואםואם

ַפת  העיקר כי, הקדושה את פסידשמ ןל ִאּכְ
 ,הוא לזה הטעם. בציבור מודים ומרל שיספיק

 איתם משתתף אינו ואם. כורעים, במודים כי
  .ו"ח ככופר נראה, בכריעתם

        
ְלֵגי    קאקאקאקא    במאיבמאיבמאיבמאי, ואומרת הגמרא ממשיכהממשיכהממשיכהממשיכה ְלֵגיִמּפַ ְלֵגיִמּפַ ְלֵגיִמּפַ     מרמרמרמר. . . . ִמּפַ

    יחידיחידיחידיחיד    איןאיןאיןאין    ,,,,סברסברסברסבר    ומרומרומרומר    ....קדושהקדושהקדושהקדושה    אומראומראומראומר    יחידיחידיחידיחיד    ,,,,סברסברסברסבר
    מניןמניןמניןמנין, , , , אהבהאהבהאהבהאהבה    ברברברבר    אדאאדאאדאאדא    רברברברב    אמראמראמראמר    וכןוכןוכןוכן. . . . קדושהקדושהקדושהקדושה    אומראומראומראומר
י    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר, , , , קדושהקדושהקדושהקדושה    אומראומראומראומר    היחידהיחידהיחידהיחיד    שאיןשאיןשאיןשאין ּתִ ׁשְ יְוִנְקּדַ ּתִ ׁשְ יְוִנְקּדַ ּתִ ׁשְ יְוִנְקּדַ ּתִ ׁשְ     ְוִנְקּדַ
תֹוךְ  תֹוךְ ּבְ תֹוךְ ּבְ תֹוךְ ּבְ נֵ     ּבְ נֵ ּבְ נֵ ּבְ נֵ ּבְ ָרֵאל    ייייּבְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ     דברדברדברדבר    כלכלכלכל    ,,,,]ב"ל, ב"כ ויקרא[    ִיׂשְ

  .מעשרהמעשרהמעשרהמעשרה    פחותפחותפחותפחות    יהאיהאיהאיהא    לאלאלאלא    ,,,,שבקדושהשבקדושהשבקדושהשבקדושה
        

 אומר לא יחיד, לוי בן יהושע רבי לפיש, דהיינודהיינודהיינודהיינו
 יספיק ולא, ביחידות וכשמתפלל, קדושה
 לכן. קדושה פסידמ, לקדושה צ"הש עם להגיע

 עם לקדושה להגיע יספיק שלא רואה אם

, הונא רב ולפי .להתפלל יתחיל שלא, הציבור
 להתחיל חשש אין וממילא, קדושה אומר יחיד

 שיגיע יזהר פנים כל שעל רק, ביחידות תפילתו
  .למודים הציבור עם

        
    ,,,,מיהתמיהתמיהתמיהת    עלמאעלמאעלמאעלמא    ודכוליודכוליודכוליודכולי', הגמ כך על אומרתאומרתאומרתאומרת
 ובין הונא לרב בין דהיינו. פסיקפסיקפסיקפסיק    לאלאלאלא    מפסקמפסקמפסקמפסק
 לענות, תפילתו באמצע מפסיק לא, ל"לריב

  . הציבור עם לקדושה
        

, ר"יש אמן עניית לגבי הגמרא מסתפקתמסתפקתמסתפקתמסתפקת
    הגדולהגדולהגדולהגדול    שמושמושמושמו    ליהאליהאליהאליהא    להפסיקלהפסיקלהפסיקלהפסיק    מהומהומהומהו, , , , להולהולהולהו    איבעיאאיבעיאאיבעיאאיבעיא
. יפסיק שלא לגמרא ברור, לקדושה. מבורךמבורךמבורךמבורך
 אומר שהיחיד ד"למ מיבעיא לא, דהיינו

 שהקדושה ל"לריב אפילו אלא, קדושה
 שלא לגמרא פשוט, בעשרה דוקא נאמרת
, קדיש לגבי כ"משא. קדושה לעניית מפסיק

 להפסיק יוכל אולי ,'הגמ מסתפקת עליו
 ר"יש אמן לענות, עשרה שמונה באמצע
   .בציבור

        
, , , , אמראמראמראמר    דימידימידימידימי    רברברברב    אתאאתאאתאאתא    כיכיכיכי, כך על הגמרא מביאהמביאהמביאהמביאה

    יוחנןיוחנןיוחנןיוחנן    דרבידרבידרבידרבי    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון    ורביורביורביורבי    יהודהיהודהיהודהיהודה    רבירבירבירבי
    שמושמושמושמו    יהאיהאיהאיהא    מןמןמןמן    חוץחוץחוץחוץ, , , , מפסיקיןמפסיקיןמפסיקיןמפסיקין    איןאיןאיןאין    לכללכללכללכל, , , , אמריאמריאמריאמרי
, , , , מרכבהמרכבהמרכבהמרכבה    במעשהבמעשהבמעשהבמעשה    עוסקעוסקעוסקעוסק    שאפילושאפילושאפילושאפילו. . . . מבורךמבורךמבורךמבורך    הגדולהגדולהגדולהגדול
 הנמצא אפילו כי, ואומר בא דימי רב. . . . פוסקפוסקפוסקפוסק

 בעניינים שעוסק דהיינו, מרכבה במעשה
 רבא שמיה יהא ענותל קוםמ מכל ,מאד גבוהים

 רב זאת מדמה. להפסיק חייב הוא לזה. שאני
 להפסיק צריךש, הלחש תפילת לגבי גם דימי

  .רבא שמיה יהא לענות
        

    הלכתאהלכתאהלכתאהלכתא    וליתוליתוליתולית    - אחרת הגמרא מסקנת אמנםאמנםאמנםאמנם
  .כותיהכותיהכותיהכותיה

        
 אינם', בגמ ב"כיו דברים שהרבה ידוע םםםםברברברבר

. גאון יהודאי רב הוספת אלא, הגמרא מגוף
 לתוך הכניסוהו, הכרעה הוסיף הואש דהיינו

 מסכימים הגאונים לכ לאש הסיבה זו. גמראה
 שאילתות על שאלה בהעמק ב"הנצי. לכך
  .בזה דן', א שאילתא, גאון אחאי דרב
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, שבע באר[ האחרונים מוכיחים הזאת הגמראהגמראהגמראהגמראן ן ן ן ממממ
 ,ח"והפר ,ל"זצ יונה שבתי רבי הוא – יונה ש"ומהר
 רבא שמיה יהא אמן ענייתש, ]ץ"ומהרי א"והמג

' וגו קדוש קדוש מעניית יותר החשוב בקדיש
 שמסתפקת מזה ,היא הראיה .שבקדושה

 יש אולי, רבא שמיה יהא עניית על הגמרא
 דעות ויש. הלחש תפילת בתוך אפילו לענותו

 צריך ,דהלכתא אליבא אפילוש אומרותה
 אנו איןש הגםו .התפילה בתוך לענייתו להפסיק
 שאסור נוקטים אלא, כדבריהם ההלכל תופסים
 מקום מכל, קדיש לעניית גם ע"בשמו להפסיק

 את להבין כמשקל בשיטתם מתחשבים אנו
 לגבי כי ,הקדושה לעומת הקדיש חשיבות
 יםמפסיק שלא לגמרא פשוט היה ,קדושה

  . הלחש תפילת באמצע
        

 ההלכה את ל"הנ האחרונים למדו ומכךומכךומכךומכך
 או, ברירות שתי שבידו שאדם, לעיל האמורה

 אמן או, שבקדושה' וגו קדוש קדוש לענות
  .רבא שמיה יהא אמן יענה, שבקדיש ר"יש

        

    אשראשראשראשר, כך כתב ]א"ל בסימן[ שבע בארבארבארבארבספר בספר בספר בספר 
    מהמהמהמה    לילילילי    יצאיצאיצאיצא    מהיכןמהיכןמהיכןמהיכן    ,,,,לךלךלךלך    לפרשלפרשלפרשלפרש ,,,,ממניממניממניממני    שאלתשאלתשאלתשאלת

' ' ' ' כוכוכוכו    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן    שענייתשענייתשענייתשעניית    ממניממניממניממני    ששמעתששמעתששמעתששמעת
    וכיוצאוכיוצאוכיוצאוכיוצא    ומודיםומודיםומודיםומודים    קדושהקדושהקדושהקדושה    מענייתמענייתמענייתמעניית    יותריותריותריותר    גדולגדולגדולגדול    הרבההרבההרבההרבה

    אמןאמןאמןאמן    ענייתענייתענייתעניית    בתרבתרבתרבתר    טפיטפיטפיטפי    להדרלהדרלהדרלהדר    מינהמינהמינהמינה    ונפקאונפקאונפקאונפקא, , , , בזהבזהבזהבזה
    בהדיאבהדיאבהדיאבהדיא    משמעמשמעמשמעמשמע    שכןשכןשכןשכן    דעדעדעדע'. '. '. '. כוכוכוכו    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא

    מדקאמרמדקאמרמדקאמרמדקאמר    ,,,,שמתושמתושמתושמתו    מימימימי    בפרקבפרקבפרקבפרק    ערוכהערוכהערוכהערוכה    בגמראבגמראבגמראבגמרא
    איבעיאאיבעיאאיבעיאאיבעיא, , , , פסיקפסיקפסיקפסיק    לאלאלאלא    מיפסקמיפסקמיפסקמיפסק    מיהתמיהתמיהתמיהת    עלמאעלמאעלמאעלמא    ודכוליודכוליודכוליודכולי

', ', ', ', כוכוכוכו    מבורךמבורךמבורךמבורך    הגדולהגדולהגדולהגדול    שמושמושמושמו    ליהאליהאליהאליהא    להפסיקלהפסיקלהפסיקלהפסיק    מהומהומהומהו    להולהולהולהו
  ....ותשכחותשכחותשכחותשכח    דוקדוקדוקדוק

        

, לפרש תטע שלא, היא שבע הבאר כוונתכוונתכוונתכוונת
 כוותיה הלכתא דלית ,המסקנא לפי דלמא

 שמיה יהא אמן את השווינוו חזרנו, דימי דרב
 שהשווינו אמת דהן. 'וגו קדוש קדוש עם רבא

 שבעלי מכך אבל .הענייה דין לגבי אותם
 שיש ובפרט, מעיקרא בזה הסתפקו התלמוד

 יהא אמן לענות, דימי רב כדעת שנקטו דעות
 מזה, הלחש תפילת באמצע אפילו רבא שמיה

 מן יותר חשוב רבא שמיה יהא כי,למדים אנו
        .הקדושה

 ']ט סימן[ בתשובותיו יונה בן ש"מהר כתב וכךוכךוכךוכך
    כנסיותכנסיותכנסיותכנסיות    בתיבתיבתיבתי    שנישנישנישני    ביןביןביןבין    עומדעומדעומדעומד    שהואשהואשהואשהוא    אדםאדםאדםאדם, ל"בזה

, , , , כנסיותכנסיותכנסיותכנסיות    הרבההרבההרבההרבה    שםשםשםשם    שיששיששיששיש    תורהתורהתורהתורה    תלמודתלמודתלמודתלמוד    בתוךבתוךבתוךבתוך    אואואואו
    ומחזןומחזןומחזןומחזן, , , , קדושהקדושהקדושהקדושה    שומעשומעשומעשומע    היההיההיההיה    אחתאחתאחתאחת    כנסתכנסתכנסתכנסת    שלשלשלשל    ומחזןומחזןומחזןומחזן

    יענהיענהיענהיענה    ואםואםואםואם, , , , קדישקדישקדישקדיש    שומעשומעשומעשומע    היההיההיההיה    האחרהאחרהאחרהאחר    הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת    שלשלשלשל
, , , , רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    לענותלענותלענותלענות    לולולולו    אפשראפשראפשראפשר    איאיאיאי    קדושהקדושהקדושהקדושה
] ] ] ] אואואואו) [) [) [) [האיהאיהאיהאי((((    לקדישלקדישלקדישלקדיש, , , , לענותלענותלענותלענות    האדםהאדםהאדםהאדם    יבחריבחריבחריבחר    באיזהבאיזהבאיזהבאיזה

        ....קדושהקדושהקדושהקדושה
    לספרלספרלספרלספר    לללל""""זזזז    רבותינורבותינורבותינורבותינו    שהאריכושהאריכושהאריכושהאריכו    מהמהמהמה    מלבדמלבדמלבדמלבד    ::::תשובהתשובהתשובהתשובה
, , , , מברךמברךמברךמברך    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    והעונהוהעונהוהעונהוהעונה    הקדישהקדישהקדישהקדיש    בשבחבשבחבשבחבשבח

    מימימימי    בפרקבפרקבפרקבפרק    מדגרסינןמדגרסינןמדגרסינןמדגרסינן, , , , דדדד""""לענלענלענלענ    מכרחתמכרחתמכרחתמכרחת    ראיהראיהראיהראיה    לילילילי    ישישישיש
    .פסיקפסיקפסיקפסיק    לאלאלאלא    מיפסקמיפסקמיפסקמיפסק    מיהתמיהתמיהתמיהת    עעעע""""דכודכודכודכו, , , , אאאא""""ככככ    דףדףדףדף    שמתושמתושמתושמתו

    פוסקפוסקפוסקפוסק    שאינושאינושאינושאינו    לתלמודלתלמודלתלמודלתלמוד    ליהליהליהליה    דפשיטאדפשיטאדפשיטאדפשיטא    פפפפ""""שאעשאעשאעשאע    הריהריהריהרי
    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן    לענייןלענייןלענייןלעניין    ליהליהליהליה    מיבעיאמיבעיאמיבעיאמיבעיא, , , , לקדושהלקדושהלקדושהלקדושה

    דמפסיקיןדמפסיקיןדמפסיקיןדמפסיקין    להולהולהולהו    פשיטאפשיטאפשיטאפשיטא    שששש""""ורורורור    יהודהיהודהיהודהיהודה    רבירבירבירבי    גםגםגםגם. . . . רבארבארבארבא
    הלכתאהלכתאהלכתאהלכתא    דליתדליתדליתדלית    גגגג""""ואעואעואעואע, , , , מבורךמבורךמבורךמבורך    הגדולהגדולהגדולהגדול    שמושמושמושמו    ליהאליהאליהאליהא

    דגדולדגדולדגדולדגדול    הויהויהויהוי    מיהאמיהאמיהאמיהא    ראיהראיהראיהראיה    מקוםמקוםמקוםמקום    מכלמכלמכלמכל' ' ' ' וכווכווכווכו    כוותייהוכוותייהוכוותייהוכוותייהו
    מענייתמענייתמענייתמעניית, , , , הגדולהגדולהגדולהגדול    שמושמושמושמו    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן    ענייתענייתענייתעניית    כחכחכחכח

, , , , שתיהןשתיהןשתיהןשתיהן    לענותלענותלענותלענות    אפשראפשראפשראפשר    איאיאיאי    אםאםאםאם    ולכןולכןולכןולכן. . . . הקדושההקדושההקדושההקדושה
    דדדד""""הנלעהנלעהנלעהנלע, , , , מבורךמבורךמבורךמבורך    הגדולהגדולהגדולהגדול    שמושמושמושמו    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן    יענהיענהיענהיענה

        ....יונהיונהיונהיונה    שבתאישבתאישבתאישבתאי. . . . ובינהובינהובינהובינה    בדעתבדעתבדעתבדעת    הקטןהקטןהקטןהקטן. . . . כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי
        

 פעולת בתשובותיו ץ"מהרי ,להכרעתם הצטרףהצטרףהצטרףהצטרף
' הל, א"ח, ץ"מהרי בפסקי מובא[, ]ג"ר סימן ג"ח[ צדיק

 נושא לגבי דן הוא שם, ]נ"ר דף ג"פ סימן, תפילה
 נמצאה האדם ינהג מה שאלהב. לזה קרוב

 ,ל"וז. קדיש או קדושה מעושו הלחש תפילתב
    התחילהתחילהתחילהתחיל    ואםואםואםואם, , , , דתפלהדתפלהדתפלהדתפלה    יייי""""ספספספספ    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    לשוןלשוןלשוןלשון

    לאלאלאלא, , , , לקדושהלקדושהלקדושהלקדושה    צצצצ""""שששש    והגיעוהגיעוהגיעוהגיע    צצצצ""""שששש    קודםקודםקודםקודם    להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל
    יענהיענהיענהיענה    לאלאלאלא    וכןוכןוכןוכן. . . . עמהןעמהןעמהןעמהן    קדושהקדושהקדושהקדושה    יענהיענהיענהיענה    ולאולאולאולא    ,,,,יפסיקיפסיקיפסיקיפסיק

        ....התפילההתפילההתפילההתפילה    באמצעבאמצעבאמצעבאמצע    והואוהואוהואוהוא    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן
        

 לשון את תשובתו בהמשך שם ץ"מהרי מדייקמדייקמדייקמדייק
 ,תפילתו באמצע קדיש שומע שאם, ם"הרמב
 והיינו. יקשיב לא אפילו ,לקדושה אך. יקשיב
 אסור, ממש ענייה שלעניין אף,קדיש שלגבי
 יהא לשמוע שיכוון פ"עכ אבל ,הפסק מטעם
, קדושה לעניין אמנם. שבקדיש רבא שמיה
 דעת וזו. חיוב אין ,שמועל כוויןל אפילו

 במה יעויין ,גאון אחאי דרב השאילתות
 ע"וע[ שם יצחק לבארות בהשמטות הבאתיש
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', ד אות ט"ק דף א"י' סי ד"תשנ'ה תורה אור
 על קושיתו מיושבת ,דלעיל דברינו ולפי

  ].ץ"מהרי
        

, כך פוסקים נוינא למעשה הלכהשל אף, אמנםאמנםאמנםאמנם
 יש, בקדושה ובין בקדיש שבין נוקטים אלא

 ללמוד יש פ"עכ. ולהקשיב לשמוע לכווין
 חשיבות לקדיש שיש - לעיל האמור כדוגמת

 שהרי. ם"הרמב דברי דיוקמ ,מהקדושה יותר
 שסבר אף ,קדישב רבא שמיה יהא אמן ענייתל

 לענות, מתפילתו מפסיק שלא, ם"הרמב
. להקשיב שיפסיק היא דעתו מקום מכל, בפועל

 ללא בתפילתו שממשיך ,לקדושה כ"משא
  .שינוי

        
 מן חשוב קדישהש, להלכה נוקטים לכןלכןלכןלכן

 כי, כך על התפלאתי שממש והאמת. הקדושה
. זה על החולק אחד פוסק אפילו מצאתי לא

. מצוי והדבר אינו ,אחת לדעה מסכימים כולם
 בהגהת הגדולה כנסת: כך האומריםהם  ואלו
, בלולה סולת, אהרון יד, תמיד עולת, הטור
 ה"קכ סימן[ כהרב ובמחזיק גודל בקשר א"החיד

 ו"נ ימןס[ זיתים שתילי, מרדכי מאמר, ]ד"סק
 ע"שו, עובד בית סידור, ציבור שלמי, ]ו"סק

, לאלפים חסד, מגדים פרי, היטב באר, ז"הגר
 ,החיים כף, ברורה משנה, חי איש בן, אדם חיי

 וכבר. ]ו"ט סימן, טולידאנו[ החדשים ושמיים
  .  ץ"מהרי את לעיל הבאתי

        
 על וחזר, ו"נ בסימן כן פסק החיים כף הרב גםגםגםגם
 ולקמן, סופר חיים תורת בשם ,ה"קכ בסימן זה

 חידוש הוסיף חיים תורתשה מה את ד"בס נביא
  .בזה

  
    יותריותריותריותר' ' ' ' וכווכווכווכו" " " " רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן""""    מדועמדועמדועמדוע    נפלאנפלאנפלאנפלא    הסברהסברהסברהסבר

....הקדושההקדושההקדושההקדושה    מןמןמןמן    חשובחשובחשובחשוב     
        

 כי, הללו הפוסקים כל דברי להבין צריך ברםברםברםברם
 יהא אמן שעניית יםאומר היינו מסברא אנו

 קדוש קדוש ענייתמ יותר החשוב ,רבא שמיה
 את מסביר חיים ארחותה: סיבות כמה מפני' וכו

 בדפוס. פירושו קדיש דין ,א"ח[ ואומר, הקדיש יסוד

 אפילו. תנאים י"ע נתקן הקדיש כי ,]'י דף הישן
 מה יודע נינאי אמנם !ג"כנה אנשי י"ע לא

 שרבים, יתרו ק"מוצש בשיעור לקמן עיין[. ראייתו
, ג"כנה אנשי מאת נתקן הקדיש גם כי כתבו מרבותינו

 חשובה נראית הקדושה, מאידך. ]כדבריו שלא
 עוד. ']ג ,'ו ישעיה[ נביאה ידי על נזכרה כי, יותר

 זמןב לעמוד נוהגים שאנו ממה, כן נראה
  .יושבים בקדיש אילוו 'וגו קדוש קדוש - אמירת

        
 יודע שלא למי ,היא הפשטות ::::מהקהלמהקהלמהקהלמהקהל    שאלהשאלהשאלהשאלה

  . עדיפה שהקדושה, חידושם את
 איך התפלאתי לכן. יפה ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת

 עניית כי מסכימים כולם. ז"ע חולק לא אחד אף
 לא. הקדושה מן יותר החשוב רבא שמיה יהא

, ומדוע למה ירשיסב הפוסקים מן אחד מצאתי
 את הביאו. למאד הפשוט זו הלכה כאילו

  .מידי לא ותו', הגמ מן הוכחהה
        

 ל"חז התייחסו כיצד, המקורות מן לדון יש והנהוהנהוהנהוהנה
 שיבחו מקומות בהרבה: קדושה לעומת לקדיש

' ג דף[ בברכות בגמרא. הקדיש תעניי את ל"חז
    לבתילבתילבתילבתי    נכנסיןנכנסיןנכנסיןנכנסין    שישראלשישראלשישראלשישראל    בשעהבשעהבשעהבשעה, כתוב ]א"ע

    הגדולהגדולהגדולהגדול    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    ועוניןועוניןועוניןועונין    מדרשותמדרשותמדרשותמדרשות    ולבתיולבתיולבתיולבתי    כנסיותכנסיותכנסיותכנסיות
    ואומרואומרואומרואומר    ראשוראשוראשוראשו    מנענעמנענעמנענעמנענע    הואהואהואהוא    ברוךברוךברוךברוך    הקדושהקדושהקדושהקדוש, , , , מבורךמבורךמבורךמבורך
 גם. כךכךכךכך    בביתובביתובביתובביתו    אותואותואותואותו    שמקלסיןשמקלסיןשמקלסיןשמקלסין    המלךהמלךהמלךהמלך    אשריאשריאשריאשרי

    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    האומרהאומרהאומרהאומר, כתוב ]ו"קט דף[ בשבת
. שנהשנהשנהשנה    שבעיםשבעיםשבעיםשבעים    שלשלשלשל    דינודינודינודינו    גזרגזרגזרגזר    לולולולו    קורעיןקורעיןקורעיןקורעין, , , , כחוכחוכחוכחו    בכלבכלבכלבכל

    עלמאעלמאעלמאעלמא    אלאאלאאלאאלא, ]א"ע ט"מ[ סוטה במסכת כתוב וכן
    ואיהאואיהאואיהאואיהא    דסידראדסידראדסידראדסידרא    אקדושהאקדושהאקדושהאקדושה, , , , מקייםמקייםמקייםמקיים    קאקאקאקא    אמאיאמאיאמאיאמאי
 ריבוי מצינו, מזאת ולבד .דאגדתאדאגדתאדאגדתאדאגדתא    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה

 נפרטם שלא, הקדיש בעניית ומעלות שבחים
  .כאן

        
 חשיבות עוצם את להוכיח בכדי ,מאידךמאידךמאידךמאידך

 שאין ,ל"חז מאמר את להביא יש, הקדושה
 שאומרים זמןמ יותר בעולמו ה"להקב הנאה

 השגה לנו אין אמנם, 'וגו קדוש קדוש ישראל
 בדיני זאת מביא ץ"מהרי: העניין בעומק

    טובטובטובטוב, לשונו וזו ]ב"ע ג"מ ,א"ח חיים עץ[ הקדושה
. צצצצ""""שששש    עםעםעםעם    קדושהקדושהקדושהקדושה    שאומריםשאומריםשאומריםשאומרים    בשעהבשעהבשעהבשעה    רגליורגליורגליורגליו    ויןויןויןויןוווולכלכלכלכ

 כמו, הקדושה בעניית לעמוד שיש, והיינו
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 את מקדשים שאנו מפני, הוא הטעם. בתפילה
 המלאכים ועל, מקדשים שהמלאכים כמו ,'ה

ָרה    ֶרֶגלֶרֶגלֶרֶגלֶרֶגל    ְוַרְגֵליֶהםְוַרְגֵליֶהםְוַרְגֵליֶהםְוַרְגֵליֶהם" - נאמר ָרהְיׁשָ ָרהְיׁשָ ָרהְיׁשָ  זו .']ז', א יחזקאל[" ְיׁשָ
 ',ה את שמקדישים בזמן, אנו גםש הסיבה
  . הרגליים את יןולכו צריכים

        
    לישאלישאלישאלישא    וישוישוישויש, ל"בזה ואומר ץ"מהרי ממשיךממשיךממשיךממשיך
    ,,,,קדושהקדושהקדושהקדושה    שאומריםשאומריםשאומריםשאומרים    בשעהבשעהבשעהבשעה    למרוםלמרוםלמרוםלמרום    העינייםהעינייםהעינייםהעיניים

, , , , הארץהארץהארץהארץ    מןמןמןמן    אותואותואותואותו    ונושאיןונושאיןונושאיןונושאין    ,,,,גופןגופןגופןגופן    ומנענעיםומנענעיםומנענעיםומנענעים
 והיינו. ישמעאלישמעאלישמעאלישמעאל    דרבידרבידרבידרבי    מרכבהמרכבהמרכבהמרכבה    במעשהבמעשהבמעשהבמעשה    כדאיתאכדאיתאכדאיתאכדאיתא

 וגם. מעלה כלפי העיניים להרים יש בקדושהש
 - כיום הנהוג לפי דהיינו, הגוף את לנענע

  .קדוש בעניית העקביים שמגביהים
        

 ההתרוממות במשמעות כוונות הרבה יתכנויתכנויתכנויתכנו
 הגבהת ידי שעל, היא הפשטות אך. בכלל

 .מהארציות להתעלות מכוונים, העקביים
    למעןלמעןלמעןלמען    עשהעשהעשהעשה, , , , שמךשמךשמךשמך    למעןלמעןלמעןלמען    עשהעשהעשהעשה"""" - בזה כיוצא
 להתנתק כביכול מתעורר האדם שם ",",",",ימינךימינךימינךימינך

 כלפי, ומהחמריות מהארציות, מהעפריות
  .מעלה

        
 רבי היכלות בפרקי המובא את מביא ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי

 עשרת מעניין הידוע, גדול כהן אלישע בן[ ,ישמעאל
 בכדי ,למרום ועלה השם את שאמר, מלכות הרוגי

  .]שמייםמ הגזירה עליהם נגזרה אם לדעת
  

    עושהעושהעושהעושה' ' ' ' להלהלהלה    אתםאתםאתםאתם    ברוכיםברוכיםברוכיםברוכים, ץ"מהרי כתב וכךוכךוכךוכך
    ותגידוותגידוותגידוותגידו    תאמרותאמרותאמרותאמרו    אםאםאםאם, , , , מרכבהמרכבהמרכבהמרכבה    ויורדיויורדיויורדיויורדי    וארץוארץוארץוארץ    שמיםשמיםשמיםשמים
 לומר מוסיףו .ישראל תא מברך ה"הקב, , , , לָבַנילָבַנילָבַנילָבַני

    שאנישאנישאנישאני    מהמהמהמה    - ישראל לעם הגידו, למלאכים
    שאומריםשאומריםשאומריםשאומרים    בשעהבשעהבשעהבשעה    ומנחהומנחהומנחהומנחה    שחריתשחריתשחריתשחרית    בתפילתבתפילתבתפילתבתפילת    עושהעושהעושהעושה
    ולמדוולמדוולמדוולמדו', ', ', ', וכווכווכווכו    צבאותצבאותצבאותצבאות' ' ' ' הההה    ''''וגווגווגווגו    קדושקדושקדושקדוש    קדושקדושקדושקדוש    לפנילפנילפנילפני

 שיש, והיינו    ....למרוםלמרוםלמרוםלמרום    יהםיהםיהםיהםעינעינעינעינ    שיִּשאושיִּשאושיִּשאושיִּשאו    אותםאותםאותםאותם
    וירימווירימווירימווירימו    - ובנוסף ,מעלה כלפי העיניים םהריל

    איןאיןאיןאין    כיכיכיכי. . . . אותיאותיאותיאותי    שמקדשיןשמקדשיןשמקדשיןשמקדשין    בשעהבשעהבשעהבשעה    גופםגופםגופםגופם    עםעםעםעם    עקביהםעקביהםעקביהםעקביהם
    שעיניהםשעיניהםשעיניהםשעיניהם    שעהשעהשעהשעה    כאותהכאותהכאותהכאותה    בעולמיבעולמיבעולמיבעולמי    הנאההנאההנאההנאה    לילילילי

 אומר. . . . בעיניהםבעיניהםבעיניהםבעיניהם    נשואותנשואותנשואותנשואות    ועיניועיניועיניועיני, , , , בעיניבעיניבעיניבעיני    נשואותנשואותנשואותנשואות
 עם .כביכול מתחברות שלנו העיניים - ה"הקב

 מסתכל ה"הקבו ,ה"הקב על מסתכלים ישראל
        .בישראל

    אוחזאוחזאוחזאוחז    אניאניאניאני    ,,,,שעהשעהשעהשעה    באותהבאותהבאותהבאותה    ,ואומר ץ"מהרי ממשיךממשיךממשיךממשיך
    ....ומנשקהומנשקהומנשקהומנשקה    ומחבקהומחבקהומחבקהומחבקה, , , , יעקביעקביעקביעקב    בדמותבדמותבדמותבדמות    כבודיכבודיכבודיכבודי    בכסאבכסאבכסאבכסא
    ככככ""""ככככ. (. (. (. (כולםכולםכולםכולם    גאולתםגאולתםגאולתםגאולתם    וממהרוממהרוממהרוממהר    ,,,,גלותםגלותםגלותםגלותם    ומזכירומזכירומזכירומזכיר

  .))))לקטלקטלקטלקט    ושבליושבליושבליושבלי    הטורהטורהטורהטור
        

 - הביא, לעיל ץ"מהרי שהזכיר הדברים בתוךבתוךבתוךבתוך
 כיצד ,הפוסקים דנים ".בעיני נשואות עיניהם"

 או, העיניים את לסגור יש האם. זו הלכה לקיים
 נחלקו ולמעשה? מעלה יפכל ולהביט, םחלפת

 ויש, העיניים לסגור שעדיף אומרים יש, הדעות
  .םחלפת שעדיף אומרים

        
 אברך אותי שאלש מה אביא, למעשה להלכהלהלכהלהלכהלהלכה

 שהדבר, לו תיוהשב? בזה לנהוג כיצד, בעבר
 מסתכל כשאתה: "לו אמרתי וכך. בו תלוי
 או ",נטיםפלורוס" ?רואה אתה מה, מעלה כלפי

, תקרה, רואה אתה אם... עליונים אורות
 נשאר אתה זיא', וכדו נברשות", פלורוסנטים"
 !העיניים את תפתח אל כןל .גשמיה עולםב

 פעולת" ד"בביהמ נמצא אם גם. "שתסגור עדיף
 וגם, היענה ביצת את לראות שיכול", צדיק

 עדיין ,כזו ביצה יעשו אם, אחרים במקומות
   ...אחרים לדברים דעתו שיסיח להיות יכול

        
 נברשות רואה שלא האדם בטוח אם אמנםאמנםאמנםאמנם

 אולי לדון יש אז .עליונים אורות אלא, ב"וכיו
 אני ולמה. מעלה כלפי ויביט עיניו את יפתח
 כי ?שיפתח בוודאות ולא, לדון שיש מורה
 בשער כיעויין ,עיניו את אז סוגר היה י"האר

. ט"וסק ב"סק ה"קכ' סי החיים ובכף, הכוונות
 תלוי אינו העיניים סגירת מעשהש כנראה לכן

 שמע" אמירת כמו אהו אלא, דבר בשום
  . יםינעיה את שמכסים "ישראל

        
        

' דר היכלות פרקימ ד"בס שנביא המעשההמעשההמעשההמעשה
 בכמה והאיבהו ,מופלא עשהמ הוא, ישמעאל

 ,'א כרך מדרשות בתי בספר כגון, ספרים
 דף בנספחים ,סץ מהדורת[, גאון עמרם רב בסדרו

  :המדרש אומר כךו .]193
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    ,,,,הואהואהואהוא    ברוךברוךברוךברוך    הקדושהקדושהקדושהקדוש    לפנילפנילפנילפני    חביבחביבחביבחביב    כמהכמהכמהכמה    וראהוראהוראהוראה    בואבואבואבוא
    הזהירהזהירהזהירהזהיר    שהרישהרישהרישהרי. . . . קדושקדושקדושקדוש    לפניולפניולפניולפניו    אומריןאומריןאומריןאומרין    שישראלשישראלשישראלשישראל    מהמהמהמה

    לפניולפניולפניולפניו    נאמרנאמרנאמרנאמר    עניןעניןעניןענין    באיזהבאיזהבאיזהבאיזה    ללמדנוללמדנוללמדנוללמדנו    מרכבהמרכבהמרכבהמרכבה    ליורדיליורדיליורדיליורדי
    שלימדנושלימדנושלימדנושלימדנו    כמוכמוכמוכמו    לעשותלעשותלעשותלעשות    זהרזהרזהרזהריייילהלהלהלה    לנולנולנולנו    וישוישוישויש. . . . קדושקדושקדושקדוש

    ,,,,ליוצרנוליוצרנוליוצרנוליוצרנו    נחתנחתנחתנחת    לעשותלעשותלעשותלעשות    שנזכהשנזכהשנזכהשנזכה    כדיכדיכדיכדי, , , , הגבורההגבורההגבורההגבורה    מפימפימפימפי
 שצריך דהיינו. . . . ניחוחניחוחניחוחניחוח    לריחלריחלריחלריח    לפניולפניולפניולפניו    ולהעלותולהעלותולהעלותולהעלות

 נחת ה"לקב שיהיה באופן ושקד לומר לדקדק
        .מכך רוח

        
    ולארץולארץולארץולארץ    םםםםיייילשמילשמילשמילשמי    אתםאתםאתםאתם    ברוכיםברוכיםברוכיםברוכים, , , , להםלהםלהםלהם    אמראמראמראמר    וכןוכןוכןוכן

    שאנישאנישאנישאני    מהמהמהמה    לבנילבנילבנילבני    ותגידוותגידוותגידוותגידו    תאמרותאמרותאמרותאמרו    אםאםאםאם, , , , מרכבהמרכבהמרכבהמרכבה    יורדייורדייורדייורדי
    בשעהבשעהבשעהבשעה    ,,,,המנחההמנחההמנחההמנחה    ובתפלתובתפלתובתפלתובתפלת    שחריתשחריתשחריתשחרית    בתפלתבתפלתבתפלתבתפלת    עושהעושהעושהעושה

 שחרית את הביא. . . . קדושקדושקדושקדוש    לפנילפנילפנילפני    אומריםאומריםאומריםאומרים    שאתםשאתםשאתםשאתם
 בשמונה קדושה אומרים שאז לפי, ומנחה
    עיניכםעיניכםעיניכםעיניכם    אוּ אוּ אוּ אוּ שְׂ שְׂ שְׂ שְׂ , , , , להםלהםלהםלהם    ְוִאמרוְוִאמרוְוִאמרוְוִאמרו    ,,,,אותםאותםאותםאותם    ולמדוולמדוולמדוולמדו    ....עשרה
    שאתםשאתםשאתםשאתם    בשעהבשעהבשעהבשעה, , , , לתכםלתכםלתכםלתכםייייתפתפתפתפ    ביתביתביתבית    כנגדכנגדכנגדכנגד    לרקיעלרקיעלרקיעלרקיע

    ,,,,בעולמיבעולמיבעולמיבעולמי    הנאההנאההנאההנאה    לילילילי    שאיןשאיןשאיןשאין    ....קדושקדושקדושקדוש    לפנילפנילפנילפני    אומריםאומריםאומריםאומרים
    ועיניועיניועיניועיני    לעינילעינילעינילעיני    נשואותנשואותנשואותנשואות    שעיניכםשעיניכםשעיניכםשעיניכם    ----    שעהשעהשעהשעה    כאותהכאותהכאותהכאותה

        ....בעיניכםבעיניכםבעיניכםבעיניכם    מביטותמביטותמביטותמביטות
        

 ישראל ועם ה"הקב שעיני האמור עלעלעלעל
. גירסאות כמה מצינו, כביכול מתחברות

 מביטות ועיני" - הגירסא שלפניי במדרש
 ועיני" קהעתי ץ"מהרי, מאידך". בעיניכם
 ישו. לעיל שהבאתי כמו", בעיניכם נשואות
 כאותה" אחר וגורסים, ההתחלה את שדילגו

  ".בעיניכם ועיני" ", שעה
        

 קותימדוי האחרונות הגירסאות שתיכי  חושבניחושבניחושבניחושבני
 עינינו" – העיניים את מרימים אנו. יותר

 על מאידך אבל. מעלה כלפי", נשואות
? אלינו נשואות עיניוש לומר אפשר וכי, ה"הקב
 הוא, אדרבה אז ,העניין את להגשים נסהנ אם

 של המשמעות. מטה כלפי עלינו מסתכל
 ישראל עם עיניש, האחרונות הגירסאות

 ,ה"הקב לא, מעלה כלפי ומורמות נשואות
  .בעינינו מביט ה"והקב

        
    אומריםאומריםאומריםאומרים    שאתםשאתםשאתםשאתם    בשעהבשעהבשעהבשעה - ואומר המדרש ממשיךממשיךממשיךממשיך

    ,,,,שעהשעהשעהשעה    באותהבאותהבאותהבאותה    מפיכםמפיכםמפיכםמפיכם    היוצאהיוצאהיוצאהיוצא    שהקולשהקולשהקולשהקול. . . . קדושקדושקדושקדוש    לפנילפנילפנילפני
    מהמהמהמה    להםלהםלהםלהם    והעידווהעידווהעידווהעידו. . . . ניחוחניחוחניחוחניחוח    כריחכריחכריחכריח    לפנילפנילפנילפני    ועולהועולהועולהועולה    סודרסודרסודרסודר

 ה"הקב, , , , דהיינו, , , , עושהעושהעושהעושה    שאנישאנישאנישאני    רואיםרואיםרואיםרואים    אתםאתםאתםאתם    עדותעדותעדותעדות
 אני מה ישראל לעם תספרו    - אכיםלמל אומר
    שלשלשלשל    פניופניופניופניו    לקלסתרלקלסתרלקלסתרלקלסתר    מביט אני, הזה ברגע עושה
    שבשעהשבשעהשבשעהשבשעה. . . . כבודיכבודיכבודיכבודי    בכסאבכסאבכסאבכסא    לילילילי    החקוקההחקוקההחקוקההחקוקה    אביכםאביכםאביכםאביכם    יעקביעקביעקביעקב

    ,,,,עליהעליהעליהעליה    כורעכורעכורעכורע    אניאניאניאני, , , , קדושקדושקדושקדוש    לפנילפנילפנילפני    אומריםאומריםאומריםאומרים    שאתםשאתםשאתםשאתם
    זרועותיזרועותיזרועותיזרועותי    עלעלעלעל    וידיוידיוידיוידי, , , , אותהאותהאותהאותה    ומחבקומחבקומחבקומחבק    ומנשקומנשקומנשקומנשק    ףףףףפֵ פֵ פֵ פֵ גָ גָ גָ גָ ְמ ְמ ְמ ְמ וּ וּ וּ וּ 

, , , , קדושקדושקדושקדוש    לפנילפנילפנילפני    אומריםאומריםאומריםאומרים    שאתםשאתםשאתםשאתם    כמוכמוכמוכמו, , , , פעמיםפעמיםפעמיםפעמים    שלשהשלשהשלשהשלשה
    מלאמלאמלאמלא    צבאותצבאותצבאותצבאות' ' ' ' הההה    ''''וגווגווגווגו    קדושקדושקדושקדוש    קדושקדושקדושקדוש    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    כדברכדברכדברכדבר

 במעלת מאד נשגבים הדברים ....כבודוכבודוכבודוכבודו    הארץהארץהארץהארץ    כלכלכלכל
 לומר מקום ישו ',וגו קדוש קדוש אמירת

 יותר החשוב 'וגו קדוש קדוש אמירתש לכאורה
 שיטת על קשה כ"וא .רבא שמיה יהא ענייתמ

 אמן שעניית להם שפשוט, דלעיל המפרשים
 קדוש קדוש מעניית עדיפה, רבא שמיה יהא

   '.וגו
        

, הבדל שיש לומרו לתרץ אפשר אם לדון וישוישוישויש
 ואנו, המלאכים אומרים 'וגו קדוש קדוש כי

. אומרים שהם מה את כ"בסה מחקים, כביכול
 ,בלבד לנו מיוחד ,רבא שמיה יהא אמן אבל

 שהמלאכים מצאנו ולא שמענו לא שהרי
  .רבא שמיה יהא אמן אומרים

        
 על הרי כי, כ"כ ברור לא זה חילוק גם אמנםאמנםאמנםאמנם

 למד רבינו שמשה כתוב, משלכ" ו"בשכמל"
 הם כךש שמעש, דהיינו. מהמלאכים זה את

, הכיפורים ביום ורק, לנו זאת ומסר, אומרים
, רם בקול אומרים, השרת כמלאכי  שאנו

 .]'ב סעיף ט"תרי סימן ח"באו ועיין. ו"ל' ב רבה דברים[
 מפני שהרי, דלעיל מהסברא הפוך משמע הרי

  .בלחש ו"בשכמל אומרים אנו, גופא הזו הסיבה
        

 חוזרת ממילאו. נכון זה שחילוק נראה לא לכןלכןלכןלכן
 שעניית, דלעיל לפוסקים פשוט מדוע, השאלה

 ענייתמ יותר החשוב ,רבא שמיה יהא אמן
  .'וגו קדוש קדוש

        
, כמשל קצר סיפור קדיםא, זאת להסביר כדיכדיכדיכדי

 ,ל"זצ אוירבך ז"הגרש ר"מו על מספרים אותו
 חיפשו ההם בימים". תורה קול" ישיבת ראש

 של שמו עלהו .בירושלם לרב למנות מי את
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, רבות ממנו וביקשו, מתאים כמועמד א"הגרשז
 לשכנעו בשביל. למינוי מיאן א"הגרשז אך

 הרב" - א"להגרשז אמרו, למינוי להסכים
 אם ,טוב מאד לירושלם שיהיה ,אמר מטשעבין

  ".הרבנות את קבלת
  

 אבל. צודק הואש ודאי" - א"הגרשז להם ענהענהענהענה
 וןנכ. לכם אמר הואש מה נכון על תבינו

 זה לי. לא, לי אבל. טוב מאד יהיה לירושלםש
   ..".טוב יהיה לא

        

 ואצילות העדינות שלפי, היא לזה הסיבההסיבההסיבההסיבה
 כל עם מעמד מחזיק היה לא, שלו המידות
 שמסביב' וכו והעסקנות השקרים, התככים
 ראש" נשאר" הוא ה"ב. ירושלם לרבנות
 של מרבה יותר גדול ונהיה", תורה קול" ישיבת

  . ירושלם
        

 ה"לקב הנאה אין, אכן, לענייננו לומר יש כךכךכךכך
 אבל'. וגו קדוש קדוש מאשר יותר בעולמו

 קדוש קדוש, שכלפיו אמת הן! לנו דואג ה"הקב
 יותר יועיל ,ישראל לעם אבל, יותר טוב 'וגו

 ה"שהקב מכיון, דהיינו. רבא שמיה יהא אמן
 על מוותר כביכול הוא, לנו ודואג אותנו אוהב

 שמשבחים הזמן שהוא, יותר הגדול התענוג
 שישראל ומעדיף, 'וגו קדוש קדושב אותו

 תועלת יש שבו, רבא שמיה יהא אמן יאמרו
 ,ה"הקב סיבב לכן. ישראל לעם יותר מרובה
 יהא אמן ענייתש, הלכה הגמרא ןמ שיצא
  . 'וגו קדוש קדושמ החשוב תהא רבא שמיה

        

, לו שמתאים מי... לירושלם דאג לא אאאא""""הגרשזהגרשזהגרשזהגרשז
  .אחר מישהו כבר ימצאו. בזה ויטפל שידאג

  

 סמך על? זה תירוץ לומר הכח את לי יש מאיפהמאיפהמאיפהמאיפה
 בפרקי ,נוסף נפלא מאמר יש: ראיות שני

 מה את אקדים, אותו שנביא לפני רק .היכלות
 נתקן מדוע השאלה לגבי, ץ"מהרי שכתב
  ?ודשקה וןבלש ולא ,תרגום בלשון הקדיש

        

    טעםטעםטעםטעם: ל"בזה ]ח"כ דף, א"ח ח"ע[ כתב ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי
    הטורהטורהטורהטור    כתבכתבכתבכתב ,,,,תרגוםתרגוםתרגוםתרגום    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    הקדישהקדישהקדישהקדיש    שאומריםשאומריםשאומריםשאומרים

    שלאשלאשלאשלא    ,,,,המלאכיםהמלאכיםהמלאכיםהמלאכים    מפנימפנימפנימפני    ומריםומריםומריםומריםאאאא    ישישישיש, , , , לללל""""וזוזוזוז    וווו""""ננננ    סימןסימןסימןסימן

    וגםוגםוגםוגם. . . . כזהכזהכזהכזה    נאהנאהנאהנאה    שבחשבחשבחשבח    משבחיםמשבחיםמשבחיםמשבחים    שאנושאנושאנושאנו    ,,,,בנובנובנובנו    יתקנאויתקנאויתקנאויתקנאו
    וגלותוגלותוגלותוגלות    הביתהביתהביתהבית    לחרבןלחרבןלחרבןלחרבן    נזכרנזכרנזכרנזכר    הההה""""הקבהקבהקבהקב    ,,,,ההההזזזז    ידיידיידיידי    ללללשעשעשעשע

    ,,,,דברכותדברכותדברכותדברכות    מאמאמאמאקקקק    בפרקאבפרקאבפרקאבפרקא    כדאיתאכדאיתאכדאיתאכדאיתא, , , , ישראלישראלישראלישראל
    ,,,,רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן    עוניםעוניםעוניםעונים    שישראלשישראלשישראלשישראל    בשעהבשעהבשעהבשעה

    שגלושגלושגלושגלו    לבניםלבניםלבניםלבנים    אויאויאויאוי    ,,,,ואומרואומרואומרואומר    ראשוראשוראשוראשו    מנענעמנענעמנענעמנענע    הההה""""הקבהקבהקבהקב
    דאגהדאגהדאגהדאגה    שיששיששיששיש    ,,,,וכביכולוכביכולוכביכולוכביכול    '.'.'.'.וכווכווכווכו    אביהםאביהםאביהםאביהם    שלחןשלחןשלחןשלחן    מעלמעלמעלמעל

    ....עלינועלינועלינועלינו    יקטרגויקטרגויקטרגויקטרגו, , , , זהזהזהזה    המלאכיםהמלאכיםהמלאכיםהמלאכים    יבינויבינויבינויבינו    ואםואםואםואם    ,,,,לפניולפניולפניולפניו
    ....יבינויבינויבינויבינו    שלאשלאשלאשלא, , , , ארמיארמיארמיארמי    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    אותואותואותואותו    אומריםאומריםאומריםאומרים    כןכןכןכן    עלעלעלעל

   ....ארמיארמיארמיארמי    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    מכיריםמכיריםמכיריםמכירים    שאינםשאינםשאינםשאינם
  

    :טעמים וכמה כמה עוד ץ"מהרי כך על מביאמביאמביאמביא
    לומרלומרלומרלומר    רגיליםרגיליםרגיליםרגילים    שהיושהיושהיושהיו    לפילפילפילפי    ,,,,הטעםהטעםהטעםהטעם    פירשפירשפירשפירש    יצחקיצחקיצחקיצחק    רבינורבינורבינורבינו
    ----    סוטהסוטהסוטהסוטה    בשלהיבשלהיבשלהיבשלהי    דאיתאדאיתאדאיתאדאיתאככככ, , , , הדרשההדרשההדרשההדרשה    אחראחראחראחר    אותואותואותואותו

    ואאמןואאמןואאמןואאמן    דקדושהדקדושהדקדושהדקדושה    אסדראאסדראאסדראאסדרא    ,,,,עלמאעלמאעלמאעלמא    מיקייםמיקייםמיקייםמיקיים    אמאיאמאיאמאיאמאי
    ,,,,הארץהארץהארץהארץ    עמיעמיעמיעמי    שםשםשםשם    והיווהיווהיווהיו. . . . דאגדתאדאגדתאדאגדתאדאגדתא    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא

    שהואשהואשהואשהוא, , , , ארמיארמיארמיארמי    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    אלאאלאאלאאלא    מכיריםמכיריםמכיריםמכירים    שאינםשאינםשאינםשאינם
    שהכלשהכלשהכלשהכל    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    לאמרולאמרולאמרולאמרו    נוהגיםנוהגיםנוהגיםנוהגים    לכךלכךלכךלכך    ....לשונםלשונםלשונםלשונם
 עמי שבזמנם כיון ....הטורהטורהטורהטור    לללל""""עכעכעכעכ, , , , בובובובו    מביניםמביניםמביניםמבינים

 וכשהיו. ארמית לשון רק יםמבינ היו הארצות
 עמי הבינו לא, בקדיש ומסיימים, לעם דורשים

, משמעותו את בדרשא שהשתתפו ארצותה
  .יבינו שכולם בלשון תיקנו לכך

  

    מצאנומצאנומצאנומצאנו    ,,,,כתבכתבכתבכתב    בובובובו    והכלוהכלוהכלוהכל: ץ"מהרי מביא עודעודעודעוד
    מןמןמןמן    גדוליםגדוליםגדוליםגדולים    צדיקיםצדיקיםצדיקיםצדיקים    יהיויהיויהיויהיו    בואבואבואבואלללל    לעתידלעתידלעתידלעתיד    ,,,,בהגדהבהגדהבהגדהבהגדה

. . . . הקץהקץהקץהקץ    שימהרשימהרשימהרשימהר    בקדישבקדישבקדישבקדיש    מתפלליםמתפלליםמתפלליםמתפללים    ואנוואנוואנוואנו    ....םםםםהמלאכיהמלאכיהמלאכיהמלאכי
    ,,,,המלאכיםהמלאכיםהמלאכיםהמלאכים    שיבינוהושיבינוהושיבינוהושיבינוהו    ,,,,קקקק""""בלשהבלשהבלשהבלשה    אותואותואותואותו    נאמרנאמרנאמרנאמר    ואםואםואםואם

ל    כיכיכיכי    ....עלינועלינועלינועלינו    שיקטרגושיקטרגושיקטרגושיקטרגו    אפשראפשראפשראפשר לִיּדַ לִיּדַ לִיּדַ     ויגדלויגדלויגדלויגדל    כבודםכבודםכבודםכבודם    ִיּדַ
        ....ככככ""""עעעע. . . . הצדיקיםהצדיקיםהצדיקיםהצדיקים    כבודכבודכבודכבוד

        

    מרחיקמרחיקמרחיקמרחיק    שהתרגוםשהתרגוםשהתרגוםשהתרגום    כתבכתבכתבכתב    הרופאהרופאהרופאהרופא    זכריהזכריהזכריהזכריה    רררר""""ומהומהומהומה
ְשמּות ְשמּותַהּגִ ְשמּותַהּגִ ְשמּותַהּגִ  כה עד ....ככככ""""עעעע. . . . תרגוםתרגוםתרגוםתרגום    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    נתקןנתקןנתקןנתקן    לכךלכךלכךלכך, , , , ַהּגִ

 טעם נביא בהמשך. טעמים ארבעה ץ"מהרי נתן
  .ק"הזוה פי על, שהביא נוסף

        

 לו הוא, הרופא זכריה רבינו בשם שהביא מהמהמהמה
 ה"הרז שם ומביא. ם"הרמב על י"כת בנימוקיו

 ד"בס שהבאתי כמו, [נוספים טעמים עוד
 ה"ד ח"שמ דף' ו סימן דברכות מילי בקונטריס

 על בפירושו עדני סעדיה ר"מה גם. ובעניין
 זה טעם ומוסיף ].כך כתב, שם ם"הרמב

שמּות מרחיק התרגום"ש  בלשון נתקן לכך, הּגִ
  ?כוונתו את להבין וצריך. מדנפשיה", תרגום
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 בעקבות צועד ה"שהרז ידוע - כך היא ההבנהההבנהההבנהההבנה
 אונקלוס מדוע ,מסביר ם"והרמב, ם"הרמב
 .גומותרב הפסוק משמעות את לפעמים ְמַשּנֶה

, ']כ, ט"י שמות[ ִסיַניִסיַניִסיַניִסיַני    ַהרַהרַהרַהר    ַעלַעלַעלַעל    יָ יָ יָ יָ """"יְ יְ יְ יְ     ַויֵֶּרדַויֵֶּרדַויֵֶּרדַויֵֶּרד וק,בפס כגון
. "דסיני טורא על' ה ואתגלי" - אונקלוס תרגם
 זה בארמית ַויֵֶּרד[" ונחת" אמר לא מדוע, וקשה

ֹנִכי" ,נוספת דוגמא? ]נחת ֹנִכיָאֽ ֹנִכיָאֽ ֹנִכיָאֽ ךָ     ֵאֵרדֵאֵרדֵאֵרדֵאֵרד    ָאֽ ךָ ִעּמְ ךָ ִעּמְ ךָ ִעּמְ  בראשית[" ִעּמְ
        ". עמך איחות אנא" ,תרגם, ']ד, ו"מ
        

 כי, ברירה לאונקלוס התהי לא: : : : מהקהלמהקהלמהקהלמהקהל    שאלהשאלהשאלהשאלה
  ?יתרגם איך

, למשל לתרגם יכול: : : : אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת
  .עמך ֶאְחֵוי אנא

        
 שאונקלוס ]ו"כ פרק א"ח ,נ"במו[ ם"הרמב אומראומראומראומר
, האנשים יטעו שלא, הגשמות את להרחיק רצה

 ה"לקב ְיַיֲחסוּ  שמא אנקלוס שחשש דהיינו
 לא? בפועל ממש ירד ה"הקב וכי. ו"ח גוף שהוא
 שהיא, אחרת בלשון אונקלוס אמר לכן .יתכן

 ה"שהקב, הכוונה את להבין, מושאלת להמ
    ֵאְרָדהֵאְרָדהֵאְרָדהֵאְרָדה 'בפס דבר אותו. ממש ירד ולא ,התגלה

א אּנָ אּנָ אּנָ ַצֲעָקָתהּ     ְוֶאְרֶאהְוֶאְרֶאהְוֶאְרֶאהְוֶאְרֶאה    ּנָ ַצֲעָקָתהּ ַהּכְ ַצֲעָקָתהּ ַהּכְ ַצֲעָקָתהּ ַהּכְ  תרגם, ]א"כ, ח"י בראשית[ ַהּכְ
, "הכקבלתהון ואדון כען אתגלי" - אונקלוס

  .ם"הרמב דעת זו. טעמא מהאיי
        

 נגד גדול בויכוח מאריך ,ויגש בפרשת ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב
. אופן בשום אתו מסכים ואיננו, ם"הרמב דעת

 תרגם שאונקלוס, מקומות הרבה ביאה ן"הרמב
 האמור כמו. ממש ירידה לשוןב', ה ירידת את

ֹנִכי -' בפס ֹנִכיָאֽ ֹנִכיָאֽ ֹנִכיָאֽ ךָ     ֵאֵרדֵאֵרדֵאֵרדֵאֵרד    ָאֽ ךָ ִעּמְ ךָ ִעּמְ ךָ ִעּמְ  תרגם, ']ד, ו"מ בראשית[ ִעּמְ
 ם"הרמב אכןו". איחות אנא" - אונקלוס

 בשיטת דן ן"הרמב. בזה התקשה עצמוב
 ,מדוע, תמיה הואו, מקומות המכמ אונקלוס

, הגשמות את אונקלוס מרחיק, גיסא לחד
  ?הגשמות את מרחיק יננוא, גיסא ולאידך

        
 והמשכילים, סוד בזה יש כי ,ן"הרמב ומסיקומסיקומסיקומסיק

 יםעניינ נםישש ,הוא התירוץ ועיקר, יבינו
 צריך ,העליונות המידות כפי רשא ,גבוהים

 דברים נםויש, "ואתגלי" אמר לכן, םלהסתיר
  .םלהסתיר צריך שלא

 שיטת עם מסכים ']ח אות ,הקדמה[ לשון המרפאהמרפאהמרפאהמרפא
 לפי מדבר, הרופא זכריה רבינו אבל. ן"רמבה

, אחריו להימשך דרכו כן כי ,ם"הרמב שיטת
 וגם, י"בכת עדיין רובם( בחיבוריו למעיין כנודע

 ג"רס דעת ה"וכ ,)נ"מו על ביאור עצמו לו יש
  .ודעות אמונות בספרו

        
 את להבין צריך עדיין, זו הקדמה אחר אמנםאמנםאמנםאמנם

 בלשון הקדיש נתקן מדוע השאלה על, תירוצו
    מרחיקמרחיקמרחיקמרחיק    התרגוםהתרגוםהתרגוםהתרגום - באמרו כוונתו מה, תרגום

 ניינא כי? תרגוםתרגוםתרגוםתרגום    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    נתקןנתקןנתקןנתקן    לכךלכךלכךלכך, , , , הגשמותהגשמותהגשמותהגשמות
 בכדי אמרוהוש ,בקדיש דבר איזה רואה

! עונה הוא מה מבין אינני, הגשמות להרחיק
 כי ,לפה ל"הנז ם"הרמב דברי את קישר כיצד

 בקדיש משהו אין שהרי, תמוה לכאורה
 את אומרים היו ואם, מהקשרו שהוציאוהו

 משהו מובן להיות עלול היה, ק"בלשה הקדיש
  .ו"ח גשמי

  
 החכמיםש, לומר התכווין ה"שהרז חושבניחושבניחושבניחושבני
 כבוד לתת רצו, ארמי בלשון הקדיש שתיקנו
 מרחיק שאונקלוס כיון, והטעם. זו ללשון

, ה"הקב בשבחי לכן ,הגשמות את בחיבורו
 וכבוד חשיבות דרך, ארמית לשון העדיפו
 אינני אך, מעט דחוק זה תירוץ אמנם. זו ללשון

  . תאחר כוונה בדבריו להבין אפשר אם יודע
        

    תרומהתרומהתרומהתרומה    פרשתפרשתפרשתפרשת    בזוהרבזוהרבזוהרבזוהר, כך ץ"מהרי אומר ככככ""""אחאחאחאח
    לאולאולאולאו    דאדאדאדא    קדושתאקדושתאקדושתאקדושתא, , , , לללל""""וזוזוזוז    כתבכתבכתבכתב    בבבב""""עעעע    טטטט""""קכקכקכקכ    דףדףדףדף

    אבלאבלאבלאבל. . . . משולשיןמשולשיןמשולשיןמשולשין    דאינוןדאינוןדאינוןדאינון    קדושתאןקדושתאןקדושתאןקדושתאן    כשארכשארכשארכשאר    איהואיהואיהואיהו
    ותתאותתאותתאותתא    לעילאלעילאלעילאלעילא    סטריןסטריןסטריןסטרין    בכלבכלבכלבכל    סליקסליקסליקסליק    ,,,,דאדאדאדא    קדושתאקדושתאקדושתאקדושתא

    מנעוליןמנעוליןמנעוליןמנעולין    ותברותברותברותבר, , , , מהימנותאמהימנותאמהימנותאמהימנותא    סטריסטריסטריסטרי    ובכלובכלובכלובכל
 ק"הזוה בשם מביא ת"מהרי. דפרזלאדפרזלאדפרזלאדפרזלא    וגושפנקיןוגושפנקיןוגושפנקיןוגושפנקין

 קדושה כי, ק"הזוה מסביר. מאד גבוהים דברים
 כמו אינה אפילוו, הקדושות שאר כמו אינה זו

 אף. 'וגו קדוש קדוש - משולשת קדושה
 אבל, מאד החשוב היא המשולשת שהקדושה

    לעילאלעילאלעילאלעילא    ,,,,סטריןסטריןסטריןסטרין    בכלבכלבכלבכל    -  היא הקדיש תקדוש
  .ותתאותתאותתאותתא
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 שודאי אף כי לומר מתכווין שהוא נראהנראהנראהנראה
 - עליונות מדות שלוש הם 'וגו קדוש קדושש
 הוא הקדיש אבל], ותפארת גבורה חסד[ ת"חג

 מצטמצם ואיננו, העליונות הספירות עשר בכל
    ,,,,ותתאותתאותתאותתא    לעילאלעילאלעילאלעילא - האלו ספירות השלוש על רק

 מקיפה הקדיש קדושת .מהימנותאמהימנותאמהימנותאמהימנותא    סטריסטריסטריסטרי    ובכלובכלובכלובכל
  .  יותר הרבה

        

ין    דפרזלאדפרזלאדפרזלאדפרזלא    וגושפנקיןוגושפנקיןוגושפנקיןוגושפנקין    מנעוליןמנעוליןמנעוליןמנעולין    ותברותברותברותבר יןּוְקִלּפִ יןּוְקִלּפִ יןּוְקִלּפִ , , , , בישיןבישיןבישיןבישין    ּוְקִלּפִ
    בעינןבעינןבעינןבעינן    ואנןואנןואנןואנן, , , , כולאכולאכולאכולא    עלעלעלעל    הההה""""דקבדקבדקבדקב    יקראיקראיקראיקרא    לאסתלקאלאסתלקאלאסתלקאלאסתלקא

 מעלה פה נאמר. . . . אאאא""""דסטדסטדסטדסט    בלישנאבלישנאבלישנאבלישנא    ליהליהליהליה    למימרלמימרלמימרלמימר
 שהוא, ארמי בלשון ותוא שאומרים - נוספת

  ...הנבלשו אותה מכהש דהיינו, א"הסט לשון
        

 תיקנו ,הזוהר שמתקני הסיבה זו אגב דרךדרךדרךדרך[[[[
 לשבר הכח לו שיהיה כדי, ארמי בלשון גירסתו

, ק"בלשה התורה קריאת וכן. א"הסט את
, ן"ח לחכמי ידועה לפי. ארמי בלשון והתרגום

        ]הדברים שני את צריך לכן. קליפה וזו ,מח שזה
        

    ולאתבאולאתבאולאתבאולאתבא    ----    הזוהר בדברי יץ"מהר ממשיךממשיךממשיךממשיך
    בגיןבגיןבגיןבגין, , , , רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן    ,,,,תקיףתקיףתקיףתקיף    בחילאבחילאבחילאבחילא
    יקראיקראיקראיקרא    ביקריהביקריהביקריהביקריה    ואסתלקואסתלקואסתלקואסתלק אאאא""""דסטדסטדסטדסט    חילאחילאחילאחילא    דיתברדיתברדיתברדיתבר

    דאדאדאדא    בקדושתאבקדושתאבקדושתאבקדושתא    אתבראתבראתבראתבר    וכדוכדוכדוכד. . . . כולאכולאכולאכולא    עלעלעלעל    הההה""""דקבדקבדקבדקב
    ואדכרואדכרואדכרואדכר    ביקריהביקריהביקריהביקריה    אסתלקאסתלקאסתלקאסתלק    הההה""""קובקובקובקוב, , , , אאאא""""דסטדסטדסטדסט    חילאחילאחילאחילא
    אסתלקאסתלקאסתלקאסתלק    הההה""""דקבדקבדקבדקב    ובגיןובגיןובגיןובגין. . . . לשמיהלשמיהלשמיהלשמיה    ואדכרואדכרואדכרואדכר    לבנוילבנוילבנוילבנוי

    בעשרהבעשרהבעשרהבעשרה    אלאאלאאלאאלא    איהיאיהיאיהיאיהי    לאולאולאולאו, , , , דאדאדאדא    בקדושתאבקדושתאבקדושתאבקדושתא    ביקריהביקריהביקריהביקריה
    אתכפייאאתכפייאאתכפייאאתכפייא    אאאא""""דסטדסטדסטדסט    כרחיהכרחיהכרחיהכרחיה    עלעלעלעל, , , , דאדאדאדא    ובלישנאובלישנאובלישנאובלישנא

    ותברותברותברותבר    הההה""""דקבדקבדקבדקב    יקראיקראיקראיקרא    ואסתלקואסתלקואסתלקואסתלק, , , , חיליהחיליהחיליהחיליה    ואתברואתברואתברואתבר
    וקלפיןוקלפיןוקלפיןוקלפין    תקיפיןתקיפיןתקיפיןתקיפין    דשלשלאיןדשלשלאיןדשלשלאיןדשלשלאין    וגושפנקיןוגושפנקיןוגושפנקיןוגושפנקין    מנעוליןמנעוליןמנעוליןמנעולין

    זכאיןזכאיןזכאיןזכאין. . . . ולבנויולבנויולבנויולבנוי    לשמיהלשמיהלשמיהלשמיה    הההה""""קובקובקובקוב    ואדכרואדכרואדכרואדכר, , , , בישיןבישיןבישיןבישין
    אורייתאאורייתאאורייתאאורייתא    לוןלוןלוןלון    יהביהביהביהב    הההה""""דקבדקבדקבדקב    קדישאקדישאקדישאקדישא    עמאעמאעמאעמא    אינוןאינוןאינוןאינון

    יייי""""והבוהבוהבוהב. . . . ככככ""""עעעע    דאתידאתידאתידאתי    לעלמאלעלמאלעלמאלעלמא    בהבהבהבה    למזכילמזכילמזכילמזכי    קדישאקדישאקדישאקדישא
  ....הביאוהביאוהביאוהביאו

        

    כתבכתבכתבכתב    יעקביעקביעקביעקב    תולעתתולעתתולעתתולעת    והרבוהרבוהרבוהרב: ץ"מהרי זה על אומראומראומראומר
    מהמהמהמה    הואהואהואהוא    והעיקרוהעיקרוהעיקרוהעיקר, , , , להעמידולהעמידולהעמידולהעמידו    אאאא""""אאאא    הפשטהפשטהפשטהפשט    שטעםשטעםשטעםשטעם

    שששש""""יעיעיעיע    עליוןעליוןעליוןעליון    משרתימשרתימשרתימשרתי    מפימפימפימפי    הזוהרהזוהרהזוהרהזוהר    בספרבספרבספרבספר    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר
  ....זהזהזהזה    מאמרמאמרמאמרמאמר    שפירששפירששפירששפירש

  

 טעמים הם ,ץ"מהרי שהביא הקודמים הטעמיםהטעמיםהטעמיםהטעמים
 מפני, להעמידם א"וא, פשטנים חכמים של

 שאם דהיינו ,וסתירות קשיים הרבה בהם ישש
 העיקר, לכן. ברור דבר נמצא לא, בהם נתעמק

  . ק"הזוה בספר שנאמר מה, הוא
        

 חיברו[ עצמו יעקב תולעת בספר הסתכלתיהסתכלתיהסתכלתיהסתכלתי
 פיו שעל, הראשונים מהמקובלים אחד, גבאי ם"מהר
 לשבח בעלינו ת"בעשי שאומרים מה אצלינו נתקן

 כמה ועוד", כהם חלקנו שם שלא"ו", יועיל ללא"
 היה הזה הספר. ועוד, מדות ג"בי" מצפץ" כגון, שינויים

 ארבע או, מאות כשלוש מלפני כבר תימן חכמי אצל
 וראיתי, ]היסוד מספרי אחד והיה, שנה מאות

  .קצת שינה ץ"שמהרי
        

    ,]קדיש סוד, ה"ל דף[ יעקב תולעת הרב כתב כךכךכךכך
    והמפרשיםוהמפרשיםוהמפרשיםוהמפרשים, , , , ארמיארמיארמיארמי    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    ונתקןונתקןונתקןונתקן, , , , קדישקדישקדישקדיש    ואומרואומרואומרואומר

    לאלאלאלא    ולזהולזהולזהולזה, , , , להעמידולהעמידולהעמידולהעמידו    אאאא""""ואואואוא    לדברלדברלדברלדבר    טעםטעםטעםטעם    נתנונתנונתנונתנו
    שמעשמעשמעשמע    הידידהידידהידידהידיד    ואתהואתהואתהואתה. . . . בדבריהםבדבריהםבדבריהםבדבריהם    להאריךלהאריךלהאריךלהאריך    ראיתיראיתיראיתיראיתי
  .עליוןעליוןעליוןעליון    משרתימשרתימשרתימשרתי    מפימפימפימפי    האמתהאמתהאמתהאמת

        

 מלה ?יעקב התולעת מלשון ץ"מהרי שינה מהמהמהמה
 שזה יעקב התולעת שאמר כמו אמר לא. אחת

  ".העיקר" אלא", האמת"
        

 לא יעקב שהתולעת מפני, הוא לזה הטעםהטעםהטעםהטעם
 ץ"מהרי אך. הפשטנים טעם את כלל הביא

 שזו לומר יכל לא, טעמים ארבעה מהם הביאש
 כותב היה אם כי. בלתה שאין דהיינו, האמת

 הם האחרים שהטעמים משמע היה ,האמת שזו
 שזה ץ"מהרי כתב לכן. כן להבין ו"חו ,שקר

  .העיקר
  

, האמת בתיבת יעקב התולעת שכוונת פפפפ""""אעאעאעאע
 הקבלה שכן, לסוד אלא, שקר לאפוקי לא

 זאת בכל ץ"מהרי אבל. האמת חכמת נקראת
 עוד לו ומצינו. כזאת משמעות תהא שלא נזהר

  .ל"ואכמ", דבר הסתר אלהים כבוד"ש ב"כיו
        

 כ"ואח, הזוהר מאמר את מביא יעקב התולעתהתולעתהתולעתהתולעת
    עולהעולהעולהעולה    זוזוזוזו    קדושהקדושהקדושהקדושה    ֲהָבלֲהָבלֲהָבלֲהָבל    כיכיכיכי    אמראמראמראמר - ואומר מסבירו

    המעלותהמעלותהמעלותהמעלות    כנגדכנגדכנגדכנגד    לעילאלעילאלעילאלעילא    ואמרואמרואמרואמר', ', ', ', כוכוכוכו    סטריןסטריןסטריןסטרין    בכלבכלבכלבכל
 שי חדש דבר. הכלהכלהכלהכל    מןמןמןמן    למעלהלמעלהלמעלהלמעלה    שהםשהםשהםשהם    הקדושותהקדושותהקדושותהקדושות

 לאש אף, אחרת גירסא לו שהיה ונראה, פה
  .כזו גירסא ראיתי
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 ץ"ומהרי עצמו שהוא כמו, בזוהר כתוב אצלינואצלינואצלינואצלינו
 כ"אח אך .ף"באל, זוזוזוזו    קדושהקדושהקדושהקדושה    אבלאבלאבלאבל - העתיקוּ 

. זוזוזוזו    קדושהקדושהקדושהקדושה    ֲהָבלֲהָבלֲהָבלֲהָבל    כיכיכיכי    אמראמראמראמר - יעקב התולעת אומר
 שלא נראה ".ֲהָבל", "אבל" במקום העתיק

", אבל"מ וינש לכן, ספרו מעתיקי זאת הבינו
 על הוא המדוברש היא האמת אבל". הבל"

 אמן שאומרים כיון דהיינו. הקדושה של ההבל
, מהפה שיוצא ההבל, חזק בקול רבא שמיה יהא

  .העליונים בעולמות ומשפיע ולהע
        

 ,רם בקול אותו שאומרים דבר כל לגבי בבבב""""כיוכיוכיוכיו
 שנאמרת שמע בקרית ז"הרדב שאומר כמו
 אזו, המקטרגים כל ששוברת, רם בקול בורבצי

 להתפלל מאד רצוי לכן. למעלה עולה התפילה
  .בצעקהו רם בקול

        

 רק ,ל"ואכמ, יעקב התולעת זה על מאריךמאריךמאריךמאריך
 הקדיש בשבח שכתב מסויימים קטעים אקרא

    הבריחיםהבריחיםהבריחיםהבריחים    ונכנעיםונכנעיםונכנעיםונכנעים    נשבריםנשבריםנשבריםנשברים, , , , זוזוזוזו    קדושהקדושהקדושהקדושה    בכחבכחבכחבכח -
    מתעלהמתעלהמתעלהמתעלה    כךכךכךכך    ומתוךומתוךומתוךומתוך    ההםההםההםההם    והקליפותוהקליפותוהקליפותוהקליפות    והחותמותוהחותמותוהחותמותוהחותמות

    ואיןואיןואיןואין    שטןשטןשטןשטן    איןאיןאיןאין    כיכיכיכי, , , , למעלהלמעלהלמעלהלמעלה    לעילוילעילוילעילוילעילוי    מעילוימעילוימעילוימעילוי    הכבודהכבודהכבודהכבוד
 בעניית הקול להגביה שאסור' אפיו[. . . . לעכבלעכבלעכבלעכב    רערערערע    פגעפגעפגעפגע
, שאני רבא שמיה יהא אמן עניית, מהמברך יותר אמן
 דהיינו", תקיף בחילא" לצעוק שצריך כתוב שם

 שייראה באופן מדאי חזק לא אבל. קולו את להגביה
  ].כמשוגע

        

    מהמהמהמה    ידעתידעתידעתידעת    כברכברכברכבר    ,ואומר יעקב התולעת ממשיךממשיךממשיךממשיך
ּמוּ     ָהאֹוֵיבָהאֹוֵיבָהאֹוֵיבָהאֹוֵיב    ,,,,]'ז, ט תהלים[    ככככ""""במשבמשבמשבמש    לללל""""רזרזרזרז    שדרשושדרשושדרשושדרשו ּמוּ ּתַ ּמוּ ּתַ ּמוּ ּתַ     ּתַ
ּתָ     ְוָעִריםְוָעִריםְוָעִריםְוָעִרים    ָלֶנַצחָלֶנַצחָלֶנַצחָלֶנַצח    ֳחָרבֹותֳחָרבֹותֳחָרבֹותֳחָרבֹות ּתָ ָנַתׁשְ ּתָ ָנַתׁשְ ּתָ ָנַתׁשְ ה    ִזְכָרםִזְכָרםִזְכָרםִזְכָרם    ָאַבדָאַבדָאַבדָאַבד    ָנַתׁשְ הֵהּמָ הֵהּמָ הֵהּמָ     ,,,,ֵהּמָ
    השםהשםהשםהשם    איןאיןאיןאין    בעולםבעולםבעולםבעולם    עמלקעמלקעמלקעמלק    שלשלשלשל    שזרעושזרעושזרעושזרעו    זמןזמןזמןזמן    כלכלכלכל    ואמרוואמרוואמרוואמרו
    השלוםהשלוםהשלוםהשלום    עליהםעליהםעליהםעליהם    הםהםהםהם    והנהוהנהוהנהוהנה, , , , שלםשלםשלםשלם    הכסאהכסאהכסאהכסא    ואיןואיןואיןואין    שלםשלםשלםשלם
ךָ     ַוְיַזּנֵבַוְיַזּנֵבַוְיַזּנֵבַוְיַזּנֵב""""    ,,,,באמרםבאמרםבאמרםבאמרם    חטאוחטאוחטאוחטאו    לנולנולנולנו    גילוגילוגילוגילו ךָ ּבְ ךָ ּבְ ךָ ּבְ ל    ּבְ לּכָ לּכָ לּכָ ִלים    ּכָ ֱחׁשָ ֽ ִליםַהּנֶ ֱחׁשָ ֽ ִליםַהּנֶ ֱחׁשָ ֽ ִליםַהּנֶ ֱחׁשָ ֽ     ַהּנֶ

ֲחֶריךָ  ֲחֶריךָ ַאֽ ֲחֶריךָ ַאֽ ֲחֶריךָ ַאֽ     כורתיםכורתיםכורתיםכורתים    שהיושהיושהיושהיו    מלמדמלמדמלמדמלמד    ']ז, ה"כ דברים[" " " " ַאֽ
    מעלהמעלהמעלהמעלה    כלפיכלפיכלפיכלפי    וזורקיםוזורקיםוזורקיםוזורקים    בבשרםבבשרםבבשרםבבשרם    החתומההחתומההחתומההחתומה    הבריתהבריתהבריתהברית

    שאמרושאמרושאמרושאמרו    מהמהמהמה    סודסודסודסוד    והואוהואוהואוהוא, , , , שחפצתשחפצתשחפצתשחפצת    מהמהמהמה    טולטולטולטול    ואומריםואומריםואומריםואומרים
    החרבהחרבהחרבהחרב    ובהתעוררובהתעוררובהתעוררובהתעורר. . . . הכבודהכבודהכבודהכבוד    בכסאבכסאבכסאבכסא    ידוידוידוידו    ששלחששלחששלחששלח

    והכסאוהכסאוהכסאוהכסא    שלםשלםשלםשלם    השםהשםהשםהשם    יהיהיהיהיהיהיהיה    ,,,,בריתבריתבריתברית    נקםנקםנקםנקם    הנוקמתהנוקמתהנוקמתהנוקמת
    ואומריםואומריםואומריםואומרים    רחמיםרחמיםרחמיםרחמים    מבקשיםמבקשיםמבקשיםמבקשים    אנואנואנואנו    זהזהזהזה    ועלועלועלועל, , , , שלםשלםשלםשלם

    שיתעלהשיתעלהשיתעלהשיתעלה    כלומרכלומרכלומרכלומר" " " " רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    ויתקדשויתקדשויתקדשויתקדש    יתגדליתגדליתגדליתגדל""""
 בגלל עתהש דהיינו ....סוףסוףסוףסוף    איןאיןאיןאין    עדעדעדעד    למעלהלמעלהלמעלהלמעלה
 ה"הקב כביכול לכן', ה רצון נגד פועל שעמלק

 רישה והראיה .בשלמותו עלינו מתגלה אינו

. בהם שמוחה מי ואין, עבירות עושים רשעיםה
 דהיינו, רבא שמיה יהא אמן מתפללים ואנו

    ועלועלועלועל. עמלק של זרעו מחהיוי, יתגדל ה"י ששם
    חוזרחוזרחוזרחוזר" " " " מברךמברךמברךמברך    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן""""    עוניםעוניםעוניםעונים    אנואנואנואנו    זהזהזהזה

        '. '. '. '. וכווכווכווכו    יתגדליתגדליתגדליתגדל    צצצצ""""השהשהשהש    שאומרשאומרשאומרשאומר    למהלמהלמהלמה
        

 שמיה יהא אמן בעניית, יעקב התולעת לפילפילפילפי
 מצינו, והנה. עמלק מחיית על מכוונים רבא

 אמן את לפסק כיצד, הפוסקים בין מחלוקת
 אחר לפסק אומרים יש. רבא שמיה יהא

', וכו לעלם מברך, רבא שמיה יהא: כך", רבא"
" רבא יהא" ה"י ששם, היא הכוונה ,ולדבריהם

 וגם, א"וה ו"וא לשלמותו לו יתוסף, גדול יהיה –
        '.וכו "לעלם מברך" עוד יהיה

        
 יהא אמן: כך" מברך" אחר לפסק אומרים וישוישוישויש

 היא והכוונה', וכו לעלם, מברך רבא שמיה
 ראיה ומביאים. מבורך יהיה הגדול ששמו

 את שאומרת ]'א', ג ברכות[' מהגמ לדבריהם
    שמושמושמושמו    יהאיהאיהאיהא - כך ק"בלשה רבא שמיה יהא נוסח

, נכון הראשון פירושה אםו '.וכו    מבורךמבורךמבורךמבורך    הגדולהגדולהגדולהגדול
' וכו" גדול שמו יהא" - כך לומר צריכים היו

 שהרי", גדול" במילת א"ה תוספת בלא
  .להמשך שייך "מבורך"
  

, השנייה הדעה כמו היא להלכה המסקנאהמסקנאהמסקנאהמסקנא
  .כך נוהגים גם כלל ובדרך

        
 שלשני לי נראה כי, סותר לא שזה חושבני אבלאבלאבלאבל

, דהיינו, ו"וא פה שחסר לומר צריכים הפירושים
 השיטה לפי אףו". מברך"ו כתוב כאילו

 היינוד", רבא" אחר הוא שַהּפסיק ,הראשונה
, א"והה ו"הוא שיושלם – גדול היהי ה"י ששם
'. וכו" לעלם מברך" יהיהש גם מתפללים עדיין

, לבוא לעתיד יהיוש הדברים שני על מתפללים
 וגם, השם שיושלם" רבא שמיה יהא" גם
  .כפשוטו "מברך"
  

 ךורצ שאין פשוט, מברך אחר מפסקים אםאםאםאם
 מכוונים, זה בסגנון אומרים כשאנו אבל. ו"ואב

 שחסר כאילו, מבורך וגם, גדול מוש שיהיה גם
  .חיבורה ו"וא
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 אחר להפסיק שהמנהג אף ::::מהקהלמהקהלמהקהלמהקהל    שאלהשאלהשאלהשאלה
 תיבת אחר מעט להפסיק נוהגים עדיין, מברך

  ".רבא"
 אומרים הפוסקים. נכון ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת

 שמיה יהא אמן נוסח כל את לומר צריך שאין
 מעט להפסיק אלא, אחת בנשימה', וכו רבא
 גם להפסיק כ"ואח ".רבא" תיבת אחר

 אפשר ממילא. העיקרי ההפסק וזהו", מברך"ב
", רבא" שמו שיהא גם, הכוונות שתי את לכווין

". עלמיא ולעלמי לעלם" –" מברך" שיהיה וגם
 יצחק עולת בתשובותי ד"בס שנכתוב מה ע"וע[

  ]. ד"ח
        

    בגדולתבגדולתבגדולתבגדולת    כיכיכיכי: ל"בזה יעקב בתולעת כתב עודעודעודעוד
. . . . ישראלישראלישראלישראל    שלשלשלשל    גאולתןגאולתןגאולתןגאולתן    תלויהתלויהתלויהתלויה, , , , הגדולהגדולהגדולהגדול    השםהשםהשםהשם

. . . . הנהרהנהרהנהרהנהר    עברעברעברעבר    בכלבכלבכלבכל    וישלטווישלטווישלטווישלטו, , , , הםהםהםהם    גםגםגםגם    יתעלויתעלויתעלויתעלו    ובעילויוובעילויוובעילויוובעילויו
 ש"כמ, העולם על ישלטו אז כי, ע"צ לכאורה[

 בני מגילת גבי, ד"ח בתשובותי ד"בס
    בפיובפיובפיובפיו    כיכיכיכי    ,,,,עשיועשיועשיועשיו    וכשמועוכשמועוכשמועוכשמוע    ]והאחרון ה"ד, חשמונאי

    שלשלשלשל    וממשלתןוממשלתןוממשלתןוממשלתן    השםהשםהשםהשם    גדולתגדולתגדולתגדולת    סודסודסודסוד    מזכיריםמזכיריםמזכיריםמזכירים    אנואנואנואנו
    ואתואתואתואת    אותואותואותואותו    להעבירלהעבירלהעבירלהעביר    הההה""""הקבהקבהקבהקב    ושעתידושעתידושעתידושעתיד    ,,,,ישראלישראלישראלישראל

ע""""    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ,,,,העולםהעולםהעולםהעולם    מןמןמןמן    עמועמועמועמו ּלַ עּבִ ּלַ עּבִ ּלַ עּבִ ּלַ ֶות    ּבִ ֶותַהּמָ ֶותַהּמָ ֶותַהּמָ     ''''וגווגווגווגו" " " " ָלֶנַצחָלֶנַצחָלֶנַצחָלֶנַצח    ַהּמָ
    המההמההמההמה    ,,,,אדוםאדוםאדוםאדום    ומלכיומלכיומלכיומלכי, , , , נכנענכנענכנענכנע    מידמידמידמיד    ,]'ה, ח"כ ישעיה[

    שעתידשעתידשעתידשעתיד    בשמעםבשמעםבשמעםבשמעם    ,,,,נחפזונחפזונחפזונחפזו    נבהלונבהלונבהלונבהלו    תמהותמהותמהותמהו    כןכןכןכן    ראוראוראוראו
  ....מהםמהםמהםמהם    ובניוובניוובניוובניו    וכסאווכסאווכסאווכסאו    שמושמושמושמו    נקמתנקמתנקמתנקמת    לנקוםלנקוםלנקוםלנקום    הההה""""הקבהקבהקבהקב

        
 לתת יבוא עתה, , , , ביקריהביקריהביקריהביקריה    אסתלקאסתלקאסתלקאסתלק    הההה""""דקבדקבדקבדקב    ובגיןובגיןובגיןובגין
 בפחות זו קדושה אומרים אין מדוע טעם

    ואמרוואמרוואמרוואמרו, , , , הקודשהקודשהקודשהקודש    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    ואינהואינהואינהואינה    הואילהואילהואילהואיל    - מעשרה
, , , , הההה""""עעעע    הקדושהקדושהקדושהקדוש    המאורהמאורהמאורהמאור    וביארוביארוביארוביאר'. '. '. '. וכווכווכווכו    שמתושמתושמתושמתו    מימימימי    בפרקבפרקבפרקבפרק

    אלאאלאאלאאלא    אינהאינהאינהאינה    קקקק""""בלשהבלשהבלשהבלשה    שהיאשהיאשהיאשהיא    קדושהקדושהקדושהקדושה    כלכלכלכל    כיכיכיכי
    בלשוןבלשוןבלשוןבלשון    משתתפתמשתתפתמשתתפתמשתתפת    שהשכינהשהשכינהשהשכינהשהשכינה    בשבילבשבילבשבילבשביל    ,,,,בעשרהבעשרהבעשרהבעשרה

    בפחותבפחותבפחותבפחות    זוזוזוזו    קדושהקדושהקדושהקדושה    אומריםאומריםאומריםאומרים    איןאיןאיןאין    למהלמהלמהלמה    ככככ""""ואואואוא'. '. '. '. וכווכווכווכו    זהזהזהזה
    מתעלהמתעלהמתעלהמתעלה    הההה""""שהקבשהקבשהקבשהקב    בשבילבשבילבשבילבשביל    כיכיכיכי    אמראמראמראמר    לזהלזהלזהלזה, , , , מעשרהמעשרהמעשרהמעשרה
    לאלאלאלא, , , , קדושותקדושותקדושותקדושות    משארמשארמשארמשאר    יותריותריותריותר    זוזוזוזו    בקדושהבקדושהבקדושהבקדושה    בכבודובכבודובכבודובכבודו
 אחד הסבר וזה ....מעשרהמעשרהמעשרהמעשרה    בפחותבפחותבפחותבפחות    נתקנהנתקנהנתקנהנתקנה

 קדוש פני על רבא שמיה יהא אמן בחשיבות
 שהרי, ישראל עם טובת שזו מפני', וגו קדוש
חה עמלק  חשוב לכן. לבוא לעתיד העולם מן יּמָ

, בשפלות יהיו לא ישראל שעם ,מבחינתנו יותר
  . האומות כל מעל ויהיו

 פרקי א"ח מדרשות בתי[ היכלות בפרקי כתובכתובכתובכתוב
    סחסחסחסח    ישמעאלישמעאלישמעאלישמעאל    רבירבירבירבי    אמראמראמראמר    :כך ]אמר ה"ד ו"פ היכלות

ִנים    שרשרשרשר    לללל""""סגגסנאסגגסנאסגגסנאסגגסנא    לילילילי ִניםהּפָ ִניםהּפָ ִניםהּפָ  שזה שחושבים כאלה יש[    הּפָ
נים שר"  ולא חוץ שר לא בשמיים אין. יודעים לא". הּפְ

 בפנים שזה מבין העניין עומק את שיודע מי... פנים שר
ב, , , , ידידיידידיידידיידידי, , , , ]העליונים בׁשֵ בׁשֵ בׁשֵ     תהאתהאתהאתהא    מהמהמהמה    לךלךלךלך    ואגידואגידואגידואגיד, , , , בחיקיבחיקיבחיקיבחיקי    ׁשֵ

    ביביביבי    מסתכלמסתכלמסתכלמסתכל    והיהוהיהוהיהוהיה    בחיקובחיקובחיקובחיקו    ישבתיישבתיישבתיישבתי. . . . ישראלישראלישראלישראל    עלעלעלעל
    עלעלעלעל    ונופלותונופלותונופלותונופלות    מעיניומעיניומעיניומעיניו    נופלותנופלותנופלותנופלות    הדמעותהדמעותהדמעותהדמעות    והיווהיווהיווהיו, , , , ובוכהובוכהובוכהובוכה

 תינוק כמו יושב דולג כהן ישמעאל רבי. . . . פניפניפניפני
  . בוכה הפנים שר והיה, הפנים שר המלאך בחיק

        
. . . . בוכהבוכהבוכהבוכה    אתהאתהאתהאתה    מהמהמהמה    מפנימפנימפנימפני, , , , מרוםמרוםמרוםמרום    זיוזיוזיוזיו    הדרהדרהדרהדר    לולולולו    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי

    גנוזגנוזגנוזגנוז    מהמהמהמה    ואודיעךואודיעךואודיעךואודיעך    ואכניסךואכניסךואכניסךואכניסך    בואבואבואבוא, , , , ידידיידידיידידיידידי, , , , לילילילי    אמראמראמראמר
    לחדרילחדרילחדרילחדרי    והכניסניוהכניסניוהכניסניוהכניסני    תפסניתפסניתפסניתפסני. . . . קודשקודשקודשקודש    עםעםעםעם    לישראללישראללישראללישראל

    הפינקסיןהפינקסיןהפינקסיןהפינקסין    נטלנטלנטלנטל, , , , ולאוצרותולאוצרותולאוצרותולאוצרות    גנזיםגנזיםגנזיםגנזים    ולגנזיולגנזיולגנזיולגנזי    חדריםחדריםחדריםחדרים
. . . . מזומזומזומזו    זוזוזוזו    משונותמשונותמשונותמשונות    צרותצרותצרותצרות    כתובותכתובותכתובותכתובות    והראניוהראניוהראניוהראני    ופתחופתחופתחופתח

, , , , לילילילי    אמראמראמראמר. . . . למילמילמילמי    הללוהללוהללוהללו, , , , זיויזיויזיויזיוי    הדרהדרהדרהדר    לולולולו    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי
    לעמודלעמודלעמודלעמוד    ישראלישראלישראלישראל    ויכוליןויכוליןויכוליןויכולין, , , , לולולולו    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי. . . . לישראללישראללישראללישראל

    משונותמשונותמשונותמשונות    צרותצרותצרותצרות    ואראךואראךואראךואראך    למחרלמחרלמחרלמחר    בואבואבואבוא    לילילילי    אמראמראמראמר? ? ? ? בהןבהןבהןבהן
    חדריםחדריםחדריםחדרים    לחדרילחדרילחדרילחדרי    הכניסניהכניסניהכניסניהכניסני    למחרלמחרלמחרלמחר. . . . הראשונותהראשונותהראשונותהראשונות    מןמןמןמן

, , , , לרעבלרעבלרעבלרעב    לרעבלרעבלרעבלרעב    ואשרואשרואשרואשר, , , , לשבילשבילשבילשבי    לשבילשבילשבילשבי    אשראשראשראשר, , , , והראניוהראניוהראניוהראני
    ישראלישראלישראלישראל, , , , זיויזיויזיויזיוי    הדרהדרהדרהדר    לולולולו    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי. . . . לבזהלבזהלבזהלבזה    לבזהלבזהלבזהלבזה    ואשרואשרואשרואשר
    עליהםעליהםעליהםעליהם    מתחדשותמתחדשותמתחדשותמתחדשות    יוםיוםיוםיום    בכלבכלבכלבכל    לילילילי    אמראמראמראמר? ? ? ? חטאוחטאוחטאוחטאו    לבדלבדלבדלבד

    לבתילבתילבתילבתי    נכנסיןנכנסיןנכנסיןנכנסין    שישראלשישראלשישראלשישראל    וכיוןוכיוןוכיוןוכיון, , , , מאלומאלומאלומאלו    קשותקשותקשותקשות    גזרותגזרותגזרותגזרות
    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן    ועוניןועוניןועוניןועונין    מדרשותמדרשותמדרשותמדרשות    ולבתיולבתיולבתיולבתי    כנסיותכנסיותכנסיותכנסיות

    מניחיןמניחיןמניחיןמניחין    איןאיןאיןאין, , , , עלמיאעלמיאעלמיאעלמיא    ולעלמיולעלמיולעלמיולעלמי    לעלםלעלםלעלםלעלם    מברךמברךמברךמברך    רבארבארבארבא
  .חדריםחדריםחדריםחדרים    מחדרימחדרימחדרימחדרי    לצאתלצאתלצאתלצאת    אותןאותןאותןאותן

        
 להבין, עצמו בפני זה מאמר על לעמוד צריךצריךצריךצריך

 ישמעאל רבי הרי. והתשובות השאלות את
 עם ,ישראל עם יהיה מה - המלאך את שאל

 מקטרג השטן ולמה, קשות צרות הרבה כ"כ
, כאלו םעונשי להם שמגיע ישראל עם על דוקא

 כי, ביאור וצריך? חטאו לא העולם אומות וכי
 לא. השאלות על השיבו לא הפנים שר לכאורה

  .הזה לנושא כעת ניכנס
        

 שמציל מה כי, זה במדרש מבואר אופן ובכלובכלובכלובכל
 מה זה, הקשות הגזרות מכל ישראל עם את

 זו ענייה .רבא שמיה יהא אמן עונים ישראלש
  .חדרים בחדרי הצרות כל את סותמת
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 עם כלפי הרבה לחשיבות, ראיות שתי למדנולמדנולמדנולמדנו
. רבא שמיה יהא אמן לעניית, בפרט ישראל
 כיצד דלעיל השאלה ד"בס מתורצת ממילא

 שמיה יהא אמן שעניית הפוסקים לכל פשוט
 שבזכות כיון', וגו קדוש מקדוש עדיפה רבא

, ניצול ישראל עם, רבא שמיה יהא אמן עניית
 שהפוסקים, רחמיו ברוב ה"הקב סיבב לכן

 יהא אמן ענייתש', מהגמ כזו הלכה יוציאו
  .הקדושה מעניית החשוב רבא שמיה

        

        
, , , , בעשרהבעשרהבעשרהבעשרה    ואמירתוואמירתוואמירתוואמירתו    שבקדושהשבקדושהשבקדושהשבקדושה    דברדברדברדבר    דיןדיןדיןדין    האםהאםהאםהאם

    אמירתםאמירתםאמירתםאמירתם    שלשלשלשל    הדיןהדיןהדיןהדין    והאםוהאםוהאםוהאם, , , , מדרבנןמדרבנןמדרבנןמדרבנן    אואואואו    מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא
....מדרבנןמדרבנןמדרבנןמדרבנן    אואואואו    מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא    בעשרהבעשרהבעשרהבעשרה  

 ייאמר שלא, שבקדושה דבר של ההלכהההלכהההלכהההלכה
י" הפסוק ןמ תנלמד, מעשרה בפחות ּתִ ׁשְ יְוִנְקּדַ ּתִ ׁשְ יְוִנְקּדַ ּתִ ׁשְ יְוִנְקּדַ ּתִ ׁשְ     ְוִנְקּדַ

תֹוךְ  תֹוךְ ּבְ תֹוךְ ּבְ תֹוךְ ּבְ ֵני    ּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ ָרֵאל    ּבְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ  ואומרת, ]ב"ל, ב"כ ויקרא[" ִיׂשְ
 שוה בגזירה נלמדת זו שהלכה בברכות הגמרא

ְדלוּ """"' הפס מן, תוך תוך ְדלוּ ִהּבָ ְדלוּ ִהּבָ ְדלוּ ִהּבָ ֵעָדה    ִמּתֹוךְ ִמּתֹוךְ ִמּתֹוךְ ִמּתֹוךְ     ִהּבָ ֵעָדהָהֽ ֵעָדהָהֽ ֵעָדהָהֽ  """"ַהזֹּאתַהזֹּאתַהזֹּאתַהזֹּאת    ָהֽ
 זו הלכה האם, לדון ויש. ]א"כ, ז"ט במדבר[

  ?מדרבנן או מדאורייתא
        

 הקדושה דבריש סוברים פוסקים הרבההרבההרבההרבה
 שזו ידוע ובעיקר, מדרבנן אלא אינם שבתפילה

 והוכיח, ]'ב, ג"כ[ מגילה' במס ן"רה דעת
 הוא התפילה סדר לכ כי שידוע ממה כסברתו

 אשר הקדושה שגם ודאי לכןו, דרבנן תקנהמ
  .מדרבנן אלא תהא לא, מהתפילה חלק היא

  

 הסברנו ]ז"ט סימן, ג"ח[ יצחק עולת ת"בשו אמנםאמנםאמנםאמנם
, אחרות דעות ישו, כך כל פשוט לא שזה ד"בס

 ]ג"קס סימן ב"ח[ בתשובותיו שכתב ץ"הרשב כגון
 מן עשה מצות הוא בקדושה עשרה שחיוב
י" הפסוק מן הנלמדת, התורה ּתִ ׁשְ יְוִנְקּדַ ּתִ ׁשְ יְוִנְקּדַ ּתִ ׁשְ יְוִנְקּדַ ּתִ ׁשְ תֹוךְ     ְוִנְקּדַ תֹוךְ ּבְ תֹוךְ ּבְ תֹוךְ ּבְ     ּבְ

ֵני ֵניּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ ָרֵאל    ּבְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ   ".ִיׂשְ
        

 ',ה בקידוש דין קיים – כך הוא המחלוקת שורששורששורששורש
 הפסוק מן נלמדו, דאורייתא היא ע"לכו רשא

 בשלושת ,יעבור ואל ייהרג דין והוא, הזה
 עריות גלוי, רהז עבודה שהן, החמורות העברות
 מיסודי ה"בפ ם"הרמב כתב כך .דמים ושפיכות

  .א"הל התורה

        
, נוסף לימוד נויש הזה פסוקה שמן כיון, ועתהועתהועתהועתה
 ,בעשרה אלא יהיה שלא שבקדושה דבר לגבי

 דאורייתא הוא אם, חיובו בשורש לדון מקום יש
 ללמוד שאפשר אומרים יש; דרבנן או
 אומרים ויש, נוסף לימוד הזה הפסוק משמעותמ

 שהרי, אסמכתא אלא אינו הנוסף שהלימוד
' ג של נפש מסירות על קאי הפסוק פשט

  . החמורות עבירות
        

    מצאתימצאתימצאתימצאתי: ל"בזה כתבתי שם יצחק עולת תתתת""""בשובשובשובשו
    טטטט""""להמבילהמבילהמבילהמבי    ספרספרספרספר    בקריתבקריתבקריתבקרית    דלעילדלעילדלעילדלעיל    לדברינולדברינולדברינולדברינו    סעדסעדסעדסעד

    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר' ' ' ' וכווכווכווכו    שבקדושהשבקדושהשבקדושהשבקדושה    דברדברדברדבר    כלכלכלכל, , , , דתפילהדתפילהדתפילהדתפילה    חחחח""""פפפפ
    מצותמצותמצותמצות    לענייןלענייןלענייןלעניין    מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא    וזהווזהווזהווזהו' ' ' ' וכווכווכווכו    ונקדשתיונקדשתיונקדשתיונקדשתי

 את שם והסברתי ....לללל""""עכעכעכעכ    יתברךיתברךיתברךיתברך    השםהשםהשםהשם    קידושקידושקידושקידוש
, דאורייתא זה' ה קידוש לגבי רק כי ,כוונתו

        ....אסמכתאאסמכתאאסמכתאאסמכתא    אלאאלאאלאאלא    אינהאינהאינהאינה    דידןדידןדידןדידן    בנדוןבנדוןבנדוןבנדון    אבלאבלאבלאבל
        

 דברי ת"בשו כתב וכך, בזה דנו ספרים בכמהבכמהבכמהבכמה
    וראיתיוראיתיוראיתיוראיתי: ']ח אות נא סימן משפט חושן חלק[ יציב

    לענייןלענייןלענייןלעניין    מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא    וזהווזהווזהווזהו    שכתבשכתבשכתבשכתב    שםשםשםשם    ספרספרספרספר    בקריתבקריתבקריתבקרית
    ונראהונראהונראהונראה, , , , שםשםשםשם    עייןעייןעייןעיין    יתברךיתברךיתברךיתברך    השםהשםהשםהשם    קידושקידושקידושקידוש    מצותמצותמצותמצות

, , , , ונקדשתיונקדשתיונקדשתיונקדשתי    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    דכיוןדכיוןדכיוןדכיון    םםםם""""ברמבברמבברמבברמב    כןכןכןכן    שפירששפירששפירששפירש
    נמינמינמינמי    חכמיםחכמיםחכמיםחכמים    סמכוהוסמכוהוסמכוהוסמכוהו, , , , השםהשםהשםהשם    קידושקידושקידושקידוש    לעניןלעניןלעניןלענין    והיינווהיינווהיינווהיינו
    רקרקרקרק    הויהויהויהוי    עעעע""""ולכוולכוולכוולכו, , , , שבקדושהשבקדושהשבקדושהשבקדושה    דברדברדברדבר    כלכלכלכל    לעניןלעניןלעניןלענין

  .ד"בס שפירשתי כמו פירש ....קקקק""""ודוודוודוודו    אסמכתאאסמכתאאסמכתאאסמכתא
        

 בדעת שהבינו שיש ינזכור, כן פי על אל אמנםאמנםאמנםאמנם
 תהעו .מדאורייתא שניהם חיובש ט"המבי
 שהצדק ניחושב כי, שכתבתי ממה בי ניחוזר
 מקוםב ט"המבי בדברי שנמצא ימפנ. עמם
 משם, זימון לגבי, עצמו ספר קרית בספר ,אחר

  .תורה דיןמ הם שבקדושה שדברים משמע
        
    - ]ה פרק ברכות הלכות[ ספר קריתה לשון זוזוזוזו

    רשאיןרשאיןרשאיןרשאין    אינםאינםאינםאינם, , , , שביעהשביעהשביעהשביעה    כדיכדיכדיכדי    כאחתכאחתכאחתכאחת    שאכלושאכלושאכלושאכלו    עשרהעשרהעשרהעשרה
, , , , תאתאתאתאיייימדאורימדאורימדאורימדאורי    זימוןזימוןזימוןזימון    חובתחובתחובתחובת    עליהםעליהםעליהםעליהם    דחלדחלדחלדחל, , , , ליחלקליחלקליחלקליחלק
    והויוהויוהויוהוי, , , , ]ג"י', ו דברים[" " " " ֱאלֶֹהיךָ ֱאלֶֹהיךָ ֱאלֶֹהיךָ ֱאלֶֹהיךָ     ְיהָֹוהְיהָֹוהְיהָֹוהְיהָֹוה    ֶאתֶאתֶאתֶאת""""    דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב

    תוךתוךתוךתוך    תוךתוךתוךתוך    דילפינןדילפינןדילפינןדילפינן, , , , עשרהעשרהעשרהעשרה    וצריךוצריךוצריךוצריך    שבקדושהשבקדושהשבקדושהשבקדושה    דברדברדברדבר
 שעשרה, בדבריו מפורש. שבקדושהשבקדושהשבקדושהשבקדושה    דברדברדברדבר    בכלבכלבכלבכל

, בשם מזמנין סעודתם בסיוםש, יחד שאוכלים
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 עליהם חל מדאורייתא, שבקדושה דבר וככל
 א"למהרש ומצינו. [ובעשרה, זימון חובת

    הזימוןהזימוןהזימוןהזימון    עיקרעיקרעיקרעיקר    כי שכתב '],א, ח"מ[ בברכות
, נידון בזה יש אמנם ....אלהינואלהינואלהינואלהינו    שאומריםשאומריםשאומריםשאומרים    בעשרהבעשרהבעשרהבעשרה

 סימן עיונים[ מזמנין כיצד בספר לראות אפשרו
  .]בזה שהביא מה ']ה
        

 דחוקה הנראית, מתפילה ח"בפ לשונו ולגביולגביולגביולגבי
 סופר טעות נפלהש לומר צריך ,כעת מעט

 הלשון ואכן. אחת מלה לשונומ וחסר, בהעתקה
 מעט ומטעה משונה ,זה תיקון מבלעדי, םש

 לגרוס צריך שכך נראה ולכן. למעיין כמבואר
    קידושקידושקידושקידוש    מצותמצותמצותמצות    לענייןלענייןלענייןלעניין" " " " כמוכמוכמוכמו""""    מדאורייתאמדאורייתאמדאורייתאמדאורייתא    וזהווזהווזהווזהו -

 הוא והתיקון, כך נגיה אכן אם. יתברךיתברךיתברךיתברך    השםהשםהשםהשם
        .לעיל האמור את מחזק הדבר אזי, אמיתי

        
    בלאבלאבלאבלא    קדושהקדושהקדושהקדושה    איןאיןאיןאין. . . . לחכמיםלחכמיםלחכמיםלחכמים    הכתובהכתובהכתובהכתוב    מסרןמסרןמסרןמסרן. . . . שוהשוהשוהשוה    גזירהגזירהגזירהגזירה

....הזמנההזמנההזמנההזמנה     
 הוא שבקדושה דברש נאמר אם אפילו לדון ישישישיש
 בדבר עשרהה צורךש לנו מנין, התורה מן

 הוא הלימוד הרי? התורה מן הוא שבקדושה
 ,לדון ויש .בפסוק מפורש יננווא ,שוה מגזירה

  ?מדרבנן רק אהו ש"לגז שנלמד מה אולי
        

 דבר האם הראשונים במחלוקת תלויה זו שאלהשאלהשאלהשאלה
  :דרבנן כדין או תורה כדין נחשב ש"גזב הנלמד

 בכמה ,רבותיו עם בזה נחלק י"שרש ידוע
 ]שויוה ה"ד א"ע' ג[ בכתובות כגון, ס"בש מקומות

, דברים בשלושה נקנית שאשה הדין לגבי
 ,רבותיו בשם י"רש מביא, כסף הוא והאחד

 שנלמדים מפני ,מדרבנן הם כסף שקדושי
 ואינם, בלבד] עפרון משה קיחה קיחה[ ש"מגז

  .בתורה מפורשים
  

    רבותירבותירבותירבותי    כלכלכלכל    שמעתישמעתישמעתישמעתי    :כך בכתובות י"רש אומראומראומראומר
    דרבנןדרבנןדרבנןדרבנן    דקידושידקידושידקידושידקידושי, , , , בכספאבכספאבכספאבכספא    דקדישדקדישדקדישדקדיש, , , , מפרשיםמפרשיםמפרשיםמפרשים

    שוהשוהשוהשוה    דגזירהדגזירהדגזירהדגזירה, , , , חדאחדאחדאחדא. . . . כןכןכןכן    לומרלומרלומרלומר    אפשראפשראפשראפשר    ואיואיואיואי. . . . נינהונינהונינהונינהו
    הלמדהלמדהלמדהלמד    וכלוכלוכלוכל, , , , עפרוןעפרוןעפרוןעפרון    משדהמשדהמשדהמשדה    קיחהקיחהקיחהקיחה    קיחהקיחהקיחהקיחה    היאהיאהיאהיא

        ....הואהואהואהוא    מפורשמפורשמפורשמפורש    שכתובשכתובשכתובשכתוב    כמוכמוכמוכמו    שוהשוהשוהשוה    מגזירהמגזירהמגזירהמגזירה
        

 על י"רש חזר ]'א, ג"ל[ השולח' בפ בגטין גםגםגםגם
    מקוםמקוםמקוםמקום    בכלבכלבכלבכל    מפרשמפרשמפרשמפרש    אניאניאניאני    כךכךכךכך    ---- ל"בזה משנתו

    אדעתאאדעתאאדעתאאדעתא    דמקדשדמקדשדמקדשדמקדש    כלכלכלכל, , , , קבלתיקבלתיקבלתיקבלתי    ומרבותיומרבותיומרבותיומרבותי. . . . מלבימלבימלבימלבי
    כתיבכתיבכתיבכתיב    דלאדלאדלאדלא, , , , דרבנןדרבנןדרבנןדרבנן    כסףכסףכסףכסף    דקדושידקדושידקדושידקדושי, , , , מקדשמקדשמקדשמקדש    דרבנןדרבנןדרבנןדרבנן

. . . . עפרוןעפרוןעפרוןעפרון    משדהמשדהמשדהמשדה    קיחהקיחהקיחהקיחה    קיחהקיחהקיחהקיחה    גמרינןגמרינןגמרינןגמרינן    אלאאלאאלאאלא, , , , בהדיאבהדיאבהדיאבהדיא
    קדישקדישקדישקדיש, , , , בכספאבכספאבכספאבכספא    דקדישדקדישדקדישדקדיש    תינחתינחתינחתינח, , , , דקפריךדקפריךדקפריךדקפריך    והיינווהיינווהיינווהיינו

    ובעלהובעלהובעלהובעלה    אשהאשהאשהאשה    אישאישאישאיש    יקחיקחיקחיקח    כיכיכיכי    בהדיאבהדיאבהדיאבהדיא    דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב    בביאהבביאהבביאהבביאה
    יכלויכלויכלויכלו    היאךהיאךהיאךהיאך, , , , למימרלמימרלמימרלמימר    איכאאיכאאיכאאיכא    מאימאימאימאי    ']א, ד"כ דברים[

    רבנןרבנןרבנןרבנן    שויוהשויוהשויוהשויוה    ומשניומשניומשניומשני, , , , התורההתורההתורההתורה    מןמןמןמן    דברדברדברדבר    לעקורלעקורלעקורלעקור
    בביאהבביאהבביאהבביאה    מקדשמקדשמקדשמקדש    כלכלכלכל    שלשלשלשל    זנותזנותזנותזנות    בעילתבעילתבעילתבעילת    לבעילתולבעילתולבעילתולבעילתו

    אמאןאמאןאמאןאמאן    מנגידמנגידמנגידמנגיד    רברברברב:) :) :) :) יביביביב    דףדףדףדף    קידושיןקידושיןקידושיןקידושין((((    התםהתםהתםהתם    כדאמרכדאמרכדאמרכדאמר
    ותשובותותשובותותשובותותשובות. . . . פריצותאפריצותאפריצותאפריצותא    משוםמשוםמשוםמשום    בביאהבביאהבביאהבביאה    דמקדשדמקדשדמקדשדמקדש

    תורהתורהתורהתורה    גופהגופהגופהגופה    שוהשוהשוהשוה    דגזירהדגזירהדגזירהדגזירה    חדאחדאחדאחדא    בדברבדברבדברבדבר    ישישישיש    קשותקשותקשותקשות
    בגזירהבגזירהבגזירהבגזירה    אלאאלאאלאאלא    לנסקליןלנסקליןלנסקליןלנסקלין    למדולמדולמדולמדו    לאלאלאלא    שהרישהרישהרישהרי, , , , היאהיאהיאהיא
        ....שוהשוהשוהשוה

  

 אל - ]א"ע' ה[ בכריתות אהמוב את מביא י"רש
 אפילו שמצינו מפני ,בעיניך קלה ש"גז תהי

, ש"מגז רק הוא שלהם המקורש כרת איסורי
. . . . למדנולמדנולמדנולמדנו    שוהשוהשוהשוה    מגזירהמגזירהמגזירהמגזירה, , , , בכרתבכרתבכרתבכרת    שהואשהואשהואשהוא    נותרנותרנותרנותר    - ל"וז

    ואיואיואיואי. . . . כסףכסףכסףכסף    בקדושיבקדושיבקדושיבקדושי    נהרגתנהרגתנהרגתנהרגת    המאורסההמאורסההמאורסההמאורסה    ונערהונערהונערהונערה
    רבנןרבנןרבנןרבנן    שויוהשויוהשויוהשויוה    דקמשנידקמשנידקמשנידקמשני, , , , ועודועודועודועוד. . . . מיקטלאמיקטלאמיקטלאמיקטלא    מימימימי, , , , דרבנןדרבנןדרבנןדרבנן

    לשוייהלשוייהלשוייהלשוייה    מצימצימצימצי    היכיהיכיהיכיהיכי, , , , זנותזנותזנותזנות    בעילתובעילתובעילתובעילתו    לבעילתולבעילתולבעילתולבעילתו
    רברברברב    אמרןאמרןאמרןאמרן    וכיוכיוכיוכי. . . . היאהיאהיאהיא    דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתא    האהאהאהא, , , , זנותזנותזנותזנות    בעילתבעילתבעילתבעילת
    מיהאמיהאמיהאמיהא    קידושיןקידושיןקידושיןקידושין, , , , בביאהבביאהבביאהבביאה    דמקדשדמקדשדמקדשדמקדש    אמאןאמאןאמאןאמאן    מנגידמנגידמנגידמנגיד

    דאיתדאיתדאיתדאית    והאוהאוהאוהא, , , , דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתא    והאוהאוהאוהא    האהאהאהא    אלאאלאאלאאלא. . . . בטליבטליבטליבטלי    לאלאלאלא
    תלהתלהתלהתלה    קידושיןקידושיןקידושיןקידושין    שבשעתשבשעתשבשעתשבשעת    מפנימפנימפנימפני, , , , לבטללבטללבטללבטל    כחכחכחכח    ברבנןברבנןברבנןברבנן

. בישראלבישראלבישראלבישראל    חכמיםחכמיםחכמיםחכמים    שהנהיגושהנהיגושהנהיגושהנהיגו    כדתכדתכדתכדת    לקדשלקדשלקדשלקדש    בדעתםבדעתםבדעתםבדעתם
 מקובל וכך, לו מסכים ן"והרמב, י"רש שיטת זו

  .לפרש
        

 דבר בחיובי דעות יחילוק שיש, למדים נמצאנונמצאנונמצאנונמצאנו
 שיש בלבד זו לא תודעה אחת ולפי, שבקדושה

 החיוב גם', ה את לקדש התורה מן מצוה
  .התורה מן הוא בעשרה לאמרה

        
 רבינו תלמיד דברי את הקודם בשיעור הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו

 שהותקן דבר שכל שמסביר ,ברכות' במס יונה
 דבר נקרא הוא, בעשרה לאמרו מתחילה

 לאמרו ל"חז התקינו שלא ומה, שבקדושה
 דהיינו .שבקדושה דבר נחשב אינו, בעשרה

 אמרו אם, ל"חז שאמרו במה תלוי הכלש
  .שבקדושה דבר נחשב, עשרה שצריך
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 אמירת לגבי פוסקיםה שדנו מה ,נביא כמשלכמשלכמשלכמשל
 שלא ,שבקדושה דבר יםנחשב אם ,מדות ג"י

 לאמרם ומותר, לא או ,מעשרה בפחות נאמרים
 תלמיד דברי לפי ,לכאורה וקשה. ביחידות

 התקינו ל"שחז מצאנו לא הרי ,יונה רבינו
 לא שאנו נתבאר וכבר, בעשרה לאמרם

 שבקדושה בדבר הלכות לחדש מסוגלים
  ?מעצמנו

        
 ז"י דף[ ה"בר' בגמ דיוק לזה שיש ,הוא התירוץהתירוץהתירוץהתירוץ

    איאיאיאי    כתובכתובכתובכתוב    מקראמקראמקראמקרא    אלמלאאלמלאאלמלאאלמלא    ,,,,יוחנןיוחנןיוחנןיוחנן    רבירבירבירבי    אמראמראמראמר, ]ב"ע
    ברוךברוךברוךברוך    הקדושהקדושהקדושהקדוש    שנתעטףשנתעטףשנתעטףשנתעטף    מלמדמלמדמלמדמלמד, , , , לאמרולאמרולאמרולאמרו    אפשראפשראפשראפשר

    סדרסדרסדרסדר    למשהלמשהלמשהלמשה    לולולולו    והראהוהראהוהראהוהראה, , , , ציבורציבורציבורציבור    כשליחכשליחכשליחכשליח    הואהואהואהוא
    יעשויעשויעשויעשו    חוטאיןחוטאיןחוטאיןחוטאין    שישראלשישראלשישראלשישראל    זמןזמןזמןזמן    כלכלכלכל    לולולולו    אמראמראמראמר. . . . תפילהתפילהתפילהתפילה

 מדייקו. להםלהםלהםלהם    מוחלמוחלמוחלמוחל    ואניואניואניואני, , , , הזההזההזההזה    כסדרכסדרכסדרכסדר    לפנילפנילפנילפני
 אינם מדות ג"שי הסובר - ]שם[ א"הרשב

 ,בגמרא שנאמר ממה, ביחידות נאמרים
 כדבר שנחשב המינ מעש", ציבור כשליח"

 שזה סובר עצמו יונה רבינו אמנם. שבקדושה
 ש"ועמ[. לראיה זה דיוק החשיב ולא, מדרבנן

' הל' א כרך ץ"מהרי פסקי על יצחק בבארות ד"בס
  ]. צ"ר דף כ"סק אפים נפילת

        
 שבקדושה דברים על הקודם בשיעור דיברנודיברנודיברנודיברנו

 מצינו הרי, ושאלנו, בעשרה אלא נאמר שלא
 נחשבים שלא, נכבדים תפילות וקטעי פסוקים
 והסברנו? ביחידות ונאמרים שבקדושה כדברים

 יונה רבינו תלמיד דברי פי על, ד"בס הדבר את
 נמסרו שבקדושה הדברים שכללי, דלעיל

   .ל"לחז
        

 שבקדושה דבר דין אם בשלמא, קשה ועתהועתהועתהועתה
 הוא ל"הנ הדין כל כי, מובן, מדרבנן הוא

 והם אמרו הם - למימר איכא ולכן, מדרבנן
 יכיםצר שבקדושה יםדבר אם אבל. אמרו

 להיכנס ל"חז יכולים כיצד, מדאורייתא עשרה
 שאינם מהדברים מקצת על לומר, לחלקו

" כל" ייתאמדאור הרי? שבקדושה דבר נחשבים
 לחלק ניתן וכיצד, עשרה צריך שבקדושה דבר
  ?בזה

        

 הרב ידידנו תירץש כמו ,לומר צריך כרחינו עלעלעלעל
 בהלכות האמור הכלל פי על, ו"הי חלא יואב

 דהיינו. "לחכמים הכתוב מסרן" – מסויימות
 לא שבקדושה דבר שדין אומריםה לפי שאפילו

 עדיין אבל, התורה מן הוא ,בעשרה אלא יהא
 את ולפרש לפרט לחכמים זו הלכה נמסרה
  .גדריה

  

 לא םש ,המועד חול מלאכת לגבי ב"כיו מצאנומצאנומצאנומצאנו
' הגמ ואומרת .ההלכות פרטי, בתורה מפורש
 הכתוב מסרן" - מ"חוה דיני על ]'א, ח"י[ בחגיגה

 אסור מה ,לנו וקבעי חכמים, דהיינו. "לחכמים
  .דעתנו בשיקול תלוי זה ואין. מותר ומה

        

 הכתוב מסרן של הנושא כל על הארכתיהארכתיהארכתיהארכתי
 דף[ ולולב סוכה על יצחק בבארות ,לחכמים

. אתרוגה פסלות גדרי על הנידון שם, ]ז"קע ו"קע
ִרי" - כתוב בתורה ִריּפְ ִריּפְ ִריּפְ  .']מ, ג"כ ויקרא[" ָהָדרָהָדרָהָדרָהָדר    ֵעץֵעץֵעץֵעץ    ּפְ
 מי .הדר עץ פרי מהו, התורה כוונתכוונתכוונתכוונת להבין וצריך
 אשר אנשים יש? הדור לא ומה רוהד מה קבע

 שהוא ,שחורה נקודה עם אתרוג על יאמרו
  .יפה אתרוג

        

, פסוקה ע"בשו ההלכה, זאת למרות אמנםאמנםאמנםאמנם
 קבע מי, חזזית לגבי כן כמו. פסול כזה שאתרוג

 בני בהבנת תלוי היה זה אם? לא ומה הדר מה
 אתרוג על יאמר שאחד מפני, בעיא יהיה, אדם
  . יפה שאיננו יאמר וחבירו, יפה שהוא פלוני

        

 קבועות הלכות נםיש כי, בזה ההכרעה לכןלכןלכןלכן
 הדין שיסוד שאף, והיינו. חכמים מאת

 כך. לחכמים הדין גדרי נמסרו ,מדאורייתא
 בנושא יצחק בבארות והרחבתי, ש"הרא כתב
 וזו ,ש"יעו בעניין צבי החכם קושית ליישב ,הזה

, הלכות וכמה הכמב סותמת התורה: המסקנא
 בהלכות שההגדרות כרחך ועל. הגדרות בלי
  . לחכמים נמסרו אלו

        

 חקות היא לחכמים שנמסרה נוספת דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא
ֵתיֶהם" כתוב בתורה: הגויים ֵתיֶהםּוְבֻחּקֹֽ ֵתיֶהםּוְבֻחּקֹֽ ֵתיֶהםּוְבֻחּקֹֽ כוּ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ּוְבֻחּקֹֽ כוּ ֵתֵלֽ כוּ ֵתֵלֽ כוּ ֵתֵלֽ " ֵתֵלֽ

, והגדרים השיעורים נתפרשו ולא, ']ג, ח"י ויקרא[
, העמים חקות נקרא מה ,לנו ירשופ ל"חז לכן
, תורה באיסור הוא שהמדובר ואפילו. לא ומה
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 ללבוש ,המלכות לקרובי היתר ל"חז הוסיפו
י ולספר הגויים  מלבושי  ייראו שלא כדי, קּוּמֵ

 היסוד ולולא. העולם אומות אצל כמשונים
 הרי, כך לחלק אפשר כיצד מאד קשה, דלעיל
  ?מדאורייתא העמים חקות איסור

        

 סתמה התורה – ל"כנז היא התשובה אלאאלאאלאאלא
. לחכמים נמסרו וגדריהם, אלו הלכות ועממה

 מה ,ולפרט לקבוע יוכלו בינתם ברוחב ל"חז
 ,בנוסף שמסתבר ממה חוץ[. מותר ומה אסור

 ,ונסתרים פנימיים דברים יש אלו שבהלכות
  .]אנושי בשכל להבינם ניתן שלא

        

 אם משנה זה מה ,מובן לא עוד ::::מהקהלמהקהלמהקהלמהקהל    שאלהשאלהשאלהשאלה
 לומר אפשר תמיד, מדרבנן או מדאורייתא זה

  ?מחלקים ל"שחז
 שבקדושה דבר דין אם ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת

 בין חילוק מובן לא ממילא ,מדאורייתא הוא
 כמעט הם, ו"לבשכמל רבא שמיה יהא אמן

 גם אלא, המלים מבחינת רק לא - דבר אותו
 ,'וגו" מלך' ה" כשאומרים. המשמעות מבחינת

 פ"ע לעמוד נוהגים אנו ,'וגו" האלהים הוא' ה"ו
 דבר נחשבים אינם ,זאת ובכל, י"האר

. לאמרם יכול יחידי אדם גם שהרי ,שבקדושה
, יושבים שאנו אף, רבא שמיה יהא אמן ואילו
 מה, עשרה שצריך שבקדושה דבר נחשב

  ?ההבדל
, חילקו חכמים אבל ::::מהקהלמהקהלמהקהלמהקהל    שאלהשאלהשאלהשאלההההה    המשךהמשךהמשךהמשך
  ?חילקו הם מדוע

 את לדעת יכולים איננו ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת
 כי םימשיב אנו לכן, דברים־־־־של וסודם מהותם

 לעמוד יכולים ואיננו, מחשבותיהם עמקו מאד
  . הדברים שרשי על

 הסבה כי ,אומרת זאת ::::מהקהלמהקהלמהקהלמהקהל    שאלהשאלהשאלהשאלההההה    המשךהמשךהמשךהמשך
 נאמר אם תועיל לא, לחלק ל"חז את שהביאה

  .מדאורייתא הם ההלכות שכל
 לשורש ירדו חכמים ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת

 מבחינה גם ההלכות עומק את ידעו הם, העניין
 .מותר וזה אסור זה למה הבינו ולכן, פנימית

 פסול מה והגדירו קבעו ל"שחז ,באתרוג כמו
 ב"וכיו שחור ומראה חזזית כגון ,לא ומה

   '.וכו שפסולין

 דבר דין שורש כל שאם, ד"בס מוסיפים ואנוואנוואנוואנו
 הוא ,בעשרה אלא יהא שלא, שבקדושה

, אמרו והם אמרו הם כי, טפי מובן, מדרבנן
 והאיסור ההיתר את להגביל שבכוחם דהיינו

 הדין אם אפילו, אמנם אבל. דעתם שיקול פ"ע
 על, התירוץ את לקיים אפשר, מדאורייתא הוא
 אנו לכן, לחכמים הכתוב ןמסר כי שנאמר ידי

 כי ,החילוק עומק להבין יכולים איננו ,הקטנים
 והם .ל"חז להבנת מתקרבת אינה הבנתינו

 קבעו ,שמיאד ייעתאובס ,הגדול בכוחם
  .לא ומה שבקדושה דבר נחשב מה והגדירו

        

 ולעיין ללמוד יכולים רק אנו, הדל בכוחנובכוחנובכוחנובכוחנו
 נתקן מה ,ל"חז דברי תוךמ ראיה להביאו

 השנויים דברים שמצינו ומה. לא ומה בעשרה
 הלכות בהם נאמרו שלא מפני, במחלוקת

 לכאן בראיות דנו והפוסקים, ל"בחז ותמפורש
 ,שבקדושה הדברים של הלכות ברובו ,ולכאן

  . הסכמה נהיש
        

 כך כתב] א"הל ט"פ[ תפילה' בהל ם"הרמב רבינורבינורבינורבינו
    כלכלכלכל    ,,,,בשחרבשחרבשחרבשחר    ....הואהואהואהוא    כךכךכךכך    הציבורהציבורהציבורהציבור    ילותילותילותילותתפתפתפתפ    סדרסדרסדרסדר    -

    ,,,,התיבההתיבההתיבההתיבה    לפנילפנילפנילפני    יורדיורדיורדיורד    ציבורציבורציבורציבור    ושליחושליחושליחושליח    ,,,,יושביםיושביםיושביםיושבים    העםהעםהעםהעם
    וכלוכלוכלוכל    ,,,,קדישקדישקדישקדיש    ואומרואומרואומרואומר    ומתחילומתחילומתחילומתחיל    ,,,,העםהעםהעםהעם    באמצעבאמצעבאמצעבאמצע    ועומדועומדועומדועומד

    בכלבכלבכלבכל    מברךמברךמברךמברך    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן    עוניםעוניםעוניםעונים    העםהעםהעםהעם
 ם"רבמב ראיתי. קדישקדישקדישקדיש    בסוףבסוףבסוףבסוף    אמןאמןאמןאמן    ועוניןועוניןועוניןועונין, , , , כחןכחןכחןכחן

 חילופי כאן נפלוש ,פרנקל שבתי תמהדור
, נוסח כל את כתב ם"רמבה אםה ,נוסחאות

 הספק ויסוד .לא או, בחיבורו רבא שמיה יהא
 שמיה יהא נוסח את לקרוא מותר האם, לדעתם

  . בשלמותו רבא
        

 אם אפילו כי ,הכוונה שזו חושב אינני, אמנםאמנםאמנםאמנם
 היה, תומו עד נוסחה כל את כותב היה ם"הרמב
 זו שקריאה מפני, כלשונו אותו לקרוא מותר

 איסור אין לימוד ובדרך, לימוד דרך היא
 האומרים אך .שבקדושה דברים לקרוא

, תומו עד הנוסח את כאן גרס לא ם"שהרמב
 צורך שאין ,ם"הרמב שסבר מפני הוא הטעם

, שלו התפילות בסדר כי ,כאן זאת לכתוב
 לכן, בשלמותו הנוסח את לכתוב הוא עתיד
  . הכל להביא עתה צריך אינו
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 הקדיש עיקר כי ד"בס הקודם בשיעור דיברנודיברנודיברנודיברנו
 היא הקדושה עיקרו, רבא שמיה יהא עניית הוא

 ד"בס ראיה לזה והבאנו, 'וגו קדוש קדוש עניית
 היה התקנה מעיקרשב שאומר ,השלחן מהערוך

 לומר יש" המתים מחיה" אחר שתכף ראוי
, כך לעשות אפשר איש אלא, 'וגו קדוש קדוש

  .והזמנה הכנה מקודם צריך כי
        

 לאו הזמנה" - נוקטים ואנ כלל בדרךש ידועידועידועידוע
, מפורשות מגמרות נלמד זהו, "היא מילתא
' ובהל, ג"י סעיף ב"מ סימן תפלין' בהל[ ע"בשו ונפסק
 סימן סוכה' ובהל', וח' ה סעיפים ג"קנ סימן ס"ביהכנ

  .']א סעיף ח"תרל
        

 ערוך בעל שחידש, לזה הקרוב המושג ברםברםברםברם
 יודע אינני, הזמנה בלא קדושה שאין ,השלחן
 בדוחק לתרץ יש אמנם. זאת למד הוא מאיפה
, לזה דומה דבר שמצינו ממה זאת שלמד

 תורה מתן לגבי .הזמנה עצמה היא שקדושה
ם" נאמר ּתָ ׁשְ םְוִקּדַ ּתָ ׁשְ םְוִקּדַ ּתָ ׁשְ םְוִקּדַ ּתָ ׁשְ , ']י, ט"י שמות[" ּוָמָחרּוָמָחרּוָמָחרּוָמָחר    ַהיֹּוםַהיֹּוםַהיֹּוםַהיֹּום    ְוִקּדַ
, ומחרומחרומחרומחר    היוםהיוםהיוםהיום    עצמםעצמםעצמםעצמם    שיכינושיכינושיכינושיכינו, , , , וזימנתםוזימנתםוזימנתםוזימנתם י"רש ופירש

, ומחרומחרומחרומחר    דיןדיןדיןדין    יומאיומאיומאיומא    ותזמנינוןותזמנינוןותזמנינוןותזמנינון התרגום הוא וכך
  .אותם ותכין תזמין
 על הביא ]ג"ופ ב"פ דף[ שם שלימה בתורה אבלאבלאבלאבל

 דבריו לפיו, והמפרשים ל"חז מאמרי כל את כך
. א: פירושים חמישה לקדושה שיש יוצא

 פרישות .ג .טבילה. ב .מנשותיהם פרישות
 ,קידושין מעין .ד. מכוער דבר ומכל מעבירות

 .ה. "לי מקודשת את הרי" - האמור דרך על
 הזו הנקודה אין, אופן שבכל נמצא. הזמנה

  .מוחלטת
        

 הפוסקים ששיטת, הקדושה לגבי לעיל דיברנודיברנודיברנודיברנו
 עדיפה רבא שמיה יהא אמן שעניית היא

 רבה גם כי והבאנו', וגו קדוש קדוש מעניית
, חידוש מוסיף הוא אך, כן סובר חיים תורת
 להלכה שלו החידוש .אותו מעתיק החיים והכף

 התחילו כבר הציבור שאם הוא, בעניין
 שהתחילה כבר חשבנ", נקדישך" באמירת
 לשמוע לצאת השומע לאדם ואסור, הקדושה

, חיים מהתורת ומשמע .רבא שמיה יהא אמן

 הציבור כלש, מנהגם לפי מוסבים שדבריו
 מסתבר כ"אעפ מנםא, יחד" נקדישך" אומרים
 "נקדישך" כששומעים, לדידן גם כוןיי שהדין
  .ץ"הש מאת

        
 שהלכה יראה, חיים תורת בספר המעיין אמנםאמנםאמנםאמנם

 הוא בתחילה. כך כל אצלו פשוטה היתה לא זו
    קדושקדושקדושקדוש    עדייןעדייןעדייןעדיין    אמראמראמראמר    לאלאלאלא    שאםשאםשאםשאם    משמעמשמעמשמעמשמע - כך כתב

    פוסקפוסקפוסקפוסק", ", ", ", נקדישךנקדישךנקדישךנקדישך""""    להתחיללהתחיללהתחיללהתחיל    ורוצהורוצהורוצהורוצה    ''''וגווגווגווגו    קדושקדושקדושקדוש
 לא ,לבד "נקדישך" שאמירת והיינו ....באמצעבאמצעבאמצעבאמצע
    אםאםאםאם    אפילואפילואפילואפילו - כתב כ"ואח. קדושה עניית נקראת
    כדיכדיכדיכדי    יפסיקיפסיקיפסיקיפסיק    לאלאלאלא    ,,,,צצצצ""""השהשהשהש    עםעםעםעם" " " " נקדישךנקדישךנקדישךנקדישך""""    התחילהתחילהתחילהתחיל
ִרי    זהזהזהזה    דגםדגםדגםדגם, , , , רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן    לענותלענותלענותלענות ִריִמּקְ ִריִמּקְ ִריִמּקְ     ִמּקְ
 בו חזר שהוא נראה. ב"יעוש בקדושהבקדושהבקדושהבקדושה    התחילהתחילהתחילהתחיל

  .ח"הכה מביאו וכך, בהמשך
        

 ד"בס שחידשנו מה על מזה לכאורה וקשהוקשהוקשהוקשה
 כי', וגו קדוש קדוש עניית היא הקדושה שעיקר
 ממתי מתחלת שהקדושה מדבריו מבואר

 ד"לענ נראה אמנם"? נקדישך" שמתחילים
 אפילו, חיים התורת ילדבר גםו, קושיא אינהש
 נחשב לא, "נקדישך" באמירת התחילו כברש

 חיבור רק אלא נחשב שאינו ,הקדושה
 ממה, זהל והראיה .ממש קדושה ולא, לקדושה

, להלכה חיים התורת דברי שהעתיק ח"שהכה
, ]ח"י ק"ס, ו"ס סימן[ אחר במקום בעצמו כתב
 רק עונה ,להפסיק שאסור במקומות נמצא שאם
 שמע, "נקדישך" אומר ולא, 'וגו קדוש קדוש
 חיבור אלא אינה" נקדישך" שאמירת מינה

  .ל"ואכמ, הקדושה עצם ולא לקדושה
  

'.'.'.'.וכווכווכווכו' ' ' ' מברךמברךמברךמברך    רבארבארבארבא    שמיהשמיהשמיהשמיה    יהאיהאיהאיהא    אמןאמןאמןאמן''''    לשירלשירלשירלשיר    מותרמותרמותרמותר    האםהאםהאםהאם     
 שמעתיש מה לפי, זה עניין על לעורר לי חשובחשובחשובחשוב

 זמר של] כיום שנפוץ[ שיר מקרוב בעצמי
 אשר], העורך. פריד אברהם[ מפורסם אשכנזי

 אמנם[! הסוף עד רבא שמיה יהא אמן שר הוא
 חוזר הוא "...]ְלעּוַלם" אלא" ְלָעַלם" אומר לא הוא

  .פעמים הכמ הכל את ואומר
        

 קדוש שיר גם האשכנזים אצל שיש לי נודענודענודענודע
 אותו יש אם יודע אינני. הסוף עד, 'וגו קדוש
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 אינני .מפורסם היה זה שיר בעבר אבל, היום
 אומר לא שהזמר מפני להתיר סבה שיש חושב

 כי", השם" אומר רק, ממש באדנות' ה שם את
 רקו, ממש 'ה שם את אומר היה הוא ומבחינת
 כי', ה שם את אמר לא אחרת מסיבה

, בסתם' ה שם את גידלה חוששים האשכנזים
  .  ל"ואכמ, בפסוק ואפילו

        
 שמעתי. ביחידות לאמרו היתר מוצא אינניאינניאינניאינני

 אחרי הזה השיר את שרים הישיבות שבחורי
ָבר יש היתר איזה ותמהני, זמר אותו  איך? לּדָ

  ?ומצפצף פה פוצה אין
        

 'וגו קדוש קדוש השיר לגבי ::::מהקהלמהקהלמהקהלמהקהל    שאלהשאלהשאלהשאלה
  .הקטע סוף עד שרים שלא לי זכור

 פ"עכ אבל. שכן שמעתי ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת
 ינַ זְ אָ בְּ ? רבא שמיה יהא אמן בשיר תאמר מה

  .בשלימות הכל שאומר שמעתי
        

 חיים התורת דברימ? להיתר סיבה לדון יש מהמהמהמה
 מחובר נחשב" נקדישך" שמתחילת, שאומר

 לאסור בשביל שצריך לומר יש אוליו, לקדושה
 "יתגדל" מתחילת דהיינו ,השלמות את

 מישהו מצאתי ואכן". נקדישך" ומתחילת
 סץ מהדורת גאון עמרם רב סדר על ;כך שאומר

 מדנפשיה זמנינו בן חכם כן כתב, ]190 עמוד[
    שמיהשמיהשמיהשמיה    שיהאשיהאשיהאשיהא    שאףשאףשאףשאף    ,,,,להוסיףלהוסיףלהוסיףלהוסיף    לילילילי    נראהנראהנראהנראה    - ל"בזה

    בפחותבפחותבפחותבפחות    נאמרנאמרנאמרנאמר    ואינוואינוואינוואינו    שבקדושהשבקדושהשבקדושהשבקדושה    דברדברדברדבר    הואהואהואהוא    רבארבארבארבא
, , , , קדישקדישקדישקדיש    במסגרתבמסגרתבמסגרתבמסגרת    שלאשלאשלאשלא, , , , זאתזאתזאתזאת    למרותלמרותלמרותלמרות, , , , מעשרהמעשרהמעשרהמעשרה

  .לאמרולאמרולאמרולאמרו    ליחידליחידליחידליחיד    איסוראיסוראיסוראיסור    איןאיןאיןאין, , , , שבחשבחשבחשבח    בדרךבדרךבדרךבדרך' ' ' ' אפיאפיאפיאפי
        

 א"ל פרק[ נתן דרבי מאבות לזה ראיות ומביאומביאומביאומביא
    ,,,,הואהואהואהוא    ברוךברוךברוךברוך    הקדושהקדושהקדושהקדוש: כך שכתוב] ראשונה נוסחא

    ולעולמיולעולמיולעולמיולעולמי    לעולםלעולםלעולםלעולם    מבורךמבורךמבורךמבורך    הגדולהגדולהגדולהגדול    שמושמושמושמו    יהאיהאיהאיהא
    כלכלכלכל    אתאתאתאת    בראבראבראברא    ובתבונתוובתבונתוובתבונתוובתבונתו    בחכמתובחכמתובחכמתובחכמתו    ,,,,עולמיםעולמיםעולמיםעולמים
 דבי תנא שכתב מה הביא עוד. . . . כולוכולוכולוכולו    העולםהעולםהעולםהעולם
    הדברהדברהדברהדבר    למהלמהלמהלמה, , , , משלמשלמשלמשל    משלומשלומשלומשלו: ]ב"פ רבא[ אליהו
    ברוךברוךברוךברוך    הקדושהקדושהקדושהקדוש    כךכךכךכך    ,,,,''''וכווכווכווכו    ודםודםודםודם    בשרבשרבשרבשר    למלךלמלךלמלךלמלך, , , , דומהדומהדומהדומה
    ולעולמיולעולמיולעולמיולעולמי    לעולםלעולםלעולםלעולם    מבורךמבורךמבורךמבורך    הגדולהגדולהגדולהגדול    שמושמושמושמו    יהייהייהייהי    ,,,,הואהואהואהוא

    אחדאחדאחדאחד    לכללכללכללכל    ונתןונתןונתןונתן    ,,,,ברקיעברקיעברקיעברקיע    כוכביםכוכביםכוכביםכוכבים    בראבראבראברא, , , , עולמיםעולמיםעולמיםעולמים
 דבי בתנא ובהמשך. עצמועצמועצמועצמו    בפניבפניבפניבפני    מקוםמקוםמקוםמקום    ואחדואחדואחדואחד

    שמושמושמושמו    יהאיהאיהאיהא    ,,,,הואהואהואהוא    ברוךברוךברוךברוך    הקדושהקדושהקדושהקדוש    כךכךכךכך: שם אליהו
    כשנתןכשנתןכשנתןכשנתן, , , , עולמיםעולמיםעולמיםעולמים    ולעולמיולעולמיולעולמיולעולמי    לעולםלעולםלעולםלעולם    מבורךמבורךמבורךמבורך    הגדולהגדולהגדולהגדול
 מביא הוא .בגלויבגלויבגלויבגלוי    אלאאלאאלאאלא    נתנהנתנהנתנהנתנה    לאלאלאלא    לישראללישראללישראללישראל    תורהתורהתורהתורה

 יתגדל" אמרו שלא שכיון ,לדבריו ראיה מזה
 אין, האלו המלים את רק אלא ,"ויתקדש
  .לאסור

        

 מבין אינני ובזה, דבר עוד מביא הוא בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
 רבא מאליהו גם מוכיח הוא. רוצה הוא מה כלל

    אותןאותןאותןאותן    ,,,,תאמרתאמרתאמרתאמר    ושמאושמאושמאושמא - כך כתוב שם, ב"פי
    מפנימפנימפנימפני    ,,,,בנימיןבנימיןבנימיןבנימין    בניבניבניבני    בגבעתבגבעתבגבעתבגבעת    שנהרגושנהרגושנהרגושנהרגו    אלףאלףאלףאלף    שבעיםשבעיםשבעיםשבעים

    הקדושהקדושהקדושהקדוש    שלשלשלשל    שמושמושמושמו    ויתקדשויתקדשויתקדשויתקדש    יתגדליתגדליתגדליתגדל    ,,,,''''וכווכווכווכו    נהרגונהרגונהרגונהרגו    מהמהמהמה
    ועדועדועדועד    העולםהעולםהעולםהעולם    מסוףמסוףמסוףמסוף    שבראשבראשבראשברא    כולוכולוכולוכולו    בעולםבעולםבעולםבעולם, , , , הואהואהואהוא    ברוךברוךברוךברוך
  .מזה מוכח מה כלל מובן לא. סופוסופוסופוסופו

        

 הובא, ]א"ע' ג[ ברכות' ובמס ,ל"הנ במדרשיםבמדרשיםבמדרשיםבמדרשים
 בלשון ולא ודשקה וןבלש רבא שמיה יהא אמן

 חילוק יש אם לדון ויש, שרגילים כמו תרגום
 יש זו בחינהשמ מסתבר לא ,אמנם. ביניהם
  .ארמי ללשון ק"לשה בין חילוק

        

 גם כי, לגמרי אחר הוא שהחילוק נראה למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
 אמירתו כמו ממש ארמי בלשון כתוב היה אם

 דרך הוא כי, כך לאמרו איסור אין ,בקדיש
 סדורים בכמה שיש ממה לזה וראיה. לימוד

 ,ביחידות אותם שאומרים ברייתות ,אשכנזיים
 מאמרי כמה שאומר הוא ותכנם. קדיש במקום

 ובתוך, קדיש תמורתו" ברכו" תמורת ל"חז
 קדוש וכן, רבא שמיה יהא אמן נכנס ,םנוסח

 .מניין בלא השרוי היחיד תקנת וזהו', וכו קדוש
 יהא אמן נוסח לומר יחידל שמותר לנו הנה

 נ"ובל[ לימוד דרך זה אם בשלמות רבא שמיה
  ].הבאים השיעורים באחד ד"בס זה על נאריך

        

  ?לימוד דרך של ההיתר מה ::::מהקהלמהקהלמהקהלמהקהל    שאלהשאלהשאלהשאלה
 ,אומרים יש כי ידוע ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת
 ברכה נוסח אפילו לומר מותר לימוד שבדרך

  !ממש 'ה שם את' אפי להזכיר, ס"שבש
        

, ה"הקב את לשבח עכשיו מתכווין אינו ,הלומדהלומדהלומדהלומד
 להסביר שמותר כמו. הגמרא את קורא אלא
 שאמרה מפני', ה לשם הנוגעת הלכה איזו

  .שבח בדרך ולא, קריאה בדרך
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....ולמעשהולמעשהולמעשהולמעשה    להלכהלהלכהלהלכהלהלכה    הענייןהענייןהענייןהעניין    מסקנתמסקנתמסקנתמסקנת     
 כעת נסכם ולכן, מרובה והמלאכה קצר הזמןהזמןהזמןהזמן

 שאמרנו הדברים שני את הפחות לכל ד"בס
 כי הפוסקים כל נקטו מדוע הסברנו'. א. כבר
, 'וגו קדוש קדושמ חשוב רבא שמיה יהא אמן

 אמן את יעדיף שניהם לו שיזדמן מי וממילא
'. ב. מיוחדים במקרים כ"אא, רבא שמיה יהא
 בפני', וגו קדוש קדושו 'וגו רבא שמיה יהא

 והיינו. לאמרם אסור, שיר בדרך אפילו, עצמן
 מותר, מהם חלק אבל. סוף ועד מתחילה דוקא

 הנביא יאתבקר ו"וק, לימוד ובדרך. להגיד
  .םמרלא מותר, וטעמים בניגון

        
 את מחזק, טעמים ניגון על שאמרתי מה, אגבאגבאגבאגב
 שיש כמו דהיינו. קודם לשאלתכם שענינו מה
 מותר וטעמים בניגון כי שכתבו הפוסקים מן

 בשלחן מובא וכן, מדות ג"וי יוצר קדושת לומר
 של וצורה בדרך כן־כמו .]'ג, ט"נ ח"או[ ערוך

, שיר דרך כגון, בסתם אבל. מותר תורה לימוד
. אסור זה ד"ענ לפי. יתרהה מנהג על תמיה אני
 ,ד"בס למועד חזון ועוד לזה ראיות עוד לי יש

], 'וגו קדוש קדושב" [השם" כשאומר אבל
  .ומותר, דרגא שנחת מסתבר

  
        הציבורהציבורהציבורהציבור    תתתת""""שושושושו

 נוסח לקחת בכלל מותר וכי ::::מהקהלמהקהלמהקהלמהקהל    שאלהשאלהשאלהשאלה
  ?שירים ממנו ולעשות מהסידור תפילה

 שאין לעשות מה ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת
 היה ,דיואן להם היה אם... דיואן לאשכנזים

 הם לכןו, להם אין, סוף בלי שירים להם
, תפילות קטעי, פסוקים חלקי לשיר מחפשים

. לעשות מה, ברירה להם אין, ומשם מפה לשיר
  ...אפשר משאי אפשר למדים אין

        
 מתי עד, הכסא לבית הנכנס ::::מהקהלמהקהלמהקהלמהקהל    שאלהשאלהשאלהשאלה

  ?יצר אשר לברך יוכל
, בזה דעות חילוקי יש ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת

 ואם. שעה חצי עד האומרים כדעת מורים אנו
 ברכה מברך, שעה החצי בתוך פעם עוד נכנס
  .לשניהם אחת

        

 מברך. סו דף בפסחים א"הריטב שלדעת יייי""""אעפאעפאעפאעפ
 הפחות־לכל והיינו, פרסה שיעור עד יצר ראש

 עד אומרים ויש. דקות 72 שהם וחומש שעה
 גם העלה האחרונה זו ודעה, משעה פחות
 וכן, ג"רכ זימן ג"ח צדיק פעולת ת"בשו ץ"מהרי

 בשושנת פסוקה להלכה ץ"מהרי דעת הביאו
 ובענף', ה סעיף בבוקר האדם הנהגת' הל המלך

 במוסגר מדנפשיה הוסיף ושם[ ב"ע' ו דף חיים
 ץ"שמהרי יראה המעיין אבל]. שעה מחצי יותר

 המצת דברי העתיק רק, דעתו הביא לא
 ב"כיו והרי, לונזאנו ש"מהר בשם שימורים

 רק שם שהעתיקם שם ועניינים מקומות הרבה
 למעשה להלכה ולא, ולמשמרת למזכרת

 שלא זמן שכל הסוברים פוסקים ויש. כנודע
 ויש. יצר אשר מברך עדיין, שנית לנקביו הוצרך
 שאומר מי יש גיסא לאידך וגם, נוספות דעות

 כדעת ד"לענ העיקר הלכך'. דק 18 עד רק כי
 עד, וסיעתם החיים וכף חי איש בן בעל ח"הגרי
 שוהה ואם. ממוצעת דעה כעין שזה, שעה חצי

  .     בלבו הברכה שיהרהר עדיף, יותר
        

 אב'שד על מברכים למה ::::מהקהלמהקהלמהקהלמהקהל    שאלהשאלהשאלהשאלה
  ?גדול בעץ גדל הוא הרי", בשמים עשבי בורא"

 .חלש שלו העץ כי ::::אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת
 שהעץ לפי", בשמים עצי בורא" ברכתו, ריחאן

 סיבים הוא מאידך אב'השד עץ. חזק שלו
 אין כי ותראה, יבש כשהוא אותו תקח, סיבים

        .כח לו
        

, , , , וווו""""יציציציצ    צבריצבריצבריצברי    ברקברקברקברק    הרבהרבהרבהרב    לידידנולידידנולידידנולידידנו    כחכחכחכח    יישריישריישריישר    ברכתברכתברכתברכת
    אתאתאתאת    להשליםלהשליםלהשליםלהשלים    משיךמשיךמשיךמשיךיייי    הואהואהואהוא    הההה""""בעזבעזבעזבעז    שמחרשמחרשמחרשמחר    עלעלעלעל

    ְמקֹוםְמקֹוםְמקֹוםְמקֹום    ַהְרִחיִביַהְרִחיִביַהְרִחיִביַהְרִחיִבי""""    בבחינתבבחינתבבחינתבבחינת    ,,,,מדרשינומדרשינומדרשינומדרשינו    בביתבביתבביתבבית    הבנייההבנייההבנייההבנייה
נֹוַתִיךְ     ִויִריעֹותִויִריעֹותִויִריעֹותִויִריעֹות    ָאֳהֵלךְ ָאֳהֵלךְ ָאֳהֵלךְ ָאֳהֵלךְ  ּכְ נֹוַתִיךְ ִמׁשְ ּכְ נֹוַתִיךְ ִמׁשְ ּכְ נֹוַתִיךְ ִמׁשְ ּכְ ְחׂשִֹכי    ַאלַאלַאלַאל    ַיּטוּ ַיּטוּ ַיּטוּ ַיּטוּ     ִמׁשְ ְחׂשִֹכיּתַ ְחׂשִֹכיּתַ ְחׂשִֹכיּתַ     ּתַ

    יתןיתןיתןיתן    הההה""""בבבב    השםהשםהשםהשם". ". ". ". ַחזִֵּקיַחזִֵּקיַחזִֵּקיַחזִֵּקי    ִויֵתדַֹתִיךְ ִויֵתדַֹתִיךְ ִויֵתדַֹתִיךְ ִויֵתדַֹתִיךְ     ֵמיָתַרִיךְ ֵמיָתַרִיךְ ֵמיָתַרִיךְ ֵמיָתַרִיךְ     ַהֲאִריִכיַהֲאִריִכיַהֲאִריִכיַהֲאִריִכי
  ....רררר""""אכיאכיאכיאכי, , , , ולהאדירהולהאדירהולהאדירהולהאדירה    תורהתורהתורהתורה    להגדיללהגדיללהגדיללהגדיל    כחכחכחכח    לולולולו
  


