
אמירת קדושה – מצוות עשה

מספר פעמים בכל יום ויום משתחררים אנו קמעא מגבולות הגשמיות, ומתדמים 
בתפילתנו למלאכי השרת. לדרגה זו אנו מגיעים על ידי אמירת קדושה בחזרת 
הש"ץ בשחרית ומנחה, בברכת 'יוצר אור' ובקדושת 'ובא לציון'.  לדעת הזוהר 
הפסוק  מן  ומקורה  להלן,  יובא  כאשר  התורה,  מן  מצוה  הינה  קדושה  אמירת 

שנאמר בפרשתנו )כב לב( "ונקדשתי בתוך בני ישראל".

בפסוק  מדבש'(:  מתוק  ע"פ  א;  צג  אמור  מהימנא  )רעיא  הקדוש  הזוהר  כותב  וכך 
יום,  בכל  'קדושה'  אמירת  ידי  על  הקב"ה   את  לקדש  חובתנו  על  נצטווינו  זה 
ידי  על  מתקדש  שהוא  כפי  מלמטה,  קדושה  לקב"ה  אנו  מעלים  באמצעותה 

המלאכים למעלה.

רבינו חיים ויטאל בספרו 'שערי קדושה' )א ד( וב'שער הכוונות' )חזרת העמידה 
דרוש ג( למד מדברי הזוהר, שאמירת קדושה הינה מצות עשה גמורה מן התורה 
למעשה  הלכה  מכך  הסיק  אף  ד(  )קכה  ברורה'  וב'משנה  זה.  בפסוק  שמקורה 
ישרה  זה  ובזכות  יתברך,  השם  את  לקדש  בקדושה  ביותר  לכוון  "וצריך  וכתב: 
עליו השם יתברך קדושה מלמעלה. ויכוון לקיים את הפסוק 'ונקדשתי בתוך בני 

ישראל', והאר"י ז"ל היה מזהיר מאד על זה".

מעלת אמירת קדושה

אמירת  של  מעלתה  גדולה  כמה  עד  להבין  נבקש  אם 
קדושה, די אם נתבונן במעט ממאמרי חז"ל הנפלאים 
יג( מובא  )רבא  שנאמרו אודותיה.  ב'תנא דבי אליהו' 
בקרבו  דואב  ליבו  היה  שתמיד  אחד  באדם  מעשה 
על שלא זכה לקרוא ולשנות בתורה, פעם אחת נכנס 
שליח  וכשהגיע  אחריו,  הנביא  ואליהו  הכנסת  לבית 
הציבור לאמירת קדושה, הגביה אותו אדם את קולו 
וענה אחריו בקול רם "קדוש, קדוש, קדוש...". בסיום 
שהגבהת  ראית  מה  בני,  אליהו:  אותו  שאל  התפילה 
את קולך עד למאוד? אמר לו האיש בהתרגשות: רבי, 
וכי לא די לי שלא קריתי ולא שניתי כל ימי?! עכשיו 
שניתן לי רשות לשבח את בוראי, הלא בודאי אעשה 

זאת בשמחה!
לראות  אדם  אותו  זכה  המדרש,  מספר  כך  בהמשך, 
מבבל  עלה  שנתיים  לאחר  כאשר  הזה,  בעולם  שכר 
על  הקיסר  מטעם  ממונה  נעשה  שם  ישראל,  לארץ 
לו  עוד, אלא שנתנו  לא  ישראל.  כל הכפרים שבארץ 
ימי  כל  בו  וישב  נאה  בית  לו שם  ובנה  מקום לשבת, 
חייו, ובמותו הניח לבניו ולבני בניו ממון רב עד סוף 

כל הדורות.

הביא  שתחילה  קכה(  )או"ח  ב'טור'  הביא  נוסף  מדרש 
חילוקי מנהגים בנוגע לדרך העמידה הראויה בעת אמירת קדושה: "ונוהגים בני 
ספרד לתת עיניהם למטה בשעה שאומרים קדוש... ובני אשכנז וצרפת נותנים 

עיניהם למעלה, ונושאים גופם כלפי מעלה...".

בהמשך, כסמך למנהג בני אשכנז, הביא הטור )וכעין זה הובא ב'שבלי הלקט' תפילה 
כ( את דברי הקב"ה אותם הביאו חז"ל ב'ספר היכלות': "ברוכים אתם לה' שמים 
שמקדישים  בשעה  עושה  שאני  מה  לבני  ותגידו  תאמרו  אם  מרכבה,  ויורדי 
ואומרים קדוש, קדוש, קדוש, ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית 
תפילתם, ונושאים עצמם למעלה. כי אין לי הנאה בעולם כאותה שעה שעיניהם 

נשואות לעיניי ועיניי לעיניהם".

עמ' שכו(: "אמרו חז"ל  )פירוש התפילה, אתה קדוש  בדומה לכך מביא הרוקח 
ומנשק  כבודו  מכסא  יורד  הקב"ה  קדוש,  קדוש  אומרים  שכשישראל 
הכבוד,  כסא  במרכבת  החקוקה  יעקב  קלסתר  דמות  ומחבק 

כמלאכי  אותי  מקדישים  שבניך  בעולם,  שבראתיך  ואשריך  אשריי  לו:  ואומר 
כמלאכים  לפני  והינם  בעיניהם,  ועיניי  בעיניי,  למרום  נשואות  השרת, שפניהם 

המקודשים".
וממשיך הרוקח: "...על כן כל איש אשר נשאו חכמה לדעת בוראו, ייתן אל לבו 
ויאמר: מי אנוכי בשר ודם טמא, באתי להקדיש המלך הגדול, על כן אשורר למלך 
בכל עוז ובכוונת לב, שהרי המלאכים טובלים שס"ה פעמים בטרם יקדישו את 

קדוש יעקב, כל שכן אני אכוין בטרם אקדיש את קדוש ישראל".
בספרו  חיים'  ה'חפץ  בעל  כותב  קדושה  אמירת  של  במעלתה  נפלאים  דברים 
שלא  לשמור  להתחזק  האדם  צריך  "מאד  פ"א(:  הספר  )חתימת  הלשון'  'שמירת 
לבטל אמירת הקדושה, והרי ידוע מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, שלמעלה 
ישנם ארבע מאות ותשעים וששה אלפים רבבות מלאכי השרת העומדים לפני 
ה' ומקדשים שמו הגדול בכל יום תמיד; מיציאת החמה עד שקיעתה אומרים: 
ה'  כבוד  'ברוך  אומרים:  יציאתה  עד  החמה  ומשקיעת  קדוש;  קדוש,  קדוש, 

ממקומו'".
בבואו לעולם  יתבייש האדם  "וכמה  לב:  נוקבי  ה"חפץ חיים" בדברים  ומסיים 
קדושים,  מלאכים  רבבות  מאלפי  היוצא  הגדול  הרעש  את  כשיראה  העליון, 
המקדשים ומשבחים שמו של הקב"ה בחדוה ובשמחה, ויזכור שכשהיה בעולם 
הזה נתן לו הקב"ה גם כן את המעלה הגדולה הזאת, והוא התעצל ובטל זאת 
ברצונו. שאדם אין לו רשות לעסוק בתורה וכן לקדש את שם ה', כי אם בהיותו 

בחייו בעולם הזה."

מטרת אמירת קדושה

זו  תפילה  של  נוראותה  את  במעט,  ולו  לקרב,  כדי 
הגאון  של  הנפלאים  בדבריו  להיעזר  נוכל  לשכלנו, 
הנודע רבי שמשון פינקוס זצ"ל, המבאר בטוב טעם 

ודעת, כדרכו, את משמעותה של אמירת 'קדושה':
של  במהותה  פינקוס  הרב  עוסק  דבריו  בראש 
ה'' ]המחייבת את האדם למסור את  'קידוש  מצוות 
הוא  הדין  שבהם  במקרים  עבירה,  לעבור  ולא  נפשו 
א(  ה  )יסוה"ת  יעבור', אשר לדברי הרמב"ם  ואל  'יהרג 
נצטווינו עליה בפרשתנו בפסוק  ורבים מהראשונים, 
זו  מצוה  כי  ומבאר  ישראל'[,  בני  בתוך  'ונקדשתי 
העומד  הדבר  מהו  להפנים  לנו  לגרום  כדי  נועדה 
יכול  שכן  בעולמנו.  העדיפויות  סדר  בראש  באמת 
אדם במשך שנים לבנות לעצמו חיים, לצבור עושר, 
שהכל  בהרגשה  שנים  במשך  ולחיות  ונכסים,  כבוד 
כאשר  האמת,  רגע  בהגיע  אולם  בשליטתו,  נתון 
או  אלו,  בחייו  להמשיך  ברירות:  בפניו שתי  עומדות 
לקדש את שמו יתברך ואמונתו, הוא בוחר באפשרות 
השנייה! בכך מומחשת בצורה הנוקבת ביותר עליונותו 

של הבורא יתברך על ברואיו, ומתקדש שם ה' בעולמנו לעיני כל הברואים.
זועקים  ומיד  הקרקע,  מעל  טפח  מתרוממים  אנו  כאשר  קדושה,  באמירת  אף 
'קדוש, קדוש, קדוש' מגלים אנו בכך את אפסיותנו מול כוחו הבלתי נתפס של 
של  נפש  מסירות  ידי  על  המתקיים  ה'  קידוש  אותו  מעין  נעשה  ובכך  הקב"ה, 

ממש.
בהמשך דבריו מוסיף הרב פינקוס ומבאר, כי לא לחנם נתקנה הקדושה דוקא 
מזכירים  שאנו  שאחר  משום  עשרה,  שבשמונה  הראשונות  הברכות  שתי  אחר 
בברכות אלו את גבורות ה' ונוראותיו, עלול אי מי מאתנו להעלות על דל דעתו, 

שמא הגענו לאיזו שהיא תפיסה והשגה בגדולתו של הבורא יתברך, על כן מיד 
מקצת  שהזכרנו  אף  שעל  קדוש',  קדוש,  'קדוש,  באמירת  מסתייגים  אנו 

שבחיו של הקב"ה, באמת אין לנו השגה כלל בגדלותו ובעוצמתו, שכל 
אך  לדעתנו,  הדברים  את  לקרב  כדי  אלא  אינם  השבחים שהזכרנו 

 פרשת אמור

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל. gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

המשלשים בשלוש קדושות לקדוש 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

עניית אמן מצילה ממומים
שלימה  פרשה  התורה  מקדישה  בפרשתנו 
בבית  לעבוד  מום  בעל  כהן  על  האוסרת 
המקדש )כא טז-כד(. הרמב"ם בהלכות ביאת 
שונים  מומים  תשעים  מונה  א(  )ח  מקדש 
מעבודה.  בהם  הלוקה  הכהן  את  הפוסלים 
ואמר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א: 
להציל  כדי  נוסדה  ברכות  מאה  תקנת  כידוע 
את ישראל ממאת הקללות המוזכרות בתוכה. 
לענות  החיוב  שטעם  לומר  אפשר  כן,  אם 
כדי  נועדה  היא  אף  ביום,  אמנים  תשעים 
להצילנו מתשעים המומים הפוסלים בכהנים 
)קובץ שו"ת המודפס בסוף ספר עלינו לשבח 
הדף  'מאורות  בספר  ע"ח(.  תשובה  ח"ג, 
היומי' )בכורות מג א(  נוסף לכך נופך: 'המום' 
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בעולמות  רוצה לדעת מה מתרחש  אינו  מי מאתנו 
בנעשה  לצפות  מעוניין  אינו  מאתנו  מי  העליונים? 
ברקיע השביעי? יש שכבר זכו לכך! כיצד והאם גם 

כולנו יכולים?? על כך תקראו בסיפור שלפניכם: 
הדממה.  מסך  את  קרעה  התינוק  של  הרכה  פעייתו 
התינוק  סב  בעוד  הדמעות,  נמחו  הנשים  בעזרת 
שמו  "ויקרא  בקול:  קרא  לברכות,  בעמידה  שכובד 

בישראל..." 
לזה,  זה  משפחה  בני  איחלו  טוב!"  מזל  טוב!  "מזל 

"תזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים!"
"במטותא מכם", פנה אבי הבן הנימול אל הנוכחים, 
אנשי העיר לייפניק, "טלו ידיים והסבו עמנו לסעודת 

מצווה. גם רב העיר יכבד אותנו בנוכחותו..."
מתובלת  שהייתה  לסעודה  הכול  ישבו  מהרה  עד 

בדברי תורה, בדרשות ובפלפולים.
הוא  אף  פרנקל תאומים,  ברוך  רבי  הגאון  העיר,  רב 
הסב עמם, והנוכחים חשו התרגשות עזה, שהרי ידוע 
הדור,  מגדולי  כאחד  ישראל  תפוצות  בכל  רבם  היה 

עצום בחוכמה ובחריפות. 
*

להתמיד  ברוך  רבי  ביקש  לימים,  צעיר  היה  כאשר 
בלימודו גם בלילות, אולם שמש בית המדרש סירב 
להדליק נרות בעבור איש אחד ששוקד שעות ארוכות 

בבית המדרש. 
הדליק  עץ,  קיסמי  אסף  הוא  ויתר!  לא  ברוך  רבי 
אולם  תלמודו.  על  לשקוד  המשיך  ולאורם  אותם, 
ולעת  לראייתו,  הזיק  הקיסמים  שהעלו  הרב  העשן 

זקנתו כהו עיניו.
לדבר  פרט  דבר.  רואה  אינו  רבם  כי  ידעו  תלמידיו 
הקטנות  ואפילו  הקדושים,  הספרים  אותיות  אחד: 

ביותר שבהן. 
למסור  המשיך  תאומים  פרנקל  ברוך  רבי  הגאון 
על  נערמו  גמרות  שהתעוור.  לאחר  גם  שיעוריו  את 
קורא  היה  והוא  לפניו,  נפתחו  קודש  ספרי  שולחנו, 

מתוכם אף בלא משקפיים!
באחד הימים הונח לפניו אחד הספרים הפוך. הרב 
פתח אותו ו"קרא" מתוכו בלי להבחין כי הספר 

הפוך... 
רבם  סודו:  את  התלמידים  גילו  אז  או 
פה  בעל  יודע  אלא  כלל,  רואה  אינו 
מפני  ואך  בספרים,  הכתוב  כל  את 

ענוותנותו הוא מעמיד פנים שהוא קורא מבפנים...
הרב הנערץ הסב עם בני קהילתו בשמחה של מצווה, 
מכבד אותם בנוכחותו ובדרשתו המרוממת, לאושרם 

הגדול של הסועדים. 
בשרעפיו,  שקוע  רבם  כי  הנוכחים  הבחינו  והנה 

ולפתע... חיוך רחב מאיר את פניו.
משהו  כאן  אירע  האם  הרב?  כבוד  מחייך  "מדוע 

מבדח?" ההין אי מי ושאלו. 
הרב,  ענה  כאן",  לא  "לא... 
"אבל בגן עדן העליון..." אמר 

ולא הוסיף.
נפעמים  המסובים,  נרעדו 
המהלך  רבם  של  מגדולתו 
את  ויודע  רקיע  בשבילי 

הנעשה במרומים. 
את  קרע  מתפעמים  עודם 
הדממה קולו של בחור צעיר 

מן היושבים שם:
את  לראות  רוצה  אני  "גם 

הנעשה בגן עדן..."
כמה מן הנוכחים הפנו אליו 
את  מכווצים  ראשם,  את 
מיהו  כתוהים:  גבותיהם 
היסו  אחרים  הזה?!  החצוף 
מנסים  יד,  בתנועת  אותו 
רגע  לחשוב  כדאי  כי  לרמוז 
על  ואילו  שמדברים,  לפני 
האחרים  של  שפתותיהם 

עלה חיוך נבוך. 
תמה  לך?"  מפריע  מי  "וכי 
הרב, ודיבורו רך ומלטף- - - 
עוד רגע חלף, והרב המשיך: 
רבותינו  אמרו  כבר  "הרי 
שהעונה  לברכה,  זיכרונם 
'אמן' בכל כוחו – פותחים לו 
שערי גן עדן! אם תענה 'אמן' 
הראויה  הכוונה  כוח  בכל 
דרך  להביט  אתה  גם  תוכל 
את  ולראות  האלה  השערים 
הנעשה בגן עדן של מעלה!" 
דממה שררה בחדר. כל אחד 

ואחד מן השומעים התכנס במחשבותיו, מנסה לרדת 
לעומקם של דברי הרב; פותחים – בלשון הווה נאמר, 
'אמן'  העונה  זוכה  הזה,  בעולם  עתה,  כבר  משמע 
של  עצמה  איזו  זכות!  איזו  עדן!  גן  שערי  לפתיחת 

מילה אחת יחידה! 
)אוהל ברוך אות מז(
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

כל אחד יכול!

לאמיתו של דבר הקב"ה הוא 'קדוש' ומופרש לגמרי מתפיסתנו.

להידמות למלאכים

כפי  הקב"ה  את  לקדש  עומדים  אנו  כי  בהכרזה  נפתח  ה'קדושה'  נוסח 
שמקדשים אותו המלאכים. וידועה השאלה: מה מקום לה להשוואה שכזו? 
וכי כפרי נבער לבוש סחבות יכול להעלות על דעתו לשבת על כסאו של אחד 

השרים הגדולים?!
ומצינו כמה דרכים ביישוב הדברים: בעל ה'תפארת שלמה' )שער שב"ק( מבאר, 
כי כוונתנו באמירה זו לדברי הזוהר הקדוש, שישנם כיתות מלאכים שמיד לאחר 
יודעים זאת, ניגשים הם לאמירת  אמירת הקדושה הם נשרפים, ולמרות שהם 
הקדושה באהבה גמורה, אם כן, אפוא, זאת היא גם שאיפתנו, לקדש את הקב"ה, 

ולו פעם אחת, בכזו התמסרות, עד כלות הנפש...
לעומת זאת המשגיח רבי אלי' לופיאן זצ"ל מבאר כי אין זו הכרזה, אלא בקשה. 
ה',  מלפני  מבקשים  אנו  אך  כלל,  המלאכים  לדרגת  קרובים  שאיננו  ברור  שכן 
שמהרה יתגלה כבוד שמו בעולם, ואז תהי הכרתנו בו בבירור כה גמור, כך שנוכל 
לקדש את שמו ממש כמו המלאכים, המקדשים אותו כאשר הם ניצבים ועומדים 
אל מול כסא הכבוד, תוך הכרה ברורה ובלתי ניתנת להכחשה בגדלותו יתברך 

)טללי אורות ביאורי תפילה ח"ד עמ' קמד(.

בדרך מעט יותר פשטנית עונה על כך ה"חפץ חיים" )שם עולם ב י(: אכן, בעניין 
באפנו  נפח  הקב"ה  שהלא  המלאכים!  מן  פחותים  לחוש  אמורים  איננו  זה 
זו היא חלק אלוק ממעל, שתפקידה להלל את ה' ולספר  ונשמה  נשמת חיים, 
הודו, ככתוב )ישעיה מג כב(: "עם זו יצרתי לי, תהלתי יספרו". תפקידנו ותפקיד 
המלאכים, אחד הוא - לקדש את שמו יתברך בעולם. אלא שתפקיד המלאכים 
הוא לקדשו בשמיים, ותפקידנו אנו לקדשו בארץ, כפי שהצטוינו על כך בפסוק 

"ונקדשתי בתוך בני ישראל".

ארבעה קדושות לקדוש 

"צדיק",  היה  אם  אדם  כל  יישאל  לבוא  שלעתיד  אמת,  חכמי  כתבו 
שבקדושה  הדברים  מכסת  את  יום  בכל  לקיים  הקפיד  האם  דהיינו, 

שנרמזו באותיות צדי"ק: צ' אמנים, ד' קדושות, י' קדישים, ק' ברכות. משום 
שאין האדם נקרא צדיק אלא אם הקפיד על כך )ספר דרך משה ליום י"א(. ואכן, 

יום ארבע קדושות: בחזרת הש"ץ בשחרית  מדי  לומר  זוכים  אנו  לכך  בהתאם 
ובמנחה, בברכת 'יוצר' וב'ובא לציון'.

רמז נאה לכך אמר רבי חמאני עלוש זצ"ל מחכמי ג'רבה, על פי דברי חז"ל )ברכות 
ו ב(: אמר רבי יוחנן, בשעה שהקב"ה בא לבית הכנסת ולא מצא בה עשרה, מיד 
הוא כועס. והנה, את האות הראשונה והאחרונה של צדי"ק יכול כל איש לקיים 
בביתו, ע"י אמירת ברכות ועניית אמן עליהן. אולם את האותיות האמצעיות - 

י"ד, הרומזות לקדושה וקדיש, ניתן לקיים רק בבית הכנסת.
על כן אמרו חז"ל שכאשר אין הקב"ה מוצא עשרה בבית הכנסת - מי"ד הוא 
מחמת  שנגרם  צדי"ק  מהמילה  והד'  הי'  חסרון  מפני  כועס  הוא  כלומר,  כועס, 

שאין ציבור בבית הכנסת. )פדה נפשי עמ' קז(.

אמן בפרשת השבוע 

בפרשתנו מקדישה התורה פרשה שלימה האוסרת על כהן בעל מום לעבוד 
)ח א( מונה תשעים  בבית המקדש )כא טז-כד(. הרמב"ם בהלכות ביאת מקדש 
מומים שונים הפוסלים את הכהן הלוקה בהם מעבודה. ואמר הגאון רבי יצחק 
זילברשטיין שליט"א: כידוע תקנת מאה ברכות נוסדה כדי להציל את ישראל 
כן, אפשר לומר שטעם החיוב לענות  ממאת הקללות המוזכרות בתוכה. אם 
תשעים אמנים ביום, אף היא נועדה כדי להצילנו מתשעים המומים הפוסלים 
בכהנים )קובץ שו"ת המודפס בסוף ספר עלינו לשבח ח"ג, תשובה ע"ח(. בספר 'מאורות 

הדף היומי' )בכורות מג א(  נוסף לכך נופך: 'המום' בגימטריה 'אמן' - 91.

ניתן לשמוע שיעור זה מפי הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן במוקד 'קול אמונים'03-9139191
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לכבוד מערכת עלון "וכל מאמינים"

שלום רב לאוהבי תורתיך

מצורף רמז נאה בס"ד לגליון פרשת אמור תשע"ד:

"אמור  א(:  כא  )ויקרא  בפסוק  מתחילה  אמור  פרשת 
"אמור  ופרש"י  אלהם"....  ואמרת  אהרן  בני  הכהנים  אל 

ואמרת", להזהיר גדולים על הקטנים. עכ"ל.

על  גדולים  להזהיר  אמן,  עניית  על  זה  פסוק  לבאר  ויש 
)או"ח קכד  הרמ"א  הקטנים שיענו אמן כראוי, וכפי שפוסק  
ז(: וילמד את בניו הקטנים שיענו אמן, כי מיד שהתינוק עונה 

אמן, יש לו חלק לעולם הבא.

והרמז: "אמור", ר"ת "אמן מזהיר ומזרז רבים". 

מכתב נפלא שהתקבל במערכת 'וכל מאמינים'

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך"
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים


