
 

 תשפ"ב   חוקותיב  ,"קודש לה'"  עש"ק לסדר ,בס"ד
 

" להרווח והצ" 
"ויצמח    בלי  קדיש  אומר  זה  קרב.  שדה 

אומר  הל  ,"פורקניה טובים"ה    ,"וחיים 
 ף והוסי  רעהו" ובא  חבירו מסתפק ב"חיים

 !  והצלה"  רווח"
 

היה    להצלה  תבאמהגבאי  יש    .זקוק 
כדי   באמצע  המפסיקים  הקדיש  מאומרי 

האר הנוסח  לבעלי  את לאפשר  לומר  וך 
המק יש  הנוסח  אצלם,  ידי  המגיעים  ובל 
לפני המילים "ואמרו  )ממתינים    "אמן יתומה"

 שאומרים ואין מי שעונה אמן על ויש    (אמן"
 כל האפשרויות פתוחות...  -אמירתם 

 

שאמר  מי  היפ"  :  היה  הדבר  יחד 'ה:  זה 
ישראל ע    ',שבטי  איש  כולם, איש  ם  כולם 

  נהגו., איש איש ומנוסח שלוב
 

, דיין קיננה תחושה לא טובהאצל הגבאי ע 
   כך היא ההלכה ?  יוכ

 

, יברנחה למעב"פרלמנט" שהתקיים בין מ 
האג דברי  את  שהזכיר  מי  )אג"מ "מ  היה 

ח תפילתו שונה , שיחיד שנוסאו"ח ב' כ"ג(
לומר  מ יכול  הציבור  תפילה   לעצמו נוסח 

בהם    נוסחהאת   רק בחלקי התפילה  שלו, 
ת, אבל בחלקי  הוא היה מתפלל גם ביחידו

הציבור  תפילה   עם  רק  עליו   –הנאמרים 
הציבור   כנוסח  כ"ג(לומר  ב'  או"ח    .)אג"מ 

שם ב  )ר"ה עמ' שפ"ה(  ך גם כתב בחוט שניוכ
 :פץ חיים'זקן אחד' ששמע בשם הח

 

מחמת  " ג"כ  הוא  אמירתו  דחיוב  קדיש 
כגון    ,הציבור שלהם  בנוסח  לאמרו  צריך 

שבד]= אשכנזר"כ  אדם  נוסח   [ מתפלל 
  נוסח ספרד   ציבור המתפללה שמתפלל עם  

 ".ויצמח פורקניה'יאמר בקדיש   -
 

 

  ? 'צמח פורקניהי ו'אני אגיד  "    :ץהתפר אחד  
החסידים מן  שאני  בי  האומרים  )  יחשדו 

  !אני מתנגד בן מתנגד , 'ויצמח פורקניה'(
 

כנגדו השיב  יותר  ":  חבירו  בעיה  יש 
בךיח  ...חמורה פי ג  נוהשאתה    שדו  על 

חיים נוסח ...  החפץ  זה  סוף  סוף  ועוד 
הרמב"ם, יחשדו בך שאתה נוהג כרמב"ם 

 !  "בחברה טובהאתה  –
 
  חלק   פשרה, קדיש שהואלפשר,  אחד ניסה   

התפי כיאמלה"  "מנוסח  אותו  מנהג  רו 

)ואכמ"ל האם איסור לא תתגודדו חל על  המקום  
יחידים  "דב על  יא,  או  ב'  פרק  ח"ב  לציון    אור 

שהוא ,  (ובהערות יום  של  שיר  אחר  קדיש 
 . כרצונועבור היתומים, כל אחד יאמר 

 

שהחזוהי  שכתב  מי  זה   "אה  חילוק  שמע 
( פניו"  תול"ונהרו   . בישראל  רבי  גדול  דות 

( ביחס לקדיש אחר עלינו  322ישראל גרוסמן עמ'  
לב ישראל  מי שכתב שהחזו"א "שתק" )  ישו

וירא   גר  –עמ' ע"ח  פרשת  ן  וסמ עדותו של הרב 

אולם חברי   .דאה(עצמו... שפירש שתיקתו כהו 
שלא משתיקות    קבעו פה אחדרלמנט"  ה"פ

 ... וחיוכים קובעים פסקים 
 

 ריא:שתיק את כולם והקאחד ה

בן ספרד שאומר קדיש בציבור של בני אשכנז  "
ויצמח   הקדיש  בנוסח  לומר  נוהגים  שאין 

ויקרב משיחיה, האם צריך לומר את  פורקניה  
 ?   הקדיש כפי הנוסח שלהם

שלהם,   הנוסח  כפי  לומר  צריך  אין  תשובה. 
מקום  ומכל  בו.  שרגיל  הנוסח  כפי  אלא 
הנוסח  כפי  יקצר  וכו'  שלמא  יהא  באמירת 

אשכנז. בני  שם  שרגילים  לציון  וביאר  )אור   ,
ע  "ש"ויצמח... ו  "פחשוב  אם  יאמר  הקבלה 

מקפיד אינו  "יהא  ה.  הציבור  שלאחר  הוספה 
ולכן   תוספת  אלא  הקדיש  מכלל  איננה  שלמא", 

 ,  (אין לאומרה

מהנוכחים   חלק  של  ההפתעה   – למרבית 
גם  רים  הדבעיקר   זצ"ל יוס  עהגר"פסק  ף 

 .נ"ו, כ"ה( ילקו"י ן עייו  ' קפ"א)מעין אומר א
 

"מעריב"הגבאי   על  .הכריז:  הדיון   דיווח 
החברתיות,   ברשתות  עיתונאים הועבר 

הפתחים לראות "מה יקרה   רבים צבאו על
הציבור.  הפעם" בית   שליח  מבני  שהיה 
  . כנוסח בית הכנסת כמובן  , התפלל  הכנסת

ל ציפו  יקרהרכולם  מה  בקדיש    אות 
,  שלאחר התפילה שנאמר על ידי היתומים 

תומים  ילא היו    ,ה"אכזבה"אולם למרבית  
 .. ן.נסת למעט החזבבית הכ

אדלשטיין(    ר"מו יעקב    הקפיד  ל "זצוק)הרב 
 בבית   שמסר  שיעור  ואחר  .המקום  מנהג  על

  וקיימו  ספרד  בנוסח  בו  שמתפללים  כנסת
  הורה  במקום  בו ערבית   תפילת  השיעור  יושבי
  מקודם   המעלות  שיר   לומר  ציבור  לשליח
  ספרד  נוסח  י"עפ  זה   ס"בביהכנ  כנהוג  התפילה

  בנוסח   התפללו  השיעור   בני  ככל   שרוב  פ"ואע
מ' ויה, ע')גם אני אודך, יג, הרב משה חל  אשכנז
 ס"ה(
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