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 לק"י

 

 תדיר ושאינו תדיר במשנת מהרי"ץ

מצוה ישנה אזי אפילו זו דווקא,  עתלהיאמר במצוה עדיפות ב נהדעת מהרי"ץ שבמקום שיש
כן במקום שיש מעלה יותר , וכמו תדירמעלת מעל פני אותה מצוה  םפיי, מעדהתדירה יותר ממנה

והביא ראיות לדבריו, . ענין אחרמזמור או מצוה אלא אפילו לאו דווקא ושיתבאר. הימנה, וכמו 
מספר דבר הבדבריו הגדרה מעניינת, וזאת כל שנשנה עדיפות מצינו ובגדר ושכן כתבו הפוסקים. 

 דעלמא. הולכים אחר תדיראין והרי זה בגדר עדיפות  ,האחרהדבר מעל פני  באותו יוםפעמים 

 א

מדוע אומרים מזמור לבאר דף קנ"ה:(, שכתב סדר ראש חדש סידורו עץ חיים )ויסוד זה השתיתו ב
. וכתב שלא יותר התדיראמירתו לדוד אליך, הרי מזמור של ראש חדש בשיר של יום לפני אמירת 

נאמר כלל זה, אלא בדבר שדרגת חיוב ומעלת שניהם שווה. מה שאין כן כאן דמעלת חיוב שיר דראש 
אחר אינו אלא לתחינה ובקשה. ואליך שחדש, שהוא שיר דקרבן, יש לו עדיפות על מזמור לדוד 

 מצא יסוד זה בשיירי כנה"ג )סי' תרכ"ב( ובספר לקט הקמח )י"א:(. כתב ששכתב זאת מדנפשיה, 

קט"ז:(, בביאור הקדמת אמירת בחלק שלישי מסידורו )דף בפועל והנה מהרי"ץ השתמש ביסוד זה 
אף על פי שתדירה אמירת , שוריםאבינו מלכינו מעל פני אמירת צדקתך, במנחת שבת של יום הכיפ

. וכיוון שנוסף שם חידוש גדול בגדר עדיפות עדיף הוא ממנהצדקתך בכל שבתות השנה מכל מקום 
 על כן אמרתי להעתיקו.

לשון שכנה"ג שם, 'דלא אמרינן תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם, אלא כשהם שוים ואין יתרון  ווז
והכא צדקתך אין אומרים אותו 10@תדיר, שאינו תדיר קודם.  לזה מלזה, אבל כשיש יתרון לשאינו

ומבואר מכך חידוש גדול, ע"כ.  11@אלא במנחה, אבל אבינו מלכנו אומרים אותו שחרית ומנחה'.
צדקתך הנאמרת רק פעם אחת, נקנית עומת ל ,פעמייםאבינו מלכינו ביום זה אמירת עצם הישנות ש

היינו היינו אמירת צדקתך תקדום לה. תדיר בכהאיי גוונא ש ואין אומריםלה בשל כך עדיפות עליה. 
במנין פעמיים, לעומת האחרת הנשנית פעמים רבות במשך באותו היום הועילה בהישנותה שמה ב

 .ה להפ  ד  ע  , ה  כל שבתות השנה

 ב

פעמים נוספות בחיבוריו. הנה כתב השתמש מהרי"ץ  ,שבצידונזכר ההגדול וביסוד זה והחידוש 
הקורא מגילה מברך לפניה ' ,)סי' תרצ"ב(נשאלתי על מ"ש הטור ' ,' ס"ח(ג סי"ח)פעולת צדיק בשו"ת 
שסידר שהחיינו  ,בהיפך תב"ע כוושעשה נסים וכו'. והש ,ושהחיינו ,על מקרא מגילה ,ברכותשלש 
 ,והרא"ש םתבינו ר ,דהטור נקט כן משום סברת רבני מקומו ,ליישב אההלא דבר הוא. ונר ,לבסוף
 ,יש להקדימה מדין תדיר ושאינו תדיר דתדיר קודם דגם ביום חוזר ומברך שהחיינו. ואם כןדסברי 

דאין רגילה כי אם בחנוכה ופורים לבד. ומרן  ,"ט, משא"כ שעשה נסיםודשהחיינו רגילה תמיד בי
דאין לומר שהחיינו כי אם פעם אחת בלילה לבד. בירא ליה דס ,הקדים שעשה נסים לשהחיינו

 ,שמברכים אותה שני פעמים בלילה וביום ,"כ נמצא דשעשה נסים יש לה עדיפות בכאןא10@
אלא  ,וכבר קי"ל דלא אמרינן תדיר קודם .11@שאינו רק בלילה לבד ,א"כ שהחיינו נחית דרגא

וכדכ' הרדב"ז ולקט הקמח  ,היכא דאין לו עדיפות על האחר אבל כשיש לאחר עדיפות ידחה התדיר
  ע"כ לשונו. .בפי' סדור תפלות שלי בענין תפלת ר"חרמזתים )י"א:( 

והיינו כל עוד שמידת ברכת שעשה נסים שווה לשהחיינו להיותם נשנות בפורים פעמיים, כדעת רבינו 
מנין . אולם כאשר , שהרי אין עדיפות זו על זותם והרא"ש, דיינינן להו בהקדמת תדיר ושאינו תדיר

 ,דעת מרן שהיא דעת הרמב"ם, וכמו שהוא לרכת שהחיינורכת שעשה נסים ביום זה רבה על בב
לעומת שעשה נסים שמברך כל אימת שקורא את , רק פעם אחתברכת שהחיינו שמברך בפורים 

 הפ  ד  ע  ה  , שבתדירות הברכהשוב , ואין דנין כלל פחתה מעלתה כנגד ברכת שעשה נסיםהמגילה, בזה 
 . ברכת שעשה נסים בשל כך מעל פני ברכת שהחיינו

שבמקום עדיפות , יסודאת הציון לרדב"ז ולקט הקמח, שכתבו מהרי"ץ בסתפק ויש להעיר מדוע ה
שיירי כנה"ג שהוא בית אב דברי להביא את יותר לאור האמור היה לו שלא אמרינן תדיר קודם. 
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, ובכללו נכלל גם היסוד חשיבות יתירה לחידוש הנזכר, שהישנות הדבר פעמים מספר מקנה לו
 הנזכר.

מקום עיון בעיקר חידוש זה, שבמה נקנית עדיפות ברכת שעשה נסים, בהיותה נשנית יותר  נוויש ל
הצרכת הברכה, ואין בדבר פחת או מעלה באחד טעמו בצידו שהרי כל פעמים מאשר ברכת שהחיינו, 

שהוא  ,שתיקנוה חכמים רק לאחר מנחה של שבתיתירה על השני. וכן הוא לגבי אמירת צדקתך 
מירת אבינו מלכינו , משא"כ אזמנים אחריםשייכת אמירתה באינה מועד פטירת שלשת הצדיקים, ו

 יום.ינם באותו הבדין הוא שתהא נשנית לפי מניהיום, תפילות שתיקנוה לאחר 

רק כאשר מעלתם מה שכתב מהרי"ץ, שאין אומרים תדיר קודם אלא למעשה מוסד ועכ"פ יסוד 
שווה, ולא כאשר יש עדיפות האחד על פני השני. וביסוד זה השתמש מהרי"ץ לבאר עוד הרבה עניינים 

    .מוקשים, שלכאורה מדין תדירות יש להעדיף אמירת דבר מסויים, ולא היא, וכדבסמוך

 ג

פעולת צדיק )חלק שני סי' קע"ט(, וזה לשונו, 'בשולחן ערוך ]סימן תפ"ט[, בליל  כתב מהרי"ץ בשו"ת
ב' אחר תפלת ערבית מתחילין לספור העומר וכו'. שמעתי משם חד מרבנן דמהדר להתפלל מבע"י 

וכשחשכה ועדיין לא קראו ההלל, דבדין הוא  .קצת, כדי שבהגיע זמן העומר יספור בתחלת הלילה
כל התדיר קודם, אפ"ה כשחשיכה לא היה רוצה להמתין לאחר ההלל, רק דלקדם ההלל מטעם 

לספור העומר קודם ההלל. והנאני דהכי דייקי ל' רמב"ם פ"ז מתמידין ומוספין שכ' וז"ל, ומתחלת 
היום מונין, לפיכך מונה בלילה מליל י"ו בניסן וכו'. ומדקאמר ומתחלת היום מונין, משמע דכן 

תני בקיצור, ומליל י"ו בניסן מונין וכו'. אלא ש"מ מדהאריך לשון, ש"מ מצותה, דאל"כ הוה ליה ל
דכן ראוי למנות מתחלת הלילה. ועיין בב"י סי' תפ"ט שכ"ד התוספות. ואף על פי שהר"ן כתב דאינו 
נכון, מ"מ הא סיימיה למלתיה. 'אבל הרמב"ם כ' דספירה אפי' בזמן הזה הויא דאוריתא וכו' ע"ש. 

נחות דף ס"ו ע"א, אימתי אתה מוצא תמימות, בזמן שאתה מתחיל למנות מבערב וגם לשון הגמ' מ
ולטענת תדיר ליכא קפידא, דלא קפדינן בתדיר קודם אלא בזמן שהם שוים ואין 10@וכו' ע"ש. 

שלא יתאחר אחר כניסת הלילה  ,לאחר מעלת קדימה על האחר, והכא איכא מעלת קדימה בזמן
אם יאחר קריאתו. ובסדור התפלות שלי שם, ביארתי דין מעלת מעט, משא"כ בהלל דליכא קפידא 

 11התדיר, גבי מזמור דיום ר"ח ע"ש ראיות נכונות לזה ודוק'.@

 ., תוך ציון למקור הדברים בתכלאל בענין מזמור ראש חדשמבואר מדברי תשובתו זווהיסוד הנזכר 
שלא יזדמנו מחשבה תחילה, נעשה בטעם הקדמת התפילה קודם חשיכה, ש, ולהעיר ויש להאיר

עומד בשיקול מי נדחה מפני מי, ספירה או תפילה. היות נמצא התפילה והספירה בזמן אחד, ויהא 
להיות  ,העומר, משום מעלת תמימות שבוספירת שצד גדול הוא לומר שתהא נדחית התפילה מפני 

להקדימה בתחילת ווקא בדההקפדה לספור בתחילת הלילה דווקא, מה שאינו כן בתפילה, שאין ענין 
וכשם שנדחית אמירת ההלל  .בשעתה מצוהה וחביב יןאלא מצד זריז ,הלילה כבספירת העומר

. על כן ראה 1מטעם זה, למרות שתדירה אמירתו יותר מן העומר, כן תהא נדחית התפילה לאחריו
היותו תכן למה שלא י ,אותו חכם להקדים את התפילה כדי שלא יהא נמצא עומד בשיקול הנזכר

 .נעשה באמירת ההלל

 ד

לאחר  אמירת ההלל בליל יום טוב שניאת שמהרי"ץ לא ראה לנכון לדחות  ,יש להעירמקום הנה ו
 ואף לא בכולם ,שרק עתה התפשט בבתי הכנסיות מפאת ששורשו נעוץ במנהג חדש הספירה,

לעומת ספירת העומר , )כמבואר בשו"ת פעולת צדיק ח"ג סי' רע"ו, ובסידור עץ חיים ח"ב דף ז.(
חילו, בהיותו מועיל אף במקום שלא יכול לקיים שיקול זה רב שלכל הפחות שורשה הוא מן התורה. ו

כבר למרות שעת זו ת לאחריה, ית בזמנה, והספירה נעשיכשהתפילה נעשאת מעלת התמימות, כגון 
ידחה מה מצא הוא בשיקול ואז נ ,, שאינו תחילת הלילה(2לדעתו) מקיים בה מעלת התמימותאינו 

 עדיפה להקדמה.  ,ששורשה מן הדיןתהא הספירה לפי האמור ספירה או הלל, ו מפני מה,

                                                           
היות הוא מן התורה, שאינו כדאי משום כך לדחות בכך את התפילה,  השורשאין להציג את מעלת ספירת העומר בכך שו 1

 .מן התורה ממשהוא חיובה ש תוך התפילה,קרית שמע נתונה ש
(, שמעלת תמימות ג' –אות א'  סי' ל"טכתבתי כן היות שהארכתי להוכיח בשו"ת אורן של חכמים חלק שני ) 2

 יעויין.הרמב"ם, כתב מקיימים כל הלילה, והוא תחילת היום ש
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נעשית רק  ,מכח הספירהמלאמרו עדיפות זו ממש, ועל כן כל דחיית ההלל הוא שלא ראה בומבואר 
מימות בזמן שמקיים דין תמימות, כמבואר בתשובה הנזכרת. אולם במקום שלא מתקיים דין ת

כגון שהתפילה נעשית בזמן, והכל נדחה לאחריה, בזה כבר הורה בסידורו שמקדים את ההלל, מפאת 
תדירותו בכל ימות השנה, מאשר ספירת העומר. )יעויין באורך בענין זה מש"כ בחיבורי שו"ת אורן 

 של חכמים חלק שני סי' ל"ט אותיות ד' וה'(.

אין לך עדיפות יותר גדולה , היות ששלכאורה תמוה הוא ביותר ים,אמרתי בעניי ליישב את הדברו
חה ימשך להעדיף את הספירה בכל אופן שיהא לאמירת ההלל, גם במקום שאין כאן מעלת ומכומזו, 

, שכאשר חוזר קיום )או' ב'(על פי החידוש הנזכר למעלה ביישוב הדבר, ועל כן אמרתי תמימות. 
, וכן לגבי שהחיינו לדעת מרן ת השני, כמו בברכת שעשה נסיםלעומפעמים הדבר באותו היום יותר 

 על דרך זו יש לומר. ומפניה מעלת תדירנדחית אבינו מלכינו לגבי צדקתך, הרי עדיפות יש כאן, ו
אותו היום פעמיים, הרי עדיפה היא מעל פני ספירת העומר בשנית הלל נהאמירת , שמכיוון שכאן

  כל שכן בהיותה תדירה ממצות הספירה. ,הקדימההנאמרת רק פעם אחת, ובדין הוא ל

ואין להקשות שאם כך, גם כאשר יהא נתון בשיקול קיום 'תמימות' בספירת העומר, כגון באופן 
לו עקב כך ספירה והלל, תהא נדחית הספירה מפני  הנזכר בתשובה, שמתפלל קודם חשיכה, ונזדמנו

אימתי  ,ההלל. אין להקשות כן, היות שקיום מצוות ה'תמימות' ודאי שיהא גובר, שאם לא עכשיו
ֲעתהיקיים תיקון התורה בזמנה לאמרו 'תמימות תהיינה' ה וש  . ועל כן שפיר יקיים מצות , והיא ִעת 

 ספירה בתחילה ולאחריה יאמר את ההלל.

 ה

בזמנה, מדוע המתקיימת אלא שעדיין לא איפרק מחולשא, באשר יש לטעון כלפי תפילת ערבית 
יש בתפילה, באשר נשנית מספר שהוקדמה לספירת העומר, שאף אם נאמר שמצד עדיפות ומעלה 

, בעיתה ובזמנה מכל מקום מצד קיום תמימות, מה גם שקרית שמע בתוכה, פעמים באותו היום
וכמו שהוא בשיקול בתחילת הלילה דווקא, מדוע לא תידחה התפילה לאחריה,  לדעת מהרי"ץ שהיא

חלק שני )סי' ל"ט או' ואכן כך היא דעת היעב"ץ כפי שהבאנו בחיבורינו  ,שבין הלל וספירההנזכר 
  .ד'(

דף מ"א.(, עמד על כך, שאמנם היה מן הצורך להקדים את  תכלאל עץ חיים )ח"בב"ץ והנה מהרי
הספירה, מכל מקום עדיף לאחרה מפני המתאחרים להגיע בתחילת התפילה, וזה לשונו בשם ספר 
סדר היום. 'נהגו הקהל לספור אחר תתקבל, משום דכל הקהל נמצאים בבית הכנסת וברוב עם 

גדול'. והיינו שבא למעט ספירה מוקדמת לפני הדרת מלך, כדמצינו קצירת העומר שהי' נקצר בעסק 
קדמה והתפילה. ומבואר שאילולא זאת ודאי שהיינו מקדימין את הספירה מפני מעלתה, וכשם שה

שאין מעלת תמימות מצומצמת רק לא מצטריכינן לה, היות )ולפי דברינו שם בשו"ת  לפני הלל.
ועכ"פ בדעת מהרי"ץ קיימינן כפי מקיים דין תמימות, כל שסופר בלילה אלא  ,לתחילת הלילה

 (.כתבנו שם בדעתוש

   ו

 לא דיינינן דין תדיר. ,הנזכר למעלה שקבעו מהרי"ץ, שכל שיש עדיפות אחד על השניפי היסוד ועל 
 ,באר היטבהרב דף קס"ב:(, להקשות על דברי ח"א בתכלאל עץ חיים )מהרי"ץ יש לבאר מה שכתב 
משום שיש בו פרסומי ניסא. זאת מזמור של חנוכה לפני שיר של יום, אמירת במה שכתב להקדים 

מטעם תדיר,  ,לפני קריאת חנוכה ,עליו, שהרי בקריאת התורה קורין של ראש חדשמהרי"ץ והקשה 
היינו להקדים שיר של יום לפני מזמור  ,ואין משגיחין בפרסום הנס, הילכך למנהג ראשונים שומעין

 חנוכה. 

, מעיקרא למידחי האיי טעמאבקל דוע הביא ממרחק לחמו, הרי סמא בידיה והנה יש לשאול מ
הביאור פי היסוד הנזכר, . ועל חנוכהשל , היינו שיר של יום קודם מזמור משום תדיר ושאינו תדיר

שטעם פרסומי ניסא הוא טעם מושבח להעדפה, שאין יכולת לטעון לעומתו טענת תדיר.  ,הוא שבדבר
, כדי להעדיפו על מעלת תדירכל כך עם משובח טהתוספות, שאינו חיזוק מדברי  מהרי"ץהביא לכן ו

 .כמבואר בדבריהם להדיא
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 ז

בה נזכר ענין  ,(ב"סימן רל "גח)שו"ת פעולת צדיק בהמצויה נוספת  אחתום נידון זה בתשובהו
עניינים נוספים ישנם עוד לענייננו, למוד ממנה , וכיוון שמלבד מה שיש לקדימות תדיר לשאינו תדיר

אמרתי לא ע'ט החשות, על כן , הוגה בחיבוריוהכל דרך כ ,הנלמדים אגב מדבריו ,ויסודות נאצלים
לשון קדשו  םהבסמוך )ההדגשות  כפי מיסת הבנתי וקמיצת השגתי.בהם נא לראו'ת, ואדון אסורה 

   ., וזה לשונושבתשובה(

וראה בבהכ"נ שלנו שאומרים אשרי תכף אחר  דש,ובת קפעם אחת עבר אחד קדוש ביום ש"10@
ואחר הסיום אומרים מה רב טובך. ואח"כ אם יש צורך לומר מי שבירך או השכבה.  ,גמר ההפטרה

ותכף  .אחרים םומזמור הבו לה' בני אלים ופסוקי ,ואח"כ אומרים ברוך ה' אשר נתן מנוחה וכו'
דהא צריך לומר קדיש אחריו  ,אשריאומרים קדיש ומתפללין תפלת מוסף. ותמה למה מקדימים 

 11@."ולא להפסיק בדברים אחרים

פשוט היום ברוב ככל קהילות הבלדי, מעריכת סדר זה דבר דבור על אפניו, המבואר הנה ראשית 
עד כדי התמהת 'אחד קדוש', זאת , בלבד, על פי הוראתו שלוהורתו ולידתו בבית כנסת מהרי"ץ ש

'מה רב טובך' כמו"כ הוא בדבר אמירת נפוץ לשאר הקהילה. וומשם על סדר משונה זה בעיניו, 
בין  'מה רב טובךאמור 'לבלתי  ,הוא כפי שיטתו הידועההנזכר בסדר זה,  ,לאחר ההפטרהדווקא 

 .  , עוד כתבקריאת ספר תורה להפטרה משום הפסק, כמבואר בתכלאל עץ חיים )דף קל"ט.(

היינו  ,הסמ"ע שלא להפסיק בין אשרי לקדיש שםדאם האחרונים ז"ל כתבו ב ,והשבתי לו"10@
אבל במילי דצורך תפלה כגון מה רב טובך  ,בדברים שאינם צורך תפלה כמו מי שבירך והשכבות

יהיו מה  ,כיון דהקדיש נאמר על פסוקים שאומרים אח"כ פיר דמי,דש פשיטא ם,וכיוצא בפסוקי
ועומדים להתפלל  ,ים וקדיש אחריהםובא לציון ומזמור ,שאומרים אשרי ,יוכיחאש חדש ור .שיהיו
 11@."וקא סמוך למוסףוהרי דאין קפידא לומר אשרי ד ,מוסף

אינם שבכך הוצגו , הנזכרים בדברי השאלה 'מי שבירך והשכבות'אמירת שהרי  ,והנה הקושי ברור
, ואם כן על פי דברי האחרונים בין אשרי לקדיש התפילה, אלמא אמירתם נחשבת הפסקמצרכי 

יכול הקדיש שהועלנו בכך שאומר גם פסוקים לאחר מכן, ומה  .מכלל הנאמרים בינתייםהינם יצד כ
)ובכלל זאת אם  בין הקדיש לאמירת אשרימפסיקות עדיין אלו האמירות הרי  עליהם, חללהיות 

יהיו עוד עניינים שונים נאמרים, כגון הודעות לציבור או מכירת המוסף והפרק, שלא זכרו לאמרם 
ממוסף דראש  , שהרי הראיה שהביאלאור זאת ועוד יש להקשות .(לפני אמירת 'אשרי' ןקודם לכ

  בה לא נאמרים דברים שאינם מצרכי התפילה.באשר , אינה שייכת לנידוננו, חדש

ובס' תורת  .מבלי להשיבדבריו קושי זה והובלע תוך עיקר רמז נבספר שושנת המלך )שבת או' י"ב(, ו
 .לכךקרוב שכיוון , והעיר, שיש קושי בלשון התשובה מדידיה אדידיה )או' ק"צ(חכם 

  ח

אינה  ,ההקפדה לבלתי הפסק בין אשרי לקדישש, נהדעת מהרי"ץ הי, שהדבריםביישוב ואמרתי 
תהא  ,דברים שאינם מצרכי תפילהמחמת שאין לקדיש על מה לחול, ועל כן רק במטעם עצמי אלא 

סמוך לאמירת  הם נאמרים בלחודאשר כל זאת רק כאולם  לאשרי,שלא לאמרם בין קדיש  ההקפדה
 ל עליהם. וחיקדיש , היות שהכלל אין בדבר חשש ,לאחריהםפסוקים שונים , שאם יאמרו הקדיש

אלו ן דווקא ה, , דשפיר דמי לאמרםצרכי תפילה דקאמרגדר נמצא ש ,כיוון שבכך תלויים הדבריםו
מה  11@כגון'10@, דקדק מהרי"ץ בדבריו בהגדירו גדר זהשהקדיש יכול להיות נאמר מחמתם. וכן 

 .רב טובך וכיוצא בפסוקים וכו'

ואנו אין מקפידין בכך, כיוון '(, דף ק"מ:)עץ חיים וכן מבואר הדבר ממה שכתב ענין זה בסידורו 
 11@ואין מפסיקין בין הפסוקים לקדיש'.10@ שאחר כך אומרים פסוקים ומזמור הבו לה' וכו',

רק שלא יפסיקו בדברים שאינם צורך 10@וכן כתב עוד שם בהמשך, 'אלמא שאין קפידא, 
היינו שאם יהיו פסוקים  .וכו' 11@,קודם הקדיש'10@כגון מי שבירך וכיוצא,  11@התפילה,

בין אמירת  ,דברים שאינם מצורך התפילהעל כך שיהיו נזכרים נאמרים קודם לקדיש, אין הקפדה 
 אשרי לקדיש.
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תאמר שבכל אופן מהווים אלו האמירות הפסק בין אשרי לקדיש, אין בכך מאום, שאין קפידא ואם 
סמוך לאשרי. ואת זאת כתב לסייע מסדר התפילה קודם אמירת מוסף של ראש דווקא לומר קדיש 

הרי דאין "10@וכלשונו, שהקדיש שלפני שמונה עשרה מופלג מאוד מאמירת 'אשרי יושבי', חדש, 
 11@שרי דווקא סמוך למוסף".קפידא לומר א

ודע שמדוקדק במגן אברהם )סי' רצ"ב סק"ב( שאינו סובר כן, היות שכתב ש'יהללו' אינו נחשב 
אף בפסוקים נחשב הפסק, ולעולם יש אלמא  .הפסק בין אשרי לקדיש, מפני שהוא פסוק אחד

, שקרא (או' ה' רפ"דסי' הגה"ט . וכן הוא בשיירי כנה"ג )להסמיך את אמירת אשרי בדווקא לקדיש
 ,פסוקים תיגר על המפסיקים בין אשרי לקדיש בהזכרת נשמות, וזאת למרות שאומרים לאחר מכן

לא ראה בכך מזור, להיותם פסוקים ובדבריו(,  צוייןברוך ה' שנתן מנוחה וכו' סמוך לקדיש )כמ כגון
פ מדברי החיד"א החסרון הוא שמפסיקין בין אשרי לקדיש. ועכ"שהנאמרים לפני קדיש, משמע 

כדברי מהרי"ץ )כפי שפירשנוהו(, וזה לשונו, 'ולי ההדיוט נראה עיקר מבואר )סי' רפ"ד( בברכי יוסף 
וכו' דאין לחוש לאומרם אחר אשרי, מאחר שאח"כ בהחזרת ס"ת, אומרים מזמור לדוד וכמה 

    יף ב'(.פסוקים אחרים, ועליהם אומרים קדיש'. וכן פסק גם בספרו לדוד אמת )סי' כ"ה סע

מחמת הפסוקים ינו שאמירת הקדיש קודם התפילה, ה ,ש לדקדק בדעת מהרי"ץכל זאת יאגב ו
הוא מוסב שקודם התפילה הנאמרים קודם לכן, ושלא כדעת רבינו הרמב"ם שסובר שקדיש זה 

. כך שלדעת רבינו הרמב"ם אין בכל זה שאלה על מה שנאמר קודם לכןחל כלל , ולא עליה בלבד
 .3לפניו כללהנאמרות , אין הקדיש מושפע מהאמירות רוצה לומריאמר מה ש ,כלל

 ט

 ,דידוע דהמנהג הקדמון לא היה רק לומר אשרי לבד ,ועוד יש להשיבועוד הוסיף מהרי"ץ, "10@
 ,הדרן לכללין ם כןוא .רק האחרונים תקנום ע"פ הזוהר וע"פ מקובלים ,ואין לאלו הפסוקים זכרון

ואשרי  .כל התדיר ]זבחים פ"י[ רקבמשנה ריש פ תאכדאי ,קודם לחבירו כל התדיר מחבירו
 ',בכל יום וכו שלש פעמיםכל האומר אשרי  ,בגמ' ברכות ]ד' ע"ב[ תאתדירית בכל יום כדאי

עד כאן  ."משא"כ פסוקים שמוסיפין בשבת. וכיון שכן ראוי להקדים אשרי מטעם תדיר
 11@לשונו.

בלבד קודם תפילת  אשרי יושבי ביתךרק שהמנהג הקדמון היה לומר  ,וסידורם ביאור דבריוו
, היינו 'מי ברא'ש'של בשיקול הוא נמצא הבא כעת להיות נאמר במקום זה, כל  ,וכיוון שכך המוסף.

לאור הכלל של כל התדיר מחבירו, על  היאמכיוון שכל כיוצא בזה, ההכרעה ו .מי יקדם ומי יאוחר
זהו סידור אופן, היות שתדירית יותר מהם, שנאמרת שלש פעמים ביום. כן תקדם אמירת אשרי בכל 

 דבריו כמבואר למדקדק בדבריו.

, מבלי מעל פני כל הנאמר בשעה זויושבי ביתך אשרי אמירת לטעון להקדמת היה יכול הנה מהרי"ץ ו
 ,בש"ס ובפוסקים אמירתו הבמה שנזכרמהודרת ורמה  ומעלתהיות ש ,להכנס בשיקול של תדירות

וחה של טענה זו לדחות הכל מפניה, ובכ .רק מכח מנהגאמירתם  הוספנאלו הפסוקים שכל פני מעל 
על יותר מורים התשובה דבריו בהמשך ו ריה.התווסף להיאמר אחקדום לכל אשר  ומה גם שתיקונ

מכך, על מעלה מובהקת שיש באמירת אשרי לפני המוסף משאר הדברים הנאמרים בזמן זה, 
דברו אמר ו]. 11@''שחיוב אשרי מדינא ולא הוי הפסק, משא"כ שאר פסוקים דמנהגא הם10@
בתחילה מקדימים לומר ש ,בראש השנהמעומד תקיעות דבין תקיעות דמיושב לשבענין הפסק  זה

את ספר מכניסים אגב כך ו הנהוג לאמרו בשבתות וימים טובים,תורה סדר הכנסת ספר את כל 
, 'יושבי ביתך 'אשריאמירת את רק זה כל סדר ודם לתקיעות דמיושב, ומשיירים מק ,להיכל התורה

והיתר  ., לאחר תקיעות דמיושבלתפילת מוסףממש סמוך  שייאמרעל מנת מבלי לאמרו עדיין, 
 .[, שחיוב אשרי מדינא הואטיעון הנזכרמחמת אז מבלי לחוש להפסק שבין התקיעות, הוא אמירתו 

 להכרעת הדין ממה שתדיר קודם. מהרי"ץ פנה  האמור,למרות כל ו

במקום מתעצם הקושי בהתאם למה שטבע את היסוד הנזכר למעלה, שאין אומרים תדיר אלא רק ו
אין נפנים למעלת תדיר כלל, שכאשר יש עדיפות אחד על השני, כן מה שאין  ,שמעלת שניהם שווה

  .מכל ברכתאהיא לעילא  ,וכאן אמירת אשרי כאמור

                                                           
 ויש עוד להאריך בכל זה, ואיה"ב אעלה זאת על גבי הכתב.  3
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שטיעונו הראשון לקדימות אמירת אשרי , דבריו אלוכוונתו באפשר שאמרתי מפאת חומר קושי זה, ו
תדיר  –, שאינה משמשת כמודד לערך האמור בהמשך עצמיתלפני אמירת שאר המזמורים היא 

היות שהמנהג הקדמון היה לומר רק היינו  .נדרשתבלבד כפי שכתבנו למעלה, אלא לגופה  –קודם 
הוא לו ם לחבירו קודם בדין הוא שיטול שכרו מושלם, על דרך כל הקדּודיש ותו לא, אשרי לפני ק

בביאור טעם אמירת 'בריך שמיה' בקהילותינו, לאחר אמירת כל  ,באמירתו. )וכמו שכתבנו יסוד זה
   סי' ל"ח(.  לק שניהפסוקים הנהוגים, יעויין שו"ת אורן שלחכמים ח

)שלפי  טעמים חילק את דברי מהרי"ץ לשניש ,י"ב(או' בס' שושנת המלך )שבת מצאתי כעין זה ו
מדין אף הוא ראשון הטעם כתב ש, רק שטעם אחד(הוא הכל שכתבתי, המהלך הראשון המוקשה 

מטעם תדירות. הוא , והלאחרישאר האמירות נדחו ומה היא קד 'אשריאמירת 'שכיוון היינו  .תדיר
מאשר שאר  ,שלש פעמים ביוםשנאמר  וא מטעם תדירות, היות, שאף הטעם שנילו וסף והתו

 והעתיק דבריו בשתיקה בס' ענף חיים )דף י"ג: או' כ"ג(.  הפסוקים.

, שאל כלל אחד שואפים הם, טעמיוהאמור בתשובה בשני מה שכתבו להציג את ב - להםקצת וסיוע 
, שטעם בתרא )דף רפ"ה.(דורא מהעץ חיים ממה שכתב בסידורו יש להביא  -היינו מדין תדיר 

עכ"פ )מהדורא בתרא סידורו בבהאמור הקדימות הוא מדין תדיר, ולא פירש יותר. וכיוון ש
יש לומר שכל אם כן , (כמו שראה לנכון שם לציין אליה), הזו תשובההוא אחר כתבֹו  ,(בדוכתין

, דבריו שבסידור בדקדוק הוא מדין זה. שוב ראיתי שאין זה מוכרחעל שני טעמיו, האמור בתשובה 
 שהכל טעם אחד והוא מדין תדיר. ,שאפשר יותר לומר, כפי שלמדנו בתחילה )ד"ה וביאור(היות 
 יעויין.

לשאינו תדיר קודם בעלמא סוף דבר, דין תדיר ושאינו תדיר במשנתו של מהרי"ץ הוא, שאמנם 
ועדיפותו על פני כאשר מעלתם שווה. מה שאינו כן כאשר יהא אחד במעלתו כל זאת אולם תדיר, 

 התדיר.פני , ויקדם החשוב והמועדף על מעלת תדיר כללהשני, אין פונים ל

עוד נלמד, שאם ישנו דבר הנשנה במועד מסוים יותר פעמים מהאחר, אף שבפועל אין בו עדיפות 
דנים דין 'תדיר אין על השני, מכל מקום מחשיבים אותו בשל כך כעדיף וחשוב יותר מהאחר, ש

 .קודם'

קודם שהפסק בין אמירת אשרי לקדיש  תפסוקים נחשבאמירת למד עוד מתשובת מהרי"ץ שאין ונ
שונות ויתירה מזו אף דברים שאינם מצרכי תפילה כלל, כגון הודעות לציבור ומכירות  .המוסף

, שפיר דמי לעשותם גם לאחר מכן, כל ששייר פסוקים להיאמר ששכחו לעשותם קודם לאשרי
 לה ודאי שיראה לעשות הכל קודם לאמירת אשרי יושבי ביתך.קודם לקדיש. ולכתחי

  

 

 

 

 


