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 הספרדי� בי� רב חילוק יש
 הספרדי� כי אשכנזי� ובי�
 במקהלות היא תפלת� כל

 איחור בלי השו בקול
 בזה שרגילי� ואחרי ומיהור

 חדי קדישי� כשיאמרו ג�
 כדאמרינ� יחד קול� נשמע

 דתרי דא�) א"כ ד�( במגילה
 מ"מכ משתמעי לא קלי

 עשרה אפילו ובמגילה בהלל
 יהבי דחביבה כיו� קורי�

 דאפשר הרי ושמעי דעתייהו
 אי קולות הרבה ג� לשמוע
 רגילי� ובזה דעתייהו יהבי

 בנו כ� שאי� מה הספרדי�
 מתפללי� שאי� אשכנז אנשי
 רבהוכשה חדא בקול וקורי�

 אפשר אי יחד מתפללי�
 ידעתי כאשר ולכוו� לשמוע
 נוהגי� פה שג� במה נאמנה
 האבלי� דרבנ� קדיש לומר
 ואטלולא כחוכא והוא יחד
 קולו לישא גבר דאלי� דכל
 וחבירו גבורה ענות קול

 וזה פותח זה כנגדו צועק
 ממש אפשר ואי חות�
 ולולא ר"יש אמ� לענות
 כבר מנהג לבטל יראתי
 לומר שלא �מונע הייתי
 שכ� כל יחד דרבנ� קדיש
 לכתחלה כ� להנהיג שלא
 הקדישי� בשאר ג� ומה
 נראה ולא נשמע לא אשר
 ופולי� אשכנז גלילות בכל

 כ� שנהגו אחת קהלה אפילו
 מגידי שהנהיגו ממה חו"

 ישראל מנהגי אשר חדשי�
  . יחשובו לא
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 ה או חמישהארבע א� שאלת ואשרואשרואשרואשר

 קולו והאחד ביחד קדיש אומרי�
 הציבור מ� אחד ששו�, מאד נמו#
 מצאתי זה בעני� הנה, קולו ישמע לא

 הגדול הרב ידידינו בכתבי כתוב
ורינו הרב רבי אליהו מני מ החסיד

 שני� א� :ה לשונווז )ל"ז(ו "נר
 קולו והאחד קדיש אומרי� שלשהו

 לא קולו שומעי� הציבור שאי� נמו#
   ...אכפת

  

 שרוצי� בקהל שאלת אשר ועלועלועלועל

 בה� נשאר ואי� כול� קדיש לומר
 נמצא בזה ג� הנה, אמ� שיענה חדא

 החסיד הרב ידידינו בכתבי כתוב
ה וז ו"נר מורינו הרב רבי אליהו

, תהלי� שאומרי� חבורה :לשונו
 יכולי�, קדיש לומר יחד כול� ורוצי�

 בבני יוצא וכמפורש, אכפת ולא ה�
 מ�סי הדביר ופתח ,ג מ�סי יאודה

ל ע תתמה ואל, עי� קט� בס ה"קכ
 למי אמ� ואמרו מה שאומרי�

 אומר יחיד כל מצינו שכ�, אומרי�
' וכו שלו� עושה העמידה אחר

ד כא� לשונו ע ,אמ� ואמרו ומסיי�
, שוביי צרי# זה דבר ולכאורה. ו"נר

ס ח כחוכא נראה הסברה דלפי
 אמ� ואמרו אומרי� שכול� ושלו�
 כול� וג�, אמ� אמרשי מי ואי�

 כיו�, אמ� שיאמר מי שאי� יודעי�
 הקדיש אומרי� שכול� דרואי�
ה מ ,אמרתי עבדא ואנא. ביחד

 עושה בלחש העמידה אחר שאומרי�
 כ� אומר אמ� ואמרו' וכו שלו�

, ולשמאלו לימינו העומדי� למלאכי�
 שני ל"זמרו רבותינו שא ל דר#ע
 אחר לאד� מלווי� לאכי השרתמ

 עונה רע ומלא# ביתול שבת קבלת
 למלאכי� או, כרחו בעל אמ�

 לה� אומר התפילות לקבל הממוני�
ש י בקדיש ג� כ� ועל, אמ� ואמרו
 או, למלאכי� כ� דאומרי� כ� לומר
 לכל כ� שאומרי� לפרש אפשר

 שיש דאפשר, קול� השומעי�
 בבית וה� שלה� הקדיש את שומעי�
 מקו� אותו אחר עומדי� או, אחר
 כל לומר האומר ונתוכ וכ#, בס� או

 או, אמ� אמרו קולי השומעי�
 לחבריו אומר אחד כל עצמ� הציבור
  . בלבבכ� אמ� אמרו
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 מצוה בעלי שנעשי� נערי� שני בעני�
 המפטיר בקריאת להתנהג אי�

  לקרות בדוקא שניה� כשרוצי�
  

 ורוצי� מצוה בר שנעשי� נערי� שני בדבר
 וכל ההפטרה כל ינגנו ששניה� וקאד

 דכיו� לומר מקו� היה לכאורה הנה. הברכות
 את לשמוע כ"בביה הנמצאי� כל דרוצי�
 וכהא כאחד תרוייהו לקרא יכולי� שניה�
 אפילו ובמגילה בהלל א"כ ד� במגילה דאיתא
 דעתייהו יהבי דחביבה כיו� ט"מ קורי� עשרה
 את לשמוע להו שחביב הכא ג� ולכ� ושמעי
 משו� בזה ואי� ושמעי דעתייהו יהבי שניה�

 אי� למעשה אבל. משתמעי לא קלי תרי
 שני� לקרות דאסרו דכיו� זה על לסמו�
 א� א� אופ� בכל לאסור יש ובנביא בתורה
 ודאי דהא ראיה וקצת. דמשתמעי באופ� הוא

 שני� שקראוה א� הקריאה ששמעו א� איירי
 אחד בקרא א� יצאו לא הא שמעו דבלא

 וכי שני� יקראו שלא אמרו צור� לאיזה כ"וא
 שהוא משמע אלא, בזה אמרו טובה עצה רק

 שלא שמצוי כיו� שני� יקראו שלא תקנה
 שהוא וכיו� ולקרא מלחזור ויתרשלו ישמעו
 שחביבה באופ� וא� פלוג שלא לומר יש תקנה
 ראיה א�. לאסור יש נמי דעתייהו ויהבי להו

 יאתשבקר הוא החידוש דאפשר ליכא גדולה
 כקול הוא ורק כהוג� משתמעי לא שני�
 שהוי דעתייהו יהבי א� אבל בעלמא הברה
 א� אסרי לא אפשר משני� א� ממש שמיעה
 ויהבי להו שחביב הכא כ"וא ובנביא בתורה

  . ..ויוצאי� שפיר שמעי דעתייהו
  

. ביחד לקרות לשניה� אסור למעשה פ"עכ
 בדוקא רוצי� ששניה� זה באופ� וצריכי�
 ת"קה אחר א"בנ עשרה שיצאו כלה לקרות
 השני יקרא ואז ההפטרה קריאת קוד�
 שיש ובודאי ההפטרה כ"ואח תחלה בתורה
 למחול צריכי� אבל דצבורא טרחא משו� בזה
 שלא וטוב. למחלוקת יבואו שלא כדי ז"ע

 הראשו� קריאת אחר התורה ויגללו יגביהו
 כ"ואח ההפטרה ויקרא יכסוה אלא בתורה
 בתורה השני ויקרא אושיצ העשרה יכנסו

 מכיו� כי, ההפטרה את ויקרא ויגללו ויגביהו
 מחיוב אינו בתורה המפטיר שקריאת
 מסתבר התורה כבוד בשביל אלא הקריאה

 שכבר ואחר זה בשביל ת"ס להוציא שאי�
 הפתיחה להחשיב יש אותה ויגללו יגביהו
 להגביה שלא טוב יותר ולכ� כהוצאה מחדש
  .כדכתבתי יכסוה אלא הראשו� אחר ולגלול

 


