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 ' ה  תשודק ברכת 

שנאמר הבו לה' כבוד שמו השתחוו   קדושותומנין שאומרים  
כבוד  ומה באזכרה שלישית   מגילה יז בלה' בהדרת קדש 

 - אין קדוש כה'  מדרש אף אתם ברכוהו האל הקדוש לשמו
כשבא יעקב אבינו ופגע בשערי שמים   פסיקתאהאל הקדוש.  

מיד פתחו מלאכי השרת  של הקדוש ברוך הוא ש שמווהקדי
ֵּל    מדרש  ואמרו בא"י האל הקדושאת פיהם  ל  ַּ ְוָהיָה ִמְתפ 

ִני  יבֵּ ׁשִ ָל ָהעֹוָלִמים, ִאם ת ְ ֹון כ  ר, ִרב  רו ְך הו א ְוָאמַּ ָ דֹוׁש ב  ָ ק  ִלְפנֵּי הַּ
י תֹודֹות ְועוֹ  ָחה ְלָפנֶּיָך ִזְבחֵּ ְזב ְ לֹום, אֶּ ׁשָ ז ֶּה ב ְ קֹום הַּ ָ מ  . ..לֹותלַּ

ְצָדָקה ׁש ב ִ דֹוׁש ִנְקד ַּ ָ ק  ל הַּ ְליֹוִנים ְואָ   ,ְוָהאֵּ ה  ְוָענו  ָהעֶּ ָ ת  רו ְך אַּ ָ ְמרו  ב 
דֹוׁש  ָ ק  ל הַּ כשבא יעקב ופגע    הפרקי דרבי אליעזר ל .ה' ָהאֵּ
  אמרו האל הקדוש  והקדיש שמו של הקב"הבשערי רחמים 

כנגד  ובה י"ד תיבותברכה שלישית אתה קדוש  בית יוסף
ותם ואמר וח וקרא זה אל זהישעיה ו( בות שבפסוק )י"ד תי

 15   טור בא"י האל הקדוש 

 ומניין קדושה 

אמר רב אדא   הרוקח... י' קדושותמן נקדש עד האל הקדוש 
יד אומר קדושה שנאמר ונקדשתי  בה מנין שאין היחבר אה

  כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה בתוך בני ישראל 
אתיא תוך תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל   ...

הזאת מה להלן עשרה אף   הבדלו מתוך העדה וכתיב התם 
פחותה מעשרה   פרהסיא יוחנן אין ב , אכ תוכרב כאן עשרה

מיכן סמכו רבותינו   סנהדרין עד, ב  בני אדם פשיטא ישראלים
לומר כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה, כתיב הכא 

, וכתיב ונקדשתי ויבאו בני ישראל לשבור בתוך הבאים 
מכבוד אדמו"ר הרב  שמעתי  פסיקתא בתוך בני ישראל

יכן הדברים מגיעים עד שכל  עד המ"מ זצוק"ל ראה מהר
נשמעים ממרגלים ומעדת  הדברים שבקדושה שבישראל 

 אגרא דכלה  קרח
 30 

לקיים מ"ע זו  יכוין האדם קודם הקדושה של נקדישך 
בתוך בני ישראל, דפירשוהו   שנצטווינו בפסוק ונקדשתי

בזוה"ק שנתחייבנו לקדש שמו יתברך בסוד קדושת נקדישך  

צריך האדם לחזור בהגיע ש"ץ אל נקדישך  ..ונעריצך.
ולפסוע שלשה פסיעות לפניו במקום שהיה עומד בהיותו  

   יח שיא ןב מתפלל בלחש
 

ה. תוכן הקדושה היא שיתרומם מנין שאין היחיד אומר קדוש
עי"ז האדם אל רוממות השלימות, לשום כל מגמתו לא צרכי 
.. .עצמו כ"א כבודו ית' של אדון כל העולמים וקדושתו

  ית, שלזה צריך שישים האדם כל מעיניו, האמית הקדושה
]ועושה[ זה יהי' מעושי רצונו של  הוא השלמת רצון קונו,

עיקר העבודה הרוממה הוא להשלים את  מקום בשלימות. 
, ולהיטיב לו בכל הפרטים. ומי ששם העבודה הכלל ולזכותו

הזאת נר לרגליו כל ימיו הוא באמת מתעלה לקדושה, כי אין   45 

 ה יא ןיע  ..עצמו. מגמתו אהבת
 

... ואחרי ברכות אבות וגבורות בהן יתאר האלוה כמתחבר  
לרומם את האלוה  עם העולם הגשמי הזה בא החסיד 
וה משידבק ויתקשר בו  ולקדשהו בהכריזו כי נשא הוא האל

בברכת  תאר מן התארים הגשמיים ואת זה מביע החסיד 
בה הוא מכון לכל תארי  קדשת השם היא ברכת אתה קדוש

הרוממות והקדשה בהם תארו הפילוסופים את האלוה  
לאחר שעל גדלת האלוה ועל רבונותו כבר הכריז בברכות 

עדי  אבות וגבורות בהן התברר לנו כי יש לנו מלך ומצוה בל 
זאת היינו מתבלבלים מדברי הפילוסופים ומאמיני הקדמות  

חובה עלינו להקדים ברכות אבות וגבורות לברכת  ולכן 
והנורא כנגד יעקב שהוא שלימו דאבהן  כוזרי קדושת השם.

)זוהר ח"א ק"נ א( והיינו שזכה שהפחד מה' יתברך נופל 
עליו מעצמו. דמדת פחד יצחק הוא שמביא עליו היראה על   60 

צייר לפניו שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא  ידי שמ
אה במעשיו ומביא עליו פחד כעומד לפני עומד עליו ורו

ומדת יעקב נורא שה' יתברך נורא היינו שנופל עליו המלך.  
וזה ענין מה שאמרו )פסחים   יראת ה' יתברך תמיד וממילא.

פ"ח א( כיעקב שקראו בית שאצלו היראה והקדושה 
 טו במדבר  י צדיקפר  בקביעות...

על שם שהיה יעקב נקרא השם יתברך "קדוש יעקב" 
 רל המ ודבר זה ידוע למשכילים בענין יעקב קדוש והנבדל,ה

 תפילת עמידה  –אנשי בוקר 

 


