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Precedent in Bavel
עיונים במשנה תורה להרמב"ם / פאור, יוסף הלוי

The Role of Rabbanim - beyond teaching

Hope & faith through Bale Mesorah (especially) in hidden times
רמב"ם הלכות דעות פרק ו

הלכה ב
 מצות עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם כענין שנאמר ובו תדבק, וכי

 אפשר לאדם להדבק בשכינה, אלא כך אמרו חכמים בפירוש מצוה זו הדבק בחכמים
 ותלמידיהם, לפיכך צריך אדם להשתדל שישא בת תלמיד חכם וישיא בתו לתלמיד חכם

 ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים ולעשות פרקמטיא לתלמיד חכם ולהתחבר להן בכל מיני
 חבור שנאמר ולדבקה בו, וכן צוו חכמים ואמרו והוי מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא את

 .דבריהם

R Ely Allen I have heard it many times but could not locate it in any siddurim.

The Role of Aggada in Generating Love- National & Personal

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רצ
סעיף ב



#15 5777 The Rambam in Kaddish
 אחר סעודת שחרית (ה) א'] קובעים מדרש לקרות בנביאים (ו) ב) ולדרוש בדברי אגדה, (ז)

 ואסור לקבוע (ח) סעודה באותה שעה. הגה: ב') ופועלים וב"ב שאינן עוסקים בתורה כל ימי
 שבוע, יעסקו יותר בתורה בשבת מת"ח העוסקים בתורה כל ימי השבוע, והת"ח ימשיכו יותר
 בעונג אכילה ושתייה קצת, דהרי הם מתענגים בלמודם כל ימי השבוע (ב"י סי' רפ"ח בשם

 .ירושלמי)

משנה ברורה סימן רצ ס"ק ה
 קובעים מדרש וכו' - דאיתא במדרש אמרה תורה לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע כשיכנסו (ה)
 ישראל לארץ זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו אני מה תהא עלי אמר לה יש לי זוג שאני מזווג לך

 :ושבת שמו שהם בטלים ממלאכתם ויכולים לעסוק בך [טור]

משנה ברורה סימן נד ס"ק ט
 וכן אחר שלמד איזה ענין מתורה שבע"פ יוכל לומר קדיש דרבנן ועיין במ"א שמסיק דדוקא אם
 אמר אח"ז עכ"פ מקצת דבר אגדה ואז יוכל לומר הקדיש דרבנן כי עיקר הקדיש זה נתקן על
 דבר אגדה וע"כ מנהג כל ישראל לומר אחר פרקי אבות ואחר במה מדליקין המאמר דר' חנניא

 בן עקשיא או אר"א א"ר =אמר רבי= חנינא ת"ח מרבים שלום וכו'. ולפ"ז יש ליזהר[ח]
 כשלומדים משניות יאמרו בסוף הלימוד המאמר דר' חנניא בן עקשיא וכדומה כדי שיהיו יוכלו

.לומר עי"ז אח"כ הקדיש דרבנן

Strongest Feeling to Express  KIddush HAshem

עולת שבת סימן רצ ס"ק ב
 ב ולדרוש בדברי אגדה. פירוש כדי להמשיך לב השומעים, אבל עיקר הדרוש יהא ללמד לעם
 חוקי אלהים דינים והנהגות ישרים ולהוכיחם על פרצות הדור. ועיין בספר כנסת הגדולה

מהדורא בתרא [אות א], וכן איתא במדרש ויקהל משה מכאן שדורשין הלכות
Rav Shmuel ben Rav Yosef was born in Krakow, Poland 1640

ברכי יוסף אורח חיים סימן נה
.א  דין א. אומרים קדיש וכו'. כתב הרמב"ם בחיבור (סוף סדר אהבה בנוסח הקדיש) כל עשרה

 שעוסקים בתורה שבע"פ אפילו במדרשות ובאגדות אומרים קדיש דרבנן. והרב מגן
 אברהם לעיל סוף סי' נ"ד הביא משם הרב באר שבע שכתב דהרמב"ם סותר את עצמו,

 שכתב בפי' המשנה סוף אבותא, 'רבי חנניא בן עקשיא' נהגו העם לאומרו בסיום
 הפרקים, לפי שאין אומרים קדיש על המשנה אלא על האגדה, דאמר מר איהא שמיה רבא
 דאגדתא, עכ"ד. ואפשר לומר דודאי מן הדין יש לומר קדיש על כל תורה שבע"פ, וכן מוכח
 קצת ממאי דאמרינן (סוטה מט א) איהא שמיה רבא דאגדתא. דמדאיצטריך לפירושי איהא

 שמיה דאגדתא, משמע דאומרים קדיש על שאר התורה שבע"פ, אלא דקדיש דאגדה
 גדלה מעלתו דקאים עלמא. ונראה הטעם דכיון דאגדה מושכת לבו של אדם, ישמח
 ישראל, וכי עניין גברי יהא שמיה מתוך שמחת מצוה, ניחא למאריהו וקאים עלמא.

 ומהך טעמא נהגו לומר בשלהי שמעתא רחב"ע, בעבור ישמח העם שהיא אגדה וזכות
 ישראל, ואומרים קדיש דליהוי בסוג יהא שמיה דאגדתא, וזהו מנהג ולא מן הדין. והיינו

.’דקאמר הרמב"ם בפי' המשנה, נהגו וכו


