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 פרשת ויגש 

 ושמו"ע הפסק בקריאת שמע

 

עוד" צואריו  על  ויבך  צואריו  על  ויפל  אליו  וירא  גשנה  אביו  ישראל  לקראת  ויעל  מרכבתו  יוסף    " ויאסר 
,  שמע  את  קורא  שהיה  רבותינו  ואמרו,  נשקו  ולא  יוסף  צוארי  על  נפל   לא  יעקבד  י" רשפיו  (בראשית מו, כט)

 .עכ"ד

הכבוד,    מפני  ומשיב  היראה  מפני  שואל  באמצעדא)  ,  יג(  תברכובקי"ל    אה  ,הפסיקמדוע נמנע מלויש להעיר  
 יוסף.מפני כבודו של ק"ש הפסיק יעקב להיה ל א"כו

 שואלין מפני היראה

היינו דווקא היכא דירא    י"רשדעת  לשהראשונים,  נו  ירבותשואלין מפני היראה נחלקו  גדר הך דינא דבהנה  ו
תמהו    .יהרגנו  שמא  אדם  מפני פשיטאד  א"ב רשוה  ש"הראאך  שד  א"כ  דבר  איןהרי  מותר    בפני  העומד  לך 

   ממנו. שגדול מידחושש וירא מ  ייריאד אלא ע"כ יקוח נפש.פ

דשפיר   ,מפני היראה היינו כגון אביו או רבוא ד"והרשברא"ש  העלה להלכה כשיטת ה)  א,  סו  ח"(או  ע"בשוו
בחש כרוך  הדבר  שאין  הגם  היראה  מפני  לשאול  פיקומצי  נפשש  וז"ח    ומשיב ,  נכבד  אדם  לשלום  שואל ל  , 

  בחכמה   ממנו  דולג  שהוא  מי  או,  רבו  או  אביו  כגון,  ממנו  ירא  שהוא  מי  לשלום  שואל,  ובאמצע.  אדם  לכל  שלום
 שלא   ו "ובשכמל  ישראל  שמע  מפסוק  חוץ,  הפסוק  באמצע  ואפילו  נכבד   לאדם  שלום  ומשיב ,  אנס  או  מלך  ש"וכ

  ., עכ"לנורגיה  שמא שירא מי  מפני לא אם, כלל בהם יפסיק

תקשי דהיה הרא"ש  ך לדברי  , אף חלילהו יוסיהרגחשש שמא  ליעקב  לא היה  כן  רש"י ניחא, שדברי  לומעתה  
בכה על    לאמפני הכבוד, ויוסף ה  משיביןעכ"פ  צ"ע דהא  רש"י  דברי  לף  וא  .יראת הכבוד למלךמפני    שאוללו ל

 .  השיבמדוע יעקב נמנע מלא"כ וצווארו, 

  אליו   כשבא  יעקב  גבי   שמצינו  ממה  ל"ק  ש"הרא'  פי  שעלוז"ל    ,ש"שיטת הראעל    )א,  (שם  ט"זבכן הקשה  ו
 כדכתיב  המלכות  בשביל   כבוד  לו  שחלק  אחר  במקום  מצינו  והרי  ,בחומש  י"רש  ש"כמ  ,ש"בק  הפסיק  לא  יוסף

  בפסוק צ"ל שו  ,בשבילו  בשמע  הפסיק  לא  למה  כ"וא  ת,למלכו  כבוד  שחולקין  מכאן  י" ופרש  ,ישראל  ויתחזק
 . ]הגר"א"כ בביאור וכ[ ., עכ"ל כאן ע"והש ש"כמ מפסיקין אין ובו ,עוסק ההי ןהראשו

 שבקדושה בשעת ק"ש  עניית דבר

  מפני   שואלנם  דאמ  א"יד  ,וברכו  וקדושה  לקדיש  להפסיק  לעניןנחלקו הפוסקים  סו) ד  (או"ח  כתב הטורוהנה  
   אחר. שבחעבור  להפסיק לו אין מקום של בשבחו שעוסק דכיון פוסק אינו מ" מ  ,הכבוד מפני  ומשיב היראה

  גרע   דלא   מקום,  בכל  להיתפ  שומע  של  ואמן  הקדוש  האל  של  ואמן  וקדושה  קדיש  ועוניןל  "וז  בסמ"ק כתב  ו
  ולקדושה  ג) וז"ל לקדיש  , סו  ח"(או  ע"בשוכתב  וכן  בוד.  הכ  מפני  ולהשיב  היראה  מפני  לשאול  שפוסק  ממה

 . , עכ"לבלבד  מודים תיבת אלא יאמר לא אבל, למודים וכן, הפסוק  באמצע אפילו מפסיק, ולברכו

 לענות  ויוכל  קדושה  דין  לו  יש  תפילה  שומע  ואחר  הקדוש  האל  ברכת  אחר  שעונין  דאמן  א"די  וכתב הרמ"א
 ש. "בק אותם

 רעמים הברכת 
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  על כךהעיר  בהגהת הגרע"א (שם)    ולםא  .ויברך  תיכף  יפסיק  רעמים  קול  מעושה   ט"מהכתב דה)  "ק"א (סגבמ ו
התו   מפני   משיב  באמצע  אפילו  דאמר  יהודה  כרבי  הלכה  יהודה'  ור  מ"רדכתבו  שב)    יג,  (ברכות  'סמדברי 

מבואר הרי    .מזה  גדול  הכבוד  מפני  לך  דאין  ש" ק  באמצע  וקדושה   קדיש  לענות  מותרה דמז  נראהד  הכבוד,
ב מפני  משי  אינודר"מ    ואילו לדברימשיב מפני הכבוד לענות קדיש וקדושה,  אמרינן דר"י    דאך לדבריבתוס'  

 . קדיש וקדושההכבוד אסור לענות ל

קדיש עניית  א"כ תינח  ועניית קדיש נחשב למשיב מפני הכבוד, ולא לשואל מפני הכבוד.  והיינו טעמא משום ד
וזה אינו מותר אלא בין   , פני הכבודלשואל מ  תנחשבלא היא  הרעמים  הברכה על    אך  ,יבמשדחשיב    וקדושה

 בין הפרקים.  דאין להתיר כן אלא  ונקט א "גרעמסיבה זו נחלק ההפרקים. ו

 קריאת המגילהאמצע קידוש לבנה ב

או"חקמא(  ביהודה  נודעוב להמא)    ,,  באמצע  כתב  להפסיק  מותר  האם  קידוש  והמגילה  קריאת  סתפק  לומר 
ו בלבנה.  והאו שמא לא  לענין הפסקות כק"ש,מגילה  דין האריכות האם  דבריו בדן  דברי המ .   הנ"ל  "אגביא 

 קידוש לבנה.  לצורךלהפסיק מותר ה"ה דא"כ לדבריו וברכת רעמים, לצורך יק ספהר לשהתי

מהני דמשמע ודאי דע"כ תול  "וז  אשיטת המג"  על  הותמכתב לש  (ברכות יג, ב)  שור  בכורדברי המביא  אך ה
וראייתו הובא    .פוסקים שלא להפסיק כ"א בקדיש וקדושה וכל מידי דהוה דבר שבקדושהלא פליג הרא"ש א

דק"ו    ,אלמא דבק"ש שפיר דמי אבל לא מטעם ק"ו  ,תפילה' אם להפסיק בהני מילי במדשקלי וטרי בגמ  י בב"
וטעמייהו פשוט דלא    .בשביל שבח אחר  פריכא הוא כמ"ש האוסרים דהעוסק בשבחו של מקום אין להפסיק

ב אינו עוסק  מבזה את האדם הנכבד דהא  אינו מפסיק ה"ל  וכבוד דאם  מפני היראה  אבל    , ודוכבדמי לשואל 
ודמי למ"ש סי' ק"ב דאם היושב בצד המתפלל   .בכבוד הקדוש ברוך הוא הרי הוא עוסק בו ואין זה בזיון כלל

בתיקוני   כו' אלמא  וכן משמע לה  .א"צ לעמוד  תפילהעוסק  הקדוש  דיש לענות אמן דהאל  בהג"ה דכתב  דיא 
ולכן נ"ל פשוט כיון    .פריכא הוא  ש דק"וולא אמרינן ק"ו הוא מכבוד בשר ודם אלא כמ"  ,דשאר אמן אין עונין

פסיק בשום  ואין לה ,דלא מצינו דהרא"ש וסיעתו חולק אאוסרים בהא כ"א במידי שבקדושה אין לזוז מדבריהם
אבל   ,התם שייך בברכת ק"ש דתפילין חובה לק"ש הן כמ"ש הפוסקים שם  ,ברכת תפיליןואל תשיבני מ   .ברכה

   ., עכ"לשאר ברכות לא

 וא הדיןדה  ומינה  ,דושה או ברכת תפיליןאלא לדבר שבק  ש"ק  בברכת  להפסיק  ןיאד  שור  ורהבכ  דעתד  הרי
 רעמים   לברכת  דמפסיק  א"המג  לדעת  ךא.  ש"בק  כמוהוא    במגילה  הפסק  דדין  מבוארה  לפי  מגילה  במקרא

 . אי שנאדמ ,לבנה לברכת וא הדין דה למימר איכא

 רעמים לקידוש לבנה הרכת בין בההבדל 

הנ   ךא דיודב"כתב  שי  לצורך   ודהי  א"המגתכן  להפסיק    השעה   רעמיםה  ברכת  דבשלמא  ,לבנהה  ברכת  דאין 
  הברכה   זאת  אין  מ" מ  ויברךנוספת    פעם  רעם  יהיה  אם  ואף  , הזה  רעםה  על  לברך  נתחייב   שכבר  ודאיו ב  עוברת

 העבים  נתפזרו  שלא  זמן  כל   השני  על  יברך  לא  שוב  זה   רעם  על  יברך  אם  ואף  .שעבר  הרעם   על   למפרע  חלה
 הרעם   ברכתד  נמצא.  עבר  שכבר  הרעם  פוטרת  זמן  שלאחר  רכהבה  אין ך  א  ,להשניה  פוטרת  זו  כהדבר  משום

 הלבנה   ברכת  ך לעומת זאתא  , יפסיקד   א"המג  דעת  ולכן  , זו  ברכה  יפסיד  יברך  לא  ואם  הרעם   ברגע  בהול  הזמנ 
  שמים   רוקשית  שמא  קפס. ולכן מגדול  הלילה  עוד  והרי  ,בעבים  תתכסה  המגילה  קריאת  אחרד  ודאי  הדבר  אין

 .  המגילה ריאתקב  להפסיק אין בעבים

 מצווהעוסק ב

ה פטור  ודהעוסק במצול  קי"  א, הק"ש לענות קדושה וברכומפסיק  טובא, מדוע    יש לתמוה  זו  הלכהבעיקר    כןא
  חיוב   אין  ע"לכון  אכד  ל"דיכתב  )  ח,  סו(  חיים  תורת  דבספרכתב  ה)    ,א או"ח(  ע אומרבשו"ת יביו וה.  ומן המצ

אילו ו,  רשאי  דאינו  ל"ס  ם"מהרהד,  להפסיק  רשאי  אם אלא ה  יולא פליג,  הוא  ה ובמצו  דעוסק  םמשו  פסיקהל
 .  להפסיק שריד ל"ס' התוס



3 

 

 להפסיק  רשאי  ואינו  ,מצווהה  מן  פטור  מצווהב  דהעוסק  )כה, א  (סוכה  א"הריטב  "כשממ  להקשות  וסיף דאיןהו
 נהוינ   ה"דהקב  שבחא  דתרוייהו  הכא  דשאני  ל"די  .יקלהפס  כאן  פסקו  האיך  כ"וא   מעליו,  מצווהה  כפורק  דהוי
 . חלוקות דלא מצי להפסיק בענין אחר תומצו' בב בעלמא כ"משא, חוצץ אינו במינו דמין הפסק, הוי ולא

ה דבריו  בסיום    במה  ככופר  נראה  יהא  שלא   כדי,  וקדושה  קדישעניית  לצורך    להפסיק  דמחוייב  סיקאך 
   ).א, ט ףדסי' ד ( י'פלאג ח"הרולמ יח כל נשמת ת"שווכן מבואר ב  .עונים בורישהצ

 שמו"ע ק בהפס

  עונה  הפסוק באמצע ףא ,ק"ש או קדיש או יוצר או זמירות או לדוד להיתה קורא  אםדשכד) ( הרוקחכתב והנה 
 ולא  לפניו  יתפלל  תפילהב  ךא.  זה  שכן  כלו  היראה  מפני  שואל  הפרק  באמצעד  יהודה'  רכ  לן  דקיימא  ,הקהל  עם

 . , עכ"דאחרת והומצמ  פטור הובמצו וסקדהע ,ישתוק

לן   מפסיק  הטעם  תפילה לענין  אכן  דהרי  ב  דאינו  דעוסק  ה  מצווהמשום  מן  וכפי [בזה    וצ"ל  . מצווהפטור 
דבר ללענות    י ליהדשרש  ק"ו דאם שואל מפני היראה כ"עונה הוא משום  דבק"ש הטעם  ד  ]מדויק בדבריוש

דהוא  שבקדושה,   במצהגם  זאת    ,והועוסק  בשר  כלל  ואין  ות  הי  תפילהבולעומת  לכבוד  להפסיק  ודם  היתר 
    .מצווהפטור מן ה מצווהא לדינא דעוסק בנ רהד

 עניית אמן בשמו"ע 

  לדרך   צידהבספר  דהנה    )י  ,דברים  גמא  תיבתקושיית הפרמ"ג (ליישב  ח, כג)  (  אור זאת כתב בציץ אליעזרול
  התורה   תוברכ  אחר  אמן  לענות  ההתור  מן  הוומצדנקטו  )  ט" מביל(  ספר  קריתהו  ו)ט   ,"צמ(סה  ן"הרמבא דהבי

 תוברכ  שמע  אם  ז"ילפכתב דו  .לאלוקינו  גודל  הבו  ,בברכה  -  אקרא '  ה  שם  כי, משום דכתיב  ןהמזו  כתרב  ואחר
 עולה   רשת פ  לומר  בי ומחו,  התורה  מן  עשה  מצות  ביטלהרי זה    אמן  ענה  ולא  ז"המ רכבאו    ,שלש  מעין  ,התורה

  ."ד, עכעולה הקרבתי לויכא ר"ויה

  מצות   י דהולעניית אמן    מה"ט   מפסיקאינו  מדוע    אלו   כותרב'  ג  מעו וש  תפילהבז העומד  "דלפימ"ג  הפר  ותמה
 .מהתורה  מ"ע  היינו משום דאינם מהתורה, אך לדבריו עניית אמן הוי  וקדיש  לקדושה  מפסיק  דאין  הגםו  .עשה

במצוהוא  כיון דס  "סודניחא,  להנ"ל    כןא הוא  ה  ועוסק  מן המצוהרי  לו  ואי  ה,ופטור  ט, שהרי  " ק מהלהפסין 
 . מ"לה, ואכוה דאורייתאווה דרבנן פטור ממצ ועוסק במצהקטו דאף רבים מהאחרונים נ 

 שומע כעונה באמצע שמו"ע 

האם מותר לו להפסיק ולכוון לצאת ידי קדיש וקדושה.   ,שמו"עתפילת  כידוע נחלקו הראשונים במי שעומד בו
  אינו  קדושה  או קדיש החזן מפי ושמע המתפלל דאדם ב)לח,  סוכה( י"דברי רשהביאו ב)   כא, (ברכות' תוסהש

  מרים ד  י" ור  ת"רומאידך הביאו בשם    .כעונה  דשומע  מעט וימתין  ישתוק  אלא  הצבור,  עם  ולענות  להפסיק  יכול
 .דעכ", המנהג וגדול ולשמוע, לשתוק העם נהגו  מ"דמ  וסיקהו. קותיש אם הפסק הוי כעונה שומע אי דאדרבה

וווהמצ  וה פטור מןועוסק במצהלא קיי"ל דשותק ה  ועמדולכאורה יש לתמוה   כנ"ל משום ק"ו,   אין לומרה, 
הציבור עונין יחד קדושה דהיכא  דכתב  עח)    ,אתשובות והנהגות (וב  בשמו"ע אסור להשיב מפני השלום.הא  ד

 . מקום והוא אינו משתתףשל   וכולם עוסקים בשבחכן יש איסור שלא להשתתף עמהם, ש

כדי שלא יפרוש בהיות ואפשר דו שומע כעונה.סגי לן ב, ואינו יכול לענות ממשמדוע  כ צ"ע דא" איברא דאכתי
  .טפי הפסקהיתר לדבר דהוי , אין בשומע כעונה ינומן הציבור די 

 פטור מן הצדקה מצווהעוסק ב

  מח   "ב אותשעורים בבקובץ  ראה, ונחלת יעקב עה"ת  האחרונים (  קשוכידוע ההנה  דיש להעיר    ולם אכתיא
לא  אולא  בלבד  עשה  אה נאמר  וה פטור מן המצוודכללא דעוסק במצו  )אי (לפמש"כ בשו"ת חכם צבד)  ועוד



4 

 

כדאמרינן גבי שומר אבידה  ה,  ווה פטור מן המצוו דהעוסק במצ  אמרינןצדקה  ות  מצל  נוגעב  אמאיתעשה, א"כ  
שכ שומר  יוסףדהוי  לרב  מלממשום    ,ר  משדמיפטר  לעניא  רפתא  במציתב  עוסק  האוהוום  לא ,  לאוין  גבי  י 

 . לא תאמץו לא תקפוץ לאוין,  איכא תריובמצות צדקה  ,הך כללאאמרינן 

  ך בקום ועשה, אאיסור  דווקא  איסור, היינו  בלעבור    מותרה אינו  ועוסק במצודהאמרינן  דהא ד  ,לבארכתבו  ו
  ה.ושפיר נפטר ע"י עסקו במצו ,בשב ואל תעשה כגון צדקהאיסור 

ל באיסכאורה  ומעתה  עםאידזה  ור  ה"ה  וקדושה  קדיש  אומר  דסובור,  יהצ  נו  עובר    ס" כיון  אלא בהם  אינו 
,  ביישוב תמיהה זו  [ודע שישנם ביאורים נוספים  וה אחרת.ווא עוסק במצהיכא דהא"כ שפיר נפטר  בשוא"ת,  

   .]מ"להאכאך 

 שמו"ע ברכת כהנים ב

ומד אדם הע  לכןברכת כהנים,    לשמועכל ישראל  חיוב על    כיון שישדכ) כתב    ,הו"ח  (א  משה  אגרותבהנה  
ומ"מ לא יענה   .כהניםה  ברכת  ולשמוע  לתויבתפ  לשתוקעליו  והגיע זמן ברכת כהנים    עשרה  מונהשתפילת  ב

 ].  אם בטוח בעצמו יכול לענות אמן [אך ו,לתי לתפ לחזוראמן אם אינו בטוח 

,  הפסק  לא שייך בה כלל  האד,  דיכול  יטאדפש  מילתא  יהו  םכהני  ברכת צורך שמיעת  ל  שתיקה  יןלענ והוסיף ד
 בברכת כהנים   דה"ה,  וישמע  ישתוק  קדושה  או  קדיש  זןהח  מפי   שומעהד)  ב,  אכ   רכות(ב  י "שרמיבעיא ל  לאו

אינו צריך  ד,  כהנים  ברכתמ"מ שאני  ,  הפסק  יהו  כעונה  דשומע  וןדכי  םסוברי ה  י"רו  ת"לר  אף  אלא,  נימא כן
 . בזה הפסק לכל ליכאהם יודו דאף ולכן  אלא לשמוע,

ילתו כדי לשמוע קדיש  הטעם שחייב להפסיק בתפדמה שחידש שם    על פיכתב  )  שםבתשובות והנהגות (ולם  א
כולם עונים, א"כ לענין ברכת כהנים בוודאי אסור  שר  אכ  קדיש וקדושה דאין להימנע מעניית  משום    ,וקדושה

דנימא דאסור לו    קבל ברכה לאותו  אף  ב  ברכה אינו מחיי מקבלים  כולם  שכן מה שלהפסיק באמצע שמו"ע,  
 . מצווהפטור מן ה מצווהכ הדרא לדינא דעוסק ב"או, בתפילתולהמשיך 

 מזרחי העומד בכותל ה

האגרו[ חידש  זאת  (" ומלבד  אף  ו  רשאי,  הכהנים  אחורי   שהוא  מזרח ה  כותל  אצל  לתו יבתפ  עומדהד  )שםמ 
  .]הפסק האינ  ימנ  זה לצורך דהליכהמשום , הכהנים בפני ולעמוד משםכת ל מחוייב

 עמידה בפני ת"ח בשעת ק"ש

 לקום  אין  תפילהה  בשעתד שפסק    ,קדוש  לאחד  י" כ  בשם תשובה  רמד, ב)  יו"ד  יוסף  "א (ברכי חידהכתב  הנה  
.  האמת   דרך  על  הם גבוה צורך  לשבח  עלינו  עד  ומהקרבנות  הרב.  מקוםב לתלמיד  כבוד  חולקין  דאין,  ח"ת  מפני

 ראשון  פסוקב  הז  יהאן יימר דהומ,  יוסף  לבנו  נשק  לאו  שמע   את  קורא   השהי  ו אבינ   מיעקבלכך    והביא ראיה
  אבינו   מאברהם   ראיה  ואין.  המקום  כבוד  איכא  כי  ש"וכ,  עדיף  תעשה  ואל  שב  , היא  רופפת  הלכה  ואם.  דווקא
 . פרק  באותו שמים מלכות מקבל היה לאשאני התם דד), ג, יח בראשית' (וגו תעבור נא אל שאמר

ומאן   שמעאת    קורא  שהיה  נואבי  מיעקב  שהביא  הלסמוך על ראיותיו, דמאין  דוכתב  יו,  לענחלק  החיד"א  אך  
  קאודו  דילמא  אן יימר,מ  מכח  לדינא  ראיהלהביא  כיצד ניתן  ד,  להשיב  צורך  אין,  ראשון  בפסוק  זה   היהיימר ד

  דהעוסק)  ב,  אכ(  בברכות  אמרו   וכבר,  גודלו  כרוב  וקדוש  עליון  יחוד  מיחד   והיה,  אומר  היה  ישראל  שמע  פסוק
  .וסקפ אינו רבא שמיה  ליהא אף רכבהמ מעשהב

הט"ז  אכן   דברי  הבאנו  בפשיטותוהגר"א  כבר  רא  דנקטו  פסוק  קורא  בפסוק ך  א  .שוןשהיה  מיירי  דאי  צ"ע 
ה א  לאראשון  היראה  ףאסור  מפני  נזקק  א"כ  ו,  לשאול  יחודיןשהיה  לומר  החיד"א  מדוע  המיחד  בלא"ה    א, 

 דבר. כל אסור להפסיק ל
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) ועוד.  ה  ז,  פאה  ירושלמי(  אתמר  דהכי  ,ליתא  ,יףעד  תעשה  ואל  שב  רופפת  הלכה  אםד  כ"שמ"א ד החידהוסיף  ו
פסוקי    בשעת  כנסיות  בבתיבפני ת"ח    ומדיםעהמנהג שכולם    והרי  ,דבר  עמא  מאי  חזי  פוק  רופפת  הלכה  אם

 לתלמיד  כבוד  ןחולקי  ןאי  ואמרו,  המקום  כבוד  להניח   ו"חו  המקום  כבוד  דאיכא  "כש ומ  .ש"ק  וברכות  זמראד
  , מצותיו לשמור תרבהמ המקום וכבוד, היא עשה  מצות החכמים לפני לעמוד נמי  דהא, מחוור אינו ,הרב במקום

 מ"ש',  וכו  ת"ס  נוטל   הכנסת  חזן  דתנן   אהא )  א,  סט(  ביומא  ואמרינן  .חכם  תלמיד  לפני  ויעמוד  ציוה  הוא  כי
  שררות   שיש  מראין  י "רשיופ.  הוא  גדול  כהן  כבוד  משום  כולהו  אביי  אמר ,  הרב  במקום  לתלמיד   כבוד  חולקין

   .בה לן לית ,לתלמיד כבוד קיןשחול במה לרב כבוד איכא  דכי אלמא ,ממנו למטה בההר

 קבלת פני השכינה 

  באותו   שמים   מלכות  מקבל  היה  דלאמשום    'וגו  תעבור  נא  אל   שאמר  אבינו   מאברהם  ראיה   איןדומה שאמר  
היה מפסיק זאת    עםו  ,דלוגו  כבודו  את  יראה  בעין  עין  שכינה  ויגילשהיה לו    םהאבר   אם  יכ  ,החיד"א  דחה  ,פרק

  פני   מהקבלת  יותר  אורחים   הכנסת  מצות  משום דגדול  ו'גו  תעבור  נא  אל  אמרו  , יתברךהשם    מצות  ייםכדי לק
 .לכבד ת"ח מותר לנו להפסיק דזמרה פסוקי  אומריםכש  כ"ש אנחנו, שכינה

 םאפשר לקיים שניה

הת"ח,   א"כ מה"ט פטור מלעמוד מפניו,  והוהמצ  מן  פטור  הומצוב  העוסקדיא  ה   רווחת  הלכה  םמנ אוהוסיף ד
 . אפשר לקיים שניהםהא ן אילו כא, ושניהם לקיים א"א לודהיכא  וקאודהיינו 

וה פטור מן  ועוסק במצד לא אמרינן  ד(סוכה כה, א)  דעת התוס'  אמנם  נחלקו בזה הראשונים, ו  האדצ"ע  ודבריו  
לין בראשו יהיה פטור מכל המצוות,  ו תפישר לקיים שניהם, דאל"כ וכי מי שיש לאי אפגוונא דב  אלא  מצווהה
והאו  ךא עליה  רועזר  הר"ן  דוס"ל    פליגי  היכא  שניהם דאף  לקיים  בדקי"ל    אפשר  מן    מצווה העוסק  פטור 
ברי הר"ן דכלהלכה  פסק  הרמ"א  אף  וייה.  נ הש  מצווההטרחא כלל עליו לקיים  ודווקא היכא דליכא  ,  מצווהה

איתא  ד  "ז,והאו ו  לח,  ח"(או  ע"בשוהנה  כותביח)    וכל   תגריהם  ותגרי  ותגריהם  הם  זוזותומ  תפילין  ז"ל 
 .  , עכ"לתפילהו ש"ק בשעת זולת, היום כל תפילין מהנחת פטורים שמים אכתבמל העוסקים

הרמ"א    דכל  ,יליןפות  תפילהו  ש"מק  פטורין,  תפילהו  ש"ק  בשעת  מלאכתן  לעשות  זקוקים  היו  אם דוכתב 
  בלא   כאחת  שתיהן  לעשות  יכול   אםך  א,  האחרת  אחר   לטרוח  צריך  אם  אחרת  מצווהמ  פטור   מצווה ב  סקהעו

  .שתיהן יעשה, טורח

 לתורה להושעכידה מפני רבו עמ

החי הביא  ד"דעוד  כתב  א    בבית   ואם'  וכו  רבו  מפני  שעומד  מי  על  ששאלתם,  ל"וז  ד)י(  הלקט  ליובישבהנה 
  אדם ל  דצריך,  עומד  שהוא  מןז  כל  רגליו  על  לעמוד  ךצרי  אינו,  ורהבת  לקרות  רבו   תא  יקראו  בוריבצ  הכנסת
  דהא   גאון  האיי   רב  דאמר  ממאי  מילתא  להא  נןוגמרי ,  םוזקני  גדולים  במקום   ש "וכ,  עליו  צבור  אימת  שיהא

 כבוד  לחלוק  לו  אין   בוריבצ   אבל  ביחיד  אלא   אמר   לא,  שאסור  רבו  כנגד  המתפלל)  ב  ,כז  ברכות(  נןדאמרי
 .עכ"ל, רבול

חיוב  וח נאמר  לא  דאמנם  מדבריו  מעל  זינן  בכל  לעמוד  בתורהשך  התלמיד  קורא  שרבו  כבוד    הזמן  מפני 
כאשר    ,ואזני העם קשובות למקרא התורה  פתוח  ת"הסם שהג  הכנסת  בבית  מפניו  עומד  פירש  מ" , מהציבור

בתורה לקרוא  בדרכו  זמןוה,  רבו  כל  שמים  עוסקים  הרי   פתוח  ת"סהש  לא  כתב  ,בכבוד   ונה י  ינורבה  וכבר 
הרי"ף)   בדפי  א  ד,  אסור  שמים  בכבוד  וסקע דמקרי    גבראל  גברא  ביןאף  ד(ברכות  ומה"ט  בין   ףא  שוחחל, 

שעוסק דס"ל דדווקא כוצ"ל  [  . , עכ"דעמוד מפני רבול  ראסוליה  ל ה"הנ   אילו לבעל התשובהו  , גברא לגברא
 .]אסור, אך לא היכא דמאזין לקריאת התורהממש  תפילהב

החיד"  דוע   עד   יושבים  ואין,  עומדים  העם  כל,  נכנס  אשהנשיכבזה"ל  )  ב  ,יג  וריות(ה  דתניאהא  מא  הוכיח 
  כשחכם  במקומו,  שישב  עד  מכאן   אחת  ושורה  מכאן  אחת  שורה  לו  עושים,  נכנס  ד"ב  כשאב  שבו,  להם  מרשאו
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  והיו ,  הכנסת  תימב  גדולה  יותר  המדרש  בית  קדושת  והרי  במקומו,  שישב  עד  יושב  ואחד  עומד  אחד,  נכנס
  שכינה   שראתה  והיה  .)א  ,נג  ברכות(  המדרש  בבית  לומר  אין  תאואס  לומר  ואפילו ,  תמיד  בתורה  עוסקים
 דאלול  בכלה  השמים  מן  יורד   אש  שעמוד  העתים  בספר  וניאלברגל  הרב  כתב  וכבר  ,המדרש  בבית  בפרסום 

זהכם  וע,  דאדר  ובכלה עכ"ד"נ הכבב  נמי  הדין  והוא  ,וחכם  ד"ואב  הנשיא  מפני  עמדו  ל  יש   בזהאף  אכן  [  ., 
 . ]נישא תפילהדל "לדחות כנ 

  ה "וה,  אביו  שיושב  עד  הכנסת  בבית  ביוא  פנידהבן עומד מ  נהגוד  שכתב  )דע  ,דקל(  ן"ראבהוכיח מדברי ה  וכן
 .תפילהבשעת ה ףבכל זמן, א ומשמע, הכנסת בבית דעומד ותני פסיק קאד הרי. ל"עכ ,לרבו דיעשה

] ראיה  הוכיח  מכ  וכלשונועוד  גדולה  דשהיא  מהא   אף   אלמא  ,היראה  ניפמ  שואלהפרק    באמצעדקי"ל  ולם] 
אסור  ד  אבינו  מיעקב  תו יראי  לתמה עומכאן  בפני רבו.  לקום    דשרי א"כ ה"ה  ו,  רבו  שלוםל  שואל  פרקה  באמצע
  שלום   משיב  הוא  דינא ל  האו,  ראשון  פסוק  אחר  שמע   קורא  דהיה  דנקט בפשיטות,  ש"באמצע ק  רבואת  לכבד  
  ם לאד   ולהשיב  רבו  שלוםל  דלשאול עם כנ"ל  ע"כ הטו  .)א  ,סו(  ח"ובא  בוארכמ  פסוק ה  באמצע  אף  בדכנ   לאדם
  הכי   ומשום,  לכבוד  יםיהראו  ואנשים  רבואת    לכבד  ךיתבר  מצוותיו  לקיים  שמים  כבודהוא    הכלהרי    נכבד
 ., עכ"דשלום בדברי יקלהפס הותר


