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שבועי                                                    גיליון  )ע"ר(                                                                  חב"ד  הלכה  מכון  ע"י  יו"ל 

 האם ניתן להסיר איפור בשבת? ראה מדור 'משלחן ההלכה'

ב"ה
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הרב שלום דובער טאלר <
האם כשברית המילה נדחית, ניתן לעשות 

פדיון הבן לפני הברית?
גם אם  בזמנו  הפדיון  לעשות את  צריך  אכן, 
הברית  שאם  אלא  מהול.  לא  התינוק  עדיין 
ופדיון הבן יוצאים באותו יום )כגון שהרופאים 
קבעו שאפשר למולו ואין סכנה בדבר(, ברית 
המילה קודמת, אבל במקרה שהברית נדחית, 

אין לדחות את הפדיון.
ראה שבח הברית ע' 108, ס"ח ובהערות 20 ו21 שם.

הרב פנחס קדיש <
באמירת  עצמו  את  להגביה  צריך  האם 

'ברוך שאכלנו משלו' כשעונה לזימון?
בשעת  עצמו  את  להגביה  צורך  אין  הדין  מן 
ה'  את  מזכירים  שכאשר  נוהגים  יש  הזימון, 

בזימון בעשרה מגביהים את עצמם מעט.
א"א בוטשאטש סי' קצ"ב ס"א, חת"ס או"ח סי' נ"א, וראה 
פס"ת סי' קצ"ב ס"ד

הרב מנחם כהן
רב קהילת חב"ד בית מנחם, באר שבע <

מלאכת מוחק בשבת

האם ניתן להסיר איפור בשבת?
היא  אחת מל”ט מלאכות האסורות בשבת, 
זו  פעולה  של  הגדרתה  את  מוחק.  מלאכת 
כמלאכה האסורה בשבת למדו מכך שהייתה 
במשכן, כשהיו מתאימים את קרשי המשכן 
הקרש  על  ואות  קרש  על  אות  כותבים  היו 
הסמוך לו וכך ידעו להתאימם זה-לזה. וכשטעו 
וכתבו אות לא נכונה על אחת מהקרשים, היו 
מוחקים אותה, בכדי שיוכלו לכתוב במקומה 
המוחק  מלאכת  של  מטרתה  אחרת.  אות 
וכשמוחק שתי  לכתיבה,  היא הכשרת מקום 
אותיות או אפילו מטשטש דיו באופן שניתן 
יהיה לכתוב במקומן שתי אותיות, עובר האדם 
על מלאכת המוחק מן התורה, אלא שחכמים 
שאינו  באופן  גם  אופן,  בכל  למחוק  אסרו 

מכשיר מקום לכתיבה1.

יש מן הפוסקים שכתבו שכשם שהמסיר דיו 
בכך  כמוחק  נחשב  וכדומה  הקלף  גבי  מעל 
שמפנה מקום לכתיבה, כך מי שהתפחמו ידיו 
ידיו  ינגב  לא  וכדומה,  בשבת משחרות הסיר 
נחשב למוחק  לאחר השטיפה, משום שהוא 
הזהירו  זה  ומטעם  ידו,  את השחרורית שעל 
הידיים  על  יהיו  שלא  שבת  מערב  להקפיד 
שאריות צבע בכדי שלא יבוא למחקם בשבת. 
בזה,  להקל  הפוסקים  כתבו  שלמעשה  אלא 
שכן כל איסור מחיקת הדיו הוא במקום הראוי 
לכתיבה,  מקום  מכשירה  והמחיקה  לכתיבה 
הראוי  כמקום  מוגדרות  אינם  הידיים  אולם 
לכתיבה ולכן אין בכך איסור. ולגבי הסרת איפור 
להתיר משום שאיסור  הפוסקים  כתבו  בשבת 
מחיקה הוא דווקא בכתב או בצורות )אך כמובן 
שיש להיזהר מאיסורים אחרים, כמו סחיטה 
וכדומה(. אך יש שכתבו להחמיר בכך, משום 

1.  רש”י שבת עג, א ד”ה כותב; רא”ש פ”ז ס”ט; טוש”ע 
ס”ד;  שם  אדה”ז  שו”ע  ס”ג;  סש”מ  או”ח  ונ”כ 
להרחבת העניין ראה אנציקלופדיה תלמודית ח”מ ע’ 

תקא ואילך.

שניתנים על העור בכוונה והסרתם מאפשרת 
איפור מחדש והרי זה כמוחק על מנת לצבוע2. 

ספר שבראשי דפיו כתובים אותיות 
האם מותר לפתחו בשבת?

ספר שכתוב על ראשי דפיו אותיות או תיבות, 
בפתיחתו  שכן  בשבת  לפתחו  האוסרים  יש 
מוחק הוא את האותיות שבראשי דפיו, ואף 
שאינו מתכוון לכך אסור כיוון שהוא “פסיק-
תעשה  המחיקה  שפעולת  כלומר  רישיה” 
בוודאות, וכן אסור לסוגרו משום שבסגירתו 
שלמעשה פוסק אדה”ז  הרי הוא ככותב. אלא 
להקל בפתיחת וסגירת הספר משום שהאותיות 
לפתוח  בקלות  שניתן  וכיוון  כתובות  כבר 
בפעולה  כרוך  הדבר  אין  הספר,  את  ולסגור 
מעשית של כתיבה או מחיקה, וכתבו הפוסקים 
דפי  בראשי  להמנע מכתיבה  יש  שלכתחילה 
הספר. אלא שכתבו הפוסקים שדף ספר הקרוע 
באמצעו לחצאין ולא יכול לקרוא המילה מבלי 
לקרב הדף שנקרע, יש ליזהר מלקרב חציו האחד 
לשני או לרחקו בשבת, שכן מכוון הוא להצמיד 
או לרחק האותיות ומבלי פעולתו המדויקת לא 
יחזור הדבר לקדמותו ונחשב הדבר ככתיבה או 
מחיקה, אך אם מרחיקים את שני החצאים זה 

מזה, מותר3. 

2.  כה”ח )למהר”ח פלאג’י( סל”א אות נז; וראה הגהות 
מהרש”ם או”ח סש”מ; קצוה”ש סקמ”ד בדה”ש סק”י; 
אהל שרה ח”א פ”ד ס”ד הע’ יג; וראה טהרה כהלכה 

פי”ט סע”ט, ט; שבת כהלכה ח”ג פי”ח הע’ נה.
3.  לבוש או”ח סש”מ ס”ד; שו”ע אדה”ז שם; קצוה”ש 
סש”מ  פסק”ת  סע”ה;  ח”ב  יו”ד  אג”מ  ס”ג;  סקמ”ד 

ס”ט.



ראשון | הנקרא לעלות לתורה - חיובו
)אא"כ  לסרב  לו  אסור  לתורה  לעלות  הנקרא 
חז"ל  והזהירו  וחשובה(,  לו סיבה מוצדקת  יש 
לכך  סיבה  לו  יש  באם  אולם  הדבר,  בחומרת 
העליות(  )בין  לו  שיקראו  קודם  לצאת  יכול 
הכנסת  לבית  הנכנס  הקריאה.  בתחלת  וישוב 
שאוחז  ומבחין  התורה,  ברכת  שברך  לפני 
הקהל בקריאת התורה, עליו לברך תחלה ברכת 
אינו  ולכן  למוד  היא  שמטרתה  כיוון  התורה, 
אך  התורה,  ברכת  ללא  לקריאה  להאזין  יכול 
אם קראו לו לעלות לתורה יעלה לתורה ויכוון 
התורה  ברכת  שהיא  בנו"  בחר  "אשר  בברכת 

שלו, ואחר כך ישלים את יתר הברכות1.    

התורה  לספר  העולה  שני |  הליכת 
וחזרתו

לעלות  עליו  לתורה,  לעלות  לו  שקראו  מי 
משום  ביותר  הקצרה  בדרך  לבימת-הקריאה 
משום  וכן  לבואו,  ימתינו  שלא  הצבור  כבוד 
לאחר  אך  בה.  לקרות  שממהר  התורה  כבוד 
הארוכה  בדרך  למקומו  לשוב  עליו  הקריאה 
ביותר, כדי שלא יראה עליו הדבר כמשא. ואם 
 - ויירד משמאל  יעלה מימין הבימה  הן,  שוות 
כיוון שאין לחזור למקומו באותה הדרך שהגיע 
)ע"ד האמור "לא ישוב דרך השער אשר בא בו"(. 
שיסיים  עד  הבימה  על  העולה  שימתין  ונהוג 
העולה הבא את ברכתו, והעולה האחרון ימתין 

לסיום הקדיש2.

שלישי | סדר העלייה לתורה
מפיך",  הזה  התורה  ספר  ימוש  "לא  נאמר: 
ספר- בעמודי  אוחז  שהעולה  נהגו  ומכאן 
העולה  אוחז  הקריאה  שלפני  ומנהגנו  התורה. 
ב'עצי החיים', ומראים לו את המקום שעומדים 
לקרוא בו ובסופו ונוגע בהם באמצעות טליתו 
הטלית  את  נושק  התורה,  ספר  באבנט  או 

ספר- את  וסוגר  בספר-התורה  שנגעה  במקום 
ימינה,  מעט  פניו  את  מפנה  אחר-כך  התורה, 
בלחש  וקורא  בנו',  בחר  ו'אשר  'ברכו'  מברך 
עם הקורא בתורה )וגם מי שאינו יודע לקרוא, 
ואפילו מי שאינו רואה, חייב לומר את המילים 
בטלית  שוב  נוגע  הקריאה  בגמר  הקורא(;  עם 
בסוף מקום הקריאה ואחר-כך בתחילתו, נושק 
את הטלית במקום שנגעה בספר-התורה, סוגר 
את ספר התורה, פונה ימינה ומברך 'אשר נתן 

לנו'3.

העולה  ברכות  אמירת  רביעי |  אופן 
לתורה

ה''  את  'ברכו  את  לומר  חייב  לתורה  העולה 
לפחות  אותן  שישמעו  רם,  בקול  והברכות 
נמוך  בקול  המברך  אך  מלבדו,  אנשים  תשעה 
ידי-חובתו,  יצא  שלא  דעות  שיש  )אף  יותר 
הברכה  בתחילת  ומברך.  חוזר  אינו  למעשה( 
ה'  'ברוך  עד שיענו הציבור  על העולה לחכות 
בברכתו.  ימשיך  אז  ורק  ועד',  לעולם  המבורך 
כמו כן על הקורא להמתין עד שיענו כולם 'אמן' 
כדי להתחיל בקריאה, ויפסיק מעט בין אמירת 

'אמן' לקריאה4. 

חמישי | טעה העולה בברכות
בברכה  מיד  והתחיל  לתורה  העולה  טעה  אם 
הראשונה מבלי לומר 'ברכו' לא יחזור, אך אם 
'למדני  יסיים  ה'',  'ברוך אתה  אמר בברכה רק 
ובירך  טעה  יברך;  ואח"כ  'ברכו'  ויאמר  חוקיך' 
בברכה הראשונה "אשר נתן לנו", אם נזכר לפני 
אמירת "ה'" של "נותן התורה" - יחזור ויתחיל 

יסיים   - ה'  אמר  כבר  ואם  בנו",  בחר  מ"אשר 
ברכתו כך, ובברכה האחרונה יאמר "אשר בחר 
בנו". אם טעה רק בברכה השנייה, ונזכר קודם 
יחזור ל"אשר נתן לנו", ואם כבר   - אמירת ה' 
אשר  העולם,  מלך  "אלוקינו  ימשיך   - ה'  אמר 
נתן לנו..", ואם סיים את הברכה בטעות - יחזור 
ויברך מתחילת ברכת "אשר נתן לנו" עד סופה. 

ויש אומרים שלא יחזור ויברך5. 

שישי | עליית קטן לתורה
מעיקר הדין קטן שהגיע לגיל חינוך - מגיל שש 
להעלותו  מותר  מברכים  למי  ויודע   - ומעלה 
ולהלכה  טובים,  בימים  או  בשבתות  לתורה 
אם  ואפילו  לתורה,  להעלותו  שאין  נפסק 
נוהגים  כהן  קטן  אלא  בבית-הכנסת  כהן  אין 
לקרות לוי או ישראל גדול במקום הכהן הקטן. 
ול"מפטיר" וקריאת ההפטרה ניתן להעלות אף 
את הקטן, חוץ מהפטרות מסוימות כגון הפטרת 
ודומיהן;  שובה  שבת  הפטרת  חג-השבועות, 
אלא שלמעשה אומר הרבי שאצל חסידים לא 

נהגו לתת "מפטיר" לקטן6.

דיני ומנהגי עלייה לתורה <

עליה לתורה בכל הדרגות

נשמה כ רוח  בנפש  עליה  זוהי   .  . לתורה   עולים  אשר 
עצם-הנשמה  מתאחד  כל-סוף  שסוף  ועד  ויחידה,  חיה 
כביכול(.  בעצמו  הקב”ה  )עם  ב”ה  סוף  אין  עצמות  עם 
אסור  שבעל-פה  תורה  שבלימוד  שאע”פ  לכך  הטעם  גם  וזהו 
מברך  עליה-לתורה  בעת   .  . הלימוד  מבין  אינו  אם  לברך 
למטה  כאן  אם  אפילו  כי  קאמר,  מאי  ידע  דלא   .  . אפילו 
ויחידה  חיה  נשמה  רוח  הנפש  של  בהעליה  הרי  מבין,  אינו 
התורה  עם  קשור  שהעולם  וכיון  הוא,  מבין  למעלה,  שלו 
בגשמיות.  גם  נמשך  לתורה,  עולה  שיהודי  זה  מצד  הרי   .  .
משיחת ש”פ בראשית ה’תשט”ז )תו”מ חט”ו ע’ 198(

לקבלת ההלכה מידי יום לניד שלחו הודעת וואטסאפ ל: 972-55-708-1737+

העולה לתורה וברך בברכה 
הראשונה "אשר נתן לנו" 

כיצד ינהג?

מקורות:  

שם;  מחה”ש  סקכ”ב;  סנ”ג  מ”א  א;  נה,  ברכות    .1
שם;  ובהערות  ז  אות  סמ”ז  פסק”ת  ט;  ס”ה,  קצוה”ש 

וסימן קל”ט אות א.
2.  יחזקאל מו, ט; ב”י או”ח סקמ”א ד”ה כתוב בכתבי; 
שו”ע ונ”כ שם ס”ז; מ”ב שם סקכ”ב-ג וסקכ”ה; מעשה 

מלך ע’ 32, 34.
בעל  כתב  ד”ה  קלט  סו”ס  או”ח  ב”י  ח;  א,  יהושע    .3
ספר   .62 הערה  שם  פסק”ת  שם;  ונ”כ  שו”ע  המנהיג; 

המנהגים עמ’ 13; וראה מעשה מלך ע’ 32-3.
4.  ראה שו”ע או”ח סקל”ט ס”ו וסקמ”א ס”ה; מ”ב שם 
סקי”ז; שערי אפרים שער ד;ס”ו-ח; בה”ל סקל”ט ד”ה 

והברכות בקול.
5.  ראה שערי אפרים שער ד סט”ז וסכ”ג; מ”ב סקל”ט 

סקט”ו; וראה פסק”ת סקל”ט אות יא-יב.
6.  שו”ע אדה”ז או”ח סרפ”ב ס”ה-ז )עליית קטן לתורה 
בגדול  הנקראות  )ההפטרות  ס”ח  סרפ”ד  ולמפטיר(; 
דווקא(; התוועדויות תשמ”ה ח”ד ע’ 2334 )מפטיר לקטן(.

חדש ומיוחד
ברכון יוקרתי

עם מדריך 
הלכתי

שלכםאת השמחה שתשדרג התשורה 

להזמנות   אתר חב"ד שופ <  050-287-7052
מהדורה יוקרתית - לכה סלקטיבית 74 עמודים אפשרות להטבעת זהב ייחודית


