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הרב שמעון מאיר פרבר <

בין  ללמוד  או  לדבר  מותר  האם 
העליות בקריאת התורה? 

מתואר בספר נחמיה שכשפתח עזרא הסופר 
את ספר־התורה לקרוא בו: "עמדו כל העם". 
שתיקה",  אלא  עמידה  "אין  חכמים:  ודרשו 
ומכאן אמרו ש"כיון שנפתח ספר תורה אסור 
לספר אפילו בדבר הלכה", כך שמשעה שנפתח 
הספר תורה אין לדבר כלל אלא יש להקשיב 
ספרי  בשאר  אף  לעיין  ולא  התורה  לקריאת 
שבין  בזמן  ואף  הקריאה.  באמצע  הקודש 
העליות אין לדבר, ואפילו בדברי תורה וצריך 
של  מכתבו  ע"פ  כידוע  ביותר  בזה  להיזהר 

הרבי הרש"ב.

אמנם, אם רוצה לקרות מלה במלה עם השליח 
ציבור בכדי שיוכל לכוין ולשמוע יותר טוב את 
הקריאה – מותר. ובלבד שלא ייעשה כן בקול 
רם אך יש להיזהר גם מזה ע"פ המכתב הנ"ל 
של הרבי הרש"ב. וכיום שמקובל שמאריכים 
באמירת "מי שברך", מותר בדברי תורה בזמן 

אמירת "מי שברך" בין העליות בלבד. 

ראה נחמיה ח, ה; סוטה לט, א; טוש"ע ונ"כ או"ח סקמ"ו ס"ב; 
מ"א שם סק"ג וסק"ה; וראה אגרות קודש כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 
ח"א ע' קעז )ובסידור תורה אור ע' 490(. 

הרב משה קורנוויץ
רב ק"ק חב"ד מיוחד נוף הגליל

זהירות ממלאכת 
'מוחק' במטבח

כיצד מקלפים ביצים חתומות בשבת?
היא  בשבת,  האסורות  מלאכות  מל"ט  אחת 

זו  פעולה  של  הגדרתה  את  מוחק.  מלאכת 

שהייתה  מכך  למדו  בשבת  האסורה  כמלאכה 

במשכן, כשהיו מתאימים את קרשי המשכן היו 

הסמוך  הקרש  על  ואות  קרש  על  אות  כותבים 

וכתבו  וכשטעו  זה־לזה.  להתאימם  ידעו  וכך  לו 

אות לא נכונה על אחת מהקרשים, היו מוחקים 

אותה, בכדי שיוכלו לכתוב במקומה אות אחרת. 

מטרתה של מלאכת המוחק היא הכשרת מקום 

אפילו  או  אותיות  שתי  וכשמוחק  לכתיבה, 

מטשטש דיו באופן שניתן יהיה לכתוב במקומן 

שתי אותיות, עובר הוא על מלאכת המוחק מן 

התורה, אלא שחכמים אסרו למחוק בכל אופן, 

גם באופן שאינו מכשיר מקום לכתיבה1.

בעת  להיזהר  צריכים  מהם  הדברים  בין 

הזהירות  היא  בשבת  מאכל  במוצרי  התעסקות 

הפוסקים  כתבו  למשל  כך  'מוחק'.  ממלאכת 

שביצים ופירות שמוטבעים חותמות על קליפתם, 
אין לקלפם במקום האתיות בשבת2, וכן אריזות־
ואפילו  מזון שונות אין לפתחן במקום הכיתוב 

תקרע  ולא  מחוברת  עדיין  שהעטיפה  באופן 

חלקי הקרעים  להצמיד את  עדיין  וניתן  לגמרי, 

זה לזה, הדבר אסור, שכן לא ניתן להחזיר את 

הרי  ולכן  ממש,  אחיד  בחיבור  לקדמותו  הכתב 

הוא כמוחק3. 

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

ראה אנציקלופדיה תלמודית ח"מ ע' תקא ואילך.
2.  ראה כה"ח או"ח סש"מ סקל"ד; קצוה"ש סקמ"ד סוסק"י; 

פסק"ת סש"מ ס"י.
של  כדרכה  שו"ת  וראה  ס"ד;  סש"מ  אדה"ז  שו"ע  3.  ראה 
למה  דמי  ולא  קג;  אות  סש"מ  שבת  נשמת  בספר  תורה 
שהתיר אדה"ז לפתוח קצות הספר ששם יכול לחזור לבנות 
האות משאי"כ כאן שאחר שקרע לעולם לא תחזור האות 
סש"מ  או"ח  בט"ז  בפירוש  זה  חילוק  וראה  לקדמותה. 
פתיחת  להיתר  עוגיה  שבירת  בין  החילוק  בביאור  סק"ב 
ספר עיי"ש והוא פשוט, וראה גם בשו"ע אדה"ז סתקי"ט 
מוחק  משום  אותיות  בו  שיש  חותם  לשבור  שאסור  ס"ו 
ולא עלה להתיר משום שאח"כ ניתן לקרבם, ונפלאתי על 
איזה רבנים שמקלים בזה; ושו"ר שהעיר בזה כדרכה של 
תורה בספר נשמת שבת סש"מ אות קג. וביותר יש להעיר 
מלשון אדה"ז סש"מ ס"ד "אסור לשבור עוגה שעשו עליה 
כמין אותיות אע"פ שאינו מכווין רק לאכילה מפני שהוא 
בראשי  אותיות  עליהם  שכתוב  ספרים  ואותן   .  . מוחק 

האם ניתן לתת לקטן מאכלים עם 
כיתוב בשבת?

חקוקות  או  כתובות  עליהן  עוגיות  או  עוגות 

שבאכילתן  מפני  בשבת,  לאכלן  אסור  אותיות 

ואף  עליהן.  הכתובות  האותיות  מוחק את  הוא 

שאינו מתכוון כלל למחיקה אלא לאכילת העוגה 

הדבר  בפיו  האותיות  נמחקות  אכילתו  ואגב 

אסור. איסור זה הוא באותיות, אולם מאכלים 

ומאפים המצוירים עליהם צורות ללא משמעות 

אין איסור לאכלם, אך אם מבטאות משמעות כגון 
'לוגו' של מפעל וכדומה, אסור לאכלם4.

עם  עוגיות  לאכול  שכשרוצים  הפוסקים  כתבו 

רק  אפשרי  הדבר  בשבת,  בשלימותן  כיתוב 

שינגוס  ללא  לפיו  בבת־אחת  מכניסה  כאשר 

אותה בכיתוב, כיוון שאינו מוחק את האות אלא 

והרוצה  העולם.  מן  ואבודה  בפיו  שכבר  בשעה 

לא  אותיות  כתובות  עליו  מאפה  לקטן  לתת 

יכניסנו אל תוך פיו, אלא נותן לו והקטן אוכלו, 

אולם הוריו לא יתנו לו מאפה זה, שכן מוזהרים 

הם בחינוכו. אך אדם אחר רשאי לתת לו מאפה 

צורך  אין  האותיות  את  יאכל  שוודאי  ואף  זה, 

למנעו כיון שמתכוון הוא להנאת עצמו5.

לנעלן לפי שכיון שהאותיות הן  ויש מתירין  חודי הדפים 
כתובות כבר אלא שמחוסרין קריבה בעלמא אין בזה משום 
כותב כיון שאפשר להקריבן בקל בלי עשיית מעשה חדש 
הרי הן כמקורבים ועומדים ואינו עושה כלום בקריבה זו 
ואינו כמוחקן כיון שכתיבתן  זה  וכן מותר לפתחן מטעם 
קיימת ואפשר להקריבן בקל והרי הן כמקורבין וכן נוהגין" 
– דמשמע שבא לתרץ את קושיית הט"ז הנ"ל, ולחלק בין 
ספרים לעוגיות שבספרים לא צריך מעשה חדש משאי"כ 
אתויות  עם  ניירות  לקרוע  שאסור  מוכח  ועפ"ז  בעוגיות, 
ודו"'ק; אך ראה בשו"ת פתחא זוטא ח"א ס"כ, שלימד זכות 

על המקלים בזה.
ס"ח,  ס"י, סתנ"ח  ס"ד, סשמ"ג  או"ח סש"מ  4.  שו"ע אדה"ז 
סת"ס ס"ז וס"ט; וראה פסק"ת סש"מ הע' 66; שו"ת ארעא 

דגליל ע' 35.
בבדה"ש  קצוה"ש סקמ"ז  ס"י;  או"ח סשמ"ג  5.  שו"ע אדה"ז 

יא; פסק"ת סש"מ אות ו.

מי שאין לו יין לקידוש ביום השבת על מה יקדש? ראה מדור 'הלכה יומית'



יום קודם  כבוד   | ראשון 
לכבוד  קודם  השבת  יום  שכבוד  חכמים  אמרו 
הלילה. ובטעם הדבר כתבו הפוסקים שעיקרי 
ועוד  יותר,  הן  וחביבות  ביום  הנם  הסעודות 
הייתה  השבת  קדושת  עיקר  שבמקדש  מפני 
ביום  כן  ועל  הקרבנות,  בעבודת  ביום  ניכרת 
שיהיה  צריך  מבית־הכנסת  בבואו  השבת 
כמו  הפת,  על  פרוסה  ומפה  ערוך,  שלחנו 
מי  וכן  השבת,  כבוד  משום  הלילה,  בסעודת 
היום,  עד  יניחם   – מגדים  מיני  מעט  לו  שיש 

ולא יאכלם בלילה, שכבוד היום קודם1. 

זמן חיוב הקידוש  | שני 
ליל  לכבוד  קודם  השבת  יום  שכבוד  כיוון 
קודם  היין  על  לקדש  חכמים  תקנו  השבת, 
הלילה,  סעודת  קודם  כמו  שחרית,  סעודת 
שאם לא יקדשו ביום על היין, יהא כבוד לילה 
גדול מכבוד יום. זמן חיוב הקידוש הוא לאחר 
הנצרך  כן  ועל  לה,  ובסמוך  שחרית  תפלת 
לטעום בין תפלת שחרית למוסף יקדש תחלה, 
לאכול  יש  השבת  סעודת  שאת  שכיוון  אלא 
לתאבון, יזהר שלא יאכל לשובע קודם שיאכל 

את עיקר סעודת השבת2. 

| זמן הסעודה השנייה שלישי 
נפסק להלכה שבשבת יש להתחיל לאכול את 
אינו  כן  אם  )אלא  חצות,  לפני  היום  סעודת 
לו(.  עונג  הוא  והאיחור  לאכול  עדיין  רוצה 
אלא שכתבו הפוסקים שכיון שרגילים לטעום 
נחשב  אינו  הסעודה  איחור   - התפילה  קודם 

הסעודה  את  כשאוכלים  וגם  בשבת,  כתענית 
בשבת.  כעינוי  נחשב  הדבר  אין  חצות,  אחר 
סעודה  כל  להסמיך  שכתבו  יש  מקום  ומכל 
לכתחילה  ולכן  שלפניה,  לתפילה  שבת  של 
ולא  המנחה  תפלת  קודם  ביום  לקדש  ראוי 

לאחריה3. 

| על מה מקדשים רביעי 
ביום  גם  היין  על  לקדש  המובחר  מן  מצוה 
השבת  יום  לקידוש  יין  לו  שאין  ומי  השבת, 
על חמר  יקדש  היין(  על  לקדש  לו  )או שקשה 
מדינה )משקה חשוב שמהווה תחליף ליין כגון 
תה( ולא על הפת, ואף שבקידוש הלילה כשאין 
בקידוש  הדבר  שונה  הפת,  על  מקדשים  יין 
שכן   – מדינה  חמר  על  לקדש  שעדיף  היום 
בקידוש בלילה יש נוסח ברכה לקידוש השבת, 
אך ביום )שאין נוסח זה רק ברכת הנהנין( אם 
)שאף  לקידוש  היכר  יהיה  לא  הפת,  על  יברך 
פי  ועל  הפת(.  ברכת  מברך  היה  קידוש  בלא 
'משקה'  על  להימנע מקידוש  יש  הוראת הרבי 
מדינה  חמר  על  יקדש  כן  ועל  יין,  כשאין  גם 

ולא על 'משקה'4. 

| קידוש במקום סעודה חמישי 
סעודה  במקום  שיהא  צריך  היום  קידוש  גם 
שכיוון  הפוסקים  וכתבו  הלילה,  בקידוש  כמו 
נקראים  ומשביעים,  מזינים  והיין  שהמזונות 
או  פת,  כזית  כשאכל  ולכן  "סעודה".  הם  אף 
יין,  "מזונות", או אפילו כששתה רביעית  מיני 
אלא  סעודה;  במקום  קידוש  ידי  בזה  יוצא 
בנוסף  יין  הרביעית  שתהיה  צריך  שלכתחילה 

עיקר  את  לסעוד  אח"כ  ויכול  הקידוש,  לכוס 
מינים  רק  אכל  ואם  אחר.  במקום  הסעודה 
יצא  לא  נפשות",  "בורא  האחרונה  שברכתם 

ידי חובתו ועליו לקדש שוב במקום שיסעד5.

|  אופן אחיזת הפת בשבת  שישי 
ביום

חילוקי  ישנם  הכיכרות  בציעת  העדפת  אודות 
על  מעבירין  "אין  הכלל  מצד  שכן,  דעות. 
המצוות", על האדם להעדיף לקיים את המצווה 
עדיפות  ישנה  כך  משום  תחילה,  לפניו  שבאה 
יו"ט  ליל  בסעודת  העליונה  החלה  על  לבצוע 
וכן בסעודת־שבת בבוקר )בשונה מסעודת ליל־

שבת, בה נהוג על־פי הקבלה לבצוע מן החלה 
את  יותר  אליו  מקרב  הבוצע  אך  התחתונה, 
בכל  נוהגים  אנו  ולמעשה  התחתונה(.  החלה 
סעודות שבת ויו"ט להניח את החלות צמודות 
החלה  מן  לבצוע  ותמיד  החלק,  בצדם  לזו  זו 
הימנית  החלה  ביום  שבשבת  אלא  הימנית, 

תהיה קצת מעל החלה השנייה6. 

> - סעודה שנייה  יום השבת  סעודת 

להראות דוגמא על הגברת השמחה
)כ"ק אדמו"ר שליט"א הורה עוה"פ ע"ד הגברת השמחה, והוסיף 
כפי  זאת:  לומר  )חששתי(  רציתי  לא  עצמו  באב  בתשעה  ואמר:( 
שראיתי על הרבי – הנה בתשעה באב לאחר חצות היום לא הייתה 
ניכרת עליו מתיחות ועצבות. בליובאוויטש היו משחקים בתשעה 
ואילו  זה "שלא ברצון חכמים"...  ולא הי'  באב עם "בערעלַאך"... 
טעג"(  צען  פון  מעשה  )"ַא  ימים  עשרה  כבר  שעברו  אף   – כאן 
)"מ'זָאל  שיצאו  לפעול  כנראה,  יכולים,  לא  באב,  תשעה  לאחרי 
ארויסקריכן"( מכל הענינים! )וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:( צריכים 
להראות דוגמא... )ולקח את הכוס בידו, ואמר:( "לחיים ולברכה". 

שיחת כ"ף מנחם־אב, ה'תשי"א )תו"מ ח"ג ע' 263-4(

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

כיצד אוחזים את הפת בברכה 
בסעודת שבת ביום?

ממתי חל חיוב הקידוש ביום?

מקורות: 

1.  פסחים קה, א; שו"ע אדה"ז או"ח סרע"א ס"ח וסרפ"ט ס"א; 
וראה ערוה"ש שם ס"ב.

2.  שו"ע אדה"ז או"ח ספ"ט ס"ה, סרמ"ט ס"י וקו"א שם סק"ג. 
סרפ"ו ס"ד. סרפ"ט ס"ב, וראה שם סי' עדר ס"ה.

3.  שו"ע אדה"ז סרפ"ח ס"א; כה"ח סעד"ר סקי"ז; פסק"ת שם 
יג, סרפ"ח אות א; וראה בהרחבה בכ"ז במ"ש הרש"י  אות 

שיחי' פרידמאן בקובץ 'שבעים למלך' - צפת ע' 475.

שמיני  ש"פ  משיחת  סי"א;  ערב  סי'  או"ח  אדה"ז  4.  שו"ע 
ה'תשכ"ג )תו"מ חל"ו ע' 352-4(.

5. שו"ע אדה"ז או"ח סרע"ג ס"ז־ט.

6.  יומא לג, א; שו"ע אדמוה"ז או"ח סעד"ר ס"ב; לקו"ת עקב 
יז, ב; אג"ק כ"ק אד"ש חי"ח ע' שסא; בירורי מנהגים שבת 

עמ' 73.

חסיד חב"ד
אינו לבד!

עשרות רבני
'מכון הלכה חב"ד'

זמינים במוקדי ההלכה


