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י-עליה בר לעו תורה  ה-ל ביר  ע
ספר תורה? |  ל ים  עול ה י הם  זקנהמ לח  ער ומג לות - בת להע ש  י ה וה ספר תור ספר ? | ל לות ל לע ים  שא דות ר לים לע האם הפסו

ים  על האם ראוי לה ים? |  בנת פנ הל סור  י לא נאמר א ברים  לו ד בא שה? |  ה פר באות לותו  ע לה ה, האם  יר ב שוד על ע הח ה? |  תור
ין  ל מ  ע ש דינו  ה  דק סוררים? | מ דק שאינו מ הן  יא? | במצוותכ הס לחלל שבת בפר  ?מומר 

 
: ה ל א ר ש ע צ גון יל וכ לנו,  ה ש ר ו ת ה ב לכ ה ב אים  קי ב נם  י א ש ים  ש נ א נם  ש נו י

לחש ג םמ קנ י ר,  םז ע ת ה וב ש מ בח עם  פ ל  בכ ר  ב עו א  הו י  ר ה ה  לכ ה ה י  פ ל  ע
ר  מ א נ מו ש ה, כ ר תו ה מן  וין  א ך"ל קנ ז ת  א פ ת  א ת  שחי ת א  תר  ".ל ו מ אם  ה

ו  דינ ש יון  מכ או  ם,  י ל ו ע ה  ע ין שב מנ מ ה,  ר תו ר  פ ס ל תו  לו ע ה ל ת  א ל ז בכ
יין ר עב ה,  ,כ ר תו ה ני  די ל  ע ר  וב ע הש ר תו ר  פ ס ל תו  לו ע ה ל ין   ?א

ה ר תו ר  פ ס ל ים  ל ו ע ה הם   ?מי 

: ה ב שו תנו רבנן, הכל עולים למנין שבעה, : "(מגילה כג ע"א)גמרא ב ת
לא תקרא  אשה :ואפילו קטן, ואפילו אשה, אבל אמרו חכמים

 ובכלל לשון "הכל עולים למנין שבעה" ."מפני כבוד צבור ,בתורה
נראה שגם העובר על מצות לא תעשה עולה למנין שבעה עולים, 

. ד ע"א(מסנהדרין )גמרא , כמבואר ב"ישראל הוא -שחטא אף על פי "ש
 כא( 'ה סי"גיטין פ)ים של שלמה  ובספר המהרש"ל בואר בדבריוכן מ

ם שנוהגים להקדים כהן עם "ו הגאונים והרמבשכתב ף על פישא
הארץ לפני תלמיד חכם בעליה לספר תורה, מכל מקום אם הכהן 

לפני  תורה-פראין ראוי להקדימו בעליית ס ,רשע ובעל עבירות
על כל פנים רק אין להקדימו לפני חכם, אך ומשמע ש ,תלמיד חכם

 .לתורה בכלל ועלותהאין לפוסלו מל

ת  ו עד ל ים  ל ו ס פ ה אם  ?ה ה ר תו ר  פ ס ל ת  לו ע ל ים  א  רש

כתב שלפי מה שכתב הארחות  ח(א"א סק")סי' קמא אמנם בפרי מגדים 
שאין להעלות לספר  (שם )הל' שני וחמישי אות כו, הובא בבית יוסףחיים 

תורה שני אחים או אב ובנו בזה אחר זה, מפני שהם פסולים להעיד 
 קנט ע"א, סנהדרין כח ע"א( )בבא בתרא , ואפילו משה ואהרןזה על זה

לפי זה כל הפסול מחמת ו ."עדות ה' נאמנה" (ח )תהלים יטונאמר 
 אינו ראוי לעלות לתורה. מ סי' לד("חושו"ע )כמבואר בעבירה 

חיים הביא דברי מהר"ם מרוטנבורג שחולק על הטעם  אולם הארחות
, וכתב שמותר מן הדין להעלות שני אחים שפסולים לעדות שוםמ

או אב ובנו לספר תורה בזה אחר זה, ורק משום עין הרע חוששים 
 הביא הטעם ו("סי' קמא ס)לחן ערוך ורן בשממלעלות בזה אחר זה. וכן 

. וכתב הגר"א שטעמו של משום עין הרע, ולא משום פסול עדות

הכל "מרא שנסתר מדברי הגמפני שפסולים לעדות, הארחות חיים 
נשים וקטנים הרי , ו"אפילו אשה ואפילו קטן ,עולים למנין שבעה

כשרים  ,פסולים לעדות. ולפי זה אף הפסולים לעדות מחמת עבירה
 .פר תורהלעלות לס

? ה ש ר פ ה  ת באו ו  ת ו ל ע ה ל אם  ה ה,  ר עבי ל  ע ד  שו ח  ה

הביא מה  )סי' רפב בהגהות הטור(כנסת הגדולה  ווהגאון החבי"ב בספר
לא יתכן לקרוא לספר תורה ש )סי' תשסח(שכתב בספר חסידים 

בפרשת עריות למי שהוא חשוד על העריות, וכן על כל דבר שהאדם 
חשוד עליו, לא יקראנו לעלות באותה פרשה, כדי שלא ילבין פניו 
ברבים. וכתב על זה הכנה"ג שזהו באופן שהוא רק חשוד על כך, 

ר, אבל אם הדבר ברור, אדרבה ראוי ולא נתברר הדבשיצא קול, 
כדי שיתבייש וידע עונשם ויפרוש מהם, ושב ורפא  לפרשה זו, לקראו

 לו.

? ם ני פ ת  נ לב ה ר  סו י א ר  מ א נ א  ל ים  ר ב לו ד א  ב

"המלבין פני חבירו ברבים אין לו חלק  )אבות ג טו(מה שאמרו חכמים 
"נח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן ]וכן מה שאמרו  לעולם הבא",

לא , [ע"ב( סוטה י, אברכות מג ע")האש ואל ילבין פני חבירו ברבים" 
)פ"ז מהל' דעות ה"ח( כמבואר בדברי הרמב"ם  פן,על כל אונאמר על 

שרק בעבירות שבין אדם לחבירו, אבל בדברי שמים אם לא חזר בו 
אותו בפניו, בסתר מכלימין אותו ברבים, ומפרסמים חטאו ומחרפים 

ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב, כמו שעשו כל הנביאים 
בישראל. על כל פנים חזינן שהעובר עבירות מעלים אותו לספר 

כדי שיתבייש תורה, ואדרבה יעלו אותו לפרשה שבה הוא חשוד, 
 ן העבירה.ויפרוש מ

מי  ל ה  לי ר ע ו ס אי ר ב ה ז ו נ ינ א דש'ש  'ח

הביא בשם רבו הגאון רבי נתן  סוף סי' טו( )או"חחתם סופר ההגאון 
, 'חדש'אדלר, שאין לקרוא לתורה את מי שאינו נזהר באיסור 

ולחם וקלי וכרמל לא ": (ויקרא כג יד) בפרשת העומר, שנאמר שם
. והגאון רבי יוסף חיים בשו"ת רב פעלים "תאכלו עד עצם היום הזה

 

 

 



 

 

הפרי מגדים הנ"ל דברי כן והחת"ס  הביא דברי ח"ב או"ח סי' יא()
וכתב  פר תורה,אין להעלותם לס ,שהפסולים לעדות מחמת עבירה

 ף על פישהואיל ולא נמצאו דבריהם בספרי הפוסקים הראשונים, א
, מכל מקום כשיש לכתחילה שיש לחוש לדבריהם היכא דאפשר

לחוש למחלוקת ואיבה, טוב להעלים עין מהם ולהרשות להעלותם 
זמן הזה שרבו לצערינו עשירים ונכבדים בפרט בהוסיף, שו .לתורה

 איסורי תורה.כמה שנכשלים ב

עין  ים  ל ע ה ל תי  מ ?מ  אי ים ר ר ו  ס

 בינוהביא בשם הגאון ר)פרשת קדושים( בספר מגלה עמוקות ואמנם 
סודי רזיא, שכתב שאסור להעלות לספר  פראלעזר בעל הרוקח בס

ולרשע אמר ": (תבלים נ טז) תורה מי שמגלח זקנו בתער, שנאמר
ותשא "לשון תספורת )הזקן(,  -' לספר', "אלקים מה לך לספר חקי

אם לא ": (ירמיה לג כה)מר זו התורה, שנא 'בריתי' –" בריתי עלי פיך
נראה כ. אולם "חוקות שמים וארץ לא שמתי ,בריתי יומם ולילה

דת חסידות, ובמקום שיכולים יכהוראת שעה וממדבריו מכוונים ש
לם, ובכדי לייסר את העוברים על יהתורה על תלהעמיד משפטי 

שאין ידינו  ות התורה, ולהשיבם בתשובה, מה שאין כן בזמן הזהומצ
 . תקיפה להעמיד הדת על תילה, בודאי שיש להעלים עין

ת צוו מ דק ב ק ד מ נו  אי הן ש  כ

כהן שאינו לענין  ו(")פט"ו מהל' תפלה הצא ולמד ממה שפסק הרמב"ם 
מדקדק במצוות, או שלא היה משאו ומתנו בצדק, הרי זה נושא כפיו 
לברכת כהנים, ואין מונעים אותו, לפי שזו היא מצות עשה על כל 

ומקור  ,הוסף רשע והמנע מן המצות :כהן, ואין אומרים לאדם רשע
 סוף סימן קכח(). וכתב מרן הבית יוסף ט("ה ה"גיטין פ)דבריו בירושלמי 

שם,  ח"באופן שעדיין לא חזר בתשובה. וכן כתב הב לואפישזהו 
, נושא ולא שב בתשובה בירות חמורותאם עבר במזיד על ע לושאפי

. והרי גם במצות ב("סנשם  שו"ע הרב)זלמן  בי. וכן פסק הגאון רכפיו
לעלות לדוכן אינו עובר בעשה, לכהן נשיאות כפים, כל שלא אמרו לו 

פילו הכי וא ,ב("סי' קכח ס)לחן ערוך וק בשוכן פס ,וכמבואר בירושלמי
  .הוסף רשע והמנע מן המצוות :שאין לומר לאדם רשע כתב הרמב"ם

הקריאה  תהוא הדין לענין מצות עליה לתורה, שאע"פ שהמצוואם כן 
בור, ואינה מוטלת על כל יחיד ויחיד יבתורה היא בעיקר חובת צ

 ביאר הגאוןוכן  ,(ע"א מגילה ה)מישראל, וכמו שכתבו הרמב"ן והר"ן 
מכל  ,ב( 'ח סי"או ,בתשובה שהובאה בשו"ת סמיכה לחיים)בעל חקרי לב 

מבואר וכ אחרת,מלעשות מצוה  עושי עבירה אלומקום אין למנוע מ
 דברי ספר חסידים והאחרונים.מ

ה ש רו ג א  ש נ הן ש  כ

כתב בשם רבינו הגדול רבי יצחק  קכח( 'סוף סי)בבית יוסף ואמנם 
אין לו לישא כפיו ואין  ,אבוהב, שלדברי הכל כהן הנשוי עם גרושה

. ועובר איסור לו לעלות לתורה, שהרי בכל שעה הוא עומד במרדו
עליות הלשאר  ךוונתו שלא לעלות לתורה בתורת כהן, אברם, כ

מן שנפסל  (קלה 'סי)אפשר להעלותו, וכמו שכתב בבית יוסף בשמו 
יש לדייק שמלעלות לתורה בשאר ו ,הדוכן ומכל מעלות הכהונה

נפסל. וכן פסק הגאון רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים  אינו ,עליות
שמותר לקרות לספר תורה אפילו רשע בעל עבירות,  קעה( 'ב סי"ח)

והביא מה  ,והוכיח כן מדברי הספר חסידים ,ועולה למנין שבעה
שהמגלח  ב בתוכחת מגולה דף כז ע"א("ח)שכתב בספר ראשית בכורים 
וכתב שנראה שאין זה מן הדין, אלא  ,בתער אין לקרותו לספר תורה

 דרך הוראת שעה בלבד.

אפילו ש ג( 'ב סי"ח)ובסוף דבריו הביא מה שכתב בשו"ת יכין ובועז 
אנו חושבים אותם למשומדים, ולא אנוסים, אף על פי כן מכלל 

אף על פי " (ע"ב סנהדרין מד)גמרא בואר בישראל הם נחשבים, וכמ
משמע מפשט דבריו הגר"ח פלאג'י דוכתב  ",ישראל הוא -שחטא 

במחילת השיג עליו ששישראל מומר מותר לקרותו לספר תורה, ו
מאחר שיצא מכלל ישראל וכופר בתורה, איך כי כבוד תורתו זה אינו, 

ראל יש -אף על פי שחטא "ולא אמרו  ?!יעלה למנין קריאת העולים
ולפי חומר  ,אלא להחמיר, אבל לא להחשיבו כישראל כשר "הוא

 הנושא נראה שלא אמר כן אלא באנוסים.

א י ס ה ר פ ת ב ב ל ש ל לח ר  מ  מו

ובאמת שהדבר ברור שמצד הדין אין המומר לחלל שבת בפרהסיא 
גמרא עולה למנין שבעה, שהרי הוא כגוי לכל דבריו, וכמו שאמרו ב

אבל השאלה  ,)סימן לח(חכם צבי בשו"ת  . וכן פסק בהדיאחולין ה ע"א()
שנשאל בשו"ת יכין ובועז שם היתה באנוסים בעלי תשובה 
שמיחסים עצמם לכהונה, אם אפשר להעלותם לתורה בתורת 

 כהנים.

ר ע ת זקן ב ה וח  ל י ג ר  סו  אי

ובפרט  ,להלכה ולמעשה העיקר כדברי הפוסקים להקל בזהו
ין מי שיודע להוכיח. כל איש הישר בעיניו יעשה, ואשבדורותינו אלה 

דשו בו רבים, ונחשב להם כהיתר, ולא בתער ן גילוח הזקן ועובו
 'ז סי")אהעשמיעא להו לאינשי איסורא, וכמו שכתב בשו"ת שב יעקב 

שבעוונות הרבים רוב העולם בזמנינו פרוץ בעבירת גילוח הזקן  יז(
גדול כבוד הבריות שדוחה שכן 'בתער, וחושבים שיש היתר בדבר, 

ולכן אין ועוד כל מיני שטויות שמגבבים, , 'תעשה שבתורה לא
 .סימן צו( ,)שו"תרבי עקיבא איגר הגאון לפוסלם לעדות. וכן כתב 

ה כ ל ה ה ת  קנ ס  מ

לכה שיש להתיר להעלות מגלחי זקנם בתער לספר ולכן העיקר לה
תורה, ולהשלים בהם מנין שבעה עולים. ואם אפשר, יותר טוב שלא 
יהיו בכלל מנין שבעה עולים של חובת היום, אלא מן העולים 
הנוספים של חובת היום. ודברי חכמים בנחת נשמעים, להוכיחם 

וכל נתיבותיה  דרכיה דרכי נועם"ולהחזירם בתשובה בדרכי נועם, כי 
 ."שלום

 
 מורשת'-'כאן - 15:45'פינת ההלכה' של מרן הראשון לציון שליט"א משודרת בכל יום שישי בשעה 

 בשידור חי וחוזר 0799-16-5000וכן בקו 'ערוץ מרן':  0772-660-880בית יצחק': 'ניתן להאזין גם בקו 
 © | כל הזכויות שמורות yk3121405@gmail.com קבלת הגליון במייל:)להצלחות, לרפואות ולעילוי נשמות( ול הנצחותל


