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 "נגליון ק

 בית ההוראה"מ"תכנית ה"קול ברמה" במסגרת  שודר בערוץ

  בן גורג'יה זצוק"ל עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

 ז"ל ישראל מאיר עשושהילד הטהור שלא טעם טעם חטא  לע"נו

עשרת ימי תשובהות הלכ

 :נושאי השיעור

חלוקת מצות "כל נדרי" לשני אנשים, שאחד מוציא הספר מההיכל ואחד מוליך לתיבה. זהירות כיפור לנשים. תענית חלום בערב 

 סיום מסכת סוכה בדף היומי.מיוחדת במצוות בעשרת ימי תשובה. אם מותר להניח שניצלים ובורקסים על גבי הפלטה. 

 

 תענית חלום בערב כיפור לנשים

ב יום הכפורים, האם אשה שחלמה חלום רע בער. שאלה: א

יכולה להתענות תענית חלום, או שאסור להתענות מחשש 

 שלא תוכל לצום ביום הכפורים?

כתב מרן בשלחן ערוך )סי' תר"ד ס"א(: מצוה תשובת הרב: 

לאכול בערב יום הכיפורים ולהרבות בסעודה, ומוסיף 

 שאסור להתענות בו ואפילו תענית חלום.הרמ"א 

 ה, האם גם היא חייבת או לא.כאן השאלה היא לגבי אש

בגמרא נאמר שמצוה לאדם לאכול בערב יום הכיפורים. 

דף ח' ע"ב, ויומא דף ברכות והגמרא בכמה מקומות בש"ס )ב

פ"א ע"ב, וראש השנה דף ט' ע"א, ופסחים דף ס"ח ע"ב( 

לחודש  ועניתם את נפשותיכם בתשעהלמדה כן מהפסוק. "

]והפסוק  ור מתעניןוהלא בעש ,וכי בתשעה מתענין בערב".

 היה צריך לומר 'ועניתם את נפשותיכם בעשור לחודש'[?

אלא לומר לך כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב 

 ".כאילו התענה תשיעי ועשירי

והסתפק רבי עקיבא איגר )בתשובה סי' ט"ז( שהרי ידוע 

שכל מצוות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות, והאם במצוה 

 ורות או חייבות?זו הם גם כן פט

אבל עמדו על כך האחרונים. ומדברי רש"י )ברכות ח' ע"ב 

ד"ה מעלה עליו(, שפירש את כוונת הפסוק לפי רב חייא בר 

את  'ועניתםרב מדפתי, שלכאורה מה כוונת הפסוק 

? ומבאר רש"י לאכולנפשותיכם בתשעה', והלא המצוה היא 

הוא  'הכינו עצמכם בתשעה לחודש לעינוי המחרת, והרי

 בעיני כעינוי היום'.

ואם כן נמצא שהפסוק אומר שהאכילה הזו אינה מצוה בפני 

עצמה של עינוי, אלא חלק ממצות יום הכיפורים והכנה 

ולפי זה נראה שגם הנשים חייבות באכילה הזו. לתענית. 

רש"ש סוכה כ"ח ולהסי' קי"ב,  ב סופרשו"ת כת)וע"ע ב

 ז(.ט" ק"מצוה שי"ג סובמנחת חינוך ע"ב, 

ובשדי חמד )מערכת יום הכפורים סימן א' אות ה'( האריך 

 בזה, וזו ההלכה למעשה.

 

 

 הלכות מעשיות
 שליט"אחי מאזוז -מצליחשיעורו של מורנו הגאון הרב 

 טמ"קגליון 
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ולכן הלכה למעשה שגם על אשה חל החיוב לאכול בערב 

 כיפור.

וידיד נפשי ואהובי הגאון רבי חיים מאזוז שליט"א )בנו של 

מרן ראש הישיבה שליט"א(, כתב בספרו תשובה נפלאה 

בטוב טעם במקורות נפלאים. והאריך בענין הזה, והסביר 

 ישר כחו וחילו לאורייתא.

 חלוקת מצות "כל נדרי" לשני אנשים

, האם העיקר זה "כל נדרי"מה המצוה בספר שאלה: ב. 

האם אפשר ו ?לומר על התיבה את הנסח שנדפס בסידורים

ד יוציא חלחלק את הוצאת ספר כל נדרי לשני אנשים, שא

 ?מההיכל, ואחד יוליך את הספר לתיבהאת הספר 

יש מצוה להוציא את הספר תורה מההיכל, תשובת הרב: 

כתב: המנהג  שער הכוונות )דף ק ע"א(בולנשק.  קולחב

שנהגו להוציא ספר תורה אחד או שלשה ספרי תורה בליל 

הוא "כל נדרי", יום הכיפורים, ואומרים עליו התרת נדרים ש

 :וזה לשונו (פרשת פנחס ברעיא מהימנא)נזכר בספר הזוהר 

ובגין דא תקינו לך מימר ביה כל נדרי. ובענין הספר תורה, 

שמעתי מחבר אחד הוא הרב יונתן סאגיס ז"ל שציוהו מורי 

מצות הוצאת שיקנה האר"י פעם אחת בליל יום הכיפורים, 

בלילה הוא, בכל מה שיוכל לקנותו, והודיע לו  ספר תורה

ורה. ונראה כי יש כוונה גדולה שיכוין בעת שיוציא הספר ת

בכף החיים )סי' ו סמך במנהג הזה להוציא הספר תורה. ע"ש.

 ץהביא את שער הכוונות, והעיר שבפרי ע תריט אות טו(

מבואר שיש מצוה לחבק ולנשק את ( ב"ז פ"שער כ)חיים 

 בעון קרי. ויכוין לתקן את מה שפגם הספר תורה, 

 זהירות מיוחדת במצוות בעשרת ימי תשובה

האם יש ענין להחמיר בעשרת ימי תשובה . שאלה: ג

בדברים שאדם מיקל בהם כל השנה )לדוגמא בהנחת 

שניצלים על פלטה בשבת(, כי יש טוענים שכיון שאדם בכל 

השנה לא טורח להחמיר בהם, מה הענין לעשות עצמו כצדיק 

הללו, וכי באים לשקר ולהראות עצמנו  דוקא בימים

 ?כמחמירים בדבר שבכל השנה מקילים בפשיטות

כתוב: רבי חייא  פ"א ה"ג( שבתמי )בירושלתשובת הרב: 

שהיה אחיין שלו[, אי אנת יכול  ,ציוה את רב-מפקיד לרב ]

אכול, ואי לא, אכול שבעה  –למיכל כוליה שתא בטהרה 

 .ימים בשתא

אפילו שעברו מאות ה )פרה אדומבזמנם היה עדיין אפר 

שהיו מקפידים  ויש צדיקים, (המקדשבית שנים מחורבן 

לטהר עצמם ולאכול בטהרה. ואמר לו רבי חייא לרב: אם 

אכול, ואם  –אתה יכול לאכול כל השנה כולה חולין בטהרה 

 לא, תאכל לפחות שבעה ימים בשנה בטהרה.

ה ימים שאותם שבע )סי' תקכ"ט עמ' ר"ח( וכתב הראבי"ה

שאמר רבי חייא, הם שבעה ימים שבין ראש השנה ליום 

, שהדבר פשוט יומיים של ראש השנהוזה מלבד הכיפורים. 

ונשארו שבעה כי חייב אדם לטהר עצמו ברגל.  שיקפיד בזה

 ובהם אמר לו שיקפיד לאכול בטהרה. ,ימים עד ערב כיפור

 כן נהגו)בסוף מסכת ראש השנה, סי' י"ד( של וכתב הרא"ש

באשכנז שגם אותם שלא נזהרים מפת של גוים כל השנה, 

 נזהרים בעשרת ימי תשובה.

)דף ל"ה עבודה זרה מסכת מה זה פת של גוים? בגמרא ב

 –מבואר שאסרו חכמים לאכול מלחם שאפאו גוי ע"ב( 

 . "משום חתנות"

ה חלה או עוגה שאפתה לכבוד שכנה מביאה לחברתכאשר 

אמרו חכמים, שאם . לכן שבת, זה דבר שמקרב את הלבבות

אדם יאכל פת של גוי, יכול לבוא לידי קירוב לבבות, ועל ידי 

. ולכן עם הגוים כך יכולים חלילה לבוא לידי נישואי תערובת

 אסרו חכמים לאכול מפת של גוים.

שיש כתב,  (ס"ב "ב' קי)יו"ד סי מרן בשלחן ערוךאבל 

ום מקומות שמקילים ולוקחים לחם ממאפיה של גוים במק

 שאין מאפיה של יהודי, מפני שזה שעת הדחק. 

שכל האיסור הוא דוקא לגבי לחם  מה הטעם? הם סוברים

 )כלומרשבעל בית גוי אופה בביתו, אבל פת של פלטר 

מקום )ואין ב , שהוא אופה לכל האזור כולו(מאפיה –נחתום 

לא שייך בזה קירוב לבבות. מותר, כי  – (מאפיה של יהודי

לבבות שייך דוקא בדבר אישי, אבל בדבר קירוב ש מפני

 לרבים, אין בזה אהבה וחיבה.סחר ומוכרים שהוא מ

במקום שיש נחתום יהודי אפילו שמרן מוסיף שם )סעיף ה'( 

ונחתום גוי, אבל הלחמים של היהודי אינם טריים כל כך, כי 
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או טריים ונאפו היום. ואילו של הגוי הם  ,אתמולנאפו 

משהו טעים, ואצל היהודי יש  ",תיט צרפגב"שהגוי מוכר 

משהו פחות טעים. ומרן כותב שגם זה נחשב כאילו שעת 

, ולפי המתירים לאכול פת פלטר, גם באופן בשבילו הדחק

 הזה הם מתירים. 

וזה לא לאכול פת פלטר יש מחלוקת, וכמובן בעיקר ההיתר 

 מוסכם להקל.

 או וזוהי כוונת הרא"ש. כמו שמותר לאכול פת שנילושה

שלא בטהרה, ואף על פי כן, בשבעת הימים הללו  נאפתה

שבין ראש השנה ליום הכיפורים צריך להקפיד לאכול רק 

גם מי שנוהג להקל, ם, כך גם בענין של פת גוי – בטהרה

 להחמיר שלא לאכול פת כזו בשבעת הימים הללו. ראוי

 מביא את התשב"ץ)או"ח סי' תר"ג( מרן בבית יוסף 

שהעיר על כך. הוא כותב שאין  י' קי"ז(סלתלמיד מהר"ם, )

ראיה מהירושלמי, כי דוקא בחולין בטהרה שאין איסור 

. להדר בעשרת ימי תשובה םלאכול לחם טמא, בזה טוב לאד

דהיינו יש אבל פת של גוים, שזה נובע מחשש של איסור 

שאוסרים את זה, אז יש כאן ממה נפשך, אם אתה פוסקים 

בה, אם כן בכל השנה כולה נוהג איסור בעשרת ימי תשו

אדם צריך להיזהר, כי בדבר של איסור אין לחלק בין עשרת 

ימי תשובה לשאר ימות השנה, וכיון שנוהג איסור בעשרת 

 .סור בכל השנה כולהאיבזה ימי תשובה, צריך לנהוג 

תב שאין זו טענה, כיון שהאיסור ף כאבל מרן בבית יוס

יש  ,תלוי במנהג לאכול פת פלטר אינו איסור גמור, אלא

לים ויש אוסרים. ומאחר שבשעה שנזהר מלאכול אין ימק

, אין זה נחשב כנדר םכוונתו להיזהר אלא רק באותם ימי

השנה,  תבשאר ימולאכול פת אופה גוי נאסר ואינו  .וכדומה

 ויפה שכך. .אלא בימים הללו הוא מקפיד

סק בשולחן ערוך )או"ח סי' תר"ג ס"א(: כך מרן פובאמת 

מי שאינו נזהר מפת של גוים, בעשרת ימי תשובה אף 

 צריך להיזהר.

לשאר וכתב מרן החיד"א בברכי יוסף )סק"א(: הוא הדין 

 יש להזהר בהם בכל ימות השנה,דברים שמקלים בהם 

 בעשרת ימי תשובה.

זהר יש לה: )כלל קמ"ג ד"ה ולכן( ומוסיף הרב חיי אדם

בעשרת ימי תשובה בדברי חסידות וחומרות, כי גם הקב"ה 

מתנהג בחסידות עם בריותיו, ולכן אנחנו צריכים לעשות 

 תנו בחסידות.אי חסידויות כדי שהקב"ה ינהג

מטה יהודה בהלכות ראש הגאון רבי יהודה עייאש בספרו 

זהר בפת של גוים שאינו יש לה: אם כתב השנה )סי' תקפ"ג(

קל וחומר שיש להיזהר בדבר שיש בו חשש אלא חומרא, 

 של איסור.

 דין הנחת שניצלים וכדומה על הפלטה

שלא לחמם בורקסים ושניצלים בשבת  להיזהרכדאי ולכן 

שהרבה פוסקים מחמירים בזה בכל ישירות על הפלטה, 

 בעשרת ימי תשובה. השנה, ובפרט יזהר בזה

 החמיר בזה בכל השנה כולה, ונסביר:והאמת שכדאי ל

במקום י מקומות. בדברי מרן יש לכאורה סתירה בין שת

: מותר לתת על קדירת חמין כתוב (בסימן רנ"ג ס"האחד )

בשבת, אם התבשיל הזה התבשל כל צרכו, כגון פנאדי"ש 

מותר ומפורש שין פשטידה[, לפי שאין דרך בישול בכך. ע]כ

 על גבי סיר חמין.פשטידה וכדומה לאדם להניח 

קודם לכן, בסעיף ג' מרן כתב כך: אבל הפלא הוא, ש

המשכים בבוקר וראה שהקדיח תבשילו, וירא פן יקדיח 

יותר, יכול להסיר ולהניח קדירה ריקנית על פי הכירה, ואז 

 ישים הקדירה שהתבשיל בתוכה על גבי הקדירה הריקנית.

יקח  אם אדם רואה שהתבשיל שלו עומד להישרף, ,כלומר

כירה, ומעל זה ישים את הסיר יניח אותו על גבי הסיר ריק, 

 .של האוכל

וממשיך מרן: ויזהר שלא ישים את הקדירה ]שעם האוכל 

שעומד להישרף[ על הרצפה, כי אם ישים את זה על הרצפה, 

 כבר יהיה אסור לו להניח את זה על הקדירה.

מרן אמר שמותר לקחת  כיולכאורה לא מובן מה הבעיה, 

 שנמצא בכירה, פשטידה ולשים אותה על סיר של אוכל

אם כן מה הבעיה לקחת את אותו סיר חמין ולשים אותו 

 על גבי סיר הפוך שבכירה?

הרב פרי מגדים באשל יש שתי תשובות שנאמרו בענין. 

אברהם )אות לג( כתב שכשהקדירה על האש ריקה, אינה 
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עומדת שם אלא לסתום החום, וזה דומה לאפר שאדם הניח 

ה תבשיל לכתחילה, ולא על גבי הגחלים שאסור לתת עלי

הותר אלא להחזיר. אבל להניח על קדרה מלאה באוכל, 

מותר להניח פאנדיש או לחם ובורקסים, וכל מאכל יבש, 

שאינו דומה למעמיד על גבי כירה. והסכים לתירוצו המשנה 

 ברורה )בביאה"ל ס"ג( ושיבח תירוץ זה. 

פי ומרן הגר"ע יוסף בשו"ת יחוה דעת )ח"ב סי' מה( כתב של

זה המניח על גבי פלאטה חשמלית, דומה למניח על גבי 

קדרה ריקנית שיש לאסור. ולחילוק הזה הסכימו רוב 

הפוסקים. אולם הרב מחצית השקל תירץ את הסתירה באופן 

אחר: שתבשיל לח רותח אסור להניחו בשבת גם על גבי 

קדרה של חמין, משום שיש לגזור שמא יניחנו צונן )ויש 

שול בלח(. אבל תבשיל יבש, אפילו אם הוא בישול אחר בי

צונן, מותר להניחו בשבת על גבי קדרה )אפילו ריקנית(, 

שאין בישול אחר בישול ביבש. ע"ש. וכתב ביחוה דעת שם 

שעל פי זה התיר הגאון זרע אמת )ח"ג סי' כו(, להתיר לחמם 

בשבת תבשיל יבש על גבי פח מתכת שעל האש, כמו שהתיר 

יח דבר יבש על גבי קדרה ריקנית. ולפי זה מחצית השקל להנ

היקל בשו"ת יחוה דעת להניח בשבת תבשיל יבש על פלאטה 

חשמלית, הואיל והפח של הפלאטה מפסיק בין חוטי החשמל 

 .לקדרת התבשיל שהוא יבש

מרן ראש הישיבה שליט"א העיר שהרב מחצית השקל לא 

התיר אלא על גבי קדרה ריקנית, אבל על גבי טס מתכת 

ייתכן שיודה לאסור, ושלא כדעת הרב זרע אמת. וגם הזרע 

אמת לא התיר אלא בטס שהוא נפרד מהאש, אבל בפלאטה 

שגופי החימום והפח שעליו מחוברים יחד וזה כלי אחד, זה 

לא נחשב להפסק ולא מצינו שהיקל בזה. וכמובן זה חוץ 

ממה שאמרנו שלפי תירוץ הרב פרי מגדים והמשנ"ב 

 .סור להניח על הפלאטהוסייעתם יש לא

יש שואלים למה המשנה ברורה אוסר להניח לחם או בורקס 

על גבי קדרה ריקנית  הרי זה לא מיחזי כמבשל? וכן למה 

הוא אוסר להניח את זה על פלאטה, הרי מבשלים על גז לא 

על פלאטה ואם כן לא מיחזי כמבשל? הוא לא ענה במפורש 

לומר שלא התירו  על כך. אבל ייתכן כמה תשובות. אפשר

בכירה גרופה אלא רק חזרה ולא נתינה לכתחילה, דלא פלוג 

רבנן. וסייעתא לזה מדברי מרן בבית יוסף )ס"ס רנג(  שאין 

להתיר להניח פאנדיש על גבי כסא של ברזל, שהדבר מוכיח 

שנעשה רק בשביל להתחמם )כי אי אפשר לבשל פאנדיש 

ל אין פירושו בצורה כזו(. ואפשר גם לומר שמיחזי כמבש

מראית העין, שהרי זה תמיד נעשה בתוך ביתו של אדם והם 

יודעים שהכל מבושל כבר מלפני שבת. אלא מיחזי כמבשל 

 .היינו לאדם עצמו, שהדבר נראה כמעשה יום חול

מביאים את האוכל ת קייטרינג ומלבד זה היום ידוע שחבר

מבושל חצי בישול, ומעמידים את האוכל סגור על הפלאטה 

של שבת, וזה מתבשל היטב עד האירוע. וגם בבתים, רבים 

ממלאים מים שאינם רתוחים, וכן ביצים שאינם מבושלות, 

קודם השבת ומניחים על הפלטה, וזה מתבשל עד הבוקר. כך 

שבהחלט לא פשוט לומר בפלטות של ימינו שאין זה מיחזי 

 .כמבשל

ת כך דעועל כל פנים רוב הפוסקים בזמננו אוסרים בזה. 

הגאון רבי שלום משאש בשו"ת שמש ומגן )ח"א חאו"ח סי' 

נ"ג(, הגאון רבי בן ציון אבא שאול בשו"ת אור לציון )ח"ב 

פרק ל' אות י"ג(, הגאון רבי מרדכי אליהו זצ"ל בספר מאמר 

מרדכי )ח"ד סי' ז'(, הגאון רבי חיים מאדאר זצ"ל בספרו 

ראנק מקור חיים )ח"ט סי' י"ז(, הגאון רבי צבי פסח פ

 בשו"ת הר צבי )או"ח סי' קל"ו(, הגאון מנחת יצחק )ח"ג סי'

כ', וח"ד סי' כ"ו(, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב )שבות 

יצחק שהיה וחזרה פ"ח אות ב'(, הגאון רבי שמואל הלוי 

וואזנר בשו"ת שבט הלוי )סי' צ"א עמ' פ"ו(, הגאון רבי 

ע"ב.  שלמה זלמן אוירבך בשמירת שבת כהלכתה )פ"א ס"ק

ואף על פי שתמיד יש לו כוחא דהיתרא בהלכות שבת(, 

הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות משה )ח"ד 

סי' ע"ד אות ל"ה, ושם כתב לאסור בפלאטה שיכולה 

לבשל(, הגאון רבי נסים קרליץ בספר חוט שני )שבת ח"א 

אוסרים גם כן ש שלא הזכרתי,פוסקים ויש עוד  עמ' קכ"ט(.

 בשבת שניצלים ובורקסים על גבי הפלטה.להניח 

בדרך  יש אפשרות –ומי שרוצה להניח על הפלטה 

יכול לקחת מיום שישי מגש חד פעמי, למעוך  .פשוטה

אותו עד שיהיה דק, לתת אותו על גבי הפלטה, זה נחשב 

זה מותר לכל  הפסק ויכול להניח את השניצלים על גביו.

 הדעות כולם.

נייר שר לעטוף את הפלטה באפ פעם מישהו שאל אותי אם

ל אם יכול כסף. אמרתי לו שבנייר כסף זה כמו שהוא ישא

הדבר ברור שדבר  .להניח את האוכל עם סיר על הפלטה

בדרך וגם נייר כסף, העשוי לתת בתוכו לא נחשב הפסק, 

אנשים שמים אותו לא בשביל הפסק אלא בשביל כלל 

 ניקיון, וזה לא מועיל.

י להחמיר בעשרת ימי תשובה שלא ודאי שראולסיכום: 

להניח בשבת על גבי הפלטה שניצלים ובורקסים, וראוי 

וכמו שכתוב 'מהיות טוב אל  ,להחמיר כן בכל השנה כולה

הבאנו כאן כעשרים פוסקים שכתבו לאסור,  .תקרי רע'

ודאי שראוי לצאת ידי חובת כל הפוסקים, ולא להניח בו

 וכדומה. ממש על גבי הפלטה אלא רק על גבי טס

השיעור נמסר כ"א אלול תשפ"א. ניתן ליצור קשר ]
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