
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אדם נהיה חולה הוא מתחיל  כאשרלמה 
מכירים את זה?  לחפש את האמת?

שמישהו נהיה חולה ל"ע הוא מתחיל לחפש 
את האמת. הוא מחפש פתרונות בגוגל. הולך 

חנות טבע לחפש תשובות. נפגש לפתאום 
עם  להתייעץעם רופאים. נוסע לחו"ל 

. פתרונות לרפואהפשוט מחפש  רופאים.
ושהרופא אומר לו שהוא צריך לעבור ניתוח 

א מתחיל מסובך ביותר ל"ע... אז בכלל הו
 דאוג ולחפש תשובות. ופתאום הוא נזכרל

שיש דבר כזה כמו רבנים. הוא נוסע אליהם 
לבקש ברכה. בקיצור הוא מנסה את הכל 
בשביל להיות בריא!  הוא נלחם על חייו. 
אבל הוא שכח דבר אחד! לדבר אם מי 

לשערי למה שמגיע  שעשה אותו חולה!
נלחם על חייו? מדוע אי  הואמוות ל"ע, 

? למה לחכות "חיים"ר לחיות "נכון" שאפש
להיות חולים בשביל "לחיות"? נשמע 
מסובך? החזיקו היטב. כתוב בספרים 
הקדושים שכל מצוה שייכת לאיבר מסוים 
בגוף. ומי שלא מקיים מצוות כפי רצון 
הבורא בסוף ימיו האיבר שבגוף שבו שייכת 
המצווה נפגם, נחלש והאדם נהיה חולה. 

לא קיים שום מצוות אז ואם הוא אף פעם 
כמו שהאדם חוקר   שלא נדע! כמה חבל!

פתאום שהוא נהיה חולה מה לעשות ואיך 
ור מי זה קככה הוא צריך לח –להתרפות 

בורא עולם. כי רק הבורא הוא זה שיכול 
להציל אותו. כמה טוב לשמור מצוות. אדם 

מצוות זה לא דבר רע.  שלשמורלא מבין 
מצוה הוא בורא להפך כל פעם שהוא מקיים 

מלאך שעומד לידו ועומד לשירותו ומגן 
עליו. יום יבוא והוא יכיר את המלאך הזה. 
קוראים לו "מליץ יושר". רש"י )מסכת 
חגיגה דף יג עמוד ב'( מסביר ש "מליץ 
יושר" זה סנגור. בפרקי אבות נאמר שמי 
שעושה מצוה מהווה מליץ יושר לאדם כי 

בכל מקרה  דרך המצוה הזו הוא בורא מלאך.
כרגע אדם לא יכול לראות את המלאכים 

שברא כי אם השם היה מראה לו את 
המלאכים אז איפה הבחירה חופשית. ואז 
כולם היו עושים דברים טובים בשביל 
שיבראו עוד מלאכים טובים מסביבם. ואז 
אין בחירה חופשית. לכן השם הסיר את זה 

ם לעשות טוב או רע תלוי אנו. העניין ימעינ
אסור לאדם אף פעם לשכוח את  ורק בנו. ךא

:  "דע מאין באת ולאן רומל א"מה שחז
אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין 

 –מסכת אבות ג'  –וחשבון!" במשנה אבות 
כתוב: מאין באת, מטפה סרוחה, ולאן אתה 
הולך, למקום עפר רמה ותולעה. ולפני מי 
 אתה עתיד לתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי

רבי עובדיה  המלכים הקדוש ברוך הוא."
מברטנורא מפרש ואומר: "מטפה סרוחה. 

שכבת זרע. ואע"פ שבשעת העבור  תטיפ
אינה סרוחה, שאינה מסריחה ברחם 
האשה עד לאחר שלשה ימים, מכל מקום 
קרי היא טיפה סרוחה מפני שהיא מתחילה 
להסריח מיד כשהיא חוץ למעי האשה. וזה 

סרוחה, ניצול מן  שמבין שהוא בא מטפה
. וזה שמבין שהוא עתיד ללכת ההגאוו

 ההתאוולמקום עפר רמה ותולעה, ניצול מן 
והחמדה אל הממון. וזה שמבין שהוא עתיד 
ליתן דין וחשבון, פורש מן החטא ואינו 
נכשל בעבירה:"  עד כאן לשונו. עיקר 

תוספות יום טוב מפרש: "לאן אתה הולך?  
לבית עולמו הכוונה כאן כי האדם הולך 

ומתקרב אל המיתה כי יום המוות מתקרב 
מהיום שהוא נולד. שמיום שהוא נולד הוא 

תחשבו על  מתקרב והולך אל המיתה:"
משהו כאן... למה בעולם הזה יש שעונים 
ותאריכים? למה בעולם הזה סופרים את 
הזמן... סופרים את החודש.... את היום... 

 מדוע? את השעה... כל שניה... כל רגע... 
י בגן עדן אין שעון! לא יודעים את יהר

השעה שם... הולכים לפי השעון של העולם 
הזה. ובפרט של ארץ ישראל ולא הזמנים 
של חו"ל. דוגמא האריז"ל סיפר פעם אחת 

שהוא ישן במנוחה של שבת שבאותו רגעים 
שהוא ישן לימדו אותו פירושים נפלאים 

א שנה הו 87או  77שאפילו אם היה דורש 
לא היה יכול להגיד אותם בעולם הזה. אז 

כן שמה אין זמן!  אבל העולם הזה שלנו 
עולם הזה יש לנמדד בזמן! ולמה? כי 

התחלה ויש סוף. ולכל דבר שיש התחלה 
ויש סוף נמדד עם "זמן". את העולם הזה 

אדם הראשון ההתחלנו לספור מהיום ש
שנה. עכשיו אנו  6777נולד וסופרים עד  

 . המשיח באיחור.5778בשנת 
אז לאן אדם הולך? הוא הולך בדיוק מאיפה 

חזרה לאדמה. ואין אף אחד  באשהוא 
שיכול להגיד אחרת! והדין וחשבון שמה 
הוא לא פשוט. אם האדם רוצה להינצל 
מיצר הרע ולעבור את העולם הזה בשלום. 
 שישמור את שלושת הדברים האלו ואז הכל

יהיה לו ברור והוא יראה את האמת. אדם 
צריך לשמור את: העיניים, פה, ואכילה... 
כי מי שפוגם בשלשת הדברים האלו קשה 

יש  מנולו לראות את האמת. למשל בעול
טלוויזיות וסרטים, דברים שפוגמים 
ברוחניות של האדם, ואז קשה לאותו אדם 
להתחבר לאמת. וגם מי שאוכל מאכלים לא 

בדם א את הדם. והנפש היא כשרים מטמ
ואת הפה  ואז האמת לא חודרת לו פנימה.

זה הדבר שהכי האדם חוטא בו בקלי קלות. 
זה האיבר שהכי קשה לו לשמור. השיחה 
היא באה מהחלק שבנפש. אם הוא מדבר 
דברי קודש אז הוא בורא מלאך טוב. אם 
 הוא מנבל את פיו אז הוא בורא מלאך רע.

 –מישהו בתשובה אם אתם רוצים להחזיר 
דבר ראשון תגידו לו לשמור על הכשרות 
ולאכול רק דברים כשרים, לשמור את הפה 
ולשמור את העניים ממראות אסורות. זה 
הסוד. כי אם לא אז יהיה לאותו אדם מאוד 
קשה לחזור בתשובה והוא יישאר בחושך 

שנזכה למלא ויפסיד את העולם הבא שלו. 
 תפקידנו ותיקוננו בעולם הזה.

 תשע"ח  003ליון ג
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כל  ?”אמת“למילה  שלו והקשר 9מספר הוא המה 
שקר. חתימתו של  ואדבר בעולם הזה הוא עומד על אמת 

הקב"ה היא אמת )א.מ.ת(. אנו מוצאים אמת בכל דבר. 
 .9 -( בגימטריה שווה ל444ואמת )

 ת א מ

 9 -ל  שווה   441 = 1 +40 +400

 ש ק ר

 6  -שווה ל  600 = 300 +100+ 200

אמת ושקר. ההבדל בין אמת ושקר הוא יש קו דק בין    
קטן. והנה זה בא לידי ביטוי גם באופן שבו המספרים 
נראים. אם אתה הופך אותם הם נראים אותו הדבר. 

זה מאוד קשה לדעת מה נכון ומה אינו לפעמים בחיים 
נכון... מנקודת המבט של גימטריה ההבדל ביניהם הוא 

 . 459. ההבדל הוא קחו למשל שקר מינוס אמת ."קטן"

677-444=459 

 . 459-ל המילה 'קטן' בגימטריה שווהוגם 

העולם כולו עומד על מספרים! מספרים הם הסוד לכל    
היא כל כך מושלמת  4-9 -דבר. מערכת המספרים הינה מ

אינטליגנטי מאוד מאחוריה. אין  בוראשזה ברור שיש 
אדם אנושי על פני כדור הארץ שיכול להמציא אותה. רק 
השם יתברך. כפי שאתם יודעים, המערכת כוללת את 

 . אפס לא נחשב כמספר.9 8 7 6 5 4 3 2 4מספרים 

יציר כפיו של הבורא עכשיו בואו ניקח את האדם הראשון 
: 'אדם' היה האדם המושלם ביותר בכל היצירה יתברך

. הוא היה מאוד חכם ומאוד יפה. הוא גם מייצג אופןבכל 
כפי שרואים אם ו. 9עד  4 -את מערכת המספרים מ

. 45-, זה שווה ל9עד  4-את כל המספרים מ מחברים
שווה  5ועוד  4ו  (.4+ 4+ 47) 45-והמילה 'אדם' גם שווה ל

 . אמת!9-ל

 :9בו נראה עוד כמה דברים נפלאים על המספר 

את אותו מספר:  ןיית, זה 9קח כל מספר ותוסיף לזה 
  44=  9+  5דוגמא 

)זה עובד עם כל מספר( עכשיו קח כל מספר  5=  4+  4 -ו
 .9יצא . הסכום תמיד 9 -כפיל אותו באם ת

 דוגמא:
 9=4+5 -ו ,  45=  5כפול  9

 עוד דוגמא:
 9=7+2 -,  ו27=  3כפול  9

 )זה עובד עם כל מספר(

, זה בסכום של עצמועכשיו קח כל מספר ותפחית אותו    
 .9תמיד יצא 

  9=  8+  4 -, ו48=  4מינוס  22דוגמא: 

 דוגמא נוספת:
  9=  5+  4 -,  ו45=  44מינוס  56

 9=  48=  5652=  27מינוס  5,679 דוגמא נוספת:

 . 9היא אמת. ואמת היא  הקדוש ברוך הואחתימתו של 

 בנוסף:
 277חודשים שהם  9הריון נמשך  חודשים להריון.  9יש 

-שווה ל "הריון"והמילה  האישה יולדת 274-יום. וביום ה
274  

 5ה = 
 277ר =  
 47י =  
 6ו =  
 57ן =  

 274סה"כ = 

. הטבלה של 9צא והדקות שיש ביום י אם תחברו את כל   
. וכולנו יודעים איפה שיש מים יש 9שווה  H20אלמנטים 
 97=  47+  47+  47.  -שווה ל "מים" המילה חיים. ובכן

 .9שהוא 

 :9-המשפט הראשון בעשרת הדיברות שווה ל

ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית 
  ֲעָבִדים

 9-שבת בגימטריה גם שווה ל   

477+2+377=772=9 

 7כל מה שאוכלים בשבת שווה למספר שעוד דבר מדהים 
ִכי בֹו ָשַבת ִמָכל ְמַלאְכּתֹו "יום השביעי לבגימטריה קטנה 

 כגון:. "ֲאֶשר ָבָרא השם ַלֲעׂשֹות

 7דג=
 7בשר=
 7חלה=

 7יין=

. אם תיקחו האדםשם לשימו לב בקשר עוד דבר נפלא:    
ותפחיתו ממנו את  בגימטריה גדולהכל שם עברי 

 9תמיד יצא  הגימטריה הקטנה

 דוגמא:

 9=45=54-9דן=

 9=252=266-44דורון=

 9=642=627-8דורית=

 עובד עם כל שם עברי! 

  

9דברים נפלאים על המספר   



  

 

 

אמןוענית כוונת הברכות  ןבעניי   

ראשי תיבות של פירוש המילה אמן הינה 

 (.מסכת שבת קיט, ב) המשפט "אל מלך נאמן"

. יש להזהר בכל הברכות לאומרם בנחת שלא 1

ילקוט יוסף . ]יבלע אותיות, ולברך בשמחה

 .השכמת הבוקר עמ' תסט[

. מבואר כי השפעת השפע לעולם נעשית על 2

ידי אמירת הברכות בכוונה ומעלת המכוין. 

. ]זהר מי שמברך בכוונה מביא שפע לעולם

פרשת עקב רעיא מהימנא דף רעא ע"א, ביאור מתוק 

 קמד[.-מדבש כרך טו עמ' קמג

. אלא שלא מברכים ונהנים מהעולם הזה 3

בלא ברכה, מורים שאינם נוכחים שהנאתם 

.  ]זהר פרשת עקב ובתם באה להם מהקב"הוט

רעיא מהימנא דף רעא ע"א, ביאור מתוק מדבש כרך 

 קמז[.-טו עמ' קמו

. צריך לשים לב בהזכרת שם ה' ולהגיד 4

ילקוט ]את אות דל"ת בחולם ולא בשו"א. 

 שם עמוד תע[. יוסף

". ]זהר . "גדול העונה אמן יותר מן המברך5

"א, ביאור מתוק פרשת עקב רעיא מהימנא דף רעא ע

המברך והעונה קמו[. -מדבש כרך טו עמ' קמה

אבל מעלת העונה שניהם מקבלים שכר 

'אמן' גדולה מזו של המברך, משום כך יש 

והגם "אמן" יוצא  .לו שכר גדול יותר

בגימטריא חיבור של שני שמותיו של ה', 

 .יאהדונה"י

חוץ מאיפה אין עונה אמן אחר ברכותיו . 6

 .)בית יוסף סימן נ''א(. בסידורים שכתוב לענות

". ]זהר אמן הוא "חותם וקיום הברכה. 7

פרשת עקב רעיא מהימנא דף רעא ע"א, ביאור מתוק 

 קמו[.-מדבש כרך טו עמ' קמה

השומע אחד מישראל מברך אחת מכל  .8

 המתחילתהברכות, אע"פ שלא שמע כולה 

ועד סופה, אף ע"פ שאינו חייב באותה 

ברכה, חייב לענות אחריו אמן; אבל אם 

וס או תינוק, או היה היה המברך אפיקור

אחריו  המטבע הברכות, אין עונגדול ושינה 

 (אורח חיים, סימן רטו, ב) .אמן

( כמו ב' 91"מלת 'אמן' מספרו צ"א ). 9

שמתייחדים כזה  הוי"ה ואדנ"ישמות 

". ]זהר פרשת על ידי עניית אמן יאהדונה"י

עקב רעיא מהימנא דף רעא ע"א, ביאור מתוק מדבש 

זה  מלאך'ו אמןוהגם 'קמו[. -כרך טו עמ' קמה

( וחז"ל אמרו שמכל אמן 91אותה גימטריא )

 נברא מלאך מליץ יושר!

. אדם צריך לענות אמן בחביבות ולא 11

במהירות, "ולכוין על יחוד שמו בשילוב 

שבגימטריא אמן כזה  יהוי"ה ואדנ"

-]ביאור מתוק מדבש כרך יג עמ' סו. יאהדונה"י

 סח[.

. אדם צריך לענות אמן בחביבות ולא 11

במהירות, ובקדיש לומר אמן  "בשילוב 

]כמבואר בשעה"כ דף מא סוף טור ". אידהנו״יה

 שע[.-ב'[ ]ביאור מתוק מדבש כרך טו עמ' שסט

 עניית תכוונ. "מי שאינה חשובה בעיניו 12

]זהר אמן, הרי זה מזלזל בכבוד הקב"ה". 

פרשת וילך רעיא מהימנא דף רפה ע"ב רפו ע"א, 

 קמח[.-ביאור מתוק מדבש כרך טו עמ' שעה

. "מי שזלזל בהרבה אמנים, ולא הרהר 13

אפילו בתשובה, אזי אחר פטירתו יורד הוא 

 שאוללמדור התחתון ביותר בגיהנם הנקרא 

משם  תחתית שהוא אבדון, ואינו עולה

לעולם". אבל אם הרהר בתשובה לפני מותו 

ואפילו לא "הספיק לעשותה, עליו אומרים 

מוריד שאול ויעל." אבל אילו שלא עולים 

הם אילו שלא עשו הרהור בתשובה לפני 

]זהר פרשת וילך דף רפה ע"ב רפו ע"א, ביאור מותם. 

 שעח[. -מתוק מדבש כרך טו עמ' שעה

. "העונה אמן בכוונה הרי זה מקדש את 14

שמו של הקב"ה, ושכרו גדול שאחר פטירתו 

מקבל הארה ותענוג בגן עדנו ממדת 

]זהר פרשת וילך דף רפה ע"ב רפו ע"א, הבינה". 

 שעח[. -ביאור מתוק מדבש כרך טו עמ' שעה

. מה הוא שכרו של העונה אמן בכונה? 15

 "שממתין אחר המברך לענות אמן בכונה...

פותחים לפניו את שערי מעלה... שערי 

התפלות... ותתקבל תפלתם... זהו שכרם 

]זהר פרשת וילך דף רפה ע"ב, ביאור בעולם הזה." 

 שעב[. -מתוק מדבש כרך טו עמ' שעא

. מי שממתין לענות אמן אחר המברך 16

כמו שצריך, אחר פטירתו "נשמתו עולה 

ומכריזים לפניה פתחו שערי הגן עדן 

]זהר פרשת וילך דף רפה ע"ב, ביאור מתוק לפניה". 

 שעב[. -מדבש כרך טו עמ' שעא

. אסור לאדם לומר 'אמן' אם לא שמע 17

. אדם צריך לשמוע על מה הוא  את הברכה

 עונה.

. בגמרא ברכות מ"ז מוסבר שאדם לא 18

זה מי  אמן קטופה. קטופהיענה אמן 

שמשמיט הנון בסופה ונשמע כאומר "אמ". 

 ו.צא ידי חובתאם יענה לא י

. אדם יענה אמן ארוכה כשיעור כדי 19

ל מלך נאמן' ולא יאריך בה -שיוכל לומר 'א

 ]שו"ע קכד, ח[.יותר מדי. 

שהמברך סיים את  לפני. אסור לומר אמן 21

. צריך חטופהאמן הברכה שאז היא נקראת 

 להמתין עד סוף הברכה.

. אסור לאדם לחכות הרבה זמן לומר 21

אמן אמן מסיום הברכה שאז היא נקראת 

]שו"ע )אמן שאינה צמודה לברכה(  יתומה

 קכד, ח[.

העונה אמן לא יגביה קולו יותר מן  .22

 ]שולחן ערוך אורח חיים קכד, יב[.המברך 

. על כל ברכה שאדם שומע שמתחילה 23

"ברוך אתה ה'", צריך לומר  'ברוך הוא 

. ]מרן השלחן ערוך, סימן קכד[. וברוך שמו'

אין לענות ברוך הוא וברוך  למרות זאת

שמו, בברכה שיוצאים בה ידי חובה, כגון 

ברכת הקידוש וההבדלה וברכות קריאת 

נמצא באמצע המגילה וכדומה. אדם ש

אינו עונה 'ברוך הוא וברוך  -התפילה שלו 

 .'שמו

 
 

  

 למה כל כך חשוב להגיד אמן
             



 

 

 הלכות טבילת כלים   

ַאְך ֶאת ַויֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהֹכֵהן ֶאל ַאְנֵשי ַהָצָבא ַהָבִאים ַלִמְלָחָמה זֹאת ֺחַקת ַהּתֹוָרה ֲאֶשר ִצָוה ה' ֶאת ֹמֶשה:  -  המקור מן התורה
ַאְך ְבֵמי ִנָדה ִבירו ָבֵאש ְוָטֵהר ָכל ָדָבר ֲאֶשר ָיבֹא ָבֵאש ַּתעֲ  ַהָזָהב ְוֶאת ַהָכֶסף ֶאת ַהְנֹחֶשת ֶאת ַהַבְרֶזל ֶאת ַהְבִדיל ְוֶאת ָהֹעָפֶרת:

ומבואר כי מלבד ציווי התורה על הכשרת  כג(: -ְוֹכל ֲאֶשר לֹא ָיבֹא ָבֵאש ַּתֲעִבירו ַבָמִים: )במדבר פרק לא פסוקים כא  ִיְתַחָטא
ם שהנדה טובלת בהם, שזה הכלים מבליעת המאכלות האסורות, ציותה התורה גם כן להטביל את הכלים במי נדה, דהיינו במי

 מקוה הטהרה. כמבואר בגמרא מסכת עבודה זרה )דף עה עמוד ב(.

 חיוב טבילת כלים
הקונה כלי סעודה מגוי, חייב להטבילם במקוה. 
ובזה מוציא את הכלים מטומאת העמים ומכניס 

 אותם לקדושת ישראל.
 

 סוגי הכלים
לדעת רבים מהפוסקים טבילת כלי מתכות היא 
מהתורה, אבל טבילת כלי זכוכית, דורלקס 
ופיירקס, אין חיובם מן התורה אלא מדברי 

 חכמים. )ז רנ(
 

הם כלים מפח מצופה בחומר  -כלי אמאייל 
צבעוני או לבן, וצריך להטבילם בלי ברכה. ולכן 
תבניות אפיה, המצופות באמאייל, יטבילן בלי 

אבל אם הן אינן מצופות, יטבילם בברכה  ברכה.
 ככל כלי מתכות. )ה"ה ערב(

 
 פטורים מטבילה. )ז רנז( -כלי פורצליין 

 
פטורים מטבילה. ומכל מקום אם הם  -כלי חרס 

מצופים זכוכית מבחוץ ומבפנים, יטבילם עם 
ברכה, ואם אינם מצופים זכוכית אלא בפנים, 

 יטבילם בלי ברכה. )ז רנז(
 

פטורים מטבילה, ולכן 'מערוך'  -אבן כלי עץ ו
שמרדדים בו את הבצק, אם הוא עשוי מעץ, אין 

 צריך להטבילו כלל. )סימן קכ סעיף ו(
 

פטורים מטבילה.  -כלי ניילון ופלסטיק 
והמחמיר להטבילם בלא ברכה, תבוא עליו ברכה. 

 )ז רס(
 

שמבחוץ הוא עשוי מחומר פלסטיק,  -טרמוס 
ן שאי אפשר להשתמש יטבילנו בלי ברכה, כיו

בבקבוק הזכוכית שבו לבד בלי הפלסטיק. )ה"ה 
 רעז(

 
 כלים חד פעמיים

כלי אלומיניום תוצרת חוץ, העומדים לשימוש חד 
פעמי, ואחר כך זורקים אותם, כתבניות שאופים 
בהם בתנור או מגשיות וכדומה, יש להטבילם 
בלא ברכה, כי אף ששימושם חד פעמי, מכל 

הם. )חזו"ע שבת ב נו. שבת ג מקום שם כלי עלי
 מז(

 
צנצנות של דבש, או בקבוקי יין, או קופסאות של 
קפה נמס וכדומה, שגמר את תכולתם ורוצה 
להשתמש בהם שימוש חוזר, צריך להטבילם. )ז 

 רנב. ה"ה ערב(
 

 מגע ישיר עם האוכל
אין חיוב טבילת כלים אלא בכלי אכילה שהאוכל 

ין האוכל נוגע נוגע בהם ישירות, אבל כלים שא

 בהם ישירות, אינם צריכים טבילה. )ז רסו(
 

שמניחים עליו כוסות שתיה או שמניחים  -מגש 
עליו צלחות שבתוכם עוגות, אינו צריך טבילה, 
כיון שאין האוכל נוגע ישירות במגש, ואפילו אם 
פעמים מועטות מניחים עליו אוכל ממש, פטור, 

 כיון שהולכים אחר רוב שימושו של הכלי.
 

 )הברזל שעליו מניחים את הסיר בבישול( חצובה
טבילה, כיון שאין משתמשים עליה אין צריך לה -

במאכל עצמו אלא על ידי הסיר, ואע"פ שפעמים 
צולים או מחממים עליה לחם ממש, כיון שאין 

 רוב שימושה בכך, אינה צריכה טבילה. )ז רסו(
 

מעיקר הדין אין צריך להטבילו  -מפצח אגוזים 
כיון שאינו נוגע ישירות במאכל. וטוב להטבילו 

 בלי ברכה. )ז רסז(
 

קופסאות שימורים או בקבוקים, אינו  -פותחן 
צריך טבילה כיון שאינו נוגע ישירות במאכל, 

 וטוב להטבילו בלי ברכה. )ה"ה ערה(
 

אין חיוב - מגע ישיר עם אוכל שראוי לאכילה
טבילה, אלא בכלים שהמאכל הנוגע בהם, נאכל 
כמות שהוא. אבל כלים שהמאכל הנוגע בהם אינו 

ה וצריך לבשלו, אינם חייבים ראוי עדיין לאכיל
בטבילה. ולבני אשכנז, טוב להטבילם בלי ברכה. 

 )סימן קכ סעיף ה(
 

אין צריך להטבילו, שאע"פ שנוגע  -סכין שחיטה 
בבשר עצמו, מכל מקום עדיין אין אוכלים את 
הבשר כך, אלא לאחר בישול או צליה. ולבני 

 אשכנז טוב להטבילו. )ז רסו(
 

אין צריך להטבילה, כיון  -מטחנת קפה, פלפל 
שהקפה צריך עדיין בישול. ואע"פ שפעמים 
טוחנים בה מאכלים הנאכלים כמות שהם חיים, 
כיון שרוב שימושה לקפה, אינה צריכה טבילה. 
אבל לבני אשכנז טוב להטבילה בלי ברכה. ומכל 
מקום מטחנה של תבלינים הנאכלים חיים 

 כמטחנת פלפל, מטבילה עם ברכה. )ז רסז(
 

העשויה עם רשת מתכת, אינה צריכה  -נפה 
טבילה, כיון שאין אוכלים את הקמח כמות שהוא 
חי, אבל לבני אשכנז טוב להטבילה בלי ברכה. 

 )ה"ה ערה(
 

שרוב שימושו לירקות הנאכלים חיים  -מקלף 
כגון מלפפונים, גזר וכדומה, צריך להטבילו עם 
ברכה. אבל אם רוב שימושו לירקות שאינם 

חיים כגון תפוחי אדמה וכדומה, אין  נאכלים
צריך להטבילו. ולבני אשכנז טוב להטבילו בלי 

 ברכה. )ה"ה רעד(

 
אם רוב שימושה בפירות וירקות  -פומפיה 

הנאכלים חיים כמו תפוחי עץ, צריך להטבילה עם 
ברכה. אבל אם רוב שימושה בירקות שאינם 
נאכלים חיים כתפוחי אדמה, אין צריך להטבילה. 

 ני אשכנז טוב להטבילה בלי ברכה.ולב
 

שכובשים בהם מלפפונים  -צנצנות כבושים 
חמוצים או שאר מיני ירקות, מטבילן כדין סירים 
שמבשלים בהם, כיון שהם מכשירים ומתקנים 

 את הדבר לאכילה יותר.
 

הנעשה על ידי גויים, חייב  -גביע כסף לקידוש 
 בטבילה עם ברכה, ככל כלי שתיה.

 
 ]שמירה ואחסון[כלי אוצר 

זכוכית שמאחסנים בהם יין, מאחר  -חביות 
ומהחביות שופכים לבקבוקים, ולא שופכים 
מהחביות לכוסות, הרי חביות אלו נחשבות "כלי 
אוצר" ולא כלי סעודה, ויש מחלוקת אם הם 
חייבים בטבילה או לא, לכן מן הראוי להטבילם 
בלא ברכה, או יטבילם עם כלי אחר, שחייב 

בברכה. ואם הם כבדים מאוד וקשה לו טבילה 
 להטבילם, רשאי שלא להטבילם. )ז רנו(

 
ישתדל להטבילם  -מלחיה. קופסאות סוכר, קפה 

עם כלי אחר שודאי חייב, ויברך על הכלי האחר 
 ויפטור את הקופסאות. )ה"ה ערה(

 
 אולר

אולר שרוב שימושו למאכלים, צריך להטבילו. 
אבל אם  ויוציא את הסכין קודם הטבילה.

משתמש בו בעיקר לגזיזת צפרניים, אין צריך 
 להטבילו. )ז רעד.  ה"ה רעד(

 
 כלי חשמל

אם אפשר טוב להחמיר ולהטביל כלי חשמל, אך 
מכיון שעלולים הם להתקלקל, לכך עצה טובה 
ישנה לכלי חשמל ולכל הכלים שקשה להטבילם 
מחמת כובדם וכדומה, שיתן את הכלי במתנה 

שאל ממנו את הכלי להשתמש בו לגוי, ואחר כך י
לעולם, ונמצא שמשתמש בכלי של הגוי, שפטור 
מטבילה. ופשוט שקודם שיתן את הכלי לגוי 

 במתנה, יסביר לו את מעשיו. )ז רסה(
 

 תערובת כלים
כלי שלא הוטבל שהתערב בשני כלים או יותר 
שהוטבלו, טוב שיטבילם בלי ברכה. ובכלי 

ריכם טבילה להצזכוכית, יש להקל יותר שלא 
 כלל. )ז רעו(

מתוך חוברת בהלכה ואגדה כשרות (

)המטבח
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