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 טבילת כלי� סימ� קכ 
 

  
  

 המקור לטבילת כלי� מ� התורה
  

  )לעניי� כלי מדיי�( "כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר" � במדבר לא
, מיותרת' וטהר'המלה : כלומר". הוסי� ל� הכתוב טהרה אחרת: ...אמר רבא" �ב ,עבודה זרה עה

  .ולמדו מזה טבילה נוספת קבועה
דהא ישני! וליבנ� כחדשי! . אפילו כלי! חדשי! במשמע: רבה בר אבוה אמר רב נחמ� אמר" � ש�
  ."ואפילו הכי בעי טבילה, דמו

ומשמע  �) א"ס ע"שו. (צרי� להטביל!... '! כלי סעודה וכו"הקונה מהעכו: וכ� פסקו כל הפוסקי!
  .שאי� חילוק בי� יש� לחדש

דטבילה היא כדי שיצאו מטומאתו של גוי לקדושתו של " הירושלמיפ "ע, טע! הטבילה
  .ז"הטכ "וכ, ז"ה בש� האו"האו כ"וכ, "ישראל

 

  
  

  )סעי� א(? טבילת כלי� דאורייתא או דרבנ�
  

א "הרשב, �"הרמב, ד"תרוהכ� כתבו ג! . משמע שטבילת כלי! דאורייתא בעבודה זרה' מהגמ
  .ד"והראב

מביא  י"שבבפ "עוא. פסק כי טבילת כלי! מדברי סופרי!) ו"ז ה"א פי"הלכות מאכ( �"הרמבא� 
) י"סק( בחידושי הגהותכבר העירו , ! סובר שטבילת כלי! דאורייתא"שכתב שהרמב ב"תוהבש! 
  .ס"! סובר שטבילה מד"והרמב, שיש פה טעות סופר ג"כנהבש! 

הא! צרי� , נת� הגוי לישראל כלי כמשכו�: ביטוי למחלוקת זו אנו מוצאי! בדי� משכנתא
  )7ראה לקמן עמוד (? להטביל

וכ� , מכריע כי טבילת כלי מתכות היא מדאורייתא) בהגהה על סעי� א וסעי� ט( ח"הפר
כלי ' פ שהשוו בגמ"אע, א� כלי זכוכית ודומיה!, בסעי� ט וסעי� יד ע"השומוכיח מדברי 

) ז"סקט( ז"הטכ "וכ. בכל אופ� כלי זכוכית טבילתו היא רק מדרבנ� �זכוכית לכלי מתכת 
  .ש"והפת

  ?הא! צריכי! טבילה) 'ניילו� וכו, פלסטיק(, לגבי חומרי! חדשי!ומכא� באנו לדו� 
י התכה "פירש שהסיבה שזכוכית דומה למתכות היא כיו� שא! נשברת ניתנת למיחזור ע י"רש

ג! פלסטיק וניילו� דומי! לזכוכית בכ� שניתני! , כ"וא. ז"י והט"הבוהביאוהו , ועשיית כלי חדש
  .למיחזור

כ שאר כלי! טבילת� ספק "א, כיו� שזכוכית זה רק דרבנ�, פ שה! דומי!"א� אמרו האחרוני! שאע
  ).בש! רוב הפוסקי! הגעלת כלי�כ בספר "וכ. (דרבנ� ואי� לנו אלא מה שגזרו חכמי!

הרב , ת מנחת יצחק"שו, שערי� המצוייני� בהלכה �אמנ! יש שהחמירו להטביל בלא ברכה 
  .שטרנבו#

  
  

 

  
  

  )א סעי�(שיעור המי� להטבלת כלי� 
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כל 'דאמר קרא : אמר רבא�? מ"מנה. וכול� צריכי� טבילה בארבעי! סאה: תנא � ב,עבודה זרה עה
מי! �? ל במי נידה"מה ת... הוסי� ל� הכתוב טהרה אחרת' דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר

אי : 'במי נדה'ואצרי� למכתב ' וטהר'ואצרי� למכתב . הוי אומר ארבעי! סאה, שנדה טובלת בה!
א הערב שמש "הו', במי נדה'ואי כתב רחמנא . 'במי נדה'כתב רחמנא , א וטהר כל דהו"הו' וטהר'כתב 

  .לאלתר', וטהר'כתב רחמנא , כבנידה
ובלבד שיכסה את הכלי , פ שלכלי! להעלות! מטומאה לטהרה מספיק כלדהו במעיי�"אע � 'תוס

ובעינ� , חידוש הוא, בילת כלי מדיי�לעניי� ט, )במקוה צרי� ארבעי! סאה אפילו לכלי!(, בפע! אחת
  .ת"א בש� ר"בתשובת הרשבכ "וכ. ארבעי! סאה א� במעיי�

לעיל שעושה צריכותא להוכיח ' ועיקר ראייתו מהגמ', חילק ג! הוא כדברי התוס ק"הסמ
  .שלכלי מדיי� צרי� ארבעי! סאה בכל מקרה

שאי� להחמיר בטבילה זו טפי מבטבילת ! ולא נהירא'ק וכתב עליה! "הביא את דברי הסמ הטור
  .'טמאה דלא ידעינ� לה! אלא ממנה

הרי בסימ� רא הסכימו : ועל זה הקשה, הכוונה היא טבילת נדה' טבילת טמאה'הבי� שי "הב
כ איזו חומרא "וא, ס ה� במקוה וה� במעיי�"שבטבילת נדה צרי� מ והטור ש"י והרא"ר

שהטור סובר שנדה טובלת במעיי� כ נאמר "אא? נוספת יש בכלי מדיי� יותר מטבילת נידה
  !כ זו סתירה"וא, בכלשהוא

ק שסובר "ניסה ליישב את דברי הטור בכ� שטע� שהטור שאל אליבא דסמ הדרכי משה
  .שבנידה מועיל כלשהוא במעיי�

אלא , אי� הכוונה לטבילת נדה' טבילת טמאה': יישב אחרת את דברי הטור) ב"סק( ז"הטא� 
בלי ' וטהר'שכיו� שבכלי מדיי� כתוב רק , תמיהת הטור היתה. לטבילה של כלי! טמאי!

כיצד יתכ� שבכלי  �שהטהרה שלו היא במי! , והפירוט הגיע מטבילת כלי טמא, פירוט נוס�
  ?וכא� הנגזר יהיה חמור יותר, טמא שהוא המקור יספיק מעיי� כלשהוא

  .ס ה� במקוה וה� במעיי�"פסק שצרי� מ) סעי� א( ע"השו
  : שני דיני! א"החכהוסי� בש! ) ד"קס �ג "סק( ש"פת

  .לעניי� טבילה אי� טבילה לחצאי�, בניגוד להכשר כלי! שנית� להכשיר כלי גדול לחצאי�. א
בשעת הדחק מותר רק כלי זכוכית שה� מדרבנ� א� לא כלי מתכות שלרוב  �טבילה בשלג . ב

  .הפוסקי! ה! דאורייתא

 

  )יגיב, סעיפי� ב(חציצה בטבילה 
  )סעי� ב(דר# החזקת הכלי בשעת הטבילה 

 �וא! הדיח ידיו במי! . טמאי! �האוחז באד! ובכלי! ומטביל!  � ה"ח מ"משנה מקואות פ
  .ק"ופסקו כל הפוסקי! כת". ירפה כדי שיבואו בה! המי!: שמעו� אומר' ר. טהורי!

  :ש"ק לר"נחלקו הראשוני! בהסבר המחלוקת בי� ת
ולכ� לא , ק גוזרי!"לת: א! גוזרי! רפוי אטו שאינו רפויש היא ה"ק ור"מחלוקת ת � �"רמב, �"רמב

ואז אפילו יהדק , )מ להטפיח"טופח ע(אלא צרי� להדיח ידיו ויהיו חיבור למקוה , מועיל שירפה ידיו
  .ק שמחמיר"הלכה כת. ולכ� יכול להרפות ידיו או ללחלח ידיו במי!, ש לא גוזרי!"לר. ידיו חזק

ק מועילה הדחת "לת: המחלוקת היא הא! מועילה הדחת ידיי! לחוד � �"רמב, ש"רא, א"רשב
אלא צרי� ג! , ש הדחת ידיי! לחוד לא מועילה"ולר, כ��ובלבד שלא יהדק בכח כל, ידיי! לחוד
  .ק שמיקל"והלכה כת. להרפות ידיו
  ,ש"ק לר"הסבר המחלוקת בי� ת: מבאר שיש פה מחלוקת כפולה) ז"סקכ, סימ� קצח( ז"הט

א ג! א! "ולפי הרשב, � א! הדיח ידיו יכול א� להדק בכח"! והרמב"מבלפי הר: ק"ודעת ת
  .כ בכח"הדיח ידיו אסור שיהדק כ

  .א"ומשמע כרשב, פסק שמועילה הרפיית ידיי! או הדחת ידיי! קוד!) ב,כח וכ� קכ,קצח( ע"השו
  .א! הדיח ידיו לא יהדק בכח אלא יאחז כדרכו, א"כיו� שפסק כרשב �) ז"סקכ, קצח( ז"ט

ולכ� פסק הוא שלא מועיל , � ופסק כדעת יחיד"! והרמב"ע שעזב את הרמב"תמה על השו ח"הב
כא�  �פ שבדר� כלל לא גוזרי! רפוי אטו שאינו רפוי "ואע. רפיו� ידיי! אלא דוקא לחלוח ידיי! קוד!

  )ו"וקכ סק, ה"קצח סקל( #"השוכ� משמע שפסק . יש מקו! לגזור יותר, כיו� שאד! בהול על כליו
וכ� , א"ש והטור הסכימו לדעת הרשב"שהרי ג! הרא, ח"ע ודחה טענת הב"פסק כשו ז"הט

  .ואולי אפילו אינו מקפיד, כי זה רק מיעוט ומקפיד, מכיו� שזה מילי דרבנ�
ג! (הביא אפשרות שאולי בכלי מדיי� יש מקו! להקל יותר ) ה"סק( ש בש� תפארת למשה"בפת

א� , א! נכשיר דבר שאינו כשר יעבור על איסור, והסיבה היא שבכלי טמא ובנדה) ! ודעימיה"לרמב
  )6עיין עמוד (! בכלי מדיי� ג! א! לא עלתה טבילה אי� איסור במאכל בדיעבד

  )סעי� ב, א"רמ(? באילו מי� צרי# ללחלח ידיו
א� במי! תלושי! , לחלוח ידיו מהני דוקא א! זה במי המקוה � בש� המרדכי) ב"סק( דרכי משה

  .א"הרמפ "וכ. לא
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  :וראיותיה!, טועני! שאי� לחלק בי� מי! תלושי! ומי המקוה) ז"סק( א"והגר) ד"סק(ז "הטא� 
כ לחלח ידיו ולא "אא, עכשיו המי! האלו תלושי!, הרי ג! א! מלחלח ידיו במי המקוה. א

  .וזה לא כתוב, הוציא!
ולכ� מספיק , י השקה"כל הצור� בלחלוח ידיי! הוא כדי שיהיה חיבור למקוה ע. ב

שבדברי! כבדי! אי� כלל חיבור ולכ� צרי� שיקדימו מי  � המרדכיוז ג! כוונת . בתלושי!
  .וכ� פסקו לדינא. א� בדברי! שיש ביניה! חיבור מספיקי! ג! מי! תלושי!. המקוה

 
 

  )סעי� יב(? הא� צרי# להטביל� ידות הכלי� 
הא לאו בפליטת איסור תליא  � דמה לי ידיו מה לי בית תשמישו, צרי� להטביל ידות הכלי! � מרדכי
  .ע"השופ "וכ. דהא אפילו חדשי! צריכי� טבילה, מילתא

  

  )סעי� יג(חלודה 
  .מכא� שצרי� להעביר את החלודה �' א� את הזהב ואת הכס�' � ספרי
צרי� להעביר את החלודה כיו� שמקפיד עליה והוי כמיעוט  � ר"� ושא"ש ר"רא, א"הג, ג"סמ

  . שמקפיד עליו ומהוה חציצה
  .לא עלתה טבילה, א! לא העביר � ז"או

הוי כמיעוט שאינו מקפיד ולא , א! ניסה להעביר כל החלודה ונשאר קצת � ש"כלבו בש� ר
  .ע"השופ "וכ, הוי חציצה

 

  )זד, סעיפי� א(? אילו כלי� חייבי� בטבילה
 

  )סעי� א(סוג הכלי 
את הבדיל ואת העופרת א� את הזהב ואת הכס� ואת הנחשת ואת הברזל " � כב,במדבר לא

  ".כל אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר
' ל ההוא מרבנ� ור"א. סבר להטבילה, !"רב יצחק בר יוס� זב� מנא דמרדא מעכו � ב,עבודה זרה עה

הני כלי : אמר רב אשי. כלי מתכות אמורי� בפרשה �יוחנ� ' לדידי מפרשא לי מיניה דר: יעקב שמיה
חד . פליגי בה רב אחא ורבינא �קוניא . ככלי מתכות דמו, זכוכית הואיל וכי נשברו יש לה� תקנה

  .והלכתא כסופו. וחד אמר כסופו, כתחילתו: אמר
  .תחילתו כלי חרס וחופי� אותו בחופיא של אבר: קוניא � י"רש

ועיין לעיל (זו כתבו כל הראשוני! שרק כלי מתכות צריכי! טבילה וכלי זכוכית ככלי מתכות ' פ גמ"ע
סעי� (ע "הטור והשופ "וכ, )וכן לגבי חומרים חדשים, אם כלי זכוכית טבילתן מדאורייתא 1עמוד 

  ).א
ולכ� כלי חרס המצופה באבר חייב , נפסקה הלכה שהולכי! כסופו' בגמ, לגבי כלי קוניא

  :נחלקו הראשוני! באיזה אופ� ציפוי מדובר. טבילה
א� א! . דווקא א! מחופה מבפני! אז צרי� טבילה כיו� שמשתמש בצד המתכת � ש"רא', תוס

  .לא בעי טבילה �מחופה מבחו& 
הסיבה היא . ה שכ� נוהגי!"כ האו"וכ. ג! א! מחופה מבפני! צרי� טבילה בלא ברכה � ק"סמ

  .שהציפוי הוא רק לנוי
  .דחכמי! לא חילקו, בי� מצופה מבפני! ובי� מצופה מבחו& בעי טבילה � ה"ראבי

  .בלא ברכה בכל מקרה להטביל� � רבינו פר'
  .בלא ברכה, וא! רק מאחד הצדדי!, א! מצופה מבפני! ומבחו& יש לטבול בברכה � ד"� בש� מ"ר

  :להלכה
  .ש"וכרא' פסק כתוס) א"ס( ע"השו
  . ק"פסק כסמ א"הרמ
וכתב שכ� פסק , הביא את המרדכי שמצרי� טבילה בלא ברכה ג! א! מחופה מבחו&) ד"סק( #"ש
  .� עצמו"ח וכ� נראה שפסק הש"הב

  .עדי� שיטביל ע! כלי המחוייב בברכה, שכל פע! שכתוב טבילה בלא ברכה, �"והוסי� הש
  . כלי פורצלא� כיו� שאי� לה! תקנה אי� חייבי! בטבילה כלל � '"ש בש� שאילת יעב"פת

  )הסעיפי� ד(ייעוד השימוש בכלי 
  .סעודה אמורי� בפרשהכלי : ל"א! אי הכי אפילו זוזא דסרבלא נמי: מתקי� לה רב ששת � ב,ז עה"ע

  :נחלקו הראשוני! בהגדרה זו. זו מוכח כי הכלי! החייבי! בטבילה ה! רק כלי סעודה' מגמ
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כירה ששופתי! עליה קדירה אינה צריכה טבילה וכ� פטפוט אינו צרי� טבילה כיו�  � י"הגמ, ק"סמ
 א"הגוכעי� זה כתב . א� גריל צרי� טבילה, שאינ! נוגעי! במאכל עצמו, שאינ! מוגדרי! כלי סעודה

א� כיסוי של סיר , צ טבילה"א �וכ� ששמי! על היורה לכסותה , כלי ברזל שכופי� על הלח! לאפותו �
  ).הקריטריו� הוא נגיעה במאכל עצמו. (בעי טבילה

  .סכי� של שחיטה לא צרי� טבילה � מרדכי
� בו צרי� עדיי� הברזלי! שמתקני! בה! את המצות לא בעי טבילה הואיל והדבר שמתקני � ה"או

הקריטריו� הוא שלאחר התיקו� יהיה . (צרי� טבילה) עורות(=אבל סכי� המיוחד לקלפי! . תיקו�
  ).ראוי לאכילה

וטוב . ה סכי� שמפשיטי� בו את העור"נהוג לטבול סכי� של שחיטה וה � ש"ה בש� מהר"הגהות או
  .להשתמש בסכי� זו קוד! לאכילה

  :להלכה
ובסעי� ה פסק כמרדכי שבסכי� . ק שצרי� שהכלי יגע במאכל"הביא את דברי הסמ) סעי� ד( ע"השו

  .אי� צרי� טבילה כלל�שחיטה ושפושטי� בו 
". וטוב להטבילו בלא ברכה"וכתב ', יש חולקי�'ש בש! "ה בש! מהר"הביא את הגהות או א"הרמ
אינו צרי�  )'הברזלי! של המצות וכו(ה שכל מה שצרי� עדיי� תיקו� "כ הביא את דברי האו"ואח

  .טבילה
שלגבי סכי� שחיטה כתב לטבול בלא ברכה ולגבי , א"והקשו האחרוני! סתירה בדברי הרמ

  ?!והרי שניה! מחד טעמא, ברזלי! כתב שלא בעי טהיל
ולכ� , א מחמיר שג! דבר שאינו מכשיר לאכילה מיידית צרי� טבילה בלא ברכה"הרמ � ז"ט

. וכ� המספריי! של ירק צריכי! טבילה בלא ברכה, ג! הברזלי! צריכי! טבילה בלא ברכה
א החמיר להצריכה טבילה "הרמ, שסכי� של שחיטה שאסור לאכול בה שו! דבר �והראיה 

  . א� שעדיי� צרי� לתק� המאכל
ולכ� בברזלי! ומספריי! של , א לא מחמיר בדבר שאינו מכשיר מיידי לאכילה"הרמ � #"ש

הוא כיו� שסכי� של שחיטה אפשר , ל שחיטהומה שהחמיר בסכי� ש. ירק לא צרי� טבילה
� סובר שסכי� של שחיטה מותר "הש. (להשתמש בו למאכל אחר שבו יכשיר לאכילה מייד

  .)בשימוש
ז כיו� שזה חלק "לט: ז היא למשל במטחנת קפה"� לט"מ בי� הש"הנפק � א"רעק

� כיו� שאי� זה מכשיר מיידי ואי� "ולש, מתהלי� ההכשרה צרי� טבילה בלא ברכה
  .לא בעי טבילה �אפשרות להשתמש למאכל אחר 

ז הסיבה היא "לט. פסק שריחיי! של פלפלי� א! יש בה! ברזל צריכות טבילה) ז"ס(א "הרמ
  .� צרי� לומר שנית� לאכול מייד"ולש, כיו� שזה חלק מהתהלי�

  .כדי לקבוע את הגדרת הכלי הולכי! לפי רוב תשמישו � בש� שב יעקב) ו"סק(ש "פת
פ שה! כבדי! "יורות גדולות שמבשלי! בה� שיכר צריכות טבילה אע � א"בש� חכ) א"סק( ש"פת

. ומה שסומכי! העול! שלא לטבול אות! זה בגלל שהשיכר לא ראוי עדיי� לשתיה. ומחוברי! לקרקע
  )ז"ומוכח שהבי� כט! (א� עדיי� אי� זה גרוע יותר מסכי� של שחיטה

  :כלי אחסו�
  .אי� צריכי! טבילה כיו� שאינ! נחשבי! כלי סעודה � י מלודיא"א בש� מהר"רעק
  .א� רק כלי מתכות שודאי צריכי! טבילה ולא כלי חרס מצופי!, צריכי! טבילה � ה"או

  .פשוט שאי� צריכי! טבילה � יד אפרי�
  

  )סעי� ח(? הא� נחשבי� כלי סעודה, הלוקח כלי לסחורה
  .לא צרי� להטביל �סעודה  ולא לצרכי, א! לקח כלי כדי לחתו� בו קלפי! � א"הג

פ "וכ. לא צרי� להטבילו) כגו� בעל מסעדה(משמע שישראל שקנה מגוי כלי לסחורה  � י"ב
אי�  �מ להשתמש בו עצמו לצור� אכילה אלא לסחורה "שא! לקח כלי מגוי שלא ע ע"השו

  .צרי� להטבילו
  .א� אפילו שימוש ארעי לצור� סעודה אסור לו לעשות בלא טבילה � א"רמ

  :באחרוני! מצאנו כמה התייחסויות לגבי בעל מסעדה הא! חייב להטביל כליו
כיו� שזה לסחורה וכל האיסור להשתמש בכלי שלא הוטבל הוא רק  � מנחת יצחק, דרכי תשובה

  .אי� צור� להטביל �מדרבנ� 
  .יש להחמיר להצריכ! טבילה, א! קונה כלי! מגוי כדי להאכיל! לישראל � לבוש, שלמה קלוגר' ר
  .וא! רוצה להחמיר על עצמו יטביל בלא ברכה, אי� צור� להטביל �) ד"ד סמ"ד ח"יחו(ע יוס� "גר

 

  )זסעיפי� ו(הרכב החומר 
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נחמיה סובר שלא הולכי! בתר מעמיד ' ר: נחלקו הא! הולכי! בתר מעמיד בטומאה � ב,שבת טו
  .ורבנ� הולכי! בתר מעמיד

  :ונחלקו הראשוני! לעניי� טבילה
ולכ� בכלי . בטבילה לא הולכי! בתר מעמיד אלא בתר הצד שמשתמשי! בו � ק"סמ, ש"רא', תוס

הצרי� שיהיו מצופי!  �"והר, )בלא ברכה(צרי� טבילה רק א! מצופה מבפני!  )3עיין עמוד ( קוניא
  .ג! מבפני! וג! מבחו&

מעמיד ממתכת א! ה, פ שהכלי עשוי מע&"אזלינ� בתר מעמיד ולכ� אע � ה"ראבי, � מרוטנבורג"מהר
  .צרי� טבילה

ד "אי� צרי� טבילה א� למ, כתב שבכלי ע& שיש לו חישוקי� של ברזל המעמידי! אותוהטור 
  .דאזלינ� בתר מעמיד

כיו� , צרי� טבילה) ל"המקרה ההפו� לנ(כוס של כס� המחובר בכלי ע& " � ק"טור בש� סמ
  ."ויש מחמירי� להטבילו בלא ברכה. ג דמעמיד"אע, אבל מבחו& לא. שמשתמש בשל כס�

! "יש מחמירי� החוששי! לשיטת המהר, פ שאי� אנו חוששי! למעמיד כלל"אע � י"ב
  .ומצריכי! בשני המקרי! טבילה בלא ברכה

י מתכת אי� צרי� טבילה כלל ואי� "שכלי ע& המועמד ע, פסק כטור ל"המהרי �דרכי משה 
  .פ"הרפ "וכ, כההורה להטביל בשניה! בלא בר ה"האוא� . חוששי! כלל למעמיד

 
  :להלכה
ובסעי� ז פסק שכוס ) כטור(פסק שכלי ע& שיש לו חישוקי ברזל לא צרי� טבילה כלל ) סעי� ו( ע"השו

  !ע"י לשו"ויוצא אפוא סתירה בי� הב!) ומשמע בברכה(של כס� המחובר בכלי ע& צרי� טבילה 
ומה שהצרי� בכלי כס� מחובר , בכלי ע& וחשוקי ברזל צרי� טבילה בלא ברכה, נ"אה � #"ש

י שלא "א� בב. ורק חיבוריו מע&, מדובר שכוס הכס� מתוק� כהלכתו, בע& טבילה בברכה
  .ובלא הע& לא היתה כוס, הצרי� ברכה עסק בכוס שהע& ממש מעמידה

וכ� , כטור, אי� צור� בטבילה כלל) כלי ע& ע! חשוקי ברזל(במקרה הראשו�  � ז"ט, ח"ב
ק ואת היש מחמירי� אי� הכוונה להחמיר במקרה "את הסמ ומה שהטור הביא. ע"כוונת השו
ק עסק בכגו� שהכלי כס� נמצא בתו� כלי ע& ונראה הע& מבפני! "אלא שהסמ, של כלי ע&

ויש מחמירי� שאפילו כלי . וכא� הולכי! בתר התשמיש וצרי� טבילה וברכה) והע& מעמיד(
ואכ� . הע& בתו� כלי הכס� ונראה קצת הכס� מבפני! שג! בזה מצריכי! טבילה בלא ברכה

א� מתו� פסקו שפסק במקרה של , י הבי� בתחילה שהיש מחמירי� מוסב א� על הרישא"הב
  .ל"משמע שחזר בו מהבנתו הראשונית והסכי! להסבר הנ, כוס כס� שצרי� טבילה וברכה

  .ריחיי! של פלפלי� שבתו� הע& יש ברזל קבוע צרי� טבילה � מרדכי
אבל משפ� של ע& ויש בשפתו ברזל דבלא , בה! הברזל הוא עיקר הכליש, דוקא ריחיי! � ה"או

  .א"הרמפ "וכ. בטל הוא אצל הכלי ולא צרי� טבילה �הברזל יכול להשתמש 
  
  

 
 

  )סעי� ג(ברכת הטבילה 
 

על טבילת 'ויש מברכי� ', על טבילת כלי!'ויש מברכי� ', על הטבילה'יש לבר�  � �"מרדכי בש� רשב
  .'כלי מתכות

  .ע"השופ "וכ. 'על טבילת כלי!'וא! מטביל שני! או שלושה ביחד יאמר ', על טבילת כלי'יבר�  � טור
  .'על טבילת כלי מתכות'יש לבר�  � ה"ח בש� או"ב, #"ש
  .פוסק לבר� על הטבילהז רונקיל "והמהר' על טבילת כלי!'יש לבר� רק  � ז"ט

 
 
 
 

  )טוסעיפי� יד(? י מי מועילה טבילה"ע
 

  )ד"סי(קט� 
. טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה: אמר רב יהודה אמר רב: נדה שנאנסה וטבלה" � א,חולי� לא

עוו� כרת ' לרב דאמר טהורה לביתה וכו: ל רבא לרב נחמ�"א. יוחנ� אמר א� לביתה אינה טהורה' ר
  ."וחולי� לא בעו כוונה, בעלה חולי� הוא: ל"א! ?הותרה איסור מיתה מבעיא
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  :נחלקו הראשוני! בפסק ההלכה
  .הלכה כרב שחולי� לא בעו כוונה � ג"סמ, �"רמב, ח"ר

  .אשה צריכה כוונה בטבילה � רוקח, א"הג, ירוח�' ר, א"רשב
  .ח"! והר"פסק לקולא כרמב) סימ� קצח( ע"השו
  .א"א והג"כתב להחמיר לכתחילה כרשבא "והרמ

א� , שזה מדאורייתא שאי� לשלוח קט� לטבילת כלי! כיו� ד"תרוהלעניי� טבילת כלי! כתב 
א! מטביל קט� בפני גדול מועיל א� לשיטת המחמירי� כיו� שקט� בר כוונה א! עומדי! על 

ויכ� שטבילה זו . ואז יוכל לטבול ג! בלא גדול על גביו, וכ� נית� ללמדו שיכוו� בטבילה, גביו
  .כיו� שנלמדה מגזירת הכתוב לא בעי כוונה כלל

  :להלכה
  .אי� מאמיני! לקט� בטבילת כלי! �) סעי� יד(ע "שו

  .א� א! טבל וגדול על גביו הוי טבילה � א"רמ
משמע שתפס תירו& אחרו� עיקר , א לא נת� את הפתרו� ללמדו"מכ� שהרמ � ז"ט

  .שכא� לא בעי כונה כלל
. אינו נאמ� כיו� שהוא בחזקת איסור, א� בכלי זכוכית שכל טבילת� מדרבנ� � ג"ש בש� סמ"פת

כית ומתכות היא שבכלי זכוכית א! הגיע ליג שני! אי� צרי� לבדוק א! הביא שתי מ בי� זכו"והנפק
  .ובמתכות צרי� לבדוק, שערות

  .א� בכלי מתכות אי� צרי� לבדוק א! הביא שתי שערות � ש"פת

 

  )סעי� טו(גוי 
  .י גוי מותר"להטביל כלי! ע � �"תשובות הרמב

  .כמו בקט�, דוקא א! ישראל ראה שטבל � א"דרכי משה בש� תשובת הרשב
  :והסיבות) לשו� דיעבד(י גוי עלתה לו טבילה "הטובל כלי! ע" � א"תשובות הרשב

  .כל לחולי� לא בעי כוונה. א
  .לגבי טבילת כלי! לא בעי שליחות ולכ� אפילו טבילת גוי מועילה. ב
  . נהשלא נחשב כאונס אלא ככו) נת�' דלא כר, בחולי�(לא גרע מרוצה להקר שמועיל לרבנ� . ג

  .ומשמע בדיעבד, א שעלתה לו טבילה"נקט לשו� הרשב ע"השו
ע כמו בסימ� "ז פסק ג! השו"ועפ, א הול� כא� לשיטתו שכל לחולי� לא בעי כוונה"הרשב � ח"הב

  .ג! כא� יהיה צור� בכוונה ולא תועיל טבילת גוי או קט�, א� אנו שהחמרנו ש! שצרי� כוונה. קצח
יוחנ� וכא� בכל זאת היקל מסיבות ' יוחנ� פסק לחומרא כר' א במחלוקת רב ור"הרשב � ז"ט, #"ש

שההיתר , ז"ועוד כותב הט. א לא נחלקו פה"ע והרמ"מה ג! שהשו, ולכ� נית� לסמו� עליו, אחרות
ז א! "ולפי. �"י גוי אינו רק בדיעבד אלא א� לכתחילה כיו� שמקור הדברי! הוא מהרמב"להטביל ע

ח לשאר "מ בי� הב"וזו תהיה הנפק. (אי� צור� בטבילה נוספת, נפלו כלי! למי! קוד! טבילה
  ).אחרוני!

  

 

  )סעי� טז(השתמש בכלי ללא טבילה 
ית� הכל לגוי במתנה ויחזור וישאלנו ממנו והוי , ט"ש או מערב יו"מי ששכח ולא הטביל מע � מרדכי

  .ע"השופ "וכ. כשאול מ� הגוי דאי� צרי� טבילה
  .]התירו לעשות כ�, כיו� שזה צור� שבת �) ב"סקי,ח שכג"או( א"מג[

  .א"הרמפ "וכ. תיקו� זה אפשר לעשות א� בחול במקו! שאי� מקוה מצוי � י"ב
א� א! מתכנ� שכלי זה ישתקע אצלו זמ� רב כבר נראה , תקנה זו היא רק לפי שעה � ז"ט

  .וצרי� טבילה בלא ברכה, כשלו
  .הערמהחולק על כל ההיתר הזה כיו� שנראה כש "ובתשובות הרשב

א! זהו כלי שיכול למלא בו : ש להטביל"כתב תקנה אחרת למי ששכח בע) ז,ח סימ� שכג"או( א"הרמ
  .ימלאנו ממי המקוה, מי!

  

  אופ� מוחזקות הכלי הצרי# טבילה
  )סעי� ח(כלי שאול או מושכר 

  .אבל שאולי� לא, לא שנו אלא בלקוחי� וכמעשה שהיה: ר נחמ� אמר רבה בר אבוה"א � ב,ז עה"ע
  .די� שכורי� שוה לדי� שאולי� � א"רשב
! ועדיי� לא "שקנה כלי מעכו, ישראל ששאל כלי מישראל אחר � �"ש בש� רשב"רא', תוס

  .צרי� להטבילו לפי שכבר נתחייב בטבילה בידי הראשו� �הטבילו 
 �והשאיל לישראל אחר ) או לסחורה(א! הישראל הראשו� לקח כדי לחתו� קלפי!  � א"הג

  .לפי ששאולי� ה! אצלו, שני להטביללא צרי� ה
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א� א! , דוקא בגלל ששאולי� אצלו לא בעי השני טבילה � י בי רב"י בש� מהר"ב
  .צרי� טבילה �היו קנויי! אצלו 

  .כיו� שאלו כלי סעודה, פ שרק שאול אצלו"השני צרי� להטביל בכל מקרה אע � ה"או
  :להלכה
  .א"הרמפ "וכ, )י בי רב בש! יש מי שאומר"והביא את המהר(, י בי רב"ומהר' פסק כתוס ע"השו

אסור לו להשתמש לאכילה א� , שא! הראשו� לקח לסחורה או לחתו� קלפי! א"הרמומעיר 
  . בדר� עראי קוד! שיטביל

  .א� לשאר תשמישי! מותר לו ללא טבילה � #"ש
  .ופוסקי! לטבול השני בכל מקרה בלא ברכה או ע! כלי אחר, ה"חוששי! לאו � ז"ט, #"ש
שטבילת� , ה זה רק בכלי מתכות"ז כאו"� והט"כל החומרא של הש � א"ש בש� בנ"פת

, אורחי!, ובשאר כלי! יש להחמיר רק כשאי� הפסד מרובה. מדאורייתא לחלק מהפוסקי!
ה "ממילא חולק על האו ח"שהפר כיו� ', או שיש חשש שיישברו וכו, סעודה גדולה, ערב שבת
  .א לא הביאו"וכ� הרמ

 

ד סימ� "ד ח"יחו(אכילה במסעדה שאינה מטבילה כליה 
  )מד

 
אינו חייב  �כיו� שבעל המסעדה לוקח הכלי! לסחורה , א"ע ורמ"אליבא דשו, לפי האמור לעיל

שחששו , ז"� והט"א� לפי הש. ולא צרי� להטביל, הרי שהכלי! שאולי! אצלו, וזה שאוכל, להטביל
� "דחו דברי הש) ועוד מקור חיי�, ש"ערוה, ח"פר(א� כיו� שרוב האחרוני! . צרי� להטביל �ה "לאו
א� א! בעל המסעדה . הרי שנית� לסמו� ולהקל ולאכול א� א! ידוע שאינו מטביל כלי!, ז"והט

כא� כבר חייבי! הכלי! בטבילה קוד! האכילה , או שאד! מתארח בבית חבירו, אוכל בעצמו בכליו
שמ� הראוי לבעל מסעדה של יהודי! להטביל לבוש , שלמה קלוגר' רמ כתבו כמה אחרוני! "ומ(

  )כליו ויעשה זאת בלא ברכה
  
  

 

  ?הא� הקונה בקבוקי שתיה צרי# להטביל�
 

  :מצינו כמה סברות להקל
  .כיו� שזה נקרא שב ואל תעשה ולא שימוש �אי� חייב לשפו� המשקה ולהטביל . א
  .ב כשואל הכלי או שוכרוממילא נחש, )כדי לא לעבור על איסור(אי� דעתו לקנות את הכלי . ב
  

 

  )סעי� ט(משכו� של גוי ביד ישראל 
 
, ! כסא דכספא"אבא משכ� ליה עכו: אמר מר בר רב אשי�? משכנתא מאי: אבעיא להו �ב ,ז עה"ע

! "אי משו! דחזי לעכו, ולא ידענא אי משו! דקסבר משכנתא כזביני דמיא. ואטבליה ואשתי ביה
  .שדעתיה לשקועיה

  .וכיו� דלא אפשיט� מטבילי� למשכנתא בלא ברכה או יחד ע! כלי אחר � 'תוס
  :'ונחלקו הראשוני! והאחרוני! באיזו מציאות הסתפקה הגמ

צרי� טבילה �א� א! לא ידוע מה דעתו , ודאי בעי טבילה, א! ידוע שהגוי רוצה לשקועיה � טור', תוס
  .מספק

צרי� טבילה שמא משכנתא  מסתפקה במקרה שידוע שאי� רצונו לשקועיה ואז' הגמ � ח"ב, י"ב
  .כזביני

פ "וכ. והקשה על דעת הטור', וכ� עיקר'י "כתב על דברי הב ז"והט', נקט כטור וכתוס #"הש
  .ח"הפר

  :בעיקר הדי� נחלקו הראשוני!
  .כוס משכו� אינה צריכה טבילה כיו� שטבילה דרבנ� והספק הוא ספק דרבנ� � �"הרמב

  .ע"השופ "וכ. צרי� טבילה בלא ברכה או יטבילנו יחד ע! כלי אחר � שאר ראשוני�
לא בעי טבילה  �כ א! זה משכו� "א! מדובר בכלי זכוכית הרי שטבילת� מדרבנ� וע � ח"פר

  .כלל
צרי� טבילה  �כ נשתקע אצלו "שא! הטביל בהתחלה מספק ואח � י בש� תשובה אשכנזית"הבכתב 

  .ניה דמי וכעומד ברשות הגוי דמיכיו שמתברר למפרע שטבילה ראשונה כלא זב, נוספת בלא ברכה
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כ הוסי� לו הישראל מעות וקנה ממנו דאדעתא דהכי "לא צרי� טבילה נוספת אא � ה"מ בש� או"ד
  .לא טבלו לכתחילה

  .י"הביא בפשטות דברי הב א"הרמ
  .ה"הביא את דברי האו #"והש

ולכ� א! חזר ופדאו לא , א! הישראל מישכ� ביד הגוי לעניי� הא פשיטא דלאו כזביני � ש"רא', תוס
  ).סעי� יא( א"הרמפ "וכ, צרי� טבילה
  .צ טבילה"א �אפילו משכנו אדעתא לשקעו  � ח"ב, ה"או

א� א! השקיעו ש! אדעתא לפדותו , א! נתייאש מלפדותו אי� צרי� טבילה � ל"רש
  .צרי� טבילה

 
 

 

  )סעי� י(הנות� כלי או חומר גל� לאומ� 
 
 
  ישראל שנת� לגוי . א
  

רב אשי סובר שאומ� קונה : נחלקו האמוראי! א! אומ� קונה בשבח כלי או לא � ב,בבא קמא צח
  .כמותו� "הריבשבח כלי ופסק 

  .ל כמותו"נחמיה אומר שהכל הול� אחר המעמיד וקיי' שר ב,בשבת טול "עוד קיי
  :מ לתקנו או לייצרו"נחלקו הראשוני! בכלי שנית� לגוי ע

  .א� דחו אותו כל הראשוני!. די� זה תלוי במחלוקת א! אומ� קונה בשבח כלי או לא � י"הגמ
כיו� שאי� ֵש! , צ טבילה"א �א! נת� לגוי כלי לתיקו� והנקב מחזיק יותר מרביעית � י"מרדכי בש� ר

, א� א! נת� כלי שיש בו נקב ולא מחזיק רביעית) ד שאומ� קונה בשבח כלי"וזה א� למ(הגוי עליו 
א! א! חיברו . והוה כאילו כולו חדש, כל הול� אחר המעמידצרי� טבילה כיו� שה �ותיקנו הגוי 

  .כיו� שזה רק חיבור שבריו, לא צרי��בפתיל 
, הוא של הגוי) העיקרי(שאז המעמיד , כל זה דוקא א! חתיכת המתכת היא של הגוי � י"ב

  .וכ� דוקא א! משתמש דר� המעמיד. לא צרי� טבילה �א� א! המתכת של הישראל 
  :דבר זה תלוי  בסיבה מדוע לא צרי� טבילה, ובעצ!

משמע שאפילו לא היה מחזיק רביעית קוד! התיקו� לא צרי� . כיו� שאי� ֵש! הגוי עליו � ק"סמ
  .טבילה
צרי�  �משמע שא! לא היה מחזיק רביעית וכעת מחזיק . לפי שאי� עיקר הכלי של האומ� � 'תוס

  .טבילה
  

ד אומ� קונה "אפילו למ, כלי אי� צרי� טבילה ישראל שנת� כס� לאומ� גוי לתק� לו: "כתב הטור
א! לא  �א כתב דאפילו א! נות� לו כלי שבור לתקנו "וריצב. כיו� שלא נקרא ֵש! הגוי עליו, בשבח כלי

ל הכל הול� אחר "דקיי, צרי� טבילה �היה מחזיק רביעית קוד! לכ� ותיקנו שיחזיק רביעית 
  .המעמיד
א� הפירוש שעליו כתב , והביא לכ� כמה אפשרויות, א"בהבנת מחלוקת הטור והריצב י"הבוהתלבט 

  :שהוא העיקר הוא זה
. ש רק לתק�"וכ, הטור לא מצרי� טבילה אפילו הישראל נת� לו חתיכות כס� לעשות כלי חדש

א מצרי� טבילה לא רק לכלי חדש אלא א� לתיקו� כלי שהחזיק פחות מרביעית כיו� שהגוי "הריצב
  .בפירוש המחלוקת מ"הדוכ� הסכי! ) מתכת של ישראלואז אפילו ה(הוא מעמיד 

 �א� א! הוא של ישראל , רק כאשר חתיכת המתכת של הגוי צרי� טבילה � ה"מ בש� או"ד, מרדכי
  ).אחר שייכות החומר המעמיד ולא אחר האומ� המעמיד �הכל הול� אחר מעמיד . (לא צרי� טבילה

  
  :להלכה
לא צרי�  �שישראל שנת� כס� לגוי לעשות לו כלי , פסק בפשטות כטור) סעי� י, סימ� קכ( ע"השו

  ).ואפילו כלי חדש(טבילה 
צרי� �א� א! יש קצת מתכת של גוי . ויש להטבילו בלא ברכה, )א"הריצב(' ויש חולקי�' � א"רמ

  . טבילה
  . כוונתו שצרי� טבילה בברכה � #"ש
  .כוונתו לטבילה בלא ברכה � ז"ט

א המצרי� טבילה א� א! המתכת של "לשיטת הריצבא בפירושו "משיג על הרמ ח"הב
  .ישראל א! הגוי העמיד

  .ע"א� לדינא לא מצרי� טבילה כדעת השו, א"מקבל פירוש זה בשיטת הריצב ל"הרש
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יש להחמיר באיסור דאורייתא ולכ� מטבילי! בלא ברכה א! המתכת של ישראל  � #"ש
  .והעמידה גוי

ונחלקו . ד אומ� קונה בשבח כלי"א היא אליבא דמ"כל המחלוקת בי� הטור והריצב � ז"ט
לא נקרא ֵש! הגוי עליו ולכ� א! הישראל נת� כס� בי� א! רק תיק�  �לטור : בטע! הפטור

ולכ� א! יצר , אי� עיקר הכלי של אומ� �א "לריצב. לא צרי� טבילה �ובי� א! יצר כלי חדש 
ודאי  �נת� את הכס� לכלי  א� א! הגוי. צרי� טבילה �או הפכו למחזיק רביעית , כלי חדש

  .שצרי� טבילה וא! רק לחלק מהכלי תלוי א! זה מעמיד או לא

 
 
  ישראל שעשה כלי לגוי. ב
  
צרי�  �גוי שנת� כס� לאומ� ישראל לעשות כלי והישראל קונה מהגוי קוד! שהגיע לידי הגוי  � ה"או

  .אי� צרי� טבילה �א שהול� אחר האומ� "א� לדעת הריצב, ודוקא לטור שהול� אחר החומר. טבילה
א� א! הישראל עשה לעצמו ורק לקח ) א"חוששי! ג! לטור וג! לריצב(יטביל בלא ברכה  � א"רמ

  .אי� צרי� טבילה כלל �חומר גל! מגויי! או שנת� קצת מתכות משלו 
  ":אי� צרי� טבילה �או שנת� קצת מתכות משלו "הסתפקו האחרוני! בפירוש המשפט 

כדי� (הגוי נת� לישראל מקצת מתכות והישראל עשה לעצמו . א: שי!הביא שני פירו# "הש
  .הלבושכ "וכ. צ טבילה"א �) כלי בשותפות

כיו� שעיקר העבודה (צ טבילה "א �א! נת� הגוי רק מקצת מתכות והישראל עשה לגוי . ב
  ).והכס� של ישראל

: מקשה על שני הפירושי! ולכ� טוע� שיש כא� טעות סופר ומשפט זה שיי� לרישא ז"הט
ישראל שעשה לגוי מטביל בלא ברכה בי� א! הגוי נת� את כל המתכת ובי� א! נת� מקצת 

  .מתכות והחידוש הוא שבכלי מתכות אינו מבר� ובמקצת מתכות צרי� טבילה

 
 

 

  
  )סעי� יא(מכירה חוזרת 

 
ש! הגוי צרי� טבילה מפני שנקרא  �ישראל שמכר כלי לגוי וחזר ולקחו ממנו  � טור, ש"רא', תוס
  .ע"השופ "וכ, עליו
  .צרי� להטביל הכלי לאחר הפסח ולכ� טוב שלא ימכר!�ולכ� המוכר כלי חמ& לגוי  � ש"פת

  .ונימק זאת ש!, שכתב שישנו מנהג שלא להטביל!) ד סימ� קצג"יו( ת האל� ל# שלמה"בשוועיי� 
  
  

 

  
  )סעי� יא, א"רמ(כלי בשותפות של גוי וישראל 

 
  .אי� צרי� טבילה�! שקנו כלי בשותפות "ישראל ועכו �א"רמ
! עליו א� א! קנה הישראל "דעדיי� ש! עכו, הטע! מפני שאינו יוצא מידי טומאה בטבילה � #"ש

  .צרי� טבילה �חלק הגוי 
  
  

  )א סעי� יא"רמ(כלי שנגנב או נגזל 
 
לפי , צרי� טבילה �כ החזירו "ואח, א! אנס אותו מושל או שר גוי וגזלו וממנו � ה"מ בש� או"ד

פ שנתייאש מלמצאו כיו� "א� א! נגזל או נגנב בשדה אע, שמתייאש מחזרת! והוי כאילו שלה!
  ./"הרמפ "וכ. צ טבילה"א �שהגנב והגזל� לא מחזיקי! בזה בפרסו! 

א� בסת! גניבה לא , ולכ� צרי� טבילה, ודאי נתייאש, א! שר ומושל גזלו ממנו � עטרות זהב
  .נ א! ג! בזה ידוע שנתייאש צרי� טבילה"א� אה, ודאי שהתייאש

ויתכ� שרצה לומר שא� במקרה של שר ומושל א! ידוע שלא . ה שלא כ�"מוכח מהאו � #"ש
  .צ טבילה"נתייאש א
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