
 

האם שרי להלוות כסף 
 בפני עד אחד

ר רב אמר רב יהודה אמ)עה:(  בב"מאמרינן  -א 
כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים, 
עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול. ור"ל 
אמר גורם קללה לעצמו, שנאמר תאלמנה שפתי 

 שקר הדוברות על צדיק עתק. 
אמרו ליה רבנן לרב אשי קא מקיים רבינא כל 
מה דאמור רבנן, שלח ליה בהדי פניא מעלי 

תרמי לי שבתא לישדי לי מר עשרה זוזי דא
קיטנא דארעא למזבן, שלח ליה ניתי מר סהדי 
ונכתב כתבא, שלחי ליה אפי' אנא נמי, שלח ליה 
כ"ש מר דטריד בגירסיה משתלי וגורם קללה 

 לעצמו.
 - )פ"ב מהלכות מלוה ולוה ה"ז( ברמב"םוכ"כ לדינא 

אסור לאדם להלוות מעותיו בלא עדים, אפי' 
. לתלמיד חכמים, אא"כ הלוהו על המשכון

והמלווה בשטר משובח יותר. וכל המלוה בלא 
עדים עובר משום ולפני עיור לא תתן מכשול, 

 הטור והשו"עוגורם קללה לעצמו. וכן פסקו 
 .)חו"מ סי' ע' ס"א(

 - עובר משום לפני עיור שם פי'ברש"י והנה  -ב
כשתובעו  -שעולה על רוחו של לוה לכפור. קללה 

ין שהוא וזה כופר, הכל מקללין אותו ואומר
 דובר על צדיק עתק.

ומבואר מדבריו דאיסורא דלפני עיור הוא משום 
 דגורם ללוה לכפור בהלואה במזיד. 

שכתב )סי' ע' ס"ק א'(  הב"חוכן מתבאר מדברי 
בביאור דברי רב אשי ורבינא, דרב אשי קא 
סלקא דעתיה דכדי שלא יעבור על לפני עיור 

שיא כדרב לא רצה להלוות לו בלא שטר, וע"כ ק
ליה אפילו אנא נמי, דחלילה לתלמיד חכם 
שיעלה על רוחו לכפור, ורב ודאי לא קאמר אלא 
במלוה לעם הארץ. והשיב לו רבינא דלאו משום 
חששא דיעלה על רוחו לכפור, אלא דשמא ישכח 

 הלואתו, ויגרום רבינא קללה לעצמו. 
ובזה ביאר מ"ש הטור רבינו "ואפילו לתלמיד 

עיא לעם הארץ דאיכא חכם", כלומר לא מיב
נמי משום לפני עור, אלא אפילו לתלמיד חכם 
דאף על גב דליכא למיחש שמא יעלה על רוחו 
לכפור, מכל מקום איכא למיחש דכיון דטריד 

 ישכח וגורם קללה לעצמו.
ע"פ פי' הרש"י,  )ס"ק א'( הפרישהוכיוצ"ב כתב 

דסבר רב אשי דמשום לפני עיור ליכא למיסר 
א דיעלה על דעתו לכפור. אלא באינש דעלמ

וסבר דריש לקיש דקאמר דיגרום קללה לעצמו 
גם כן קאי בעם הארץ, וסברא הוא כי דוקא 
הכופר במזיד הוא עומד נגד המלוה בקומה 
זקופה להכחישו, ובזה גורם לעצמו קללה, מה 
שאין כן כשבא ענין הכפירה מכח שכחה, אין 
דרך לעמוד בקומה זקופה להכחישו, אלא אומר 
לא ידעתי מהלואה זו דבר, ואשים הדבר על לבי 
אם אזכר דבר זה אשלם לך, ובזה אף שאינו 
מחוייב לשלם לו מכל מקום אין גורם קללה 
לנפשו מכח הבריות כל כך. ומשום הכי אמר ליה 
רב אשי אפילו אנא, דודאי לא אכפור לך במזיד 
ולא שייכי הטעמים הנ"ל. והשיב לו רבינא כל 

בגירסא ומשתלי יותר משאר שכן מר דטריד 
הבריות עד שישכח הדבר מלבו ויעמוד נגד 
המלוה להכחישו, וגם הבריות יאמרו תלמיד 
חכם הוא זה ובודאי לא משקר, ואגרום קללה 

)ס"ק א'  בסמ"עלנפשי. ע"כ. וכדבריו אלו כתב 

 וב'(.
שביאר דהא דכתבו הטור )שם ס"ק (  בט"ז]ויעויין 

אמרינן דת"ח כ"ש והשו"ע ואפי' לת"ח, ובגמ' 
הוא מפני דהגמ' אזלא למ"ד דאוסר משום  
דגורם שגורם קללה לעצמו, ולטעם זה, כ"ש 
דיש לאסור בת"ח, מפני ששוכח שהלוהו. אבל 
הטור והשו"ע ס"ל עיקר לדינא דטעמא משום 
לפני עיור, והייתי אומר דזה ל"ש בת"ח, וע"כ 

 כתבו ואפי' לת"ח. 
ע דאפי' בת"ח ונראה מדבריו דס"ל לטור ולשו"

 בס"ד

 מיקתאע אמעתש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / הה'תשע" אראו פ'  –' רחגליון  

 טבילה באם כלי חרסינה חייבים ה
כלי פורצלן, האם דינם ככלי חרס שפטורים  ג.. חובת טבילה לכלי זכוכית ב.. חובת טבילה לכלי מתכות, עץ וחרס א.

כלי שמצופה  ו.. ה. כלי מחומר הפטור מטבילה המצופה בזכוכית. ה במתכתכלי מחומר הפטור מטבילה המצופ ד. .מטבילה

כלי העשוי מחומר החייב טבילה המצופה בחומר  ח.. כלי מצופה מצד אחד בלבד ז.. במתכת, האם חייב  בטבילה מה"ת

ציפוי דק או צבע  .יא. האם ציפוי מחייב כשאינו משמש לכלי י.. גדר ציפוי המחייב )או פוטר( טבילה ט. .הפטור מטבילה

 .חיוב להטביל כלי חרסינה בזמנינו יב.. טפלון( -)כלי אמאייל 

 א. חובת טבילה לכלי מתכות, עץ וחרס
 )עה:(בש"ס ע"ז הרוכש כלים חדשים מגוי חייב להטבילם טרם שימושם כדי לעלותם לקדושת ישראל, כמבואר 

. ולהלכה [)יו"ד סי' קכ( בב"י]עי' השיטות  מדאו' או מדרבנן . וכבר נחלקו הראשונים האם חיוב זה)יו"ד סי' קכ( בשו"עו
וכן מצדד  בדעת השו"ע. )שם ס"ק כג( בביאור הגר"אוכ"כ  .שחיוב מדאו')רסי' קכ(  והפר"ח)ס"ק טז(  הט"זדעת 

 להחמיר בזה.  )סי' שכג ס"ק לא( מ"בה

דאמר ר'  ,אין טובלין כל עיקר ,חופיןבלתי מ ,אבנים וחרס, עציםכלי אבל  ,לענין כלי מתכותדוקא  ומ"מ כל זה
 .()רסי' קכ הטשו"עוכן פסקו  .בפרשה יםכלי מתכות אמור )ע"ז עה:( יוחנן

 ב. כלי זכוכית
דומים ש וןכי ,חייבים טבילה כלי זכוכיתמ"מ  ,אע"פ דכלי מתכות אמורים בפרשהש)עה:(  בע"זשנינו אלא ד

ועוד פוסקים )כלל עג אות א(  החכ"א, )ס"ק ג( הפר"חתבו כ ,חיוב זהו .כי נשתברו יש להן תקנהלכלי מתכות ד
שהביא  )ע"ז עה:( במאירי , עי'ברכה]ולענין . )יו"ד ח"ב ססי' מ( והאג"מ )סי' תקט ס"ק ל(המ"ב  ושהוא מדרבנן. וכן פסק

 האו"הוכן פסק  .שלא לברךגים וההנ דעתשדחה  תסח( )ססי' ש"ברשבועי' עוד  .מברכיםנקט כהפשטות ש , אולםעליהם לברך איןסוברים ש

 )ועיי"ש שיישב הטעם לאלו שנוהגים שלא לברך([. )ח"ב סי' תט( והתשובות והנהגות)ח"ו רסי' רמה(  השבט הלוי ולאחריו. )שער נח אות פב(

 ג. כלי פורצלן
חרס ופטורים דכלי פורצלן דינן ככלי  ושנקט )אות כג ואות כט( בערוה"שו)ססי' תנא מ"ז סד"ה כלי חרס(  בפמ"געיין ו

מצפים אותם ש]ועיי"ש בערוה"ש שמ"מ נוהגים להטבילם, וביאר שהמנהג נשתרבב משום שיש כאלו  להימטב
א דמי לכלי דל וכתב ,)ח"א סי' סז(בשאילת יעב"ץ  . וכן הואכמבואר בסמוך[ ים לטובלםבזכוכית ובכה"ג חייב

הג'  )ס"ק ב(, הפת"ש ,(ג ק"סי' קכ ס"ב שיו) החיד"אן פסקו כ. וםא להחזירא" ואם נשברש משום וזכוכית מתכות
 כהמסגרת השלחןודלא . ועוד (כטסי'  יו"ד) שלמת חייםה, )מטות שנה ב אות ז(בן איש חי ה ,)רסי' קכ( מהרש"א

שכתב שבזה"ז אם נשברו מחזירין השברים להתיכן, אפשר דדינם כמו ]עיי"ש המחמיר בזה.  (בדרכ"ת ס"ק יב)כלל לז הגה א, הובא 

פורצלן שניתן י"ל דכיון שכלי  אולם ,)ח"ד ססי' קצא( בתשובות והנהגות וכ"כ לחשוש לי זכוכית ועכ"פ אין לברך על טבילתם, ע"כ.בכ

סברא זו ( ועוד מ"ה סי'יו"'ד  חלקת יעקבב)עיין . וכבר כתבו הפוסקים שתיקנו על זכוכית תו אין בידינו לגזור עליהןזמן לא היו ב להתיכן

 .[ועיין טיק,לפטור כלי פלס
 כלי מחומר הפטור מטבילה המצופה במתכת ד. 

 י"ופרש כסופו. והלכתא ,כסופו אמר וחד לתויכתח אמר חד ורבינא אחא רב בה פליגי קוניא )עה:(בע"ז איתא ו
. ונח' האמוראים האם הולכים אחר סוף עשייתו וכיון שציפהו מתכתבציפוי  מצופה כלי מחרס הוא דקוניא

 שהוא חרס ופטור מטבילה. או הולכים אחר תחילת עשייתו ,ת דיינינן ליה וחייב טבילהבמתכת ככלי מתכ
 . )רסי' קכ(הטשו"ע ן ליה ע"פ סופו וממילא חייב טבילה ככלי מתכת. כן פסקו שדיינינ מסקינןו

 בזכוכיתמחומר הפטור מטבילה המצופה כלי . ה
פוי אף כשמצפה הכלי בחומר החייב טבילה מדרבנן, להחמיר לענין צי שנקט שיש )שער נח אות פב( באו"הועיין 

  .)אות כט( הערוה"שו )ס"ק ד( הפר"ח ,ב( ק")ס הש"ךיש להטבילם. וכן פסקו  תכלים המצופים בזכוכיועל כן 
וע"כ אין להחמיר אם מצופה בזכוכית אפילו הוא מצופה  ,נקט דאין לך אלא חידושו)ס"ק ג(  הפרי תואראולם 

בעל והביא כמה פוסקים שטובל בלא ברכה כשמצופה בזכוכית.  )ס"ק יט( דרכ"תוהוץ. בין בפנים ובין מבח
)מבית לוי יו"ד בעל השבט הלוי ודעת  .פסק להקל בזה )המסאף לתורה והוראה הובא בספר הכשרות פ"ד הגה סג( האג"מ

הוי  ,ים בזכוכיתואם איכא ספק אם מצופשאם מצופים מצד אחד בלבד פטורים מטבילה. טב"כ עמ' קמא אות י( 
   ., ועיין בזה לקמןספק דרבנן לקולא

 האם חייב  בטבילה מה"ת ,כלי שמצופה במתכת. ו
חייב  מתכת דכלי מצופה ושנקט( בדרכ"ת ס"ק טז)סי' קכ סוף אות יח הובא ובכנה"ג  ("א פי"זאמ) קרית ספרבועיין 

שבט ה. וכן פסק )כלל עג אות א( מת אדםחכמה. וכן משמע )על הרמ"א סע' א( הרע"א בטבילה מדרבנן. וכן פסק
, חשיב כלי מתכות גמוראם מצופים מבפנים ומבחוץ כתב ש )סוף אות ו( לבושוה] .)סי' מג ומביל לוי יו"ד טב"כ עמ' קמב הגה יג(הלוי 

  .[. ומשמע קצת שהוי דאו'ע"כ
 בלבד מצד אחדכלי מצופה . ז

 (לה' סי) ש"והרא (והלכתא ה"ד: עה) התוס' דעת ]א'[ה: אלא דנח' הראשונים באיזה גוונא ציפוי מחייב טביל
 משתמש שאינו משום ,יםפטור אבל המצופים מבחוץ בלבד חייבים, מבפנים מתכתב שמצופיםכלים דדוקא 
 מצופה דבין (ע"ז סי' תתנט ,מרדכיהובא ב)אבי העזרי ה דעת ]ב'[ דמדין. סעודה דכלי דומיא הוי לא מתכתה במקום
הביא  '(גמ ה"ד: לט) ן"הר ]ג'[ .חכמים חילקו דלא ,טבילה טעון ,מבפנים ולא מבחוץ בין ,ץולא מבחו מבפנים

 םפניבמצופה מ שאינו כלע"כ נקט דוחייב טבילה ) ומבחוץ מבית מצופה כשהוא דוקאבשם יש מי שסובר ד
אבל  טבילה, צא" מבחוץ באבר מצופיםכש )סי' קצט אות ב(הגהות הסמ"ק  דעת ]ד'[ .(כהומבחוץ טובלו ללא בר

 . לנוי אלא עשויין שאינן לפי ברכה בלא אך ,טבילה צריכין במצופים מבפנים
 כתב דאפי' הם)שם(  הרמ"אשפסק שאם הם מצופים מבפנים חייבים טבילה. אולם )שם סע' א(  בשו"עועיין 

מלשון הרמ"א משמע כי ציפוי בפנים הוא לנוי. ]ו )ס"ק ג( הט"זמצופים בפנים צריך להטביל בלא ברכה, ופירש 
אולם לדעת הט"ז לפי ביאורו  .)ס"ק ז( הפר"ח . וכן נקטד( ק")ס ך"בש דהדין כן אף כשמצופה מבחוץ בלבד. וכ"כ

המובא לקמן, כל זה הוא בציפוי בפנים )כי משתמשים דרכו( ולא בציפוי מבחוץ דבכה"ג פטור  הנוב"ישל 
 לה כשמצופה מבחוץ בלבד, כי בכה"ג הציפוי אינו מחייבנקט דלפי הרמ"א א"צ טבי )אות כח( ובערוה"שלגמרי. 

 אלא כשמעמיד את הכלי, וס"ל להרמ"א ד"מעמיד" בלא"ה אינו מחייב[.

 בעמוד הבא[ ]המשך

 



 

 איכא איסורא משום לפני עיור[.   
ולפי"ז י"ל דבדווקא נקטינן בגמ' "שלא  -ג

בעדים". דעד אחד לא מהני, דהא אכתי מצי 
לכפור שלא הלווהו. ואיכא בכה"ג איסורא 
משום לפני עיור ]עכ"פ בסתם אדם[. ורק בב' 

 עדים שי כיון לא מצי לכפור בהלואה.
דהמהר"ש הגהות טור ס"ק א'(  )סי' ע' בכנה"ג]ויעויין 

הקשה דכי הלוהו בעדים מאי הוי, הרי יכול יונה 
לטעון פרעתי. ותי' דבדליכא עדים, שאינו מודה 
לו שעשה טובה, איכא למיחש שיעיז פניו נגדו 
ויאמר לא לויתי. אבל כשהלוה בפני עדים דאינו 

 יכול לכפור על ההלואה, ליכא למיחש להכי[.
כתב דנראה ' ע' ס"ק א'( )סי דהתומיםאלא  -ד

דלהא דיכפור בפועל ויאמר להד"מ לא חיישינן. 
דכופר בכל פטור משבועה )ב"מ ג.( דהא לכך אמרו 

דאין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, וא"כ איך יש 
לחוש דיעיז ויכפור, ואטו ברשעי עסקינן. רק כל 
החשש דאולי ישכח ויאמר אינו יודע, וכמ"ש 

גרסיה דאשתלי. וע"כ אם התם כ"ש מר דטריד ב
ילוהו בלא עדים יטעון איני יודע אם הלותני 
ויפטר, משא"כ במלוהו בעדים אם יטעון איני 

 יודע אם פרעתי יהיה מחויב לשלם. 
ובזה ביאר דעת רב אשי דשלח ליה נשדר לי מר 
עשרה זוזין, דכיון דשולח לו ע"י שליח, תו ליכא 

שליח למיחש להא, דהא יוכל לומר אני פוטר ה
משבועה ונאמן לי, כדלקמן בהלכות שלוחין, 
ואם כן הו"ל שליח עד אחד, ואם יטען איני יודע 
הו"ל מחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם. 
ולכך ליכא חשש משום עובר לפני עור וכו' דלא 
יפסיד מעות. וע"כ השיבו רבינא דעכ"פ לענין 
גורם קללה לעצמו יש לחוש, דמ"מ יאמרו 

 . ע"כ.דעושה עוול
איברא דאף לדבריו אף דליכא איסורא דלפני 
עיור במלווה בפני עד אחד, אכתי אין לעשות כן 
משום דגורם קללה לעצמו, וכדאמר ליה רבינא 

 לרב אשי, ונפסק לדינא בשו"ע.
]ואף אי נימא דהחשש אינו שמא יבא לכפור 
במזיד, אלא שמא ישכח, אכתי יש מקום לומר 

 וה בפני עד אחד. דאיכא לפני עיור אף במל
 )פ"ב מהלכות מלוה ולוה ה"ז( בלחם משנהדיעויין 

שהקשה על פי' רש"י דאי החשש שמא יבא 
הלווה לכפור בהלוואתו במזיד, א"כ אף אם ילונו 
בעדים יעבור משום לפני עיור, שהרי יטען 
פרעתי, והמלוה את חברו בעדים א"צ לפורעו 

וחו בעדים. וביאר דמאי שכתב רש"י דעולה על ר
לכפור, לאו למימרא דברשע יעשה כן, דאטו 
ברשעי עסקינן. אלא דחיישינן שאם לא ילוהו 
בעדים ישכח הדבר שהלוהו וישבע, ולפי דעתו 
הוא אמת שהרי אינו נזכר, אבל כשיש עדים 

 אע"פ שלא יזכור ע"כ יפרע ולא ישבע. ע"כ.  
ואי חיישינן להכי, אכתי עד אחד לא מהני מידי, 

חייבו שבועה, שפיר ישבע שלא דהא אף אם י
הלוהו, מפני שסובר שכן הוא, ואכתי איכא 
משום לפני עיור. ורק בפני עדים ליכא למיחש 

 להכי דהא ע"כ יצטרך לשלם[.
 

 פניני מוסר
 

 תפילת שחרית )ט( -עניני שבת קדש 
ואחר חצי קדיש יכין " - עניית ברוך ה' המבורך

ה' המבורך לעולם ועד"  עצמו לענות "ברוך

בשמחה עצומה מאד, ובכאן יקבל עליו תוספות נפש 
של יום השבת, כי אם התחיל לקבלה בתחילת 

". "נשמת", כאן ב"ברכו" הוא על המוגמר קבלתה
 יסוד ושורש העבודה ח, ח()

... ובודאי אם אומר האדם השבח " - הכל יודוך

הגדול הזה בכונה עצומה ושמחה מאד, בודאי 
ים הדברים אשר יצאו מפיו לא ישוב ריקם, כי סמוכ

אם עשה פרי תיקונם ופעולתם בעולמות העליונים 
והעיקר לומר התבות גם כן, ורחמנא לבא בעי. 

 יסושו"ה שם() במיתון גדול ולא במהירות".
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(, אם וכודמה עופרת-מצופים בחומר ממתכת החייב בטבילה )אברה ,עץ וכדו'כלי מעתה יוצא דכלי חרס, 
 ,שו"ע טעונים טבילה בברכהולא מבחוץ, לדעת הים בפנים מצופים בפנים ובחוץ חייבים טבילה בברכה. המצופ

לא ברכה. המצופים בחוץ בלבד, לדעת השו"ע פטורים, ולדעת הרמ"א טובלים טעונים טבילה לולדעת הרמ"א 
  בלא ברכה.

 טבילה המצופה בחומר הפטור מטבילההעשוי מחומר החייב . כלי ח
 )ח"ג סי' כ( המהרש"ם וצופה חרס וכדומה. וכן נקטכלי מתכת המוכגון  ,פוטר ך הואכ ,וכמו שציפוי מחייב כנ"ל

הוא מדרבנן  מצופה ]ואף לדעת הסוברים שחובת טבילה לכליפי"א עמ' קצו הגה ו(.  טב"כהלכות )הגרשז"א זצ"ל ו
 [. לא משתמש דרך המתכת כייע מה"ת ( ציפוי הפוטר מהני אף להפקה')עי' לקמן באות 

 טבילה )או פוטר( . גדר ציפוי המחייבט
אולם מבואר דציפוי שהוא מבפנים מחייב טבילה אף אם אינו מעמיד הכלי.  טז( ק")סא "הגר בביאורוהנה 

דציפוי מחייב דוקא באופן שהוא מעמיד הכלי, אבל בלא"ה הוי טפל ומתבטל חולק על זה וס"ל )ס"ק יט(  פר"חה
שהכלי כבר  ,אותם בבדיל ע"י גוי א"צ טבילה ]ועיי"ש דע"כ כתב דכלים שמצפים. (אע"פ שמשתמש דרך שם)לגבי עיקר הכלי 

דכלי שאינו מצופה  'כת )סי' תנא ס"ק כז(המ"א ע"פ על סי' קכ( ) רע"אההוא עשוי והצפוי של בדיל לא הוי מעמיד ומתבטל לגבי הכלי. אולם 

 . ["שבכה"ג "ראוי להטבילו 'שכת )סס"ק עז(במ"ב  'ועי .וטבלו ואח"כ נתן לגוי לצפותו חייב שוב בטבילה
דכלים המצופים מבפנים חייבים טבילה אף בגוונא שאינם  ,יצא לחלקש כח( -)אותיות כז  ערוה"שב שו"מ

אבל במצופים מבחוץ חייבים טבילה דוקא אם מעמידין את הכלי )וגם זה ללא ברכה כי  ,מעמידים את הכלי
ש מחייבים כהבנת הערוה"ש, כתב בשם י (141)ח"ג עמ'  ובאשכולמחייב טבילה תלוי בפלוגתא(.  הא דמעמיד

 להוכיח מדיני טומאה וטהרה דאף כשהכלי עומד ללא הציפוי חייב טבילה. ' כת )יו"ד סי' מו( ובחלקת יעקב עיי"ש.

 . האם ציפוי מחייב כשאינו משמש לכליי
י"ל דדוקא ציפוי המשמש לכלי חשיב ולא בטיל, את הכלי, והנה לסוברים דציפוי מחייב אף כשאינו מעמיד 

הנ"ל שנקט דכלי שמצופה  מהגהות הסמ"ק. וכן משמע ד("מ א")פי כליםבבמשנה וכמו שמצינו  לא.אבל בלא"ה 
דאינו שימוש חשוב לצורך הכלי וי"ל דהיינו טעמא ילה כיון שאין הציפוי אלא לנוי, אינו חייב טבי"ל ד מבפנים

 בטל הציפוי ואין הכלי חייב טבילה.
מ"מ קיי"ל להחמיר שכת' שסמ"ק, אלא הגהות השכתב לבאר בדרך זה דעת ה א(ׂ  סי' 'קמ'  )או"ח בנוב"י ושו"ר

 המהרש"םהציפוי, ע"כ. וציין לדבריו  תוך הוא התשמיש ועיקר בפנים הוא הציפוי כי ,דלא כהסמ"ק ולטובלו
 צורך ויה טיחהשה היכן וכמו כן .אליו שמבואר דכלי שאינו זקוק כלל לציפוי הציפוי מתבטל ועיי"ש .)ח"ג סי' כ(

)כלים פי"א  במשנה אחרונה 'עיו]לכלי ואינו מתבטל.  צורך הוי ,ברזל בכלי העולה החלודה היזק מחשש הכלי לשימוש

  [.עיקר הכליהוא  ,בא לקרר האוכלשכתב דשולחן מצופה בשייש שמ"ו( 
 טפלון( -)כלי אמאייל  ציפוי דק או צבע. יא

דכיון שדק הוא י"ל דלא  אם מחייב או פוטר מטבילה ,בעצשהוא או  ,ציפוי דקהיכן שה להסתפקואכתי יש 
]עי'  חרס יםכלי מתכת מצופ םכלי "אמייל" שהלענין . ונפ"מ בזה )אפי' כשמשמש לכלי( טל לכליוב חשיב

וכן  ,[. אולם בזמנינו הוא ציפוי עשוי מחול והוא חומר זגוגי)יו"ד סי' קמ( ובמהר"ם שיק )יו"ד סי' קיג( בחת"ס
 חומר פלסטי.כלי מתכת מצופה  שהואטפלון" " לענין כלי

משום די"ל דבכלי זה המתכות חשיבי  ,לענן כלי "אמייל" שיש להטבילו ללא ברכה כתב )שם( במהרש"םוהנה 
יצא לחלק דהיכן שהוא רק צבע פי"א אות ו והגה ו( הלכות טבילת כלים )והגרשז"א זצ"ל  טפי והציפוי בטל אליו.

 ,ממש צפוי היכן שהואאבל  .דהוא כעין לנוי ,שפיר חייב בטבילה ,ת, עי' בסמוך()א.ה. והוא עבה קצ שמתקשה
אך הואיל ואפשר שאין זה ממש צפוי גמור ועכ"פ יש לחשוש  .כיון שמצופה מבפנים ומבחוץ בכגון דא פטור

אלזון אות ישר - "כקונטרס הלכות טב) הגריש"א זצ"לדעת כן ו .דא הצפוי בטל לכלי יש לטובלו ללא ברכה שבכגון

 )מבית לוי יו"ד טב"כ עמ' קמא אות ו( הגר"ש ואזנר שליט"אאולם דעת  שכלי אמייל יש להטבילו ללא ברכה.לד( -לג
. דלא נין "טפלון"ע"ה להש)עמ' קמא אות ז(  במבית לוי]ועי'  לענין כלי אמאייל שהציפוי בטל לכלי וטובל בברכה.

 [.כהמהרש"ם שהסתפק בזה
הגרשז"א אף ו .בטל הואאינו מחייב ואינו פוטר משום דשציפוי דק  ואזנר שליט"אהגר"ש ל ומבואר דס"ל

 ציפוי דק מאוד או שהוא צבע בלבדשה היכןי"ל דיודו מ"מ  ,דס"ל שיש לחוש בכה"ג זצ"ל והגריש"א זצ"ל
]אלא דיש לדחות דהכא הצבע  הגה ט*( פ"א אות ו)הגרשז"א זצ"ל ל שאכן כך ס"ל דלא חשיב ובטיל. ושו"ר

  .משמש שימוש חשוב שהכלי לא יבלע כ"כ[
 חיוב להטביל כלי חרסינה בזמנינויב. 
ים אלו עשויים לעם מומחים, כ לאחר הבירור , דהנההמצויים בזמנינו חרסינהכלי לענין ה יש לדון תמע

רובו מאדמה(. לאחר גמר עשיית הוא ומ"מ  ,זכוכיתוביניהם , שוניםחומרים  םמאדמה חרסית )ומערבים בה
  .)ומטרתה לסתום את החומר לגמרי שלא יבלע ולנוי( הנקראת "גלזורה"מאוד  כלי מצפים אותו בזכוכית דקה ה

דכלים אלו אין צריך להטבילם לא מבעיא לדעת הסוברים דכלים המצופים בזכוכית פטורים  לומרולכאורה יש 
פרט דדעת הפר"ח דציפוי אינו מחייב כנ"ל. בדק מאוד  ציפויכיון שהכן אכתי י"ל  ,מטבילה, אלא אף למחייבים

אלא צובעים אותם בצבע שקוף  סוג יקר(מ )אא"כ הםבזכוכית  הכלים יםפציש חברות שלא מ ו"כוכמ] אא"כ מעמיד את הכלי.

כית מצופה בזכוכתב שכלי  )ח"ד סי' צא(ובשבט הלוי  .הוי ספק דרבנן לקולאד אפשרבגוונא שאינו יודע מה טיבו של הכלי וא"כ  .וכדומה

 )המובא בפת"ש ס"ק ט( "אבינב ועי'). לקולא אזלינןספיקא  במקום וע"כ ,ב רק דרבנן וזכוכית חייב רק מדרבנן(י)ציפוי מחי איכא תרתי דרבנן

בכה"ג ו, ע"י טרחא גדולה אינו אלא לבירוראף אם ניתן ו ולא בכה"ג.קדאמרינן ספק דרבנן לשנקטו  (סע' ט בסוף הדיבורעל על  שם) פר"חוב

ואף לדעת הסוברים שבטבילת כלים לא אמרינן ספק דרבנן לקולא משום שאיכא  .)יו"ד ח"ב ססי' מ( באג"מוכן מבואר  וי ספק מעליא,ה

בציפוי רוב החברות משתמשות  האלא דלפי הנרא(. כי הספק הוא בעיקר החיוב ,חזקת חיוב או משום דבר שיש לו מתירין, הכא לא שייך כן

 . [ינן בתר רובא להחמירזכוכית הנ"ל וא"כ אזל
ומ"מ בשעת הדחק אם אין לו כלי אחר מותר  .כל ספקמלצאת  המנהג להחמיר להטבילם ללא ברכה ולמעשה

 . לנו ללא ברכה(ילהשתמש בו )ואח"כ יטב

 - מסקנא דדינא -
ברכה. חייבים טבילה ב ,בחוץמבפנים וממצופים  , אםמתכתמצופים בה ,העולה לדינא דכלי חרס, כלי עץ וכדו'

ולדעת הרמ"א בלא ברכה. המצופים בחוץ  ,שו"ע טעונים טבילה בברכהבפנים ולא מבחוץ, לדעת המים המצופ
ציפוי הו הפטור מטבילעשוי מחומר ה]ואם הוא כלי  ם בלא ברכה.השו"ע פטורים, ולדעת הרמ"א טובל בלבד, לדעת

 .דין של עיקר הכליה אין הציפוי משנהבעלמא, או צבע  מאוד דק ואם הוא ציפוי [.שיטות הנ"לתלוי בדינו  ,מחייב
מותר להשתמש  שאין לו כלי אחר לא ברכה. ובשעת הדחקלהטבילן ב יש )שהם מצופים בזכוכית( וכלי חרסינה

  .לא ברכה(לנו בייטב ואח"כ) ללא טבילה


