


MYTH :

WE COVER THE CHALLAH 

WHILE MAKING KIDDUSH 

BECAUSE WE DON’T 

WANT TO EMBARRASS 

THE CHALLAH





אחרתומפה,הפתתחתהשולחןעלמפהשתהיהצריך-ט:רעאח"אוע"שו
.גביועלפרוסה

בשתוהפתיראהשלאהירושלמיבשםבטור-מאק"סשםברורהמשנה
.מקומותבשאריקדימהדיןלוישוהוא.הייןעלאלא,עליומקדשיןשאין
מפהעליולכסותצ"אהפתעלמקדשאםז"ולפ



אחרתומפה,הפתתחתהשולחןעלמפהשתהיהצריך-ט:רעאח"אוע"שו
.גביועלפרוסה

בשתוהפתיראהשלאהירושלמיבשםבטור-מאק"סשםברורהמשנה
.מקומותבשאריקדימהדיןלוישוהוא.הייןעלאלא,עליומקדשיןשאין
מפהעליולכסותצ"אהפתעלמקדשאםז"ולפ

מונחשהיהלמןזכרשהואהטורשכתבאחרלטעםאבל
עלבמקדשגםממילאלמטהוטללמעלהטלבקופסא

נוהגיםוכןבמפהלכסותצריךהפת



-מאק"סשםברורהמשנה
הטעמיםשלכלג"בפמומשמע...
שיהיההייןעלבמקדשדי

הקידוששגמראחרעדמכוסה
להיותהכ"גצריךבשחריתוכן
הקידושאחרעדמכוסהפת

משמעא"ובחאלומטעמים
שיהיהטובלמןזכרדלטעם
.המוציאברכתאחרעדמכוסה



FACT :

ONE NEED NOT BE 

CONCERNED ABOUT 

HURTING THE 

CHALLAH’S FEELINGS



MYTH :

ON SHABBOS AND 

YOM TOV IT IS 

CUSTOMARY TO DIP 

CHALLAH IN SALT



אומלחלפניושיביאועדיבצעלא-ה:קסזח"אוע"שו
פרוסתבוללפת(הפתעםהנאכלדברכלי"רש'פי)ליפתן

אובתבליןמתובלתשהיאאונקייההיאואם,הבציעה
.להמתיןצריךאינו...שלנוכעיןבמלח

כי,שיבצעקודםמלחשלחןכלעללהניחמצוהמ"ומ:הגה
קרבנךכלעל:ונאמר,כקרבןוהאכילהלמזבחדומההשלחן
מגיןוהוא(הלקטשבליבשםי"ב)(יג,בויקרא)מלחתקריב

טומברכיןכיצדפרקאשיריוהגהות'תוס)הפורעניותמן
.(ע"קסימןסוףל"וע



כף החיים שם 



בליללטבללאאחריוותלמידיול"זצס"החתמנהגאך-שםתשובותפסקי
השלחןעלהמלחשיהיהצריךמ"ומ,במלחהמוציאפרוסתק"שב

SPECIAL FOR שבת??



FACT :

IT IS CUSTOMARY 

TO DIP BREAD IN 

SALT AT ALL TIMES



MYTH :

A UTENSIL WHICH 

REQUIRES TEVILAH

MAY BE USED ONCE 

BEFORE IMMERSION



ל-כג:לאבמדבר רכ ָּ בָּ רד ָּ ֶׁ בֹאֲאש  ׁיָּ ֵאש  עֲׁבָּ ַּ ִׁבירוׁ ת  ֵאש  בָּ
ֵהר ךְְׁוטָּ ֵמיאַּ הב ְ אִנד ָּ ָּ ט  רְוכֹלִיְתחַּ ֶׁ בֹאאלֲֹׁאש  ׁיָּ ֵאש  ב ָּ

ֲעִבירוׁ  ַּ ִיםת  ָּ מ  .בַּ

את,כוכביםהעובדימןתשמישכליהלוקח-:עהז"עמשנה
יטביל–להטבילשדרכו

שלסעודהכליכוכביםמהעובדהקונה-א:קכד"יוע"שו
במקוהלהטבילםחדשיםשהםפיעלאף...זכוכיתשלאומתכת

.(י"ועבמ"סהבשםטור)סאהארבעיםשלמעייןאו





USE ONCE WITHOUT IMMERSION?

להשתמשאסור-ח'סשםא"רמ
דרךאפילו,סעודהלצרכיבו

טבילהבלא,עראי



העשוייםכליםהנה-כגסימןגחלקדעהיורהמשהאגרותת"שו
דעלמאורובא,ראוייןאינםפעמיםהרבהעלכיאחתפעםלשימוש

אלאבהןמשתמשיןואיןיקריןדמיהןשאיןכיוןעצמןדוחקיןאינם
אםפעמים'גאו'בבהןומשתמשיןעצמןשדוחקיןישאבלאחתפעם

שישתמשואףקצרזמןאלאמתקיימיןדבלאחזינן...טבילהצריכין
א"שאאלוכליםכ"וא,טומאהמקבליםאינםפעמיםאיזהבהם

מקבליםאינםפעמים'וג'ברקהדחקפיעלאףבהםלהשתמש
איןהזולבשבילאךזמןהרבהלהתקייםאפשראםורק,טומאה

צריכיםדאינםאפשרוממילא,טומאהדמקבלמסתברמשתמשין
.פיינשטייןמשה,ידידו.טבילה

החילוקד"ענלפיבקיצור-קיאסימןזחלקהלכותמשנהת"שו
אומעטהואאםהשתמשותעלמ"נפאיןבעצםכלישהואכלפשוט

כלי...בטבילהוחייבכליהואהריהממעיטואחדהמרבהואחדרב
רקרבותשניםולהתקייםלתשמישוראויכליבעצםשהםאלומיניום

.בטבילהשחייבפשוטארעיאלאבומשתמשיןשאין
הקטןמנשה,ונפשבלבהתורהבברכת



Disposable aluminum pans

do not require tevilah. Some

authorities require tevilah if

they are sturdy enough to be

reused two or three times.



FACT :

A UTENSIL WHICH 

REQUIRES TEVILAH MAY 

NOT BE USED EVEN ONCE 

BEFORE IMMERSION



MYTH :

MEZONOS BREAD





...בוצע בפת-א :ח קסז"ע או"שו
המוציא לחם מן הארץ: יברך



:ולאחריו,מזונותמיניבורא:עליומברך,בכיסניןהבאהפת-ו:קסחח"אוע"שו
שלשמעיןאחתברכה

אותםשממלאיםכיסיםכמיןשעשויפת:מפרשיםיש,בכיסניןהבאהפת-ז'סשם
א"וי;ו"ריאלחשש"רישקולאהנקראיםוהם,ותבליןושקדיםואגוזיםסוקראודבש

טעםשיהיהוהוא,ואפאהתבליןמיניאוחלבאושמןאודבשבהשעירבעיסהשהיא
בהםישכןאםאלא,גמורפתנקראשזה,בעיסהניכרהתבליןאופירותהמיתערובת

,עיקרהםוהתבליןהדבששכמעטך"לעקישקוריןמתיקהכמינידבשאותבליןהרבה
...(ם"רמבדעתלפרשישוכןוערוךי"רש)נוהגיםוכן



,מזונותמיניבורא:עליומברך,בכיסניןהבאהפת-ו:קסחח"אוע"שו
לקבוערגיליםשאחריםשיעורממנואכלואם;שלשמעיןאחתברכה:ולאחריו

...המזוןוברכתהמוציאעליומברך,ממנושבעלאשהואפיעלאף,עליו







FACT :

MEZONOS BREAD IS 

AN OXYMORON



MYTH :

WHEN RECITING BIRKAS

HAMAZON TOGETHER WITH A 

MINYAN ON SHABBOS, YOM TOV 

OR AT A SEUDAS MITZVAH, IT IS 

PROPER TO RECITE THE 

BENTCHING OVER A CUP OF WINE





טעונההמזוןשברכתשאומריםיש-א:קפבח"אוע"שו
...ביחידאפילוכוס

בשלשהאלאכוסטעונהשאינהא"וי

.בשלשהאפילו,כללכוסטעונהשאינהאומריםויש

עללברךהמובחרמןמצוהמ"ומ:הגה
.(פסחיםערביפרקן"ר)הכוס



למאןשאפילוהואברורדבר-שםהשלחןערוך
הואמצוההידורמ"מכוסטעונהדאינהל"דס

היוכולםשהםמשמעס"ובש,הכוסעללברך
,בזולאצלםהיהשייןמפניהכוסעלמברכים

לכלראויוודאיובזולמצוישייןבהמדינותולכן
.זימוןכשישובפרטהכוסעללברך'דירא

שאנוהייןוגםייןלנושאיןמפניא"אובמדינתינו
ביוקרשכרגםואףביוקרהואמצימוקיםעושים

שלכוססעודהלכלליקחמשגתידינוואין
סעודהבכלשכרששותיםהעשיריםאך,ברכה
יתברךוהשומעהכוסעללברךנאהדלהםוודאי

:השמיםמן



האחרוניםושארא"המגדמסקנתדכיוןנראההפוסקיםדבריי"ועפ-שםתשובותפסקי
,המובחרמןמצוההואאלאהכוסעללברךחיובשאיןע"שבשוהשלישיתהדעהכפי

ואף,יהודיםשלמושבותיהםממקומותבהרבהמצויהייןהיהלאהדורותכלובמשך
לאלכן,והבדלהקידושלמצותאותושומריםוהיוויקרמועטהיהבביתייןשהיה

כךעלהקפידו

אוהאכילהלאחרכבדותמחמתייןלשתותקשהשלרביםכיוןמ"ממצוישהייןואף
.בזההקילולכן',וכדוסובלושאינואושמרדימו

בודאיאבל,הכוסעללברךמקפידיןשאיןשנשתרשלמנהגזכותלימודהואזהכלאך
כןוהעושהזימוןכשישהכוסעללברךשמיםיראכלראויובזולמצוישהייןבמדינות
.השמיםמןיתברך

...כללהכוסעללברךנוהגיםאיןביחידאמנם



FACT :

WHENEVER RECITING BIRKAS

HAMAZON WITH A ZIMUN, 

IT IS PROPER TO BENTCH ON 

A CUP OF WINE



MYTH :

WHEN A POT MUST BE 

KASHERED, THEN ALL OF 

THE CONTENTS OF THE 

POT ARE FORBIDDEN FOR 

CONSUMPTION



ְתךָּׁ-יטׁ:שמותׁכג ְדמָּ ֵריׁאַּ ו  כ  יתׁב ִ ִ יתֵׁׁראש  ֵ ִביאׁב  ָּ ת 
ֲחֵלבׁאִׁ'ׁה ַּ ִדיׁב  לׁג ְ ֵ ש   ׁלֹאְׁתבַּ יךָּ וֱֹׁאלֹקֶׁ :מ 



שבשלקדירה-א:צגד"יוע"שו
ואם.חלבבהיבשללא,בשרבה

אסור,לעתמעתבתוךבהבישל
כלנגדלשערוצריך.טעםבנותן

.הקדירה

קודםלעתמעתשההאםאבל
טעםנותןליההוה,בהשבישל
אבלהתבשילומותר,לפגם

בשרלאבהלבשלאסורהקדירה
.חלבולא



FACT :

MOST OFTEN, WHEN A 

POT MUST BE KASHERED, 

THE CONTENTS OF THE 

POT ARE NOT FORBIDDEN 

FOR CONSUMPTION



MYTH :

WHENEVER YOU TAKE 

A DRINK, YOU MUST 

ALWAYS MAKE A 

BRACHA



הזההעולםמןשיהנהלאדםלואסור:רבנןתנו-:להברכות'מס
רבאמר...מעל-ברכהבלאהזההעולםמןהנהנהוכל,ברכהבלא

כאילו-ברכהבלאהזההעולםמןהנהנהכל:שמואלאמריהודה
כתיב:רמילוירבי.ומלואההארץ'לה:שנאמר,שמיםמקדשינהנה

!אדםלבנינתןוהארץ'להשמיםהשמים:וכתיב,ומלואההארץ'לה
.ברכהלאחר-כאן,ברכהקודם-כאן,קשיאלא



אםאבל;ר"בנולאחריושהכלמברך,לצמאומיםהשותה-ז:רדח"אוע"שו
ולאלפניולאמברךאינו,האומצאלהעבירמיםושתה,אומצאחנקתיה
.לאחריו

כששותהא"כמהםנהנההחיךשאיןמיםדוקא-מיםושתה-שםב"מ
אףמהםנהנהשהחיךפתחתיכתאוכלאומשקיםשארכששותהאבללצמאו
וסוףבתחלהעליולברךחייבהאומצאלהעבירא"כעכשיוואוכלושותהושאין

יברךלצמאוגםואםיברךלאלרפואהבבוקרמיםכששותה.ח"בסכדלקמיה
:[ץ"יעבי"ר'סי]



אוכלשאדםוהמשקיןהאוכליןכל-חסעיףשם
,מהםנהנהוהחיךטובטעמםאם,לרפואהושותה
.וסוףתחלהעליהםמברך



FACT :

WHEN DRINKING WATER 

TO SWALLOW A PILL OR 

CLEAR ONE’S THROAT, A 

BRACHA IS NOT RECITED



MYTH :

A GIRAFFE CAN NOT BE 

SHECHTED BECAUSE WE 

CAN NOT IDENTIFY THE 

PROPER PLACE TO 

PERFORM THE SHECHITAH





הצוארהואהחימןהשחיטהמקום-ה:אשחיטה'הלם"רמב
...לשחיטהכשרהצוארוכל



Rabbi Dr. Ari 

Zivotofsky 

Regarding the makom shechitah, the Talmud (Chullin 27a) probes for the
Biblical source that slaughtering must be performed at the neck, and
concludes that it is a tradition, a law given to Moses at Sinai. This would
indicate that the entire neck is valid for shechitah. In most animals, one
does not think about how to define the neck, because it is a relatively small
area. In the case of the giraffe, one might contemplate whether the whole
neck really is valid and wonder about the exact location of the acceptable
zone. But there is no need to equivocate; the specific anatomic boundaries
(cited in Chullin 45a; Shulchan Aruch, Yoreh Deah 20:1-2) for the ritual
slaughter of all animals apply to the giraffe as well. For a pigeon, the valid
region is a few inches long; for a cow, over 12 inches; and for a giraffe, close
to six feet. A kashrut expert once quipped that "anyone who does not know
where to shecht a giraffe either knows nothing about the laws
of shechitah or could not hit the side of a barn with a baseball."
When I asked Rabbi Yosef Kafich, a leading rabbi and scholar in the Israeli
Yemenite community, if there are any halachic impediments
to shechting giraffe, his tongue-in-cheek response was that the only
problem might be that "at $10,000 per kilo, it would be ba'al tashchit (a
waste)!"



Rav Yisroel Reisman, Pathways of the Prophets p. 407



FACT:

A GIRAFFE MAY BE 

SHECHTED AND ONE CAN 

EASILY IDENTIFY THE 

PROPER PLACE TO 

PERFORM THE SHECHITAH



NEXT WEEK…

THESE ARE THINGS 

OF THE PAST: JEWISH 

HISTORY MYTHS




