יצחק מרדכי הכהן רובין
הר נוף עיה"ק ירושלים תובב"א
ליל שבת פרשת תולדות תשע"א

טבילת מתקני מי לקירור וחימו שיש בה בית קיבול העשוי ממתכת
יש לעיי מה דינ ותקנת של מתקני מי המצויי כהיו שיש בה בית קיבול
ממתכת שבתוכו מתחממי המי הקרי והחמי ,ומתקני אלו מיוצרי בחו"ל על
ידי נכרי ,ויש בזה קושי גדול לטבול את המתק כיו שהוא עלול מאוד להתקלקל,
ויש לעיי ]:א[ .הא אפשר להקנות לנכרי ולחזור ולשאול או לשכור אותו ממנו.
]ב[ .כ ויש לברר הא שרי לקלקל אות משימוש א מבלי לקלקל את הבית קיבול
העשוי ממתכת] .ג[ .מה דינ של מתקני ששוכרי מאת הבעלי ומשלמי דמי
שכירות חודשיי ,ואי הבעלי מרשה לטובל] .ד[ .מה דינ של כלי שכורי
לעניי חיוב טבילת כלי.
המקנה כלי לנכרי וחוזר ושואלו ממנו
א .כתב השו"ע יור"ד סי' ק"כ סעי ט' שמי שיש לו
כלי של נכרי ואי לו אפשרות לטובלו בשבת ,אזי יקנה
אותו לנכרי ויחזור וישאלנו ממנו ,ויכול להשתמש בו כדי
כלי השאול מנכרי שפטור מטבילה .ונחלקו הט"ז והכהנ"ג
בהבנת דברי השו"ע שדעת הט"ז שאי עצה זו מועילה
לצמיתות אלא מיד כאשר יזדמ לו מקוה יהיה צרי"
לטובלו ,דכיו שכלי זה יהיה שקוע בידו של הישראל הרי
הוא חייב בטבילה ,וכדי משכו של נכרי הנמצא אצל
ישראל ואי בדעת הנכרי לפדותו דחייב בטבילה ,וה"נ לא
שנא.
ודעת הכנה"ג שאפשר להשתמש בעצה זו עולמית וא
שיש בזה הערמה,והביא פוסקי שנתנו עצה זו לעניי כלי
גדולי שאי אפשר להכניס למקוה מחמת גודל ,ועצה זו
היא לצמיתות ,ועיי רעק"א בגליו השו"ע סי' ק"כ ס"א
שהעתיק את דברי כנה"ג.
ועיי משנ"ב סי' שכ"ג ס"ק ל"ה שהביא להלכה את
דברי הט"ז.
המקנה כלי לנכרי וחוזר ושוכרו ממנו
ב .ונראה שא לדעת הט"ז כל זה כאשר שאל את הכלי
מ הנכרי ואי ניכר מעתה ועד עול שהכלי הוא של נכרי
ודמי למשכו ,אבל א ישכור הישראל את הכלי מ הנכרי
וישל דמי שכירות בצורה קבועה ,בזה ניכר הדבר שאינו
שקוע בידו אלא ההנהגה היא של כלי של נכרי בבעלותו
הגמורה אלא הישראל שוכר אותו ממנו.
הערה בדברי הט"ז
ג .ובגו דברי הט"ז יש לעיי מה היא השעה הנכונה
להטביל את הכלי ,שהרי המטביל כלי של נכרי אינו יוצא
ידי חובתו ,ובעינ שבשעת הטבילה יהיה בבעלות הישראל.
והנה לדברי הט"ז החושש ששאלת הכלי עולמית משוויא

ליה כלי של ישראל ,ולכ לדעתו מיד במוצאי שבת או
כאשר מוצא מקוה צרי" לטובלו ,יש בזה מקושי ההבנה,
דא נאמר שמיד הכלי נחשב של הישראל ,א"כ אי"
השתמש בו בשבת בלי טבילה ,והא ברגע אחד כשיצאה
שבת הפ הכלי לכלי בבעלולת הישראל ,ואי נימא שבעינ
שיהיה זמ מה ביד הישראל שיראה כשקוע בידו ,א"כ אי"
טובלו לדעת הט"ז במוצ"ש והרי זה עדיי כלי בבעלות
נכרי שאינו יוצא ידי חובת טבילה בכה"ג ,וצ"ע] .ואי
לומר בכוונת הט"ז שצרי" לחזשור ולקנותו מ הנכרי ,דאי
זה במשמעות דבריו כלל ,עיי"ש[.
כלי שכורי שאי הבעלי מרשי לטבול את
הכלי
ד .חלק ממתקני הקירור אינ קנויי לבעלי אלא
מושכרי לה בשכירות חדשית ,ויש לעיי מהו חיוב
טבילת ואיסור השימוש בה בלי טבילה ,ונדו זה דמיא
למה שהארכנו במקו אחר בעיקר גדר יסוד איסור
ההשתמשות בכלי שאינו טבול שהוא נובע מחיוב הטבילה
וכל שאד אנוס מלטבול את הכלי אי עליו איסור
השתמשות בכלי] ,ועיי ש מש"כ בש דו"ז הגרש"ז
אויערבא" זצ"ל[ .וא כ שמא יש לדמות ג נידו זה
דהכא שאי בעלי החברה מרשי לטבול את הכלי דהוי
אנוס על הטבילה .אלא שיש לעיי א מותר להכניס עצמו
לאונס כה"ג ועיי מש"כ ש.
חיוב טבילה בכלי שבעליו קנהו לסחורה וישראל
אחר שואלו או שוכרו ממנו
ה .ויש לדו בזה ג מדברי הב"י במובאי בט"ז ס"ק י'
שד לומר דהאי דינא ,דהגהות אשרי המובא בשו"ע סעי
ח' ,שישראל הקונה מנכרי סכי לחתו" בה קלפי
והשאילה לישראל אחר שאי השני חייב בטבילה כיו שג
הראשו פטור מטבילה כיו שאי זה כלי אכילה ביד

כלי סעודה עליה ומני שאי הראשו חייב בטבילת.
אמנ א אי נימא כחידוש זה של הב"י מ"מ הט"ז והש"ל
נחלקו עליו וכתבו לטבול בלי ברכה,וג החכמת אד לא
היקל אלא בכלי זכוכית ,ממילא אי להשתמש בעצה זו
במתקני אלו שבית הקיבול הוא ממתכת] .ויש לדו בזה
ג מצד חשש גזל בגוונא שאי הבעלי מרשי לטובלו[.

הראשו ,דמיועד לחתו" בו קלפי .וחידש הב"י שה"ה ג
א הישראל הראשו קנה את הכלי לסחורה והשאילה
לישראל אחר פטור הכלי מטבילה .ולפ"ז יש מהאחרוני
שרצו לדו לפטור כלי במסעדות מטבילה ,כיו שאצל
המוכר הוי כלי סעודה ,אלא שנחלקו עליה ונקטו דג
אצל בעלי המסעדות חשיבי כלי סעודה דמה לי אוכל בה
בעצמו מה לי מאכיל בה את אורחיו ,סו"ס ש כלי סעודה
עליה .ועיי ט"ז וש"" שנחלקו על הב"י וכתבו בש
או"ה שיש לישראל השני לטבול בלי ברכה ,וכתב החכמת
אד שבכלי זכוכית שטבילת מדרבנ יש להקל במקו
הצור" בשואל או מחנווני ויש חשש שא יטבל ישברו
הכלי.
והנה מלבד הא שדברי הב"י בדי זה יש בה חידוש
גדול במה שדימה כלי סחורה לכלי לחתו" בו קלפי,
שהיה מקו לחלק בי המקרי ,דסכי לחתו" בה קלפי
כיו שעומדת לשימוש שאינו שימוש של אכילה לאו ש
כלי סעודה עלה ,משא"כ כלי סעודה העומדי לסחורה ש

קלקול הכלי על ידי אומ
ו .נראה שקלקול הכלי על ידי אומ יפטור את הכלי
מטבילה ,א א הקלקול יהיה בהא שהאומ ינתק את
חיבורי החשמל הפנמיי ,באופ שצרי" מעשה אומ תקנו,
וא שהבית קיבול עדיי של ,מ"מ מסתבר שכיו שכלי זה
שימושו הוא רק על ידי כח החשמל ובלי זה אינו
ראויללשימוש נמצא שהוי כלי מקוקל שישראל אומ תיקנו
ונפטר מטבילת כלי.

ז .העולה מהנ"ל
]א[ .מתקני קירור שיש בה בית קיבול ממתכת או זכוכית ומיוצרי על ידי נכרי חייבי בטבילה.
]ב[ .א מקנה את המיתק לנכרי וחוזר ושואלו ממנו באנו למחלוקת הט"ז וכנה"ג ,ודעת המשנ"ב להחמיר ולטובלו.
]ג[ .נראה ש מקנה לנכרי וחוזר ושוכרו ממנו באופ שניכר שהנכרי הוא הבעלי ואינו שקוע ביד הישראל דשפיר דמי א
להט"ז ומשנ"ב.
]ד[ .א א שוכר את הכלי מיד הבעלי ,אי להקל להחשיב את הכלי ככלי סחורה וצרי" לטובלו.
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