
 

 

 

 

                                
                                       

 מדוע אסור לטבול כלי בשבת?  .1

 יו"ט משום שבת.בחצירו משום רה"ר ואף בברה"ר. וגזרו אף  ד' אמותיעבירנו גזירה שמא  - רבה .א

 .משום כלים ששיך בהםוגזרו אף בכלים שלא שייך בהם סחיטה  .גזירה משום סחיטה -רב יוסף  .ב

 בתרומה טמאה. בנתיים יכשלושמא ישהה הכלים לזמנו הפנוי בשבת  -רב ביבי  .ג

 שפעמים בא בשרב ורוחץ ,במים רעיםכשרוחץ ואפילו נראה כיורד להצטנן הטובל, ומשא"כ אדם  .מפני שנראה כמתקן כלי .ד

  .בא מלוכלךשפעמים ואפילו בימות הגשמים  .במי משרה

 

 באלו אופנים התירו טבילת כלים ביו"ט ומדוע? .2

  .להשיק מים בכלי אבן לטהרם ולא גזרו שמא יבא להטביל. והטעם: כיון שאין לו עוד מים יפים נזהר מאד .א

 כיון שהותר לו רק ע"י דלי, זכור הוא. ,א לטובלו לבדולא גזרו שמא יב .נטהר מאליו והכלימדלים מים בכלי טמא  .ב

 ולא גזרו אטו כלי שנטמא בעיו"ט, כיון שברגל כולם טהורים ומילתא דלא שכיחא לא גזרו. ,נטמא ביו"ט עצמו התירושכלי  .ג

י שנשכיון  ,ו כלי שנטמא מאבאטאב הטומאה אין מטבילין. ואם נטמא מולד הטומאה מטבילין ולא גוזרים מכלי שנטמא  .ד

 והם זריזים. ,לכהניםאו קדשים רק תרומה  יטמא, מאהלטו

 רק דרך מלבוש זכורה היא.כיון שהותר  .תטבילםדה שאין לה בגדים טהורים מערמת וטובלת בבגדיה ביו"ט ולא גזרו שמא נ .ה

 

 ?הואיל''גם ביוה"כ. היכן מצינו דעתו שונה שלא אומרים הותרה  ,רבא סובר ש'הואיל' והותרה טבילה בשבת .3

 ו בחומץ כדרכו. פתשנחשב דרך רפואה, אבל מטבל ]בכל דרך[ חומץ  יגמעבשיניו בשבת לא החושש  :שנינו

 משנתנו בגומע ופולט. אף רץ שיוהאיסור רק לגמוע ולפלוט. ואביי ת ,ברייתא שהתירה לגמוע ולבלועוהקשו מ

  אכילתו.שהותר קודם הואיל לא התיר אחר שאכל ומוכח ש .מגמע ובולע אסור ףא אכילתוורבא תרץ שאחרי 

 י טבילות לטבול בתשעה באב וביו"כ.בוהראיה שהתיר לחיי 'הואיל'וסבר שמועיל  ,ו רבאחזר ב אמנם אח"כ

 

 רבי אסר להטביל כלי אגב מימיו ואסר להשיק מים בכלי אבן. חכמים התירו את שניהם.  .4

 משנתנו שהתירה השקה ואסרה הטבלה כדעת מי?

 משנתנו מתיר.תיתכן כרבי. ומה שאסר השקה, כוונתו רק בשבת. ואכן ביו"ט שבו עוסקת  .א

 תיתכן כרבנן ועוסקת בשבת. .ב
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