
 

 

 טבילת כלים בשלג -סימן ט' 

 

: בתשובה זו נעיין בשאלה אם ניתן להשתמש בשלג לצורך מצוות תקציר
טבילת כלים. כדרך אגב, נתייחס גם לשימוש בשלג לצורך נטילת ידיים 

 לסעודה.

 עניינים בהם ניגע בתשובה זו:

  סותרת את פסקי השו"ע והרמ"א המקובלת מקרים בהם ההלכה
 )אם מותר לנידה לטבול בשלג שטרם נמס(.

  כיצד רמת החיוב )דאורייתא או דרבנן( עשויה להשפיע על
 הפתרונות האפשריים לבעיה מסוימת.

  דבר שעשוי להיות כשר להלכה אך לא למעשה עקב קשיים
 גוף החפץ או האדם(. טכניים )האם השלג יכול לבוא במגע עם כל

 

אני מתגורר במדינת וורמונט )ארה"ב( לצורך עסקי. שכרתי דירה שאלה: 
וקניתי לעצמי סירי בישול. אין כאן מקווה שנוח לגשת אליו, אך יש פה 
המון שלג. האם מותר לי לטבול את הסירים בשלג? האם אוכל להשתמש 

ים לגבי שלג בהם ללא טבילה? האם תוכלו גם לתת לי כמה קווים מנח
האם הוא מוקצה? האם מותר לי לפנות אותו במעדר? האם יש  –בשבת 

 משהו נוסף שכדאי שאהיה מודע אליו?

 

בתשובה קודמת )ס' ב'( השבתי על שאלתך בקשר להנחיות בעניין תשובה: 
שלג בשבת. בתשובה זו אתייחס לשאלתך הראשונה: האם ניתן לטבול 

 סירים בשלג? 

ם זהים לתנאים למקווה לכל צורך אחר. בהתאם התנאים למקווה כלי
לכך, נקודת המוצא שלנו תהיה המשנה במקוואות )ז, א(: "אלו מעלין 

מ' סאה[ ולא פוסלין: השלג והברד... אמר ר' עקיבא היה -]משלימים את ה
ר' ישמעאל דן כנגדי לומר השלג אינו מעלה את המקוה והעידו אנשי 

 או שלג ועשו מקוה בתחלה."מידבא משמו שאמר להם: צאו והבי

ברישא של המשנה, נפסק שכאשר המקווה מכיל את רוב השיעור של מ' 
סאה, שהיא המידה הנדרשת לכשרות מקווה, אך חסר בה יתר השיעור, 
ניתן להוסיף שלג למים אלה על מנת להשלים את הכמות ולהכשיר את 

לעשות  המקווה. על אף שרבי ישמעאל מטיל ספק בכך, הוא התיר למעשה
 מ' סאה מקורם בשלג.-כך, אף אם כל ה
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ניתן היה להסיק ממשנה זו שאין בעיה להשתמש בשלג כדי ליצור מקווה 
ושלכן אין כל בעיה בטבילת כלים בשלג. אולם, אצל הראשונים מתברר 

 שהדברים מורכבים יותר. 

ראשית, עולה השאלה כיצד נמדד השלג? מ' סאה היא כמות נפח. האם יש 
למדוד את השלג כפי שהוא בזמן נפילתו )כולל כיסי האוויר( או שיש 
לדחוס את כיסי האוויר לפני המדידה? הראב"ד )בעלי הנפש, שער המים 

יח( שניהם ס' מקוואות ז, ב( והרא"ש )הלכות מקוואות משנה ב, על ס' 
מ' סאה של שלג דחוס, ונראה שזוהי גם עמדת -יש צורך בקובעים ש

הרמב"ם הקובע שיש לרסק את השלג: "אפילו הביא מ' סאה שלג 
בתחילה והניחן בעוקה וריסקו שם ה"ז מקוה שלם וכשר" )הלכות 

 מקוואות פ"ז, ה"ג(. 

לענייננו, השאלה המשמעותית ביותר היא האם ניתן להשתמש בשלג 
ו שיש להמתין עד שהוא נמס על מנת שיהיה כשר במצב צבירתו הקיים א

לטבילה. מפשט המשנה נראה ברור שמותר להשתמש בשלג במצבו 
המוצק, ולא רק כשהוא נמס והפך למים. אבל ישנם המטילים בכך ספק. 
הראב"ד )שם( ובעל המאור )שם בהשגותיו, ס' ב אות ד( אומרים שניהם 

בגדר מים שאובים ויש לו  שאילו השלג היה מובא ממקום אחר, הוא היה
גדר דומה למי באר או מי גשם שהובאו למקווה בחביות. אם מים שאובים 

מ' סאה של המקווה, המקווה פסול. לפי הראב"ד, -אלה הם הרוב בתוך ה
( כשכמות 1שלג שהובא למקווה ניתן לשימוש רק בשני מצבים אפשריים: )

( כשהוא נמס 2או ) סאה המקוריים, 04-מתוך ה 11השלג אינו עולה על 
והפך למים אחרי שהושם במקווה. במקרה השני, המים יחשבו כחדשים, 
ולא יהיה להם מעמד של מים שאובים; הדבר דומה למצב שבו ירדו 
גשמים ישירות לתוך המקווה. לפי הראב"ד ולבעל המאור הבעיה היחידה 

ותו היא עניין הבאת השלג. אין כל בעיה בשימוש בשלג במצבו הטבעי בא
 מקום שבו הוא ירד על האדמה.   

המרדכי )שבת ס' שלב( מרחיק לכת עוד יותר ומטיל ספק גם בדין שלג 
שטרם נמס ועדיין נמצא במקומו. וכך הוא כותב: "מעשה בא לפני רבי 
שמריה משפירא באדם אחד שאנס )!( אשתו והטביל אותה בשלג שאינו 

ה לה טבילה ]...[ והר' מפושר ומחזיק מ' סאה והורה רבינו שמחה שעלת
אליעזר מביה"ם מפרש ההיא דמסכת מקואות שהבאתי איירי שהופשרו 

 ".והא קמ"ל דאין דין שאובין עליהם

לפי עדותו של המרדכי, מקרה בא לפני רבינו שמריה משפירא )מבעלי 
התוספות במאה הי"ב( שם כפה אדם על אשתו לטבול בשלג )כנראה שלא 

ינו מעיר על התנהגות האיש, אך מציין היה שם מקווה(. המרדכי א
מחלוקת הלכתית בקשר לתוקף טבילה זו. רבינו שמחה )גם הוא משפירא, 
מבעלי התוספות במאה הי"ב( פסק שהטבילה הייתה כשרה על סמך 
המשנה, בעוד רבי אליעזר מביה"ם )לא ברור על איזה חכם ועל איזה 
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אמר שהמשנה  מקום מדובר; לא מדובר בר' אליעזר ממי"ץ הידוע(
התייחסה ספציפית למקרה שבו השלג כבר נמס ורק אז יהיה המקווה 
כשר. המרדכי מסכם שלבסוף, שינה רבינו שמחה את עמדתו והסכים 
שאישה אינה יכולה לטבול בשלג שלא נמס: "וגם רבינו שמחה התיר 

 בתחלתו ולבסוף חזר בו".

ת אלה וחולק ( מביא פסיקוד"ה כתב המרדכי הבית יוסף )יו"ד ס' רא
עליהן בתקיפות. "ומשמע לי דפשטא דמתניתין ודברי הפוסקים לא מוכחי 

 כלל כדברי ה"ר אליעזר דודאי בלא הופשרו מיירי". 

למרות אמירה נחרצת זו, כותב הבית יוסף "ומכל מקום אין להקל לעשות 
מעשה באיסורא דאורייתא נגד ה"ר אליעזר ורבינו שמחה". הוא מסיק 

ידיים לסעודה בשלג כיוון שמדובר במצווה מדרבנן ולא  שמותר ליטול
 מדאורייתא. 

למרות ההסתייגויות המובאות בבית יוסף, פוסק רבי יוסף קארו בשולחן 
ערוך שנידה מותרת לטבול במקווה מלא שלג, ללא כל הסתייגות. הוא 
מאפשר מקווה עם שלג שהובא ממקום אחר ואינו מציין שעליו להפשיר. 

לי ועשה מהן לא אפילו עשה כל המקוה משלג ]...[ שהביאו בכולא עוד א”
א, סע' ל(. הרמ"א מוסיף שיש מחמירים ודורשים רמקוה כשר" )יו"ד ס' 

שהשלג ימס לפני הטבילה, והוא מסכם "טוב להחמיר לכתחילה". כך 
 מסכים הרמ"א עם השו"ע שמעיקר הדין ניתן לטבול בשלג שלא נמס.

בתוקף על שיטות אלה. לדידו, על השלג  הש"ך )שם, ס"ק ע"א( חולק
להפוך למים על מנת להכשירו לטבילה. הוא דורש זאת גם בדיעבד, ולא 
רק לכתחילה. אכן, הש"ך טוען שכל הפוסקים מסכימים שעל מנת להתיר 
מקווה מלא שלג בלבד, על השלג להפוך למים קודם לכן. לדעת הש"ך, 

סק הרמב"ם שיש לרסק את השלג אומר זא ת בדיוק: על השלג להיות פְּ
 מרוסק ולהפוך למים ורק אז ניתן להשתמש בו.

לש"ך ברור שלנידה אסור לטבול במקווה מלא שלג, אף כשאין ברירה 
אחרת, אלא אם כן השלג כבר הפך למים. רוב חכמי אשכנז פוסקים כך גם 

ס"ק מט; פתחי  ס' ראבאר היטב ; חת"ם סופר יו"ד ס' רשו"ת הם )ראו 
-ס"ק כא; ערוה"ש שם, סע' קמז; דרכי תשובה שם, ס"ק קמב תשובה שם

 קנ(.

חולקים על כך ופוסקים  -וביניהם הגר"א  –ובכל זאת, מספר פוסקים 
כשו"ע שמותר להשתמש בשלג גם אם הוא לא נמס )ראו גר"א שם ס"ק 
סה; ט"ז או"ח ס' קנט, ס"ק כ; וראו גם אור יצחק כרך ב' יו"ד ס' יז אות 

 י"ב(.

היינו מקבלים את פסיקתו המחמירה של הש"ך, לא ברור אם אף אם 
החשש העיקרי שלו נוגע לשלג שהובא ממקום אחר )כשיטת הראב"ד( ואז 
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לא תהיה לו בעיה עם שימוש בשלג במקום נפילתו, או שלדעתו שלג 
לכשעצמו פסול משימוש במקווה )כשיטת המרדכי(. אכן, רבים מן 

קר משלג שהובא ממקום אחר הפוסקים בעקבות הש"ך חוששים בעי
וכנראה היו מוכנים להתיר שימוש בשלג במקום נפילתו על האדמה )ראו 

וערוה"ש ס' רא, סע' קמז  ,שו"ת חת"ם סופר יו"ד ס' ר מאלדוג
 המתמקדים אך ורק בחשש למים שאובים(.

כדאי להבהיר, שעל אף שהתפיסה הכללית היא שטבילה מתרחשת אך 
נכון להלכה. ניתן לטבול במאגר טבעי של מים  ורק במקווה, דבר זה אינו

כל עוד מקפידים על תנאים הלכתיים מסוימים, ובאופן דומה, אם שלג 
נחשב כמים לצרכי טבילה, אין סיבה לדרוש שהוא יימצא בתוך מקווה. 
ניתן להסתפק בשטח רציף של שלג המכיל מ' סאה במקום הטבעי של 

ס"ק טז ובאר היטב ס' קס, ס"ק יג(.  נפילתו )ראו לדוג' מג"א או"ח, ס' קס 
אם כן, השאלה האם גם הש"ך היה מתיר לטבול בשלג במקום נפילתו 

 מאד מעשית.

החזו"א מתייחס להבדל בין שלג שהובא ממקום אחר לבין השימוש בשלג 
במקום נפילתו. הוא פוסק שעל שלג שהובא ממקום אחר להימס על מנת 

ואם הוא לא נמס הוא פסול לכל הדעות. אולם, לגבי  ,שיהיה ראוי לשימוש
שימוש בשלג במקום נפילתו, הוא כותב: "ומ' סאה שלג המונח בבקעה 
]...[ הוי ספיקא דדינא ויש להחמיר בדאורייתא ולהקל בדרבנן והמיקל 

 כדעת מרן והרמ"א שהכריעו להקל יש לו על מי לסמוך". 

ייתא, אף כשמדובר בשימוש לפי פסיקת החזו"א, עלינו להחמיר בדאור
בשלג במקום נפילתו. לכן, ככלל, נידה אינה רשאית לטבול בשלג. ברור כי 
רק במקרים קיצוניים תעלה אפשרות כזו. במקרה כזה, יש להתייעץ עם 
פוסק, שהרי, כפי שהסברנו, יתכן שגם הש"ך יתיר במקרה שבו השלג לא 

 הובא ממקום אחר.

ום להקל. לכן, לגבי נטילת ידיים לסעודה בדינים מדרבנן, כאמור, יש מק
שהיא מצווה מדרבנן, הט"ז )או"ח ס' קנט, ס"ק כ( פוסק שניתן ליטול 
ידיים על ידי טבילתם בשלג אף לכתחילה. המג"א )או"ח ס' קס, ס"ק טז( 
פוסק גם הוא כך )על אף שהוא מביא גם את שיטת הש"ך בסוף דבריו(. 

תר" )או"ח ס' קנט, ס"ק לז(. באופן ערוך השולחן אף אומר "פשיטא שמוה
דומה, מתיר הבאר היטב )ס' קס, ס"ק יג( לעוברי דרכים שאין להם גישה 
למים לטבול את ידיהם בשלג שנפל על מנת לקיים מצוות נטילת ידיים. 
המ"ב )ס' קס, ס"ק נח( מהסס מעט יותר מכך, על אף שהוא מתיר 

א( הוא טוען שאף להשתמש בשלג בשעת הדחק, ובשער הציון )אות ס
הש"ך היה מתיר להשתמש בשלג למצווה מדרבנן זו, כשאין אפשרות 
אחרת. מוסכם על כל הפוסקים האלה שניתן להקל בדרבנן ולסמוך על 

במקרים כאלה ניתן לסמוך על פסיקת השו"ע , והמתירים לטבול בשלג
 ואף להשתמש בשלג שהובא ממקומו המקורי )ראו ט"ז לעיל(.
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האם ניתן לקיים מצוות טבילת כלים בשלג?  –תנו כעת נשוב לשאל
התשובה אמורה להיות תלויה באופי המצווה, האם היא מדאורייתא או 
מדרבנן. אם היא מדאורייתא היינו אוסרים ואם מדרבנן היינו מתירים 

 בפרט כשאין אפשרות אחרת.

נחלקו הפוסקים לגבי השאלה אם טבילת כלים היא מצווה מדאורייתא 
כג;  ,נן )ראו תוס' יומא פח ע"א ד"ה מכאן; רמב"ן על במדבר לאאו מדרב

ה וכס"מ על פי"ז ה"ה; רא"ה -רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פי"ז, ה"ג
א, ד"ה וטעם כעיקר(. החומר ממנו עשוי הכלי שער ד, בית בדק הבית 

מהווה גורם חשוב גם הוא. מוסכם בין הפוסקים שגם אם טבילת כלים 
ייתא, מדובר רק בכלי מתכת. החובה לטבול גם כלי היא מצווה מדאור

 זכוכית היא בוודאי מדרבנן. 

בהתאם לשיטה שהבאנו לעיל, אין לטבול כלי מתכת בשלג כיוון שיתכן 
שמדובר בחיוב מדאורייתא. כלי זכוכית חייבים בטבילה מדרבנן ולכן ניתן 

 ע'סלטבול אותם בשלג במקרה הצורך. כך פוסק החכמת אדם )כלל עג, 
יט, מובא בפתחי תשובה יו"ד ס' קכ, ס"ק ד(, הכותב שבשעת הדחק מותר 
לטבול כלי זכוכית בשלג. אם לא קיים מקווה נגיש, הדבר ייחשב כשעת 

 הדחק כמו בנטילת ידיים.

לגבי כלים העשויים מחומרים אחרים כגון אלומיניום )מתכת שאינה 
ה, הפוסקים חולקים מוזכרת בתורה(, טפלון, אמייל וכלים מצופים גלזור

האם הם חייבים בטבילה אם לאו. בכל המקרים האלה ניתן להשתמש 
 בשלג אם אין מקווה נגיש.

אף כשמדובר בכלי מתכת, ניתן לטעון שמכיוון שקיימת מחלוקת 
ראשונים אם טבילת כלים היא מצווה מדאורייתא או מדרבנן, יש להתיר 

( 1ספק ספיקא,:כיוון ש) טבילה בשלג כשאין אפשרות אחרת, על בסיס של
אין וודאות שטבילת כלים היא מדאורייתא, ואם היא מדרבנן ניתן 

( גם אם מדובר בדאורייתא, יש פוסקים המתירים 2)-להשתמש בשלג, ו
טבילה בשלג גם בחיובים מדאורייתא. באופן אחר, כיוון שטכנית יתכן 
שלא מדובר בספק ספיקא ממש, אפשר לומר שהפוסקים שהחמירו 
בדאורייתא עסקו בעיקר בדין נידה שטבילתה וודאי מדאורייתא. לא ברור 
שפוסקים אלה היו מחמירים לגבי מצווה שמעמדה מוטל בספק אם היא 
מדאורייתא או מדרבנן. לא זו בלבד, אלא שכאן בעניין טבילת כלים אין 
מדובר בלאו מדאורייתא, אלא במצות עשה מדאורייתא. לכן, קיים ספק 

הפוסקים שמחמירים בנידה, שאיסורה הוא איסור חמור  סביר האם
מדאורייתא, יחמירו גם בטבילת כלים שהיא מצוות עשה, ולא איסור, 
בייחוד לאור העובדה שהיא רק ספק מדאורייתא. עם זאת, ישנם פוסקים 
הסבורים שטבילת כלים היא מדאורייתא לשיטות כל הראשונים )ראו 

ד(. לפי פוסקים אלה אין אפשרות להקל למשל ערוה"ש או"ח ס' קכ, סע' 
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על בסיס הספק לגבי אופי מצווה זו )אם כי עדיין ניתן לחלק בין איסור 
 דאורייתא למצוות עשה מדאורייתא(.

ישנו טעם נוסף לאפשר טבילת כלי מתכת בשלג: מדובר בשימוש בשלג 
במקום שנפל ולא בשלג שהובא ממקום אחר. כפי שנאמר לעיל, החשש 

אצל פוסקים רבים הוא הבעיה של מים שאובים. רק רבינו שמריה העיקרי 
שהובא במרדכי אינו מתיר טבילה בשלג במקום שנפל )ויתכן מאד 
שהסיבה לכך היא טכנית, כמפורט להלן(. בהחלט יתכן שהש"ך והפוסקים 
ההולכים בעקבותיו היו מתירים שימוש בשלג כזה אף לטבילת כלי מתכת. 

ים אינם מבחינים בין המקרים ואינם מתירים נכון הוא שמספר פוסק
טבילה בשלג בחיובים מדאורייתא )לדוגמא, משנה ברורה שהובא לעיל 
בעניין נטילת ידיים ופתחי תשובה יו"ד ס' קכ, ס"ק ד המתירים לטבול 
בשלג רק כלי זכוכית(. בכל זאת, יש על מה לסמוך ולפסוק שניתן לטבול 

הוזז ממקומו המקורי. כדאי לזכור  כלי מתכת בשלג, כל עוד השלג לא
שאפילו החזו"א כתב שביחס לשלג שלא הוזז ממקומו ניתן לסמוך על 
השו"ע והרמ"א ולהתיר שימוש בו אף בחיובים מדאורייתא )וראו אור 

 יצחק כרך ב, יו"ד ס' יז, אות יב(. 

ובכל זאת, אני נוטה להחמיר לכתחילה, ומייעץ לך להמתין עם טבילת 
שלך עד שתהיה לך גישה למקווה מקובל. אם אין לך כלי  סירי המתכת

בישול אחרים ואתה מוכרח להשתמש בסירי מתכת אלה, תוכל לסמוך על 
הפוסקים המתירים שלג בכל המקרים, או שמתירים לכל הפחות שימוש 
בשלג שלא נלקח ממקום נפילתו, ותוכל לטבול את סירי המתכת שלך 

ך גם על העובדה שמדובר בספק מצוה בברכה.  בנוסף לכך, אפשר להסתמ
דאורייתא ולא באיסור דאורייתא ודאי, כפי שהצעתי לעיל, ולטבול כלי 
מתכת בשלג בברכה )ובעניין ברכה על ספק ספיקא ראו מ"ב ס' תפ"ט, 

 ס"ק ל"ח ויביע אומר או"ח חלק ד', ס' מ"ג, אות י'(. 

מייעץ לך  אם תעדיף להחמיר ולא לסמוך על הפוסקים המתירים, הייתי
לנהוג כך: טבול את כלי המתכת בשלג ללא ברכה, השתמש בהם לפי 

 הצורך, ואז כשיש לך גישה למקווה, טבול אותם שנית ללא ברכה.

אכן קיימת מחלוקת אם טבילת כלים היא  –ההגיון בכך הוא כדלהלן 
חיוב מדאורייתא, אך קיימת הסכמה רחבה בין הפוסקים שהאיסור 

הוטבלו הוא מדרבנן )ישועות יעקב יו"ד ס' קכ, א; להשתמש בכלים שלא 
מנחת יצחק חלק א, ס' מב; הגרש"ז אויערבך,מנחת שלמה תנינא, ס' סח; 
יביע אומר  יו"ד חלק ב, ס' ט, אות ב'; ומשנה ברורה  או"ח ס' שכג, ס"ק 
ז, ביאור הלכה ד"ה מותר להטביל; אך ראו אור זרוע ע"ז רצג ורא"ה 

לתם בשלג כדי להימנע מן האיסור מדרבנן ומותר לעיל(. לכן, די בטבי
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אולם, כיוון שיתכן שטרם קיימת את המצווה  1יהיה לך להשתמש בכלי.
מדאורייתא, עליך להטבילם שוב במקווה רגיל. אין לברך באף אחת מן 

בפעם הראשונה, משום הספק אם טבילה בשלג היא קיום של  –הטבילות 
אם קיימת את המצווה בטבילה  המצווה, ובפעם השנייה כיוון שספק

 הראשונה שביצעת בשלג והברכה עלולה להיות ברכה לבטלה.

 בטבילת כלים בשלג, יש לשים לב לשני תנאים:

חובה שיהיו מ' סאה של שלג. כך יהיה ממילא ברוב המצבים  .א
בחורף בארה"ב )בישראל מציאות של ארבעים סאה שלג במקומו 

נחשב חלק מכמות זו.  היא מאד לא שכיחה(. כל השלג הרציף
תהיה בעיה רק אם השלג מפוזר או נמס חלקית, וכאשר השלג 

 שטובלים בו אינו רציף עם השלג הנוסף שנמצא על האדמה.

לבוא במגע עם השלג  –פנים וחוץ  –על כל המשטחים של הכלי  .ב
ללא כיסי אוויר בין הכלי לבין השלג. חשש זה נובע מהמרדכי 

טת רבינו שמחה ורבינו אליעזר, שהובא לעיל. לאחר הבאת שי
מסיים המרדכי את הדיון שלו ואומר שרבינו שמחה דרש בסופו 
של דבר שהשלג יומס לפני הטבילה, מחשש שהכלי לא יבוא במגע 
עם כל השלג. הבית יוסף תוהה לגבי אמירה זו, כיוון שאדם 

מ' סאה של מים! -שטובל לעולם אינו נמצא במגע עם כל ה
קלג, אות ג( מציע הסבר מבריק: רבינו שמחה  החזו"א )יו"ד ס'

חשש לכיסי אוויר בין גוף האישה לבין השלג. הוא לא התכוון 
בכל , אלא שעל השלג היה לגעת כל השלגשעליה לבוא במגע עם 

. בעיה זו מצויה במיוחד במקרה של טבילת אדם, כפי גופה
שמבהיר החזו"א, כיוון ששטח הפנים של הגוף הוא גדול ויהיו 
כיסי אוויר גדולים. ניתן למנוע בעיה זו כשטובלים חפץ קטן כמו 

 –כלי או ידיים. אם רוצים לטבול בשלג יש לוודא שהשלג דחוס 
 כך שכל השטח שלו בא במגע עם השלג. –בתוך הכלי ומחוצה לו 

 

                                                                 
1

, מובאים דברי הגרש"ז אויערבך, 142ר טבילת כלים, להר' צבי כהן, עמ' בספ
האומר שכאשר אדם השתמש בכלי שלא הוטבל וכעת יש לו הזדמנות להטבילו 
ואינו עושה זאת, הוא מבטל מצוות עשה. לפי זה, חובה לטבול את הסיר במקווה 

תי, במקרה זה, רגיל ברגע שיש הזדמנות לכך, היות ומדובר בדין דאורייתא. לדע
כיון שהסיר כבר הוטבל בשלג, ניתן לסמוך על ההסכמה הכללית של הפוסקים 
שהשימוש בכלי שלא הוטבל לעולם אינו חשש דאורייתא. לכן, ניתן להמתין עד 

 להזדמנות נוחה לבצע את הטבילה השנייה. 
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 סיכום

ניתן להשתמש בשלג לצורך נטילת ידיים לסעודה כשאין גישה  .1
 למים.

 כשאין גישה למקווה רגיל:בעניין טבילת כלים  .2

 .כלי זכוכית ניתן לטבול בשלג בברכה 

 .כלי מתכת יש לטבול לכתחילה במקווה רגיל ולא בשלג 

  כשהאדם זקוק לכלי המתכת מיידית, ניתן לטבול
אותם בשלג בברכה ולסמוך על הפוסקים המתירים 

 טבילה בשלג שלא הוצא ממקומו.

 ת בשלג המעוניין להחמיר יכול לטבול את כלי המתכ
ללא ברכה, ואז להשתמש בהם לבישול ולאכילה. יש 
להטבילם שנית במקווה כשר ללא ברכה כשיש 

 הזדמנות לכך.

השלג שטובלים בו חייב להיות במידת נפח של מ' סאה ברצף. יש  .3
להיזהר במיוחד לדחוס את השלג באופן שלא יהיו כיסי אוויר כך 

 שכל שטח הפנים של הכלי יבוא במגע עם השלג.
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