
  דם בשבת וביום טובכלים ואטבילת  – ביצה יז ב

  ז משנה ב פרק שבת מסכת משנה

 הנרות את מדליקין ואין הכלים את מטבילין ואין הודאי את מעשרין אין חשכה אין ספק חשכה ספק

   :החמין את וטומנין ומערבין הדמאי את מעשרין אבל

 5  ט הלכה ב פרק) ליברמן( שבת מסכת תוספתא

   השמשות בין אותן מטבילין אין הטומאה באב שניטמאו כלים

   שמש הערב שצריכין מפני השמשות בין אותן מטבילין אין בחול אף' אומ שיזורי שמעון' ר

  השמשות בין אותן מטבילין הטומאה בולד ושנטמאו

  ד משנה כב פרק שבת מסכת משנה

 10 הצונן ואת שיצנו בשביל ברעים היפים המים ואת שמור שיהא בשביל הבור לתוך תבשיל נותנין

  שיחמו בשביל בחמה

   טז פרק) ליברמן( שבת מסכת תוספתא

  יא הלכה

  ' ר דברי בשבת לטהרן אבן בכלי המים את משיקין ואין טוב ביום 1המים את מטבילין אין

 15 לא אבל 3בשבת לטהרן אבן בכלי המים את ומשיקין טוב ביום 2המים את מטבילין' אומ וחכמים

   4להטבילן

  יב הלכה

 הוא ממלא אבל בשבת לומר צריך ואין טוב ביום אותן מטבילין אין הטומאה באב שנטמאו כלים

   ומטבילן עליהן ומחשב לשתות קיתון או דלי או כוס

 20  קלה מטומאה' לומ צריך ואין חמורה מטומאה כדרכו טובל

   ב פרק) ליברמן) (טוב יום( ביצה מסכת תוספתא

  ז הלכה

 הוא מטביל אבל ביום בו לתרומתו טובל כהן שאין שמיי בית היו' אומ גמליאל בן שמעון רבן' אמ

  5טוב ביום לחבורה ומחבורה לגב מגב

 25   ביום בו טובל זה הרי עיסתו גבי על ובדו בדו גב על גתו לעשות הרוצה לגב מגב כיצד

  ח הלכה

   כליו את מטביל זה הרי חבירו של עיסתו גב על בדו לעשות שלא רצה לחבורה מחבורה כיצד

  ט הלכה

 דברי בשבת לטהרן אבן בכלי המים את משיקין ואין טוב ביום 6מימיו גב על כלי את מטבילין אין

 30 אבל לטהרן אבן בכלי המים את ומשיקין טוב ביום מימיו 7גב על כלי את מטבילין' אומ וחכמים' ר

   להטבילן לא

                                                        
  הכלי -כ"י ערפורט  1
 הכלי -כ"י ערפורט  2

  חסר בכ"י ערפורט, לונדון, דפוס ראשון 3
  להטבילו -כ"י ערפורט  4
 חסר -כ"י ערפורט  5

 המים -כלי... מימיו] ערפורט ודפוס ראשון  6

  חסר -כלי על גב] ערפןרט ודפוס ראשון  7



 הוא ממלא אבל בשבת' לומ צריך ואין טוב ביום אותן מטבילין אין הטומאה באב מאושנט כלים

 לומר צריך ואין חמורה מטומאה כדרכו וטובל ומטבילן עליהן וחושב לשתות קיתון או דלי כוס

  קלה מטומאה

 35   ב הלכה ב פרק ביצה מסכת) וילנא( ירושלמי תלמוד

  :בשבת לקירויו טובל אדם שכן. בשבת ואדם

   א עמוד סט דף פסחים מסכת בבלי תלמוד

: רבה אמר -! פסח משום שבת תדחי, הוא בעלמא טלטולי מכדי? שבת דחיא לא טעמא מאי והזאה

  .הרבים ברשות אמות ארבע ויעבירנה יטלנה שמא גזירה

 40   ט סימן ומערב מזרח בני בין החילוקים ספר

 רוחצין< י"א ובני>, טמאה בארץ אנו: דורשין שהן, <המטה מתשמיש ולא מקרי לא רוחצין אין מ"א

, בשבת בצינעה רוחצין קריין בעלי: דורשין שהן, <הכיפורים ביום אפילו> ומקרי המטה מתשמיש

  .הכיפורים ביום טובל אותו שראו, חלפתא בר יוסי' דר מעשה מאותו, כדרכן> הכיפורים וביום

   א עמוד י דף ביצה מסכת ף"רי

 45 סחיטה משום גזרה יוסף רב אמר] א"ע ח"י דף[ טעמא מאי לא בשבת כלים מיהת עלמא דכולי' גמ

 רב הני אטו הני גזירה למימר איכא מאי נינהו סחיטה בני דלאו כלים נינהו סחיטה דבני כלים תינח

 אותו מטבילין אין טוב יום מערב שנטמא כלי ביבי דרב כותיה תניא ישהא שמא גזירה אמר ביבי

  :ישהה שמא גזירה טוב ביום

   יב סימן ב פרק ביצה מסכת ש"רא

 50 גזירה דאמר ביבי דרב וטעמא. סחיטה משום) א יח דף( דאמר יוסף דרב טעמא אלפס הרב והביא

 וטעמא הרבים ברשות אמות ארבע יעבירנו שמא גזירה דאמר דרבה טעמא ושביק. ישהא שמא

. האידנא כלים טבילת שייך מה זו משנה לפרש האריך למה ותמהני. כמתקן דנראה משום דרבא

 עיקר דרבה דטעמא. נראה הלכך. טוב ביום חדשים כלים להטביל מותר שכתב הטעמים לפי ועוד

 רבא וכן) ב כט ה"ר( ומגילה ולולב שופר גבי הטעם זה מצינו וכן. יוסף דרב לגבי כוותיה דהלכתא

 55  *:טוב ביום חדשים כלים להטביל אסור הטעמים שני ומאלו. הוא בתראה

   ח הלכה כג פרק שבת הלכות ם"רמב

 שנראה מפני לטבול מותר טמא אדם אבל, כלי כמתקן שהוא מפני בשבת טמאין כלים להטביל אסור

  כמיקר

   יז הלכה ד פרק טוב יום הלכות ם"רמב

 60 ואם, בטומאתו אותו ישהה שמא גזירה טוב ביום אותו מטבילין אין טוב יום מערב שנטמא כלי

 ורצה לתרומה טהור שהיה כלי, חושש ואינו במימיו הכלי את מטביל שבו מים להטביל צריך היה

  .המעלות שאר מטבילות בזה כיוצא כל וכן, להטבילו מותר לקדש להטבילו

  טז סימן ח"מהרלב ת"שו

 כותיה דתניא שבבריתא כיון בלבד טוב יום לענין ישהה' שמ גזירות הלכה לענין לתפוס היא הרב דעת

 65 אמרה הזאת שהגזרה כיון כמתקן' שנר משום גזירה לתפוס ראוי שבת לענין אמנם' בפי ט"י הוזכר

 שרבא שנאמר או כותיה דלא היא דבריתא כיון כמותו הלכה אין ט"בי ודוקא אחרון שהוא רבא

 שנתן בטעם עליו לחלוק כונתו היתה לא ביבי רב על וחלק כמתקן' שנר' משו טעם לתת כשבא עצמו

 הוא עליו שחולק מה אבל הבריתא על לחלוק יבא איך כותיה דתניא דכיון ט"בי הטבילה לאיסור



 ט"י הוזכר שבבריתא פי על ואף ישהא שמא הוא האיסור טעם ט"בי בין בשבת דבין סבר ביבי דרב

 70 כלשון ט"בי דוקא הוא הבריתא דטעם ואמר רבא עליו לחלוק ובא' בשב ה"דה ביבי רב סובר' בפי

 כמתקן שנראה משום הוא הטעם במשנה' בפי המוזכר האיסור שהוא בשבת אבל עצמה הבריתא

 מתקן משום גזרה ביום בו' נטמ ואפילו אסורה תיקון בת שיש טבילה כל דבשבת כן אם מינה ונפקא

' חשש דליכא כיון ביום בו נטמאו אם ט"בי' הכלי להטביל מותר כמתקן' דנר' חשש דליכא ט"בי אבל

' מב' א לומר ד"נלע בזה תיקון לענין ט"לי שבת בין לחלוק ל"ר הזו לסברא והטעם ישהא דשמא

 75 כמתקן שנראה משום לאסרו כדי בו שיהא תיקון כך כל בזה שאין היא שהאמת שנאמר או דברים

 וראוי קצת תיקון שהוא היא שהאמת' שנאמ או בו גזרו שבת חומרא משום אבל ט"בי מותר ולכן

 כיון נפש אוכל מכשירי משום' מות ט"בי אבל בשבת אסור ולכן כמתקן שנראה משום בו לגזור

  ביום בו שנטמא

   שכג סימן שבת הלכות חיים אורח טור

 80  מטומאתו להטביל או חדש כלי להטביל אסור

  שכג סימן חיים אורח יוסף בית

 מיהו נקיטינן הכי טוב ביום חדשים כלים להטביל דשרי משמע ם"והרמב ף"דלהרי כיון הלכה ולענין

 אם כי להתיר ושלא האוסר לדברי לחוש נכון בסמוך שאכתוב המרדכי שכתב בתיקון דאפשר כיון

 הטביל ולא ששכח מי) תרעז' סי( דביצה' ב בפרק המרדכי כתב :דאפשר היכא תיקון אותו ידי על

 85 מן כשואלו ליה והוה ממנו וישאלנו ויחזור במתנה לגוי הכלי יתן טוב יום מערב או שבת מערב כלי

  :טבילה צריך דאין הגוי

   ז סעיף שכג סימן שבת הלכות חיים אורח ערוך שולחן

 י"לא הכלי ויתן כולם את יצא שמים וירא. אוסרים ויש, טבילה הטעון חדש כלי להטביל מותר

 מים ימלאנו, מים בו למלאות שראוי כלי הוא ואם: הגה. טבילה צריך ואין, ממנו וישאלנו ויחזור במתנה

 90 טבילה לו ועלתה המקוה מן


