
 

 

 

 

 

 כלים בשבת ויום טובאדם ולת יטב

)ורוצה להיטהר לרגל, שחייב אדם לטהר עצמו ברגל, כדאיתא בראש השנה, להיות אחר השבת  )יום טוב(חל : משנה )י"ז ב'(

ית . וב)אבל בשבת נראה כמתקן(מלפני השבת  )כל הצריך טבילה(בית שמאי אומרים: מטבילין את הכל  - ט"ז ב'(
 מלפני השבת, ואדם בשבת.אומרים: כלים  הלל

 . מאי טעמא?)מטבילים(דכולי עלמא מיהת, כלי בשבת לא  )ומברר(

 אמר רבה: גזירה שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים.)א(  )י"ח א'(

 אמר ליה אביי: יש לו בור בחצירו, מאי איכא למימר? 

 אמר ליה: גזירה בור בחצרו אטו בור ברשות הרבים. 

 ח שבת, ביום טוב מאי איכא למימר? התינ

 גזרו יום טוב אטו שבת. 

 ואי איתא נגזור דלמא אתי לאטבוליה בעיניה!  .)מאליו( מדלין בדלי טמא, והוא טהור: איתיביה

 זכור הוא.  ,שאני התם, מתוך שלא הותרה לו אלא על ידי דליו

הואיל והיה לו להטבילן ) מטבילין אותו ביום טוב אין ,)ובאב הטומאה, כדלקמן( כלי שנטמא מערב יום טוב: איתיביה

נגזור  ,. ואם איתא(וישתמש בו היום חולין, שאין צריכין הערב שמש) מטבילין אותו ביום טוב ,ביום טוב .(מבעוד יום
 דיום טוב אטו דערב יום טוב! 

 טומאה ביום טוב מלתא דלא שכיחא היא, ומלתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן. 

 ,בולד הטומאה .אין מטבילין אותו ביום טוב, )מערב יום טוב, כדלעיל( כלי שנטמא באב הטומאה: איתיביה
אין כאן תקון, דמדאורייתא טהור מעליא הוא, שאין כלי טמא אלא באב הטומאה, כדתניא בהכל ) מטבילין אותו ביום טוב

 ואם איתא, נגזור הא אטו הא! ., כ"ה א'(שוחטין

 גבי כהנים, כהנים זריזין הם.  ,ת להולד הטומאה היכי משכח

טהורים, להחליף וללבוש אחר טבילתה, והיום יום ) אמר רב חייא בר אשי אמר רב: נדה שאין לה בגדיםתא שמע, ד

ואם איתא, נגזור דלמא אתי לאטבולי  1מערמת וטובלת בבגדיה. ,(טוב, ואינה יכולה להטביל את אלו שעליה
 בעינייהו! 

 זכורה היא.  ,א הותרה לה אלא על ידי מלבוששאני התם, מתוך של

 . )של בגדים, שאף הם בכלל כלים(רב יוסף אמר: גזירה משום סחיטה )ב( 

                                                
דלטבילת עצמה נכנסה,  ,לתא שהיא מתקנתי, ולא מוכחא מ)=לבגדים( כשהיא לבושה, וסלקא לה טבילה אף לכליםמערמת וטובלת  . 1

 רש"י. , דנראה כמיקר.)י"ז ב'( ואדם מותר לטבול כבית הלל

 ת”בעזהשי

 "בפתש ב תשריי
 י"ח| דף:  א: | פרק ביצהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

: גזרה מר ליהאמר ליה אביי: תינח כלים דבני סחיטה נינהו. כלים דלאו בני סחיטה נינהו, מאי איכא למימר?! א
 הני אטו הני.

אם תתיר להטבילם ביום טוב, ישהה אותם עד יום טוב שהוא פנוי, ויבוא להשתמש ) רב ביבי אמר: גזרה שמא ישהא)ג( 

 .בהם תרומה(

 כוותיה דרב ביבי: כלי שנטמא מערב יום טוב, אין מטבילין אותו ביום טוב, גזרה שמא ישהא. תניא

 רבא אמר: מפני שנראה כמתקן כלי. )ד( 

 אי הכי אדם נמי! 

 אדם נראה כמיקר. 

 שיטות הראשונים 

ן נקט טעמו של רבא בהלכות שבת, וכתב: " הרמב"ם: שמא ישהא ְמַתּקֵּ הּוא ּכִּ ֶׁ י ש  נֵּ ּפְ ת, מִּ ּבָ ַ ּ ש  ין ּבַ אִּ ים ְטמֵּ לִּ יל ּכֵּ ָאסּור ְלַהְטּבִּ
י; לִּ א  ּכְ ר -ֲאָבל ָאָדם ָטמֵּ קֵּ מֵּ ה ּכְ ְראֶׁ ּנִּ ֶׁ י ש  נֵּ ּפְ ְטּבֹּל, מִּ ר לִּ י : "וכתב 2". ואילו בהלכות יום טוב פסק כטעמו של רב ביבי,ֻמּתָ לִּ ּכְ

ב  ם טוֹּ ב יוֹּ רֶׁ עֶׁ ְטָמא מֵּ ּנִּ ֶׁ ֻטְמָאתוֹּ  -ש  תוֹּ ּבְ ה אוֹּ הֶׁ ְ א ַיש  ּמָ ֶׁ ָרה ש  זֵּ ב, ּגְ ם טוֹּ יוֹּ תוֹּ ּבְ ין אוֹּ ילִּ ין ַמְטּבִּ  ".אֵּ

הביא טעמא דרב יוסף וטעמא דרב ביבי, ושבק טעמא דרבה  הרי"ף: הקונה כלי תשמיש מגויים וצריך להטבילן בשבת
, דטעמא דרבה הרא"שודעת  3הטעמים שכתב, מותר להטביל כלים חדשים ביו"ט.דלפי  הרא"שוטעמא דרבא. וכתב 

כתב עצה לתת לגוי  הרשב"א. והמרדכיומאלו הטעמים אסור להטביל כלים חדשים ביום טוב. וכן אסר  4ורבא עיקר.
 6.כמרדכיכתב שמותר ויש אוסרים. וירא שמים יעשה  והשו"ע 5במתנה, ולחזור ולשאול ממנו.

                                                
שהוא פנוי, ואתי בהו בתוך כך לידי תקלה להשתמש בהן  שמא ישהא עד יום טוב ובביאור הטעם, רש"י, תוספות, רי"ד, ור"ן, פירשו . 2

. ורא"ה כתב, שאנו רוצים למהר טהרתו כל מה שאפשר. וכתב, ואיכא שנמצא שהוא משהא מלאכתו במועד . והוסיף ר"ן טעם,תרומה
, שמא ישהא עד יום טוב, וחייב לטהר עצמו קודם לכן, ויבוא יום טוב בטהרה. מקורות: רמב"ם )הל' שבת כג,ח; הל' שביתת דמפרש

 ם, י"ח א'(. ר"ן )י א ברי"ף, ד"ה רב ביבי(.פסקייום טוב, ד,יז(. תוספות )ד"ה גזרה(. רא"ה )י"ח א', ד"ה רב ביבי(. רי"ד )
 ,דהא לא משכחת כלי חדש דצריך טבילה ויהיה שייך בו סחיטה, דלשמא יסחוט ליכא למיגזרר(, וביאר בביה"ל )שכג,ז, ד"ה מות . 3

דדוקא בכלי טמא אם ישהנו וישתמש בו תרומה ויאכלנו  ,וגם שמא ישהה ליכא למימר .דיהיה שייך למיגזר אטו כלים דבני סחיטה
ואף על גב דעביד איסורא  .בלי טבילה אין המאכל נאסרגם אם ישתמש בו  ,משא"כ בכלי חדש .שאכל תרומה טמאה ,עביד איסורא

 י אםוגם אין איסור זה כ .כיון דעכ"פ אינו אוכל איסור ,משום זה לא גזרינן שמא ישהה ילו הכיאפ ,במה שמשתמש בו בלי טבילה
 תורה. אפילו לדעת הסוברים דהטבילה הוא מה ,מדרבנן

 .וכן רבא בתראה הוא .("ט ב'כ אש השנהו זה הטעם גבי שופר ולולב ומגילה )רוכן מצינ .לגבי רב יוסף דרבה דהלכתא כוותיה . 4
 ה.טביל ין צריךדא )מסכת עבודה זרה ע"ה ב'(דאמר  הגויכשואל מן  וה ליה. וה5
עשה )ולרווחא דמילתא י הכי נקיטינן ,כיון דלרי"ף ורמב"ם משמע דשרי להטביל כלים חדשים ביום טובאו"ח שכג,ז. הב"י ביאר, ד . 6

כי יש לחוש לדברי  ,דמדינא אסורולי נראה , וכתב: "חלק עליו)אות ג(  ובדרכי משהכתיקון המרדכי, הנזכר בהערה קודמת(. 
ואיך נוציא הדבר  ,כדי להעמידה כהלכתא ,הרא"ש והרשב"א והמרדכי. והמגיד משנה דחק לפרש דעת הרמב"ם לאסור ,האחרונים

." אמנם בשו"ע לא הגיה הרמ"א על דברי השו"ע, וצ"ב. וכתב בול כלים בשבת ויום טובולכן אסור לט !ממשמעות לדחות דבריהן
המשנ"ב )ס"ק לג( שאם עבר וטבל, אפשר שמותר להשתמש )דיש מתירים אפילו לכתחילה(. וכן אם ספק לו אם טעון טבילה יכול 

יח(. רשב"א )עבוה"ק ג,ד, עמ' ל(. רא"ש )סי' יב(. -,יזמקורות: רי"ף )י א בדפיו(. רמב"ם )הל' שביתת יו"ט ד לסמוך על דעת המתירים.

 ת”בעזהשי

 "בפתש יב תשרי
 י"ח| דף:  א| פרק:  ביצהמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 ל ידישמותר להטביל בשבת ע רבינו פרץ בה"ר אליהוהורה  הגהות מיימוניות: כתב ה לכלי שראוי למלאות בו מיםטביל
 8.הרמ"אוכן פסק  7.וממילא יהיו טהורים ,ששואב מים לשתות או לשאר צורך המים ,הערמה

ב : "הרמב"ם: כתב הטבלת כלי בשבת וביום טוב ם טוֹּ ב יוֹּ רֶׁ עֶׁ ְטָמא מֵּ ּנִּ ֶׁ י ש  לִּ א  -ּכְ ּמָ ֶׁ ָרה ש  זֵּ ב, ּגְ ם טוֹּ יוֹּ תוֹּ ּבְ ין אוֹּ ילִּ ין ַמְטּבִּ אֵּ
. ֻטְמָאתוֹּ תוֹּ ּבְ ה אוֹּ הֶׁ ְ ב .. ַיש  ם טוֹּ יוֹּ ְטָמא ּבְ ּנִּ ֶׁ י ש  לִּ ְמָאה  -ּכְ ן ְוַלד ַהּטֻ הֵּ ֶׁ ין ש  אִּ ין ְטמֵּ קִּ ְ ַמש  י ּבְ לִּ ְטָמא ַהּכְ ב. נִּ ם טוֹּ יוֹּ תוֹּ ּבְ ין אוֹּ ילִּ ַמְטּבִּ

ב  ם טוֹּ ב יוֹּ רֶׁ עֶׁ ת -מֵּ ין אוֹּ ילִּ ָרהַמְטּבִּ ן ַהּתוֹּ ר מִּ הּוא ָטהוֹּ ֶׁ י ש  ב, ְלפִּ ם טוֹּ יוֹּ ָליו.... וֹּ ּבְ אֵּ ר מֵּ א, ְוהּוא ָטהוֹּ י ָטמֵּ ְדלִּ ין ּבִּ   9"..ּוַמְדלִּ

, דמיירי שנטמא מערב יום טוב. ואף בזה מותר רש"י ורמב"ם: דעת כלי שנטמא בולד הטומאה, מטבילין אותו ביום טוב
א משום תיקון, לא שרי אף בולד הטומאה אלא בנטמא ביום טוב. , דלרבא דטעמרא"הלהטבילו ביום טוב. אבל דעת 

 10אבל נטמא מערב יום טוב, אין מטבילין אותו ביום טוב.

מפני  (,עלתה להם טבילה, כל הטמאין)וכן , שנדה שטבלה בבגדיה, מותרת לבעלה ורא"ש רמב"ם: כתבו נדה שטבלה בבגדיה
 11.השו"ע. וכן פסק םואינם חוצצי ם,שהמים באים בה

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכג(

י לְ  ז.  לִּ ן ַהּכְ ּתֵּ ם, ְויִּ ּלָ ת ּכֻ א אֶׁ צֵּ ם יֵּ ַמיִּ ָ א ש  ירֵּ ים. וִּ ְסרִּ ש  אוֹּ יָלה, ְויֵּ עּון ְטבִּ י ָחָדש  ַהּטָ לִּ יל ּכְ ר ְלַהְטּבִּ ּנּו ֻמּתָ ֲאלֶׁ ְ ש  ָנה ְוַיֲחזֹּר ְויִּ ַמּתָ י ּבְ גוֹּ
יָלה.  יְך ְטבִּ ינוֹּ ָצרִּ ּנּו, ְואֵּ ּמֶׁ ה הגה:מִּ ְקוֶׁ ן ַהּמִּ ם מִּ ּנּו ַמיִּ אֶׁ ם, ְיַמּלְ ת ּבוֹּ ַמיִּ אוֹּ ָראּוי ְלַמּלְ ֶׁ י ש  לִּ ם הּוא ּכְ יָלה  ,ְואִּ ק ד' ְוָעְלָתה לוֹּ ְטבִּ רֶׁ יד ּפֶׁ ּגִּ )ַהּמַ

ת( ּבָ ַ ת ש  ְלכוֹּ הִּ ק כ"ג מֵּ רֶׁ י ּפֶׁ נִּ ת ַמְימוֹּ הוֹּ ב ְוַהּגָ ם טוֹּ ת יוֹּ ְלכוֹּ הִּ  .מֵּ

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שכו(

ר לִּ  ח.  תָאָדם ֻמּתָ ּבָ ַ ש  ְמָאתוֹּ ּבְ ּטֻ  .ְטּבֹּל מִּ

 )יו"ד, הלכות נדה, סימן קצח(

ת ְלַבֲעָלּה.  מו.  רֶׁ יָה ֻמּתֶׁ ְבָגדֶׁ ְבָלה ּבִּ ּטָ ֶׁ ה ש  ּדָ  נִּ

                                                                                                                                                                         
 .)סי' תרעז(מרדכי 

 . הגמ"י.וכן ראיה מאדם דשרי משום דנראה כמיקר .ושוין שמדלין בדלי טמא והוא מאליו טהור ,. וכן איתא בפרק ב' דביצה7
. אמנם בביה"ל )ד"ה ימלאנו(, ושה לשם טבילהדאז אינו מוכח שע ,אינו מברךדאו"ח שכג,ז. וכתב המשנ"ב )ס"ק לו( על פי המג"א, . 8

התקשה, דא"כ באשה נדה, דקיי"ל )יו"ד קצז,ב( דמותרת לטבול בשבת, והטעם משום דנראית כמיקר, ואין אחד מן הפוסקים שיאמר 
ר מילתא בעת שמשקע הכלי בתוך המים ומטבילו. והטעם, שכיון שבעצם הטבילה לא מנכ דמותר גם לברךדווקא בלי ברכה. ודעתו, 

כלל )דנראה כרוצה למלאות מים, או כמיקר(, ממילא לא גזרו רבנן על טבילה כזו. משא"כ בכל הני דפריך בגמרא בביצה )תינח מים 
יפים וכו', תינח בימות החמה וכו'( בכל הני בעצם הטבילה מינכר, דאינו נראה כמיקר. וכתב, דדין זה תלוי באשלי רברבי, דתוספות 

פשוט דזה דוקא אם אין לו כלי רמב"ם סובר כוותיה. וסיים דלדינא למעשה צ"ע. עוד הוסיף המשנ"ב )ס"ק לו(, דסוברים כמג"א, ו
ולא עדיף ממה דקיימא לן דערום אסור לתרום מפני שאסור )מפני שמפסיד הברכה בידים  ,סור, דאי לאו הכי אאחר לצורך שבת

 ת ה(.(. מקורות: הגהות מיימוניות )הל' שבת כג,ח, אולברך
 יח(.-מקורות: רמב"ם )הל' שביתת יום טוב, ד,יז. 9

וברייתא דכלי שנטמא מערב יום טוב, אין מטבילין אותו ביום טוב, ביום טוב, מטבילין אותו ביום טוב, בולד הטומאה מיירי. מקורות:  . 10
 רא"ה )ד"ה רבא(. רמב"ם, ראה פיסקה קודמת.

 ת יו"ט ד,יח; הל' מקוואות א,ז(. רא"ש )נדה, הל' מקוואות, סי' כח(.)הל' שבית . מקורות: רמב"םמויו"ד קצח, .11
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 יום טובשבת והשקת מים לטהרם ב

אבל לא מטבילין. ומטבילין מגב לגב  12ושוין שמשיקין את המים בכלי אבן לטהרן. (משנה:)המשך  )י"ז ב'(
 ומחבורה לחבורה.

 מאי אבל לא מטבילין?  )ומברר( )י"ח ב'(

 13מימיו לטהרו ביום טוב. )השקת(על גב  )הצריך טבילה(אמר שמואל: אין מטבילין את הכלי 

: אין מטבילין את הכלי על גב מימיו לטהרו, ואין משיקין את דתניאלא רבי, ולא רבנן.  מני מתניתין?)ומברר( 
ם אומרים: מטבילין כלי על גב מימיו לטהרו, ומשיקין את המים בכלי המים בכלי אבן לטהרן, דברי רבי. וחכמי

 קשיא הטבלה!  ,אי רבנן !קשיא השקה ,אבן לטהרן. מני? אי רבי

 איבעית אימא רבי, איבעית אימא רבנן. 

 . בשבת, וכולה מתניתין ביום טוב )שהחמיר שלא להשיק( רישא דברייתא ביום טוב, וסיפא ,אי בעית אימא רבי

)ומה שהתירו חכמים בברייתא להטביל, , וכולה מתניתין בשבת )שהתירו אפילו להטביל(ואיבעית אימא רבנן )י"ט א'( 

  .ביום טוב(

כיצד מחבורה לחבורה? היה  14עושה. ,כיצד מגב לגב? הרוצה לעשות גתו על גב כדו, וכדו על גב גתו: תנו רבנן
 15שות בידו.הר ,ורוצה לאכול בחבורה אחרת ,אוכל בחבורה זו

 שיטות הראשונים

כחכמים, ואף בשבת מותר להשיק מים טמאים, לטהרם.  הרמב"םבפלוגתא דרבי וחכמים, פסק : השקת מים לטהרם

ל ֻטְמָאה, כְּ וכתב: " ינוֹּ ְמַקּבֵּ אֵּ ֶׁ י ש  ְכלִּ ְתָנן ּבִּ ה? נוֹּ יַצד ַיֲעש ֶׁ ת. ּכֵּ ּבָ ַ ּ ש  ים ּבַ אִּ מֵּ ם ַהּטְ יִּ ת ַהּמַ יל אֶׁ ר ְלַהְטּבִּ יל גוֹּ ּוֻמּתָ ים, ּוַמְטּבִּ י ֲאָבנִּ לִּ ן ּכְ
ְטֲהרּו. ן ְויִּ יהֶׁ ה ֲעלֵּ ְקוֶׁ י ַהּמִּ ה מֵּ ֲעלֶׁ ּיַ ֶׁ ה, ַעד ש  ְקוֶׁ ּמִּ י ּבַ לִּ   16"ַהּכְ

 

                                                
שיש לו מים יפים לשתות ונטמאו, ממלא מהם כלי אבן ונותנם במקוה מים מלוחים עד שמשיק מים למים, ונמצאו אלו זרועים מי  . 12

ולא בתורת טבילה אלא בתורת  .א למיםומחוברים למי המקוה ובטלי אגבייהו וטהרו. ואין עוד טהרה במקוה לכל אוכל ומשקה אל
 . כדאמרינן בפסחים בפרק כל שעה )ל"ד ב'(. רש"י ,זריעה

 שאין נותנים המים בכלי עץ טמא הצריך טבילה להשיקן בו, כדי להעלות טבילה לכלי אגב השקת המים. . 13
גתו על גב טבילה זו  -עושה  ונמלך לעשות גתו. מי שהיו כליו טמאין, והטבילן לדעת דריכת זיתיו, -הרוצה לעשות גתו על גב כדו  . 14

הבא להחמיר על עצמו ולהטביל, קתני מתניתין שהוא  ,שהטביל לשם כדו, ואין צריך לחזור ולהטביל לשם גת, וההיא טבילה שניה
 רש"י. מטביל ביום טוב, שאין כאן תקון כלי ואינה טבילה, שהרי אינה צריכה.

ואין צריך לחזור ולטבול, וקאמרה  -הרשות בידו  חו, והיה טמא או כליו טמאין, וטבל לדעת כן.על פס -בחבורה זו היה אוכל  . 15
 מטביל ביום טוב. ,מתניתין, דאם בא להחמיר ולהטביל כליו לשם חבורה האחרת

 .מקורות: רמב"ם )הל' שבת כג,ח(. 16
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