
  כק' ס
  

  'סעי� א
  

  :).ז עה"ע..." (ילב, ללב באור, להגעיל יגעיל, את שדרכו להטביל יטביל, �"הלוקח כלי תשמיש מ העכו "– משנה
הוסי� ל# הכתוב טהרה , תעבירו באש וטהר, כל דבר אשר יבא באש: אמר קרא? מנהני מילי. וכול� צריכי� טבילה בארבעי� סאה: תנא "– גמרא
  ".הוי אומר ארבעי� סאה, מי� שנדה טובלת בה�, נדהל מי "ת...אחרת

, אי הכי:  מתקי� לה רב ששת.ה בעי טבילה"ואפ, שהרי ישני� וליבנ כחדשי� דמו, אפילו כלי� חדשי� במשמע: אמר רב נחמ אמר רבה בר אבוה
  .כלי סעודה אמורי� בפרשה: ל"א? נמי) מספרי� שגוזזי� צמר(אפילו זוזא דסרבלא 

כלי מתכות : יוחנ' לדידי מפרשא לי מיניה דר: יעקב שמיה' ל ההוא מרבנ ור"א, סבר להטבילה. �"מעכו) אדמה(יוס� זב מנא דמרדא רב יצחק בר 
  .אמורי� בפרשה

  .ככלי מתכת דמו, הואיל וכי נשתברו יש לה תקנה, )שמשתברי� וראויי� להתיכ ולעשות מה כלי (כלי זכוכיתהני : אמר רב אשי
  ".והלכתא כסופו, )שחיפהו מתכת וטעו טבילה(וחד אמר כסופו , )לא מתכת ולא צרי# טבילה(חד אמר כתחלתו , פליגי בה רב אחא ורבינא, )סחר (קוניא

  . צרי# לטבול כדי שיצאו מקדושת גוי לקדושת ישראל– ירושלמי
  .כלי זכוכית חייבי� בטבילה מדרבנ, לדעת כלי�. וקת� יש מחל"ובדעת הרמב, א" והרשב"הרמב, ד" טבילת כלי� מהתורה לדעת הראב– פרי חדש

  

  ?היכן יש לטבול
, פ שמועיל מעי לטהר מטומאה בכלשהו"אע,  דוקא במקוה של ארבעי� סאה יש לטבול ולא במעי– ת"א בש� ר"רשב, ק"סמ, ")מי�"ה "ד(תוספות 

שאז , ג המעי"שיהא הכלי צ� עומה שאסור זה , א� יש בו ארבעי� סאה, שנית ג� במעי לטבול כלי�, והסביר הבית יוס�. בכלי� צרי# אבעי� סאה
  .בטומאה טהר בכלשהו ובכלי� צרי# טבילה ממש בארבעי� סאה

. ולכ אי להחמיר בכלי גויי� יותר מנדה עצמה, "מי נדה"שלמדנו שכלי גויי� טעוני� טבילה מ,  אי להחמיר בטבילה זו יותר מטבילת טומאה– טור
  ! טבילה זו חמורה מטבילת טומאהאי, וא� אי, ולא במעי בכלשהו, שבנדה מועיל רק טבילה בארבעי� סאה, ש פסקו להדיא"י ורא"שהרי ר, יוס� על דבריוותמה הבית 

  .שהוא מתיר בנדה במעי בכלשהו והחמיר יותר בכלי גויי� בארבעי� סאה בלבד, ק"שהטור הקשה לשיטת הסמ, ותר� הדרכי משה
  ?ק יתיר לאשה לטבול בפחות מארבעי� סאה"וכ לא מסתבר שהסמ, ק לשיטתו"שלא משמע כ מלשו הטור שחולק על הסמ, על פרושו של הדרכי משהז "והקשה הט
שלא יתכ להחמיר , כונת הטור, מרכלו. ולכ ג� מי נדה זה במי� וצריכי� ארבעי� סאה, "ובא במי� וטהר"שכל עני טבילת כלי גוי במי� נלמדי� מכלי� טמאי� שכתוב ש� , ז"והסביר הט

  )י"ולא מנדה כפי שהבי הב. (בכלי גויי� יותר מטבילת כלי� טמאי� שבה� לא חייבי� ארבעי� סאה

  

  )וכן כלי קרמיקה (דין כלי חרס
  .אינ� צריכי� טבילה, אבל א� מצופי� רק מבחו&,  מדובר שמצופי� במתכת מבפני� שדומי� אז לכלי סעודה– ק"סמ, תוספות

  .שלא חילקו חכמי� בי בחו& לבפני�,  בי מצופי� מבפני� ובי מצופי� מבחו& טעוני� טבילה– רדכימ
ורק כשמצופי� מבפני� ומחופי� ג� במחו& יש להטביל� , כי זה עשוי לנוי בעלמא,  א� רק מצופי� מבפני� יש להטביל בלא ברכה– ה"או, רבנו פר�

  .בברכה
  

פ "אע, )ה מצופי� מזכוכית"ה –# "ש( המצופי� באבר מבפני� �� כלי סעודה של מתכות או של זכוכית או כלי"פסק כגמרא שהקונה מהעכו – מחבר
  ).כרוב הראשוני�(שה� חדשי� צרי# להטביל� במקוה או מעי של ארבעי� סאה 

  )צופי� מבפני� ומבחו& יטבול בברכהאבל א� מ (.כי זה לנוי בעלמא, ה שכלי חרס המצופי� באבר רק מבפני� יטביל� בלא ברכה" פסק כאו– א"רמ
  .ואז יבר# ברכה אחת על שניה�, מ כלי� אלו יטביל� ע� כלי אחר שחייב טבילה"מ. ה א� מצופה רק מבחו& יטביל בלא ברכה" ה–  "ש

חייב )  ולחיזוק ממי�שכבת זכוכית דקה לקישוט(כ כלי חרס המצופה גליזרט " כמו.כ ציפ� באבר צריכי� טבילה שנית"שהוטבלו ואח  כלי�– א"רעק
  .טבילה א# ללא ברכה

  

  דין כלי פורצלן
כ "וכ .אי לה� תקנה, וא� יתיכו אות�, כי עשויי� מחול ואדמה ולא מכלי מתכת, כלי פורצל הדומי� לזכוכית פטורי� מטבילה – פתחי תשובה

  .מ פינשטיי!"פ הגר"וכ, "יביע אומר"ת "בשו
 .ורצל בלא ברכה העול� נהגו לטבול כלי פ– ערו  השולח!

  
שדומי� לכלי זכוכית שגזרו עליה� משו� כלי מתכות , ויש שמצריכי� טבילה בלא ברכה.  פטורי� מטבילה שאי לנו לחדש גזרה:די! כלי פלסטיק

  )עח'עו' ג סע"מנחת יצחק ח, לז' ז ס"צי& אליעזר ח', ח' ד ס"ד חיו"א ח"ע יבי"וע. (ל"ואכמ, שניתכי� באש
  

  פתחי תשובה
 .כ יתק הישראל"ואח,  גדולות של שכר טעונות טבילה או שינקוב בה� נקב כדי שלא יהיו ראויי� לשימושיורות .1
 .כי ש� בא להפליט איסור, ואי זה דומה להגעלה ש� יכול להגעיל לחצאי, אחרת אי זו טבילה, חייב להכניס את כל הכלי בבת אחת .2
 .אבל לא כלי מתכות שטבילת מדאורייתא, שטבילת כלי זכוכית היא מדרבנ, מקו� אחדא� הוא ב, בשעת הדחק מותר לטבול כלי זכוכית בשלג .3

  

  'סעי� ב
  

  )ב"מקוואות סו� פ". (ירפה כדי שיבואו בה� המי�: ש אומר"ר. טהורי�, וא� הדיח ידיו במי�, טמאי�, האוחז באד� ובכלי� ומטביל� "– משנה
חייב להדיח ידיו קוד� כדי לכ , כי גוזרי� שמא לא ירפה, אי זה יעזור שירפה, אחיזה רפויהק א� אוחז אפילו "שלת, ק"ש חולק על ת"ר – �"רמב

  .ש מועילה אחיזה רפויה"ולר, שיטהרו
 רקש "ק מותר או להחזיק בצורה רפויה או להדיח ידיו במי� ולר"אלא שלת, ק מודה לזה"וג� ת, ש לגבי ריפה בידיו"ק לר" אי מחלוקת בי ת– א"רשב

  . רפויה מועילה ולא הדחת הידאחיזה
  .וא� לחלח ידיו במי� קוד� אי לחוש, ולכ צרי# שהכלי יהיה רפוי בשעת הטבילה אחרת זה חציצה, א"ק וכפרוש הרשב"פסק את המשנה וכת – מחבר
שבטבילת אד� שייכת , ש בש� התפארת למשה"ותר� הפת? משו� גזרת לא רפוי, � שרפוי בלבד לא מועיל"מדוע לא פסק המחבר כרמב  תמה "הש

לא ייאסר מה שבתוכו א� לא הוטבל ולא עובר , כ כא בטבילת כלי"משא, כי אז יבעל נדה או ישי� בכלי תרומה ויעבור איסור, הגזרה שמא לא ירפה
  .שו� איסור

אי� להוריד חציצה צריכי� שיהיו מי שכיו שהמי� ב,  "והסביר הש. דוקא כשלחלח את ידיו במי מקוה ולא במי� תלושי�ולכ ,  פסק כמרדכי– א"רמ
  .מקוה

אי המי� , שכיו שהכלי נות כובד, שהוא הצרי# מי מקוה רק כשהכלי נמצא בדלי שנכנס למקוה, והוכיח מלשו המרדכי,  "א והש"הרמעל חלק  – ז"ט
כ בנידו דיד "משא, כי זה לא חיבור טוב, שי� ולא תלוכ ה� מי מקוה טהורי�"שש� נושקי� למי המקוה ולכ לא מטהרי� ולא מטבילי� את הכלי אא

ג� א� ה�  ולכ, י נשיקה למי המקוה"ויש חיבור טוב בי המי� שבידיו למי המקוה והמי� שבידיו מטהרי� ע, שמכניס כלי בידיו כשהוא רפוי למקוה
  .כשרק לחלח ידיו, וק בינונימ אי! לו להחזיק את הכלי בכח אלא רק דיב"מ. שאי! כובד כלי שימנע את טהרת�,  מותרתלושי�

  

  'סעי� ג
  

  .ויש על טבילת כלי מתכות" על הטבילה"יש , ) כלי�–כשיש שני� או יותר ( יש מברכי� על טבילת כלי – �"מרדכי בש� רשב
  .וא� ה� שני� או יותר מברכי� על טבילת כלי�,  פסק שמברכי� על טבילת כלי– מחבר

  . פסק לבר# על טבילת כלי מתכות– ח"ב
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ומה שבחנוכה מברכי� להדליק נר של . אי לפרט בברכה את כל פרטי המצוה, כלומר, כי אחרת יש לבר# על כלי מתכות של סעודה, ע" פסק כשו– ז"ט
  .כמו פה שאומרי� על טבילת כלי, כי זו המצוה העיקרית של חנוכה, חנוכה ולא להדליק נר

  .כ"חע א� יכול לבר# א"צ,  א� לא בר# קוד� הטבילה– א"רעק
  

  'סעי� ד
  

כי צולי� , אבל גריל חייב טבילה, כיו שאי נותני� עליה את המאכל עצמו, פ ששופתי� עליה� קדרה של מאכל"אע, כיריי� לא צריכי� טבילה – ק"סמ
  .עליו את המאכל עצמו

  .ק" פסק כסמ– מחבר
  

 נקטו ובחלקת יעקב ובשבט הלוי, יל ושפוד שנותני� עליו את המאכלכי גו� החימו� דינו כגר, ד טעו טבילה" לפי ס:די! טוסטר להשחמת פרוסות לח�
וזה שיש , כי רוב האנשי� לא משתמשי� בזה להשחמת פת, ת אגרות משה כתב שטוסטר פטור"בשו. בפשיטות שכל כלי חשמלי ומחבת טעו טבילה

  .להחשיבו ככלי סעודהבכוח זה אי , פ שאי זה דבר נחו&"קצת אנשי� שעושי� כ# אע
  

  'סעי� ה
  

  .וכ בסכי אסור לחתו# אפילו בצונ, כי עדיי הבהמה צריכה בישול או צליה, כי לא חשוב כלי סעודה,  סכי של שחיטה אינו צרי# טבילה– מרדכי
  . נהגו לטבול כלי שחיטה– ש"מהר, �"תשב

צריכי� , אבל כיסוי ברזל שמכסי� יורה או קדרה, טבילהאינ� צריכי� ,  כלי ברזל שכופי על הלח� לאפותו או שמניחי� על המצות– י"הגהות אשר
  .טבילה
  .וכ סכי שמפשיטי� בו,  פסק כמרדכי שסכי של שחיטה יש מי שאומר שפטור מטבילה– מחבר

  א"רמ

 .ולכ טובל בלא ברכה, & שכתב לטבול"א את התשב"הביא כי .1
  .לא, ותאבל כיסוי של פת או ברזלי� של מצ, פסק שמכסה של קדרה צרי# טבילה .2

  .א ופסק שג� אלו צריכי� טבילה בלא ברכה" חלק על הרמ– ז"ט
 .שאפשר לשמשו למאכל אחר, כ סכי של שחיטה"משא,  למאכל אחר בה�משתשהא ל"שא, כי ברזלי� גרעו טפי, א" פסק כרמ–  "ש

א " א–  "ש. ויש לטובל� בלא ברכה,  של שחיטה פטורי� מטבילה ודינ� כסכי– ז"ט.  דינ� ככלי אוכל וטעוני� טבילה– ח"ב :די! מספרי� של ירק
  .ולכ דינ� ככסוי של פת ומצות שלא צריכי� טבילה כלל, להשתמש בה� למאכל אחר

  

  'סעי� ו
  

  .צ טבילה"א,  כלי ע& שיש לו חישוקי� של ברזל– :)ז עה"ע(תוספות 
היינו , מ מטמא שהול# אחר המעמיד"ר, זכוכית שניקב ומלאהו אברק דשבת גבי כלי "בפ. (כי אזלינ בתר מעמיד,  צרי# טבילה– � מרוטנבורג"מהר

  .האבר שמעמיד את הכלי
  .כי אי תשמישו דר# אותו הצד, אי צרי# טבילה כא, הול# אחר המעמיד� ש"מהר אפילו ל– טור

, שאי משתמשי� בה� דר# המתכת, א"גרוהסביר ה. פטור מטבילה,  פסק כתוספות שכלי ע& שיש לו חישוקי� של ברזל מבחו& שמעמידי� אותו– מחבר
  .שכלי סעודה בעינ

  )ג"משו� ספק הא� הולכי� אחר המעמיד א� בכה (. יש להטביל� בלא ברכה או ע� כלי� אחרי� ולבר#–  "ש
  

  'זסעי� 
  

  פ הטור בהבנת הבית יוס�"ק ע"סמ

ולא , של כס� ולא במה שבחו& שזה ע& והמשקה לא נוגע בוכי משתמש ב, וכ קבוע ברגל של ע& צרי# טבילה, י ע& המקיפו"כלי כס� המחובר ע .1
 .משתמש בו

, ודוקא כשהכס� בפני� והע& בחו&, ו"י כלי ע& המקיפו חייב טבילה כמו כלי ע& שיש לו חישוקי� של ברזל כדלעיל בס"כוס של כס� המחובר ע .2
וכ נראה , שהכל הול# אחר המקו� שמשתמש בו המשקה, אינו צרי# טבילה, פ שהכס� מעמיד את הע&"אע, אבל א� הע& בפני� והכס� בחו&

� "כי יש ספק הא� הלכה כמהר, ובי! בשל ע� ומעמידו בשל מתכת, בי! של כס� ומעמידו בשל ע�, ויש המחמירי� להטבילו בלא ברכה .עיקר
  .וכ יש לנהוג למעשה. שאזלינ בתר מעמיד או כתוספות שלא

! כ ג� ש� יטבול בלא ברכה כמו כא בדעת המחמירי�"וא, ו"כלי המוק� בחישוקי� של ברזל מסשדימה די זה ל, ז הקשה על הבנה זו"הט
 !� שאזלינ בתר מעמיד"ואילו ש� פסק שפטור מטבילה א� לדעת מהר

הולכי� אחר ק שלא " פסק הסמ,והחיצוני בולט קצת מעבר לפנימי, כלי בתו# כלי, כלי כס� מונח בתו# כלי ע&א�  – ז"פ הטור בהבנת הט"ק ע"סמ
והכס� ,  ובולט קצתכס� והחיצוני של ע&אבל כשהפנימי של . ברכהולכ יש לטובלו ב, כי לא אזלינ בתר המעמיד, אלא אחר הפנימי, המעמיד החיצוני

  .ק שיש מחמירי� לטובלו בלא ברכה"כתב הסמ, הוא רק מעמיד
  

  . שכוס של כס� המחובר בכלי ע& טעו טבילהק" פסק כסמ– מחבר
  .אבל א� הע& מעמידו לא יבר#, אלא שמחובר לו כלי מע& ואז טובל בברכה,  מדובר שכלי הכס� כהלכתו עומד–  "ש
אבל כשהחיצו , שש� עיקר התשמיש, כי לא הולכי� אחר המעמיד, טובל בברכה, שכשהפנימי של כס� והע& מעמידו מבחו&,  כתב כפי שבאר לעיל– ז"ט

  .לטבול בלא ברכהויש מחמירי� , של כס� פטור מטבילה
  א"רמ

  .חיי� של פלפלי� שבתו# הע& יש ברזל קבוע שטוחני� בו וצרי# טבילהה בר"ה .1
 .כי עדיי צריכי� בישול, אלא שה� צריכי� טבילה בלא ברכה, ה רחיי� שטוחני� בה� פולי קלויי�" ה– פתחי תשובה

  .שאר מתכותכטעוני� טבילה וברזות של ברזל ה משפכות של ברזל "ה .2
 .פטורי�,  אבל משפ# של ע& ושפופרת של ברזל–  "ש

מכיו שאפשר להשתמש בלא , אלא שמעט ברזל קבוע בו, אבל א� עיקר הכלי הוא של ע&, חייב טבילה, דוקא כשעיקר הכלי הוא מתכת .3
 . שאז חייב בטבילה, כמו יתדות של ברזלא להשתמש בלא המתכת"כ א"אא, פטור מטבילה, המתכת

  

  'סעי� ח
  

  :)ז עה"ע". (אבל שאולי� לא, )בכלי מדי(לא שנו אלא בלקוחי� וכמעשה שהיה : ר רב נחמאמ "– גמרא
  .ה א� הכלי שכור דינו כשאול ולא צרי# טבילה" ה– א"רשב

  .כי בא לידי חיוב טבילה ביד הישראל, צרי# טבילה, �" ישראל ששאל כלי מישראל שקנהו מעכו– �"ש בש� רשב"תוספות ורא
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שא� קנה , והסיק הבית יוס�. שהרי שאול הוא בידו, פטור מטבילה, והשאילו לאחר  אבל א� לקח לחתו# קלפי� ולא לצרכי סעודה– י"הגהות אשר
  .חייב בטבילה, ומכר לישראל אחרמהגוי שלא לצרכי סעודה 

  
כי התחייב ביד , ו טבילהטע, אילושא� ישראל קנה מהגוי והש, וכתוספות, � פטור מטבילה" פסק כגמרא שהשואל או השוכר כלי מהעכו– מחבר

  .הראשו
שהראשו אסור להשתמש בכלי לצרכי , א"והוסי� הרמ. פטור מטבילה, שא� קנה לא לצרכי סעודה והשאיל לישראל, י"א את הגהות אשר"והביא כי

  .סעודה אלא רק לקלפי� או לסחורה
  . כדי שלא יטבילנו אחר בברכהוכשמחזיר יודיע לחנווני,  פסקו שצרי# להטבילו בלא ברכה–  "ש, ז"ט
  .פ שלא התחייב ביד הראשו"אע, חייב להטביל, שא� קנאו הישראל השני מ הראשו לצרכי סעודה,  פסק כבית יוס�– א"רמ
  

  'סעי� ט
  

 משו� דקסבר ולא ידענא אי, � כסא דכספא ואטבליה ואישתי ביה"אבא משכ ליה עכו, אמר מר בר רב אשי? משכנתא מאי: איבעיא להו "– גמרא
  :)ז עה"ע)". (שלא לפדות עוד(� דדעתיה לשקועיה "אי משו� דחזי לעכו, משכנתא כזביני דמיא

  .כי טבילת כלי� מדרבנ, שלא צרי# טכילב,  הלכה לקולא– �"רמב
  .י"פ הב" משכו צרי# טבילה וכ– ד"א בש� ראב"רשב

  .י אחר שחייב ויבר# על שניה� משכו צרי# טבילה בלא ברכה או שיטביל ע� כל– מרדכי, תוספות
  

מטבילו בלא ברכה או שיטבילו ע� , וא� לא, מטבילו, � שרוצה לשקעו בידו"א� נראה בדעת העכו,  פסק כגמרא שא� משכ הגוי כלי לישראל– מחבר
  .כלי אחר ויבר# על שניה�

  .צ טבילה כלל"פשוט שא, לשקעו� שלא "אבל א� יודע בברור שדעת העכו, �" כל זה כשלא יודע את דעת העכו–  "ש, ז"ט
שכתב , ל בהלכות פסח"וראייתו ממהרי, �"אסור לישראל להשתמש בכלי משו� גנבת דעת העכו, � לא לשקעו" כתב שא� יודע בברור שדעת העכו– ח"ב

וכתב , ז דחה דבריו"הט. ולכ הטור התיר רק כשדעתו לשקועיה. כ הורשה לכ#"אא, � טר� נחלטו ביד הישראל"שאי נכו להשתמש בשו� כלי עכו
עדי קשה אי# הטור התיר כשיש , וג� א� נאמר שהגוי אפשר לו לעשות כ, כי אחרת לא מוב אי# רב אשי השתמש בכלי של הגוי, שאי כא איסור בזה

  !א ברכהי טבילה בל"ספק א� בדעתו לשקועיה להשתמש ע
שאת דברי , ועוד כתב. שמח' מ ס"כדאיתא בחו, �"רע מהפקעת הלוואתו של העכוכי כלי ממושכ לא ג, ז להתיר כפי שראינו קוד�"לכ! כתב הט

  .ל הללו העתיקו תלמידי� ואולי יש בזה טעות סופר ואי לסמו# על זה"המהרי
  .פטורי� מטבילה, א� לא רואה ממש שהגוי רוצה לשקע�, כלי זכוכית שטבילת� מדרבנ – פתחי תשובה

  

  הדין כשהשתקע הכלי ברשות ישראל
  .כי הטבילה הראשונה היתה כשהכלי היה בבעלות הגוי, צרי# טבילה שנית בלא ברכה,  א� השתקע הכלי ברשות הישראל– י מולי!"אגור בש� מר

  .כ הוסי� לגוי מעות וקנאו"אא,  לא צרי# לחזור ולטבול– ה"או
  

  .חוזר ומטבילו בלא ברכה, שא� לבסו� השתקע הכלי ביד הישראל,  פסק כאגור– א"רמ
  .כי לא טבל אדעתא דהכי, חוזר ומטבילו בברכה, י הוספת מעות"שא� קנה הישראל את הכלי לבסו� ע, ה" פסק כאו–  "ש
  

  'סעי� י
  

כי , ד אומ קונה בשבח כלי" אפילו למע"ישראל שנת כס� לגוי לעשות לו כלי חדש פטור מטבילה לכו – פ הבית יוס� והדרכי משה" עק"סמ, תוספות
  ).בי היה מחזיק רביעית קוד� ובי לא ( בעליו הישראלש"הכלי נקרא ע

אבל א� תיק משל , חייב כשהגוי תיק! משלו, וא� ניקב למטה מרביעית,  א� נת כלי לאומ לתקנו ולא ניקב למטה מרביעית פטור מטבילה– מרדכי
  .ישראל פטור

אלא אפילו נות כלי שבור שלא מחזיק , לעשות לו כלי שחייב להטבילו לא מיבעיא בנות חתיכת כס� לגוי –  והדרכי משהפ הבית יוס�"א ע"ריצב
  .� העמידו"וכא! העכו, כי הכל אחר מי שהעמיד, � תיק! בכס� שלו ובי! בכס� של ישראל"בי! א� העכו, � לתקנו חייב טבילה"רביעית לעכו

אלא אפילו בקונה כלי שבור שלא החזיק , � שחייב להטבילו"ו לא מיבעיא בקונה כלי חדש מהעכ– ח"פ הבנת הב"ק לרבנו פר� ע"הגהת סמ, א"ריצב
כי המעמיד , אבל א� הכס� היה של ישראל פטור תמיד מטבילה. כי הכל של הגוי מעמיד את הכלי, א� תיקנו הגוי בכס� שלוחייב טבילה , רביעית

  .הוא של ישראל
א חולק שא� ניקב "וריצב, ד אי אומ קונה בשבח כלי"למ, שפטור,  וג� את הכס� לתקנו נת לו� לתקנו"נתנו לעכושמדובר כא בכלי מנוקב ש, הבית יוס� הביא פרוש אחר בדברי תוספות(

 אלא אפילו לא מיבעיא בכלי חדש, א דיבר בסת�"וג� א� נאמר שריצב? "ואפילו"והרי על זה מדובר ומאי " ואפילו נות כלי שבור"א כתוב "שבדברי ריצב, י"והקשה הב. למטה מרביעית חייב
� "הרי אי שמו של העכו, מדוע א� נת לו כס� לעשות כלי חדש חייב טבילה, ועוד! א משמע שחולק"מלשו מריצב, ועוד? הרי מחלוקת בינו לטור, מדוע הוצרכו דבריו, עדיי קשה, בשבור

  !)נקרא על הכלי

  
  .מטבילהשישראל שנת כס� לגוי לעשות לו כלי פטור , ק" פסק כתוספות וסמ– מחבר

  א"רמ

 .ולכ יש לטבול בלא ברכה ולחוש לשיטתו,  אפילו א� הכס� של ישראלא שחולק ומצרי# טבילה"הביא את דעת ריצב .1
כי דברי המרדכי , ז בלא ברכה"לטו, א"פ המרדכי והריצב" ע  בברכה"לש: חייב טבילה, חלק מהכס� שיי# לגויכשעושה כלי חדש א�  .2

היא בטלה , �"אבל כלי חדש שרק מערבי� בו קצת מתכת עכו, שהוא מעמיד, �"נו אותו בכס� של עכומדברי� בכלי של ישראל שבור שתיק
 .ולכ יש להטבילו בלא ברכה, ברוב מתכת ישראל

  ?למה. � נת את כל המתכות"א� העכו, בלא ברכה ג� כ! וקנאו ממנו בחזרה יטבילנו �"אומ ישראל שעשה כלי לעכו .3
  . קונה בשבח כליד אומ" לחוש למ– א"גר, ז"ט
 .א או בתר מי שהכס� שלו כתוספות" יש ספק הא� אזלינ בתר האומ כריצב–  "ש

� נשאר "או שחלק מהמתכות היו של הישראל והעכו,  א� עשה הישראל את הכלי לעצמו–   והבנת הפרי חדש"פ הבנה ראשונה בש"ע .4
  .� יש בעלות על הכלי"י עדיי לעכוכ, שהרי טבילה לא תועיל, פטור מטבילה, בשותפות בבעלות על הכלי

� " ורק כשנת העכו�" א� נת הישראל חלק מהמתכות פטור לגמרי מלטבול כאשר קנה מחדש מהעכו– ז"  והבנת הט"פ הבנה שניה בש"ע
 .פטור, וכ א� הישראל עשה לעצמו את הכלי ולא משנה של מי המתכת, טובל בלא ברכה

  

  'סעי� יא
  

כי , צ להטבילו"א, אבל א� משכנו וחזר ופדאו ממנו, �"כי שמו על העכו, צרי# להטבילו, מכר כלי לגוי וחזר ולקחו ממנו ישראל ש– ש"רא, תוספות
  .כא פשוט שזה לא כמכר, ג שיש ספק בגמרא הא� משכו הוא כמכר"אע

  .ש" פסק כתוספות ורא– מחבר
  .ולכ טוב שלא למכר�, יש להטביל�, � בערב פסח"לכ כשמוכרי� כלי חמ& לעכו – פתחי תשובה

  

  מ שלא לפדות"הדין כשמשכן ע
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  .חייב טבילה,  אבל א� מתחילה משכ הישראל על דעת שלא לפדות– ל"רש
  .מ שלא לפדות פטור מטבילה" אפילו א� משכ ע–  "ש, ח"ב
  

  דין שותפים
  ).#"ש(� "שאר בבעלות העכושתמיד חלק י, כי לא תועיל טבילה,  ישראל וגוי שקנו כלי בשותפות פטורי� מטבילה– א"רמ
  .טעו טבילה מחדש, �" א� הישראל יקנה את חלק העכו–  "ש
  

  'סעי� יב
  

  .שאפילו כלי� חדשי� יש להטביל, כי אי זה תלוי בפליטת איסור, כי מה לי ידיו מה לי בית תשמישו,  צרי# להטביל את ידי הכלי– מרדכי
  . פסק כמרדכי– מחבר

  

  'יגסעי� 
  

  .משו� חציצה שמקפיד עליה, וא� הטביל בלא זה לא עלתה לו טבילה, בסכי צרי# להעביר חלודה – י"הגהות אשר
  .אינו חוצ&, א להעביר אותה" א� נשאר רק מעט חלודה שלא מקפיד עליה וא– כל בו בש� רבנו שמשו!

 ריאבל חלודה שמקפיד עליה צרי# להעב (.חוצ&לא , שא� לאחר ששפש� נשארה מעט חלודה שאינו מקפיד עליה, י וככלבו" פסק כהגהות אשר– מחבר
  )אותה קוד� הטבילה

  

  'סעי� יד
  

. מותר, אבל כשהקט מטביל בפני ישראל, לא מאמיני� לקט בזה, כי כיו שחייבי� להטביל מדאוריתא,  אי לשלוח קט להטביל כלי�– תרומת הדש!
ג הקט ומלמדי� אותו "מ א� עומדי� ע"מש, ויש לתר& ?נדה צריכה כונה בטבילהיוחנ שאשה ' ב דחולי פסק כר"י בפ"הגהות אשרש, לכאורה קשהו

שבכלל צרי# עיו מני שטבילה זו ,  יש לומרועוד. א� א� לא יעמדו על גבי הקט יכולי� ללמד אותו לכווש, והבית יוס� תר� .מותר, לכוו לטהרה
  .שהרי אינה טבילה מטומאה לטהרה, צריכה כוונה

  .כתרומת הדש שלא מאמיני� לטבילת קט פסק – מחבר
כי לא כתב שצרי# , בכונהשאכ אי צריכי� טבילה  , �סק כתרו& האחרוא"רמהש,  " והשז" הטווהסביר.  א� טבלו לפני גדול הוי טבילה– א"רמ

  .אלא רק ידע שטבל, שילמדנו הגדול לכוו
  

  נאמנות קטן בכלים שטבילתם מדרבנן
  .מאמיני� לקט, שבכלי זכוכית שטבילת� מדרבנ, א"ח והש"הפרלפי זה כתב בש�  – א"רעק

  .שערות' י ב" לדעת שהוא גדול ערי#צא מ ל"ומ.  ג� בכלי זכוכית לא נאמ להוציא מחזקת איסור– ג"פתחי תשובה בש� הפמ
  

  'סעי� טו
  

וכ לא , מ לא צרי# כונה בטבילה"מ, לי� מדאוריתא� טבילת כ"פ שלרמב"שאע, א"והסביר הרשב. י גוי" מותר להטביל כלי� ע– א"! ורשב"רמב' תש
  .ולכ ג� טבילת גוי מותרת, מותר, ואפילו הטביל הישראל ללא דעת בעל הבית, צרי# די שליחות בטבילת כלי�

  . גוי לא עדי� מקט שמועילה לו טבילה רק א� ראה הישראל שטבל– דרכי משה
  .� עלתה לו טבילה"י עכו"שא� הטביל ע, א" וכרשב"פסק כרמב – מחבר

  .ולכ צרי# שישראל ידע בברור שטבל, שאינו נאמ על הטבילה,  פסק כדבריו בדרכי משה– א"רמ
'  כרשמחמירי� בנדהקצח ' בסאבל לדיד , :כדעת רב בחולי לא, א הסובר שנדה יכולה לטבול בלא כונה" פסק המחבר הוא רק לדעת הרשב– א"גר, ח"ב

  .� שלא יודע לכוו"י עכו" יש להחמיר ג� בטבילת כלי שלא ייעשה ע,יוחנ שצריכה כונה בטבילה
לעיי וזאת משו� שיש , ז התיר לטבול כלי בלא ברכה"ובכ, יוחנ שנדה צריכה כונה בטבילה' פסק כר א כ"כי הרשב, ח" דחו את סברת הב–  "ז וש"ט

ע שעלתה טבילה ג� בלא " לכ יש לפסוק כדעת המחבר לכו).ה שצריכה כונהומה שהחמיר זה בנטילת ידי� לסעוד (מני שטבילה זו צריכה בכלל כונה
  .�"כונת העכו

� טובל "כ העכו"אא, א לבר# על זה"כי א, �"י עכו"אבל לכתחילה אי! לעשות כ  ע, ז להלכה שכל ההתר הזה הוא בדיעבד"ובכל זאת הסיק הט
  .והישראל מסייע לו שאז יכול לבר#

  

  'סעי� טז
  .)ביצה יח. (לרבא אסור משו� שנראה כמתק כלי. � אסור להטביל כלי� בשבת שמא יסחט או שישהה הכלי מלטובלו ויבוא לידי תקלה לרב יוס– גמרא

  .ולכ מותר לטבול כלי חדש שאי כל חשש שיסחט ממנו כלו�,  פסק כרב יוס�– �"רי
  .כי עדיי נראה כמתק כלי, ולכ אסור לטבול כלי חדש,  פסק כרבא– ש"רא

והסיק . והוי כשואלו מ הגוי שפטור מטבילה, ית את הכלי לגוי במתנה ויחזור וישאל ממנו, ט" מי ששכח ולא הטביל כלי בערב שבת או בערב יו– מרדכי
�  .אפילו ביו� חול, שנית לעשות תיקו זה אפילו במקו� שאי מקוה מצוי להטביל בו, הבית יוס

  
  .כמרדכיפסק וכא , ש"והביא כיש אוסרי� את הרא,  שמותר לטבול כלי חדש בשבת,�"ז פסק כרי"שכג ס' ח ס"באו – מחבר

  .שאפילו ביו� חול עושה כ# א� אי מקוה מצוי,  את דברי הבית יוס� פסק– א"רמ
 לישראל שחייב לא גרע ממשכו, שתקע ביד הישראלכה כי זה נחשב, אבל לאחר מכ חייב לטבול, ו� חול כל זה טוב לאותו היו� או לאותו י– ז"ט

פ "וכ. יטבול בלא ברכה, וא� אי לו כלי אחר, שלא ייכנס לספק ברכה, לי אחר עמויטביל כ, שמכיו שאי זה מפורש בפוסקי�, ז"מ הסיק הט"מ .טבילה
  .א"א בס"רעק
  .שנראה כהערמה,  פקפק בהתר זה– ש"רשבש בש� "פת
  

אבל כלי זכוכית שטעוני� טבילה ,  בי השמשות כלי מתכתבתשב אי להטביל בער – ש בש� שאגת אריה"פת : בבי! השמשות של שבתדי! טבילה
כי הוי כהכנה מקודש לחול ואפילו כלי זכוכית אסור , אסור, ובט� יואי ש ומוצ"ט עצמ� לפני מוצ"אבל בבי השמשות של שבת ויו, מותר, מדרבנ

  .להטביל אז
  

  דין מאכל שבושל בכלי שלא נטבל כדין
, ד נות טע� לפג� אסור"הא כמ: לא קשיא? ותניא איד# מותר, תני חדא אסור,  שהשתמש בה� עד שלא יטביל ושלא יגעיל ושלא ילבוכול "– גמרא

  :)ז עה"ע". (ד נות טע� לפג� מותר"והא כמ
 נאסר מה שהשתמש בו לא, א� השתמש בו קוד�, פ שצרי# להטביל את הכלי קוד� שישתמשו בו" אע– �"רמב, ד"! בש� ראב"ר, ש"רא, תוספות

  .כ"ויטבילנו אח
  .כ יטבילנו"ואח, לא נאסר מה שהשתמשו בו, שא� עבר והשתמש בכלי בלא טבילה,  פסק כתוספות ושאר ראשוני�– א"רמ


