בס"ד

יבמות מה) :ש 12מהסו( עד מו) :ש 2מהסו(
ביאורי מושגי
מילה וטבילה  שני המרכיבי של הגיור ה מילה וטבילה .כל מרכיב מעניק לגירות אופי מיוחד .מילה הינה תיקו ושיפור באד
בעוד שטבילה הינה חזרה למקור .הבדל נוס שנית להציע הוא שמילה מתמקדת בהגדרת השייכות הקבוצתית לאומית של האד
)היא נזכרה עוד לאברה שהצטווה למול את כל בני ביתו בלי קשר לשמירת המצוות( בעוד שטבילה מתמקדת בהגדרת הדת של האד.

טבילת עבדות

מתי הגו קנוי ליהודי:
א .כשהשתעבדו למל $בגלל שלא שילמו מיסי
ב .כשמוכרי את עצמ )כ $שיטת ר' אויא  והגמרא הקשתה על כ($

כשגו העבד כבר קנוי ליהודי:
אינה יכולה להיות טבילת גרות ולהפקיע את העבדות
כשגו העבד אינו קנוי ליהודי:
א הגוי פירש שטובל לגרות  התגייר והפקיע את העבדות

א רוצי למנוע מהעבד לטבול לש חירות יש להפגי בעלות
עליו בזמ הטבילה.

כיו שהגוי לא בבעלות היהודי אלא רק תחת שיעבוד שלו 
מגיע השחרור ומפקיע את השיעבוד

מניי שטבילה לבד מועילה )כ $סברו ר"א ור"י(:
אמותינו נכנסו לקהל ישראל רק בטבילה,

כיצד מתגיירי
ר' אליעזר :מספיק מילה ומספיק טבילה,

תגובת חכמי :לא לומדי דבר שאפשר בו אחרת מדבר שאי אפשר בו

ר' יהושע :מספיק טבילה,
מניי שמילה לבד מועילה )כ $סבר ר"א(:
כ $נכנסו אבותינו לקהל ישראל,

חכמי :צרי $ג מילה וג טבילה.

תגובת חכמי ור"י :היתה ש ג טבילה )משה הזה על הע  ואי הזאה ללא טבילה(

בפני מי מתגיירי

גיור בשבת

טבילת גירות
 .1טבילה לש מצוה )נידה וכיו"ב( מועילה לגרות,

צרי $להתגייר בפני שלושה
דייני )אי צור $שה יהיו

אסור להתגייר בשבת כיוו שזה נחשב
תיקו האד

 .2אי טובלי בלילה,

מומחי(

)לכ לפי מי שסובר שצרי $ג מילה וג
טבילה  אסור לטבול בשבת לש גירות(

הלכות שונות
 .1יי שמזג גוי  אסור )חכמי עשו הרחקה כדי שלא יגיע לשתות יי נס $ממש(

אינו תק בדבר שנאכל חי,
 .2היק איסור בישולי נכרי :רב:
ר' יוחנ :אינו תק בדבר שאינו עולה על שולח מלכי

נפ"מ  תורמוס שאינו נאכל חי )ולכ
אסור לרב( אבל אינו עולה על שולח
מלכי )ולכ מותר לפי ר"י(
ההיתר הוא רק לבני תורה שאי חשש
שיבואו להתיר בישולי נכרי ממש

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

©עמיחי גורדיישיבת הר עציו

