67 CAÑONAZOS TALMÚDICOS: VOL. 35
(Yevamot 46a: Los requisitos de la conversión)

:ת"ר
ubhmn ifa rd vz hrv :rnut rzghkt wr :kcy tku kna rd
/ukcy tku ukna ubh,uctc
ubhmn ifa rd vz hrv rnut gauvh wr :kn tku kcy
/ukn tku ukcya ,uvntc
sg rd iht kcy tku kn 'kn tku kcy :ohrnut ohnfju
/kucyhu kunha
!ורבי יהושע נמי נילף מאבות ור"א נמי נילף מאמהות
:וכי תימא אין דנין אפשר משאי אפשר
in tkt tc ihta ,urus jxpk ihbn :rnut t"r :והתניא
vn /,urusc "jxp" rntbu ohrmnc "jxp" rntb ?ihkujv
jxp ;t ihkujv in tkt tc iht ohrmnc runtv jxp
/ihkujv in tkt tc iht ,urusk runtv
!?rapt htan rapt ihbs hfu :tcheg wr k"t
/vbnhv snkbu thv vkusd vhtr rapt hta p"gt :k"t
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אלא ) (46bבטבל ולא מל כולי עלמא לא פליגי דמהני.
כי פליגי במל ולא טבל:
רבי אליעזר יליף מאבות
ורבי יהושע באבות נמי טבילה הוה!
מנא ליה?
אילימא מדכתיב) :שמות יט( "לך אל העם וקדשתם היום
ומחר וכבסו שמלותם" ומה במקום שאין טעון כבוס טעון
טבילה מקום שטעון כבוס אינו דין שטעון טבילה!?
ודלמא נקיות בעלמא!
אלא מהכא )שמות כד( "ויקח משה את הדם ויזרוק על
העם" וגמירי דאין הזאה בלא טבילה.
ורבי יהושע טבילה באמהות מנלן?
סברא הוא דאם כן במה נכנסו תחת כנפי השכינה?!
א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן :לעולם אינו גר עד שימול
ויטבול.
פשיטא! יחיד ורבים הלכה כרבים!
מאן חכמים? רבי יוסי.
דתניאu,ut ihkhcyn h,kcy tku h,kn rntu tca hrv :
/vsuvh wr hrcs-lfc vnu
/ihkhcyn iht rnut :hxuh hcr
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/vsuvh wr hrcs-,cac rd ihkhcyn lfhpk
/ihkhcyn iht :rnut hxuh wru
אמר מר" :לפיכך מטבילין גר בשבת"
פשיטא! כיון דא"ר יהודה בחדא סגיא היכא דמל
לפנינו מטבילין.
"מאי לפיכך?" מהו דתימא לרבי יהודה טבילה עיקר
וטבילה בשבת לא דקא מתקן גברא.
קמ"ל :דר' יהודה או הא או הא בעי
ר' יוסי אומר :אין מטבילין.
פשיטא! דכיון דאמר רבי יוסי תרתי בעינן תקוני גברא
בשבת לא מתקנינן.
מהו דתימא? לר' יוסי מילה עיקר והתם הוא דלא הואי
מילה בפנינו אבל היכא דהויא מילה בפנינו אימא ליטבל זה
בשבתא.
קמ"ל :דרבי יוסי תרתי בעי.
אמר רבה :עובדא הוה בי רבי חייא בר רבי )ורב יוסף
מתני רבי אושעיא בר רבי ורב ספרא מתני ר' אושעיא בר'
חייא( דאתא לקמיה גר שמל ולא טבל א"ל שהי כאן עד
למחר ונטבלינך.
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ש"מ תלת:
ש"מ :גר צריך שלשה.
וש"מ :אינו גר עד שימול ויטבול.
וש"מ :אין מטבילין גר בלילה.
ונימא ש"מ נמי בעינן מומחין.
דלמא דאיקלעו!
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :גר צריך ג'
"משפט" כתיב ביה.
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