בס"ד

יומא ל) .משנה( עד לא) :משנה(
ביאורי מושגים
"איזי" :מהרש"ל :אוהב )חכמת שלמה ב"מ ע ע"א( ,רשב"ם :מילת קישור )בראשית כז:לג(
טבול יום :כל תהליך טהרה מורכב משני שלבים מרכזיים .הטבילה שלאחריה האדם טהור לעניין חולין ומעשר שני ,ושקיעת החמה
)שאחרי הטבילה( שאחריה האדם טהור גם לעניין קודש ותרומה )במחוסרי כפרה ישנו גם שלב שלישי של הבאת קרבן( .אדם טמא שטובל
לא יכול להכנס למקדש באותו יום אלא רק אחרי השקיעה.

משנה

מקור המים של מקווה זה הוא עין עיטם,
שהיה גבוה  23אמות מקרקע העזרה20] .

כניסה לעזרה:
אסור )לכל אדם( להיכנס לעזרה ללא טבילה.

אמה גובה החומה  3 +אמות גובה המקוה[

כהן גדול ביו"כ:
 .1טבילות  ,5 -קידושים .10 -
 .2הטבילות )חוץ מהראשונה( היו במקוה שבעזרה )על לשכת בית הפרוה(.
 .3בטבילה ראשונה של הכה"ג פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם.

מיקום הטבילה הראשונה :מקווה שהיה על
שער המים שעל החומה.
מדוע הסדין עשוי מבוץ :כדי להזכיר שחלק
מעבודות היום מתבצעות בבגדי בוץ.

המכניס רק אבר אחד  -חייב לטבול

טבילה לנכנס לעזרה

העומד בחוץ ושוחט בפנים )בעזרת סכין ארוכה( – ספק )הספק הוא
גם לפי המשנה וגם לפי חכמים שבברייתא(

מי חייב:
המשנה ,ר"י ובן זומא:
כל אדם

חכמים )שבברייתא( :מצורע רגיל להיטמא ולכן הוא צריך טבילה
שתזכיר לו האם הוא טמא) .אבל אנשים רגילים אינם זקוקים לתזכורת(

חכמים )בברייתא(:
רק מצורע ביום השמיני )כשמביא קרבנותיו(

טעם הטבילה:

נפקא-מינות בין בן זומא לר"י:
א .האם הנכנס ללא טבילה ביטל עשה )בן זומא( או לא )ר"י( ) -אבל

בן זומא:

כולם מודים שעבודתו כשרה(

מהתורה) .ק"ו מכ"ג שצריך טבילה ביו"כ בין עבודה לעבודה(

ב .האם מי שטבל ערב לפני ,חייב לטבול שוב )בן זומא( או לא )ר"י(

ר' יהודה:
מדרבנן) .כדי לגרום לו להיזכר אם הוא טמא(
גם לפי ר"י כל דיני חציצה נוהגים בטבילה זו) ,כל דתקון רבנן כעין
דאורייתא תקון(

סתירה בין ברייתות
ברייתא א':
מצורע ביום השמיני
ר"י :חייב לטבול לפני הכניסה לעזרה

תירוץ א':
בברייתא א' כשטבל בערב לא חשב להיכנס למקדש.

תירוצים

ברייתא ב':
מצורע ביום השמיני
ר"י :אינו חייב לטבול לפני הכניסה לעזרה
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תירוץ ב':
יש לשנות את נוסח ברייתא ב'
תירוץ ג':
דברי ר"י בברייתא א' נאמרו רק כלפי דעת חכמים
שבברייתא) .והוא חושב אחרת(
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