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מצוות הטבילה
טעמים
רמב"ם הלכות מקוואות פ"יא הלכה יב:
דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב הן,
ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעתו והרי הן מכלל החוקים.
וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא ...כיון שטבל טהור ואע"פ שלא נתחדש בגופו דבר.
טהרה על ידי טבילה במקווה
גזירת הכתוב

ספר החינוך מצוה קעג:
...אי אפשר לכל טמא לעלות מטומאה כי אם במים...
ובטעם המים שיטהרו כל טמא ,אחשוב על צד הפשט כי העניין הוא כדי שיראה האדם את עצמו
אחר הטבילה כאילו נברא באותה שעה ,כמו שהיה העולם כולו מים טרם היות בו אדם,
וכמו שכתוב [בראשית א' ,ב'] "ורוח אלהים מרחפת על פני המים"

לפני הבריאה העולם היה מכוסה כולו במים "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים" (בראשית א' ,ב')
בזמן הטבילה ,הטובל שקוע כולו בתוך המים,
הוא נמצא בעולם שכולו מים ,כמו שהיה בעולם לפני הבריאה.
כאילו הוא שוב בגן עדן.

ועל כן אמרו חכמים שלא תכשר הטהרה במים שבכלי ,רק במים חיים או מכונסין שהן על קרקע
ולא בכלי מכל מקום ,כדי לתת אל לבו במחשבה כאילו העולם כולו מים ,והוא נתחדש בעלותו
מהן כמו שאמרנו .ואם יהיו המים בכלי ,או אפילו עברו על כלי ,לא יתכן העניין הזה שאמרנו אל
מחשבת הטובל ,כי יש גבול אל כל אשר הוא בכלי שהוא מעשה ידי אדם ,ועל כן לא יחשוב
בטובלו בכלי ,כל העולם למים כאשר בתחילה ושהוא נתחדש לשעתו.
בטבילה יש חזרה למעשה הבריאה וצריך שהמים גם כן יתאימו לכך,
מים טבעיים ,מי גשם או מים חיים (מי מעיין) ,מים בלי גבול.
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ר' צדוק הכהן מלובלין  -פוקד עקרים אות ה:
והגרות הוא על ידי מילה וטבילה והמילה הוא עיקר האות וחותם דישראל ,והטבילה על ידי זה
נעשה כקטן שנולד כידוע מספר החינוך (מצוה קע"ג)

בזמן הטבילה יש מעין חזרה לעולם שלפני הבריאה ,לגן עדן ולבריאת האדם.
מתוך המים ,ממקום שבו אין לו אפשרות לחיות ,הוא מוציא את ראשו ו נברא מחדש.

ספר החינוך מצוה קעה:
מצות טבילה לטמאים :שנטבול במי מקווה ואז נטהר מאיזה מין ממיני הטומאות שנטמאנו בו.
משורשי המצווה הזו של טהרת המים ,מה שכתבנו למעלה בראש הסדר ,להשיב את הילדים
בפשטן של דברים כדרך הפשטנים ,עד שיגדלו ויבינו את אשר יבינו .ועוד נאמר בעניין ,שיש
בטבילה רמז אל הטובל שינקה נפשו מכל חטא ,כמו שטבע המים לנקות כל דבר המתכבס בהן.

הטבילה היא עניין רוחני של טהרת הנפש

המשך ספר החינוך מצווה קעג:
וייתן אל לבו בדמיון כי כמו שנתחדש בגופו ,יחדש גם כן פעולותיו לטוב ,ויכשיר מעשיו ,וידקדק
בדרכי השם ברוך הוא.
הטבילה היא מעשה רוחני ,היא צריכה לעורר את הטובל להיות אדם טוב יותר.

ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תשא רמז שצא:
כל דבר ודבר שנתנו ישראל נפשן עליהן נתקיימו בידן ודבר שלא נתנו נפשן עליו לא נתקיימו בידן
כגון השבת והמילה ותלמוד תורה וטבילה שנתנו נפשן עליהן נתקיימו בידן וכגון בית המקדש
והדינין שמיטין ויובלות שלא נתנו ישראל נפשן עליהן לא נתקיימו בידן.

