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חובת הטבילה


אישה שהייתה נידה
עשתה הפסק טהרה
וספרה שבעה נקיים
כדי להיטהר
צריכה לטבול



גם אם עבר זמן רב מהראייה האחרונה
חובה לטבול כדי להיטהר



חיי אישות עם אישה נידה
אסורים מדאורייתא
העונש הוא כרת



רווקה

גרושה

אינם טובלות
גם לא לצורך סגולה

אלמנה
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המקור להלכות טבילה
המקור להלכות טבילה בספר ויקרא טו ,טז:

ו ְָרחַץ ַב ַמיִם אֶ ת כָל בְשָ רֹו

ורחץ
טבילה

כל מקום בתורה שכתוב רחץ
הכוונה לטבילה

במים

מנוקד בפתח
הכוונה למים מיוחדים

רמב"ם הלכות מקוואות
מים לא שאובים

כל מקום שנאמר בתורה
רחיצת בשר ...מן הטומאה
רש"י מסכת חגיגה דף יא ע"א:
אינו אלא טבילת כל הגוף במקווה
במים  -נקודתו בפתח,
משמע :מים המיוחדים,
לאפוקי שאובין.
לדוגמא
במלכים ב ,ה
כשנעמן שר צבא ארם נצטרע

מלכים ב פרק ה פסוק י:
ישע מַ לְׁ אָ ְך לֵאמֹ ר
וַ י ְִּׁשלַח אֵ לָיו אֱ לִּ ָ
ורחַ צְׁ ָת ֶׁשבַ ע פְׁ עָ ִּמים בַ י ְַׁרדֵ ן
הָ לוְֹך ָ
ובהמשך:
מלכים ב פרק ה פסוק יד:
וַ י ֵֶׁרד ַוי ְִּׁטבֹל בַ י ְַׁרדֵ ן ֶׁשבַ ע פְׁ עָ ִּמים

מים שמכסים

שלא יהיה

את כל

שום דבר חוצץ

הגוף והשיער

בין הגוף למים

בבת אחת
מי גשם או מעיין

פרק א הלכה ב:

כל

מסכת עירובין דף ד ע"ב:
 ...ורחץ במים את כל בשרו-
שלא יהא דבר חוצץ
בין בשרו למים
הלכות הכנה
 +לטבילה
במים -במי מקווה
+
כל בשרו -מים שכל גופו
עולה בהן.
וכמה הן?
אמה על אמה
ברום שלש אמות.
ושיערו חכמים
מי מקווה
ארבעים סאה

