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מי� שאובי� במקוה 
 1.1

ב"ק סז. 
ואי אמרת שינוי הש� מילתא היא אפי' קבעו ולבסו� חקקו נמי ליפסל, שאני שאיבה דמדרבנ� היא. 

 
הפרדה בי� טמאי� לטהורי� 

 2.1
שקלי� פ"ח מ"ב 

כל הכלי� הנמצאי� בירושלי� דר� ירידה לבית הטבילה � טמאי�, דר� עליה � טהורי�, שלא בדר� ירידת� 
עלית�; דברי רבי מאיר. 

 
 2.2

פסחי� יט: 
דתנ� כל הרוקי� הנמצאי� בירושלי� טהורי� חו� משל שוק העליו�. 

 
 2.3

שבת יג. 
תניא ר"ש ב� אלעזר אומר בוא וראה עד היכ� פרצה טהרה בישראל שלא שנינו לא יאכל הטהור ע� 

הטמאה אלא לא יאכל הזב ע� הזבה מפני הרגל עבירה. 
 

 2.4
חגיגה יח: 

מתני' נוטלי� לידי� לחולי� ולמעשר ולתרומה ולקודש מטבילי� ולחטאת א� נטמאו ידיו נטמא גופו טבל 
לחולי� הוחזק לחולי� אסור למעשר טבל למעשר הוחזק למעשר אסור לתרומה טבל לתרומה הוחזק 

לתרומה אסור לקודש טבל לקודש הוחזק לקודש אסור לחטאת טבל לחמור מותר לקל טבל ולא הוחזק 
כאילו לא טבל בגדי ע� האר� מדרס לפרושי� בגדי פרושי� מדרס לאוכלי תרומה בגדי אוכלי תרומה מדרס 

לקודש בגדי קודש מדרס לחטאת יוס� ב� יועזר היה חסיד שבכהונה והיתה מטפחתו מדרס לקודש יוחנ� 
ב� גודגדא היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו והיתה מטפחתו מדרס לחטאת. 

 
גודל ההקפדה על הטהרה 

 3.1
סנהדרי� צד: 

א"ר יצחק נפחא חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות מה 
עשה נע� חרב על פתח בית המדרש ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו בדקו מד� ועד באר שבע 

ולא מצאו ע� האר� מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאי� בהלכות 
טומאה וטהרה ועל אותו הדור הוא אומר והיה ביו� ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צא�. 

 
 3.2

יומא כג. 
ת"ר מעשה בשני כהני� שהיו שניה� שוי� ורצי� ועולי� בכבש קד� אחד מה� לתו� ארבע אמות של חבירו 

נטל סכי� ותקע לו בלבו עמד רבי צדוק על מעלות האול� ואמר אחינו בית ישראל שמעו הרי הוא אומר כי 
ימצא חלל באדמה ויצאו זקני� ושופטי� אנו על מי להביא עגלה ערופה על העיר או על העזרות געו כל הע� 

בבכיה בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר אמר הרי הוא כפרתכ� ועדיי� בני מפרפר ולא נטמאה 
סכי� ללמד� שקשה עליה� טהרת כלי� יותר משפיכות דמי� וכ� הוא אומר וג� ד� נקי שפ� מנשה [הרבה 

מאד] עד אשר מלא [את] ירושלי� פה לפה. 
 

 3.3
חגיגה כה. 

והאמר עולא חברייא מדכ� בגלילא מניחי� ולכשיבא אליהו ויטהרנה. 
 



בצירה בטהרה 
 4.1

פסחי� ג: 
הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמיה דהלל וחד מינייהו רב� יוחנ� ב� זכאי ואמרי לה קמיה דרבי וחד מינייהו 

רבי יוחנ� חד אמר מפני מה בוצרי� בטהרה ואי� מוסקי� בטהרה וחד אמר מפני מה בוצרי� בטהרה ומוסקי� 
בטומאה אמר מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל ולא היה ימי� מועטי� עד שהורה הוראה בישראל. 

 
כיפי� 

 5.1
פרה פ"ג מ"א 

שבעת ימי� קד� לשרפת הפרה, מפרישי� כה� השור� את הפרה מביתו, ללשכה שעל פני הבירה, צפונה 
מזרחה, ובית אב� היתה נקראת, ומזי� עליו כל שבעת הימי�, מכל חטאות שהיו ש�. רבי יוסי אומר: לא 

היו מזי� עליו אלא בשלישי ובשביעי בלבד. רבי חנינא סג� הכהני� אומר: על הכה� השור� את הפרה � מזי� 
כל שבעת הימי�; ועל של יו� הכפורי� � לא היו מזי� עליו אלא בשלישי ובשביעי בלבד. 

 
 5.2

פרה פ"ג מ"ב 
חצרות היו בירושלי� בנויות על גבי סלע, ותחתיה� חלול, מפני קבר התהו�. ומביאי� נשי� עברות 
ויולדות ש�, ומגדלות ש� את בניה�. ומביאי� שורי�, ועל גביה� דלתות, ותינוקות יושבי� על גביה�, 

וכוסות של אב� ביד�. הגיעו לשילוח, ירדו ומלאו�, ועלו וישבו על גביה�. רבי יוסי אומר: ממקומו היה 
משלשל וממלא. 

 
 5.3

פרה פ"ג מ"ו 
וכבש היו עושי� מהר הבית להר המשחה, כפי� על גבי כפי�, וכפה כנגד האט�, מפני קבר התהו�; שבו כה� 

השור� את הפרה, ופרה וכל מסעדיה, יוצאי� להר המשחה. 


