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  טז פרק ויקרא .1
ר( טז) ׁש ַעל וְִכפֶּ ֹּדֶּ ֹּת ַהק ְמא ם יְִשָרֵאל ְבנֵי ִמטֻּ  ּוִמִפְׁשֵעיהֶּ

ֹּאָתם ְלָכל ה וְֵכן ַחט ל יֲַעשֶּ ֹּהֶּ ֵֹּכן מֹוֵעד ְלא  ְבתֹוְך ִאָתם ַהש
ָֹּתם ְמא  :טֻּ

ְתכֶּם ְלַטֵהר ֲעֵליכֶּם יְַכֵפר ַהזֶּה ַבּיֹום ִכי( ל) ֹּל אֶּ  ִמכ
ֹּאֵתיכֶּם  :ִתְטָהרּו יְקֹוָק ֵניִלפְְ ַחט

ם ָלכֶּם ִהיא ַׁשָבתֹון ַׁשַבת( לא) ת וְִענִיתֶּ ֵֹּתיכֶּם אֶּ  נְַפׁש
ַקת  :עֹוָלם חֻּ

 

16. And he shall effect atonement upon the 
Holy from the defilements of the children of 
Israel and from their rebellions and all their 
unintentional sins. He shall do likewise to the 
Tent of Meeting, which dwells with them 
amidst their defilements. 
30. For on this day He shall effect atonement 
for you to cleanse you. Before the Lord, you 
shall be cleansed from all your sins. 
31. It is a Sabbath of rest for you, and you shall 
afflict yourselves. It is an eternal statute. 

 
  ז פרק בראשית .2

ֹּל( ב)  ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ְלָך ִתַקח ַהְטהֹוָרה ַהְבֵהָמה ִמכ
ר ַהְבֵהָמה ּוִמן וְִאְׁשתֹו ִאיׁש ָֹּרה ֹלא ֲאׁשֶּ  ְׁשנַיִם ִהוא ְטה
 :וְִאְׁשתֹו ִאיׁש

2. Of all the clean animals you shall take for 
yourself seven pairs, a male and its mate, and 
of the animals that are not clean, two, a male 
and its mate. 

 
  ב פסוק ז פרק בראשית י"רש .3

, לישראל טהורה להיות העתידה - הטהורה (ב)
 :תורה נח שלמד למדנו
 :בצאתו קרבן מהם שיקריב כדי - שבעה שבעה

 

Rashi: 
Of all the clean animals that are destined to be 
clean for Israel. We learn [from here] that 
Noah studied the Torah. — [Zev. 116a] 
Seven pairs in order that he might offer up 
some as a sacrifice upon leaving [the ark]. — 
[Tan. Vayakhel 6] 

 
  לה פרק בראשית .4

ר( א) ֹּאמֶּ ל ֱאֹלִהים וַּי ֹּב אֶּ ְְ ֵאל ֵבית ֲעֵלה קּום יֲַעק בו  ׁשֶּ
ה ָלֵאל ִמְזֵבחְַ ָׁשם וֲַעֵשה ָׁשם יָך ַהנְִראֶּ  ִמְפנֵי ְבָבְרֲחָך ֵאלֶּ
 :ָאִחיָך ֵעָשו

ר( ב) ֹּאמֶּ ֹּב וַּי ל יֲַעק ל ֵביתֹו אֶּ ר ָכל וְאֶּ ת ָהִסרּו ִעּמֹו ֲאׁשֶּ  אֶּ
ר ַהנֵָכר ֱאֹלֵהי ְֹּככֶּם ֲאׁשֶּ  וְַהֲחִליפּו וְִהַטֲהרּו ְבת

 :ִשְמֹלֵתיכֶּם

2. Thereupon Jacob said to his household and 
to all those who were with him, "Remove the 
deities of the foreign nations, which are in 
your midst, purify yourselves and change your 
clothes. 

 
  ב פסוק לה פרק בראשית י"רש .5

 .Rashi: purify yourselves: from idolatry :זרה מעבודה - והטהרו

 
  ב פסוק לה פרק בראשית תמימה תורה .6

 ממנה והפורש מטמאה ז"דע מלמד – והטהרו (ב)
 [:מ"ר' ד ג"סמ] טבילה בעי

This teaches that idol worship contaminates, 
and one who separates from it requires 
immersion. 
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  א הערה לה פרק בראשית הערות תמימה תורה .7
' ראי קצת מזה' ויהי, גר לטבילת הטעם הוא וזה( א

 אף דגר ח"רס' סי ד"ליו י"בב המובא ן"רמב לדעת
 ל"די משום, בדיעבד יצא המילה קודם שטבל

 על ולא ז"מע הפרישה על רק באה דהטבילה
 או קודם טבל אם מ"נ אין כ"וא, ליהדות הכניסה

 . המילה אחר
 

And this is the reason for a convert’s 
immersion.  This is a bit of a proof for the 
Ramban’s opinion, which is brought in Bet 
Yosef on Yoreh Deah, that a convert who 
immersed even before his circumcision 
fulfilled his obligation, since one can say that 
immersion comes only because of the 
separation from idol worship, and not in order 
to enter Judaism.  If so, there’s no practical 
difference between immersing before or after 
the circumcision. 

 
  ב עמוד כ דף זרה עבודה מסכת בבלי תלמוד .8

, זהירות לידי מביאה תורה :יאיר בן פנחס ר"א ....
 לידי מביאה זריזות, זריזות לידי מביאה זהירות
 מביאה פרישות, פרישות לידי מביאה נקיות, נקיות
 ....טהרה לידי

 

Rabbi Pinchas the son of Yair said: Torah leads 
to carefulness; carefulness leads to 
zealousness; zealousness leads to cleanliness; 
cleanliness leads to separation; separation 
leads to purity… 

 
  יט פרק תהלים .9
 

 :ְלָדוִד ִמְזמֹור ַלְמנֵַצחְַ( א)
 ַמִגיד יָָדיו ּוַמֲעֵשה ֵאל ְכבֹוד ְמַסְפִרים ַהָשַמיִם( ב)

 :ָהָרִקיעְַ
ר יִַביעְַ ְליֹום יֹום( ג) ֹּמֶּ  :ָדַעת יְַחּוֶּה ְלַליְָלה וְַליְָלה א
ר ֵאין( ד) ֹּמֶּ  :קֹוָלם נְִׁשָמע ְבִלי ְדָבִרים וְֵאין א
ץ ְבָכל( ה) ם ֵתֵבל ּוִבְקֵצה ַקּוָם יָָצא ָהָארֶּ ׁש ִמֵליהֶּ מֶּ  ַלשֶּ

ל ָשם ֹּהֶּ ם א  :ָבהֶּ
ֵֹּצא ְכָחָתן וְהּוא( ו)  ָפתֹו י ַֹּרח ָלרּוץ ְכִגבֹור שיִָשי ֵמחֻּ  :א
 וְֵאין ְקצֹוָתם ַעל ּוְתקּוָפתֹו מֹוָצאֹו ַהָשַמיִם ִמְקֵצה( ז)

 :ֵמַחָּמתֹו נְִסָתר
ֹּוָק תֹוַרת( ח) ׁש ְמִׁשיַבת ְתִמיָמה יְק ֹּוָק ֵעדּות נָפֶּ  יְק

ִתי ַמְחִכיַמת נֱֶּאָמנָה  :פֶּ
ֹּוָק ִפקּוֵדי( ט) ֹּוָק ִמְצוַת ֵלב ְמַשְּמֵחי יְָׁשִרים יְק  ָבָרה יְק

 :ֵעינָיִם ְמִאיַרת
ֹּוָק יְִרַאת( י)  ֹּוָק ִמְׁשְפֵטי ָלַעד עֹוֶמֶדת ְטהֹוָרה יְק  יְק

ת  :יְַחָדו ָצְדקּו ֱאמֶּ
 

1-4: Nature 
5-7: Sun 
8-end: Torah 
 
10. Fear of God is pure- it lasts forever; God’s 
statutes are truth; they are all together 
righteous. 

 
  ד פסוק יב פרק ויקרא ן"רמב .11

 טהור זהב כלשון, נקיון טהרה טעם כי, דעתי ולפי
 ומטהר מצרף וישב וכן, ומזוקק צרוף(, לט כה שמות)

(. ג ג מלאכי) אותם וזקק לוי בני את וטהר כסף
, כנדתה שבעה שתטמא זכר ביולדת צוה כי, והענין

 צוהו, המקור מן דם שופעת שתהיה המנהג כי
 בביתה תשב ימים ושלשה שלשים עוד שתוחיל

According to my opinion, the meaning of 
Taharah is cleanliness, like the language “pure 
gold….” And the matter is, that He 
commanded with one who gives birth to a 
male that she should be impure for seven 
]days[ like her “niddah” status, because she 
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 הדמים תמצית תוציא אלה בכל כי, גופה לנקות
, הדם מתמצית הבאות המעופשות העכורות והלחות

 ':ה בית ותבא ומהריון ומבטן מלידה תנקה ואז
 
 

bleeds from her uterus.  He commanded that 
she should wait another thirty three days 
sitting in her home in order to clean her body, 
because during this time she emits blood and 
liquid… that comes from blood, and then she 
will be cleansed from childbirth and 
pregnancy, and she can come to God’s house. 

  יט במדבר .11
ֹּוָק וַיְַדֵבר( א) ל יְק ה אֶּ ֹּׁשֶּ ל מ ֹּן וְאֶּ ֹּר ַאֲהר  :ֵלאמ
ֹּאת( ב) ַקת ז ר ַהתֹוָרה חֻּ ֹּוָק ִצּוָה ֲאׁשֶּ ֹּר יְק ל ַדֵבר ֵלאמ  אֶּ

יָך וְיְִקחּו יְִשָרֵאל ְבנֵי ָּמה ָפָרה ֵאלֶּ ר ְתִמיָמה ֲאדֻּ  ֵאין ֲאׁשֶּ
ר מּום ָבּה יהְָ ָעָלה ֹלא ֲאׁשֶּ ֹּל ָעלֶּ  :ע

סוְכְִ( ז)  ֵֹּהן ְבָגָדיו בֶּ  יָבֹוא וְַאַחר ַבַּמיִם ְבָשרֹו וְָרַחץ ַהכ
ֵֹּהן וְָטֵמא ַהַמֲחֶנה ֶאל ב ַעד ַהכ  :ָהָערֶּ

ֵֹּרף( ח) ָֹּתּה וְַהש  ַבָּמיִם ְבָשרֹו וְָרַחץ ַבַּמיִם ְבָגָדיו יְַכֵבס א
ב ַעד וְָטֵמא  :ָהָערֶּ

ר ֵאת ָטהֹור ִאיׁש וְָאַסף( ט)  ִמחּוץ וְִהנִיחְַ ַהָפָרה ֵאפֶּ
 יְִשָרֵאל ְבנֵי ַלֲעַדת וְָהיְָתה ָטהֹור ְבָמקֹום ַלַּמֲחנֶּה

ת רֶּ  :ִהוא ַחָטאת נִָדה ְלֵמי ְלִמְׁשמֶּ
ֵֹּסף וְִכבֶּס( י) ת ָהא ר אֶּ ת ַהָפָרה ֵאפֶּ  ַעד וְָטֵמא ְבָגָדיו אֶּ

ב  ַקתְלחְֻּ ְבתֹוָכם ַהָגר וְַלֵגר יְִשָרֵאל ִלְבנֵי וְָהיְָתה ָהָערֶּ
 :עֹוָלם

ֵֹּגעְַ( יא) ׁש ְלָכל ְבֵמת ַהנ  :יִָמים ִׁשְבַעת וְָטֵמא ָאָדם נֶּפֶּ
ֵֹּגעְַ ָכל( יג)  ׁש ְבֵמת ַהנ ר ָהָאָדם ְבנֶּפֶּ  וְֹלא יָמּות ֲאׁשֶּ

ׁש וְנְִכְרָתה ִטֵמא יְקֹוָק ִמְשַכן ֶאת יְִתַחָטא  ַהִהוא ַהנֶּפֶּ
ַֹּרק ֹלא נִָדה ֵמי ִכי ִמּיְִשָרֵאל  עֹוד יְִהיֶּה ָטֵמא ָליועְָ ז
ְמָאתֹו  :בֹו טֻּ

ֹּאת( יד) ל יָמּות ִכי ָאָדם ַהתֹוָרה ז ֹּהֶּ ל ַהָבא ָכל ְבא  אֶּ
ל ֹּהֶּ ר וְָכל ָהא ל ֲאׁשֶּ ֹּהֶּ  :יִָמים ִׁשְבַעת יְִטָמא ָבא

 ַהֶנֶפש וְִנְכְרָתה יְִתַחָטא וְֹלא יְִטָמא ֲאֶשר וְִאיש( כ) 
 ִנָדה ֵמי ִטֵמא יְקֹוָק ִמְקַדש תאְֶ ִכי ַהָקָהל ִמתֹוְך ַהִהוא
 :הּוא ָטֵמא ָעָליו זַֹרק ֹלא

 

1. This is the statute of the Torah which the 
Lord commanded, saying, Speak to the 
children of Israel and have them take for you a 
perfectly red unblemished cow, upon which no 
yoke was laid. 7. The kohen shall wash his 
garments and bathe his flesh in water, and 
then he may enter the camp, and the kohen 
shall be unclean until evening. 8. The one who 
burns it shall wash his clothes in water and 
cleanse his body in water, and he shall be 
unclean until evening. 9. A ritually clean 
person shall gather the cow's ashes and place 
them outside the camp in a clean place, and It 
shall be as a keepsake for the congregation of 
the children of Israel for sprinkling water, 
[used] for cleansing. 10. The one who gathers 
the cow's ashes shall wash his clothes, and he 
shall be unclean until evening. It shall be an 
everlasting statute for the children of Israel 
and for the proselyte who resides in their 
midst. 11. Anyone touching the corpse of a 
human soul shall become unclean for seven 
days. 13. Whoever touches the corpse of a 
human soul which dies, and he does not 
cleanse himself, he has defiled the Mishkan of 
the Lord, and that soul shall be cut off from 
Israel. For the sprinkling water was not 
sprinkled on him, so he remains unclean, and 
his uncleanness remains upon him. 14. This is 
the law: if a man dies in a tent, anyone 
entering the tent and anything in the tent shall 
be unclean for seven days. 20. If a person 
becomes unclean and does not cleanse 
himself, that soul shall be cut off from the 
congregation, for he has defiled the Sanctuary 
of the Lord; the sprinkling waters were not 
sprinkled upon him. He is unclean. 
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  יב במדבר .11
ָענָן( י) ל ֵמַעל ָסר וְהֶּ ֹּהֶּ ַֹּרַעת ִמְריָם וְִהנֵה ָהא ג ְמצ  ַכָשלֶּ

ן ֹּןַאהְֲ וַּיִפֶּ ל ר ָֹּרַעת וְִהנֵה ִמְריָם אֶּ  :ְמצ
ר( יא) ֹּאמֶּ ֹּן וַּי ל ַאֲהר ה אֶּ ֹּׁשֶּ ֹּנִי ִבי מ  ָעֵלינּו ָתֵׁשת נָא ַאל ֲאד

ר ַחָטאת ר נֹוַאְלנּו ֲאׁשֶּ  :ָחָטאנּו וֲַאׁשֶּ
ר ַכֵּמת ְתִהי נָא ַאל( יב) ם ְבֵצאתֹו ֲאׁשֶּ חֶּ  וַּיֵָאֵכל ִאּמֹו ֵמרֶּ

 :ְבָשרֹו ֲחִצי
 

10. The cloud departed from above the Tent, 
and behold, Miriam was afflicted with 
tzara'ath, [as white] as snow. Then Aaron 
turned to Miriam and behold, she was afflicted 
with tzara'ath. 11. Aaron said to Moses, 
"Please, master, do not put sin upon us for 
acting foolishly and for sinning. 12. Let her not 
be like the dead, which comes out of his 
mother's womb with half his flesh consumed!" 

 
 

  א  בראשית .11
ר( ט) ֹּאמֶּ ל ַהָשַמיִם ִמַתַחת ַהַּמיִם יִָקוּו ֱאֹלִהים וַּי  אֶּ

ָחד ָמקֹום ה אֶּ  :ֵכן וַיְִהי ַהּיַָבָׁשה וְֵתָראֶּ
ץ ַלּיַָבָׁשה ֱאֹלִהים ְקָראוַּיְִ( י) רֶּ  ָקָרא ַהַּמיִם ּוְלִמְקוֵה אֶּ

 :טֹוב ִכי ֱאֹלִהים וַּיְַרא יִַּמים
 

9. And God said, "Let the water that is beneath 
the heavens gather into one place, and let the 
dry land appear," and it was so. 10. And God 
called the dry land earth, and the gathering of 
the waters He called seas, and God saw that it 
was good. 

 
 

  ז פרק תשובה הלכות ם"רמב .14
 ו הלכה
 שנאמר לשכינה האדם את שמקרבת תשובה גדולה
 עדי שבתם ולא ונאמר, אלהיך' ה עד ישראל שובה
, תשוב אלי' ה נאם ישראל תשוב אם ונאמר', ה נאם
 התשובה, תדבק בי בתשובה תחזור אם מרכלו

 לפני שנאוי זה היה אמש, הרחוקים את מקרבת
 אהוב הוא והיום, ותועבה ומרוחק משוקץ המקום
 ....וידיד קרוב ונחמד

 

Law 6: Great is Repentance, for it brings man 
close to Shekhinah.  As it says, “Return, Israel, 
until HaShem your God,” and it says, “And you 
did not return until me, says HaShem.”  And it 
says, “if you return, Israel, says HaShem, to Me 
you shall return.”  In other words, if you return 
in Teshuva you will cleave to Me.  Teshuva 
brings the far ones close.  Yesterday this one 
was hated before G-d- dirty, distant, and 
abominable; today, he is beloved, dear, close, 
and friendly…. 

 
 

  א עמוד ל דף יומא מסכת בבלי תלמוד .15
, טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס אדם אין. משנה

 כהן טובל קדושין ועשרה טבילות חמש. שיטבול עד
 ,  ביום בו ומקדש גדול

 

Someone cannot enter the Sanctuary for 
worship, even if he is pure, until he immerses.  
The High Priest would immerse five times and 
wash his hands and feet ten times in that day. 

 
  ב עמוד פו דף יומא מסכת בבלי תלמוד .16

Reish Lakish said: Great is Teshuvah, for 
intentional sins turn into mistakes.  As it says: 
“Return, oh Israel, until HaShem your God, for 
you stumbled in your sins.” Behold, an “avon” 
is accidental, and it calls it a “stumbling block.”  

 לו נעשות שזדונות, תשובה ולהגד: לקיש ריש אמר
' ה עד ישראל שובה+ יד הושע+ שנאמר, כשגגות
 קרי וקא, הוא מזיד עון הא. בעונך כשלת כי אלהיך

 תשובה גדולה: לקיש ריש והאמר? איני. מכשול ליה
+ לג יחזקאל+ שנאמר, כזכיות לו נעשות שזדונות
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Is that so? Didn’t Reish Lakish say, “Great is 
Teshuvah, for intentional sins turn into merits?  
As it says: “And when a wicked man repents of 
his wickedness and performs justice and 
righteousness, he shall live because of them!”  
This is not difficult; this is from love, and this is 
from fear. 

 מסורת+ וצדקה משפט ועשה מרשעתו רשע ובשוב
 כאן, מאהבה - כאן; קשיא לא -! יחיה[+ הוא: ]ס"הש

 . מיראה -
 

 

 
  ט משנה ח פרק יומא .11

Rebi Akiva said, “Praiseworthy are you, Israel. 
Before whom do you purify and who purifies 
you?  Your God in Heaven.  As it says, “And I 
will sprinkle upon you pure waters, and you 
will purify.” And it says, “Mikveh Yisrael is 
God” – just as a mikveh purifies the impure, so 
too the Holy One Blessed be He purifies Israel. 

 אתם מי לפני ישראל אשריכם עקיבא רבי אמר
 שנאמר שבשמים אביכם אתכם מטהר מי מיטהרין

 וטהרתם טהורים מים עליכם וזרקתי( ו"ל יחזקאל)
 מטהר מקוה מה' ה ישראל מקוה( ד"י ירמיה) ואומר
 את מטהר הוא ברוך הקדוש אף הטמאים את

 ישראל

 

 יב הלכה, יא מקוואות ם"רמב .11
 הכתוב גזירות והטהרות שהטומאות וגלוי ברור דבר
 הן והרי מכרעתו אדם של שדעתו מדברים ואינן, הן

 מכלל הטומאות מן הטבילה וכן, החוקים מכלל
 שתעבור צואה או טיט הטומאה שאין הוא החוקים
 בכוונת תלוי והדבר היא הכתוב גזירת אלא במים
 לא כאילו הוחזק ולא טבל חכמים אמרו ולפיכך, הלב
 לבו שהמכוין כשם בדבר יש רמז כ"ואעפ, טבל

 בגופו נתחדש שלא פ"ואע טהור שטבל כיון לטהר
 הנפשות מטומאות נפשו לטהר לבו המכוין כך דבר
 שהסכים כיון, הרעות ודעות האון מחשבות שהן
 הדעת במי נפשו והביא העצות מאותן לפרוש בלבו
 טהורים מים עליכם וזרקתי אומר הוא הרי, טהור

 אטהר גלוליכם ומכל טומאותיכם מכל וטהרתם
 ואשמה עון חטא מכל הרבים ברחמיו השם, אתכם
 נגמר. ד"בס מקואות הלכות להו סליקו. אמן יטהרנו
, שמונה הלכותיו, טהרה ספר אוהו עשירי ספר

 .וארבעה וארבעים מאה ופרקיו

 

It is very clear that Tumah and Taharah are 
decrees of the text, and are not things that 
man’s intelligence would think of, and they are 
Chukim.  Similarly, immersion because of 
Tumah is a Chok, because Tumah is not dirt or 
filth that will come off in water, but rather a 
decree of the Torah which depends on the 
intention of one’s heart.  Therefore, Chazal say 
that if someone immersed without intention, 
it’s as if they did not immerse.  Even so, there 
is a hint to the matter- just as someone who 
intends to immerse is purified, even if nothing 
has been renewed in his body, similarly, if 
someone focuses his heart to purify himself 
from bad thoughts, when his heart agrees to 
separate from these matters and he brings his 
soul into the waters of pure intelligence, He 
says, “I will throw upon you pure waters and 
purify you from all of your 
impurities…”Hashem in His great mercy should 
purify us from all sin and guilt, AMEN! 

 
 

 


