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 .ה כשהכניס את ידו לבית הכסא"וה 1
אלא מיירי שכשיושב היא נראית , דהא לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ג שאינה נראית"ולא מיירי בכה 2

חמה  � ומה קע שכיו� שהיא במ" ובזה מודו כו.ש"אסור לקרות ק וחידש רב פפא ש� וכשעומד אינה נראית
  .היא שלא יצאה לאויר ולא נתפזר ריחה

או שיצא , )אכ� א� לא שפש� פטור מליטול(כגו� שיצא להטיל מי� שצרי� ליטול ידו אחת ששפש� בה  3
  .שבזה הסיח דעתו צרי� ליטול את שתי ידיו) שהה�(לבחו" לדבר ע� חברו והפליג 

רק אד� , כיו� שאי� אד� מקפיד מחמת נקיות ליטול כשהוא שותה, � שיבואו לחושדו שלא נטלמשו 4
 .דו לחשולא יבוא דאותו �יכול ליטול בחו" , שידוע שהוא איסטניס ובודאי יקפיד בזה

 �היכל שהוא קודש וענוש כרת לקודש הקדשי� המא� ג המשנה בעבודתו "כ שכה"דהנה מצאנו ביוה 5
, ש כשבא מבחו" שהוא מקו� שאינו קדוש למקו� קדוש"כ, צרי� לטבול � שג� בו יש את הדיני� האלה 

 .וממקו� שאי� ענוש כרת למקו� שענוש כרת שצרי� לטבול
וידע שעכשיו שטבל הוא רק , תיקנו טבילה זו כדי שיזכור שמא הוא טמא באיזה טומאה ישנה ויזכר בה 6

 .טבול יו� ואסור לו לעבוד
אול� , ג שהוא מקור הדי� אליבא דב� זומא הדי� הוא שאינו מחלל עבודתו כיו� שהוא טהור"ג� בכהד 7

 .כה� שעבד בלי לקדש ידיו ורגליו מחלל עבודתו
דלרבנ� צרי� לטבול , יהודה ורבנ� אי צרי� לטבול א� כבר טבל מבערב' שנינו מחלוקת ר, ולגבי מצורע 8

ואמרה . ולרבנ� צרי� לטבול). 'בגמ' א'  לתי�ל דעת ביאת מקדש כ לא טבל ע"אא(יהודה לא צרי� ' ולר
  .ל דדוקא מצורע דדייש בטומאה לכ� צרי� לטבול"די, ל לרבנ� כב� זומא"דאי� ראיה דס' הגמ

זה ' ולפי אחד מתירוצי הגמ, יהודה מודה שחוזר וטובל' אבל א� לא טבל על דעת להכנס למקדש ג� ר 9
 . על לשכת מצורעי� שלא מצורעי� בלבד טובלי� בה אלא כל אד�יהודה לחכמי�' האופ� שאמר ר


