
  שבועות ז
  

 ויקרא פרק ה 
 (א) ְוֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא ְוָׁשְמָעה קֹול ָאָלה ְוהּוא ֵעד אֹו ָרָאה אֹו ָיָדע ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו:

אֹו ְּבִנְבַלת ֶׁשֶרץ ָטֵמא  אֹו ְבִנְבַלת ַחָּיה ְטֵמָאה אֹו ְּבִנְבַלת ְּבֵהָמה ְטֵמָאה(ב) אֹו ֶנֶפׁש ֲאֶׁשר ִּתַּגע ְּבָכל ָּדָבר ָטֵמא 
 ְוֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָטֵמא ְוָאֵׁשם:

 ֶנְעַלם ִמֶּמּנּו ְוהּוא ָיַדע ְוָאֵׁשם:וְ  ָּבּהֲאֶׁשר ִיְטָמא ֻטְמָאתֹו ְּבֻטְמַאת ָאָדם ְלֹכל  ִכי ִיַּגע(ג) אֹו 
ִמֶּמּנּו ְוהּוא  (ד) אֹו ֶנֶפׁש ִּכי ִתָּׁשַבע ְלַבֵּטא ִבְׂשָפַתִים ְלָהַרע אֹו ְלֵהיִטיב ְלֹכל ֲאֶׁשר ְיַבֵּטא ָהָאָדם ִּבְׁשֻבָעה ְוֶנְעַלם

  ָיַדע ְוָאֵׁשם ְלַאַחת ֵמֵאֶּלה:
  

 ויקרא פרק ז 
 ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה: ’ה(כ) ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָּבָׂשר ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר לַ 

אֹו ְּבָכל ֶׁשֶקץ ָטֵמא ְוָאַכל ִמְּבַׂשר ֶזַבח  ָמה ְטֵמָאהִּבְבהֵ (כא) ְוֶנֶפׁש ִּכי ִתַּגע ְּבָכל ָטֵמא ְּבֻטְמַאת ָאָדם אֹו 
 ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה: ’הַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר לַ 

  
 ויקרא פרק יב 

ַעד ְמלֹאת ְיֵמי  לֹא ָתבֹאְוֶאל ַהִּמְקָּדׁש  ְּבָכל ֹקֶדׁש לֹא ִתָּגע(ד) ּוְׁש�ִׁשים יֹום ּוְׁש�ֶׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ִּבְדֵמי ָטֳהָרה 
  ָטֳהָרּה:

  
  

  שלוש כריתות
 ויקרא פרק כב . 1

 ’הל לַ (ג) ֱאֹמר ֲאֵלֶהם ְלֹדֹרֵתיֶכם ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְקַרב ִמָּכל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵא 
  :’הַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמְּלָפַני ֲאִני  ְִנְכְרָתהְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ו

  
 ויקרא פרק ז . 2

 ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה: ְִנְכְרָתהְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ו ’ה(כ) ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָּבָׂשר ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר לַ 
  
 ויקרא פרק ז .3

אֹו ְּבָכל ֶׁשֶקץ ָטֵמא ְוָאַכל ִמְּבַׂשר ֶזַבח  ָמה ְטֵמָאהאֹו ִּבְבהֵ (כא) ְוֶנֶפׁש ִּכי ִתַּגע ְּבָכל ָטֵמא ְּבֻטְמַאת ָאָדם 
  ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה: ְוִנְכְרָתה ’הַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר לַ 

  
 במדבר פרק יט 

ִטֵּמא ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמִּיְׂשָרֵאל  ’ה(יג) ָּכל ַהֹּנֵגַע ְּבֵמת ְּבֶנֶפׁש ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָימּות ְולֹא ִיְתַחָּטא ֶאת ִמְׁשַּכן 
  ִּכי ֵמי ִנָּדה לֹא ֹזַרק ָעָליו ָטֵמא ִיְהֶיה עֹוד ֻטְמָאתֹו בֹו:

  
 ויקרא פרק טז 

ְוָׁשַחט ֶאת ְׂשִעיר ַהַחָּטאת ֲאֶׁשר ָלָעם ְוֵהִביא ֶאת ָּדמֹו ֶאל ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת ְוָעָׂשה ֶאת ָּדמֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה  (טו)
 ְלַדם ַהָּפר ְוִהָּזה ֹאתֹו ַעל ַהַּכֹּפֶרת ְוִלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת:

ְוֵכן ַיֲעֶׂשה ְלֹאֶהל מֹוֵעד ַהֹּׁשֵכן ִאָּתם  ְׁשֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאָתםּוִמּפִ  ִמֻּטְמֹאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל(טז) ְוִכֶּפר ַעל ַהֹּקֶדׁש 
  ְּבתֹו� ֻטְמֹאָתם:

  
 ויקרא פרק כ פסוק ג 

ת ִמְקָּדִׁשי ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ְוִהְכַרִּתי ֹאתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו ִּכי ִמַּזְרעֹו ָנַתן ַלֹּמֶל� ְלַמַען ַטֵּמא ֶא 
  ְלַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי:ּו
  

 ויקרא פרק יח פסוק ל 
ֶהם ֲאִני ְיקָֹוק ְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשַמְרִּתי ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֵמֻחּקֹות ַהּתֹוֵעֹבת ֲאֶׁשר ַנֲעׂשּו ִלְפֵניֶכם ְולֹא ִתַּטְּמאּו ּבָ ּו

  ֱא�ֵהיֶכם: 
  

 במדבר פרק לה פסוק לד 
  ר ַאֶּתם ֹיְׁשִבים ָּבּה ֲאֶׁשר ֲאִני ֹׁשֵכן ְּבתֹוָכּה ִּכי ֲאִני ְיקָֹוק ֹׁשֵכן ְּבתֹו� ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:ְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ 


