שבועות ז
ויקרא פרק ה
)א( וְ נֶפֶשׁ כִּ י ֶתחֱ ָטא וְ ָשׁ ְמעָ ה קוֹל ָאלָ ה וְ הוּא עֵ ד אוֹ ָר ָאה אוֹ י ָָדע ִאם לוֹא יַגִּ יד וְ נ ָָשׂא עֲוֹנוֹ:
נִבלַ ת ֶשׁ ֶרץ ָט ֵמא
נִבלַת ְבּ ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה אוֹ ְבּ ְ
נִבלַ ת ַחיָּה ְט ֵמ ָאה אוֹ ְבּ ְ
)ב( אוֹ נֶפֶשׁ אֲ ֶשׁר ִתּגַּע ְבּכָ ל ָדּבָ ר ָט ֵמא אוֹ ְב ְ
וְ נֶעְ לַם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא ָט ֵמא וְ ָא ֵשׁם:
יִט ָמא בָּ הּ וְ נֶעְ לַם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא י ַָדע וְ ָא ֵשׁם:
)ג( אוֹ כִ י יִ גַּע ְבּטֻ ְמ ַאת ָא ָדם לְ כֹל טֻ ְמ ָאתוֹ אֲ ֶשׁר ְ
יטיב לְ כֹל אֲ ֶשׁר יְבַ ֵטּא ָה ָא ָדם ִבּ ְשׁבֻעָ ה וְ נֶעְ לַם ִמ ֶמּנּוּ וְ הוּא
לְה ִ
לְה ַרע אוֹ ֵ
פָתיִם ָ
)ד( אוֹ נֶפֶשׁ כִּ י ִת ָשּׁבַ ע לְבַ ֵטּא ִב ְשׂ ַ
לְא ַחת ֵמ ֵאלֶּה:
י ַָדע וְ ָא ֵשׁם ַ
ויקרא פרק ז
יה:
)כ( וְ ַהנֶּפֶשׁ אֲ ֶשׁר תּ ֹאכַל בָּ ָשׂר ִמזֶּבַ ח ַה ְשּׁלָ ִמים אֲ ֶשׁר לַ ה’ וְ טֻ ְמ ָאתוֹ עָ לָ יו וְ נִכְ ְר ָתה ַהנֶּפֶשׁ ַה ִהוא ֵמעַ ֶמּ ָ
)כא( וְ נֶפֶשׁ כִּ י ִתגַּע ְבּכָל ָט ֵמא ְבּטֻ ְמ ַאת ָא ָדם אוֹ ִבּ ְב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה אוֹ ְבּכָ ל ֶשׁ ֶקץ ָט ֵמא וְ ָאכַ ל ִמ ְבּ ַשׂר זֶבַ ח
יה:
לָמים אֲ ֶשׁר לַ ה’ וְ נִכְ ְר ָתה ַהנֶּפֶשׁ ַה ִהוא ֵמעַ ֶמּ ָ
ַה ְשּׁ ִ
ויקרא פרק יב
וּשׁ ֶשׁת י ִָמים ֵתּ ֵשׁב ִבּ ְד ֵמי ָטהֳ ָרה ְבּכָל ק ֶֹדשׁ ל ֹא ִתגָּע וְ ֶאל ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ל ֹא ָתב ֹא עַ ד ְמל ֹאת יְ ֵמי
וּשׁ ִשׁים יוֹם ְ
)ד( ְ
ָטהֳ ָרהּ:
שלוש כריתות
 .1ויקרא פרק כב
יִשׂ ָר ֵאל לַ ה’
זַרעֲכֶם ֶאל ַה ֳקּ ָד ִשׁים אֲ ֶשׁר י ְַק ִדּישׁוּ ְבנֵי ְ
יִק ַרב ִמכָּל ְ
לֵהם לְ ֹדר ֵֹתיכֶם כָּ ל ִאישׁ אֲ ֶשׁר ְ
)ג( אֱ מֹר אֲ ֶ
וְ טֻ ְמ ָאתוֹ עָ לָ יו וְנִכְ ְר ָתה ַהנֶּפֶ שׁ ַה ִהוא ִמלְּפָ נַי אֲ נִ י ה’:
 .2ויקרא פרק ז
יה:
)כ( וְ ַהנֶּפֶשׁ אֲ ֶשׁר תּ ֹאכַל בָּ ָשׂר ִמזֶּבַ ח ַה ְשּׁלָ ִמים אֲ ֶשׁר לַ ה’ וְ טֻ ְמ ָאתוֹ עָ לָ יו וְנִכְ ְר ָתה ַהנֶּפֶ שׁ ַה ִהוא ֵמעַ ֶמּ ָ
 .3ויקרא פרק ז
)כא( וְ נֶפֶשׁ כִּ י ִתגַּע ְבּכָל ָט ֵמא ְבּטֻ ְמ ַאת ָא ָדם אוֹ ִבּ ְב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה אוֹ ְבּכָ ל ֶשׁ ֶקץ ָט ֵמא וְ ָאכַ ל ִמ ְבּ ַשׂר זֶבַ ח
יה:
לָמים אֲ ֶשׁר לַ ה’ וְ נִכְ ְר ָתה ַהנֶּפֶשׁ ַה ִהוא ֵמעַ ֶמּ ָ
ַה ְשּׁ ִ
במדבר פרק יט
יִּשׂ ָר ֵאל
יִת ַח ָטּא ֶאת ִמ ְשׁכַּן ה’ ִט ֵמּא וְ נִכְ ְר ָתה ַהנֶּפֶשׁ ַה ִהוא ִמ ְ
)יג( כָּל ַה ֹנּגֵעַ ְבּ ֵמת ְבּנֶפֶ שׁ ָה ָא ָדם אֲ ֶשׁר יָמוּת וְ ל ֹא ְ
יִהיֶה עוֹד טֻ ְמ ָאתוֹ בוֹ:
נִדּה ל ֹא ז ַֹרק עָ לָ יו ָט ֵמא ְ
כִּ י ֵמי ָ
ויקרא פרק טז
)טו( וְ ָשׁ ַחט ֶאת ְשׂעִ יר ַה ַח ָטּאת אֲ ֶשׁר לָעָ ם וְ ֵה ִביא ֶאת ָדּמוֹ ֶאל ִמבֵּ ית לַ פָּ רֹכֶת וְ עָ ָשׂה ֶאת ָדּמוֹ כַּאֲ ֶשׁר עָ ָשׂה
לְדם ַהפָּ ר וְ ִהזָּה אֹתוֹ עַ ל ַהכַּ פּ ֶֹרת וְ לִ פְ נֵי ַהכַּ פּ ֶֹרת:
ַ
ֹאתם וְ כֵ ן ַיע ֲֶשׂה לְ א ֶֹהל מוֹעֵ ד ַהשֹּׁכֵן ִא ָתּם
יהם לְ כָ ל ַחטּ ָ
וּמפִּ ְשׁעֵ ֶ
יִשׂ ָר ֵאל ִ
)טז( וְ כִ פֶּר עַ ל ַהקּ ֶֹדשׁ ִמטֻּ ְמאֹת ְבּנֵי ְ
ְבּתוֹ טֻ ְמא ָֹתם:
ויקרא פרק כ פסוק ג
זַּרעוֹ נ ַָתן לַ מֹּלֶ לְ ַמעַ ן ַט ֵמּא ֶאת ִמ ְק ָדּ ִשׁי
וַאֲ נִי ֶא ֵתּן ֶאת פָּ נַי בָּ ִאישׁ ַההוּא וְ ִהכְ ַר ִתּי אֹתוֹ ִמ ֶקּ ֶרב עַ מּוֹ כִּ י ִמ ְ
לְחלֵּ ל ֶאת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי:
וּ ַ
ויקרא פרק יח פסוק ל
לְבלְ ִתּי עֲשׂוֹת ֵמחֻ קּוֹת ַהתּוֹעֵ בֹת אֲ ֶשׁר ַנעֲשׂוּ לִפְ נֵיכֶם וְ ל ֹא ִת ַטּ ְמּאוּ בָּ ֶהם אֲ נִי יְקוָֹ ק
וּ ְשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאת ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ִ
אֱ ֵהיכֶ ם:
במדבר פרק לה פסוק לד
יִשׂ ָר ֵאל:
וְ ל ֹא ְת ַט ֵמּא ֶאת ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשׁר ַא ֶתּם י ְֹשׁ ִבים בָּ הּ אֲ ֶשׁר אֲ נִ י שֹׁכֵן ְבּתוֹכָהּ כִּ י אֲ נִ י יְ קוָֹק שֹׁכֵן ְבּתוֹ ְבּנֵי ְ

