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  ויקרא פרק כב 
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)
  קָֹוק:ִּדִׁשים ִלי ֲאִני יְ ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל ָּבָניו ְוִיָּנְזרּו ִמָּקְדֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ְיַחְּללּו ֶאת ֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ֵהם ַמְק  (ב)
ל ַליקָֹוק ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ֱאמֹר ֲאֵלֶהם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְקַרב ִמָּכל ַזְרֲעֶכם ֶאל ַהֳּקָדִׁשים ֲאֶׁשר ַיְקִּדיׁשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵא  (ג)

  ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמְּלָפַני ֲאִני ְיקָֹוק:
  ?הערב שמש או עד דמייתי כפרה -יטהר     זו תרומה :אומרוי ה – בזרעו של אהרןששוה דבר 

ר ֵּתֵצא ְוַהּנֵֹגַע ְּבָכל ְטֵמא ֶנֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאֶׁש  ַעד ֲאֶׁשר ִיְטָהרַּבֳּקָדִׁשים לֹא יֹאַכל  ָזבאֹו  ָצרּועַ א ְוהּו ִמֶּזַרע ַאֲהרֹן ִאיׁש ִאיׁש (ד)
  ?מצורע מוסגר וזב בעל ב' ראיות או מצורע מוחלט וזב בעל ג' ראיות )י"ר( :צרוע וזב ִמֶּמּנּו ִׁשְכַבת ָזַרע:

  אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל ֶׁשֶרץ ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו אֹו ְבָאָדם ֲאֶׁשר ִיְטָמא לֹו ְלכֹל ֻטְמָאתֹו: (ה)
  
   במעשר אוכלועלה בל ט
  :ִּכי ִאם ָרַחץ ְּבָׂשרֹו ַּבָּמִיםֲאֶׁשר ִּתַּגע ּבֹו ְוָטְמָאה ַעד ָהָעֶרב ְולֹא יֹאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים  ֶנֶפׁש )(ו

  מעשר -השוה לכל נפש דבר 
  

  שמשו אוכל בתרומההעריב 
  ְוַאַחר יֹאַכל ִמן ַהֳּקָדִׁשים ִּכי ַלְחמֹו הּוא: ּוָבא ַהֶּׁשֶמׁש ְוָטֵהר (ז)
  

  ויקרא פרק יב 
  ה ֵּלאמֹר:ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁש  (א)
  ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּכיֵמי ִנַּדת ְּדֹוָתּה ִּתְטָמא: ִאָּׁשהֵלאמֹר  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַּדֵּבר ֶאל  (ב)
משוחררת מנין? אין לי אלא בני ישראל, גיורת ושפחה  - שראליי דבר אל בנ: והתניא ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו: (ג)
  והכתיב: בכל קדש לא תגע, לרבות התרומה! אמר רבא: ולא?  : אשה ל"ת
  

  מה מקדש דבר שיש לו נטילת נשמה   שמשו אוכל בתרומהב הערי –כפרה במקום אפילו 
  :ַעד ְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּהלֹא ָתבֹא  ַהִּמְקָּדׁשְוֶאל  ְּבָכל קֶֹדׁש לֹא ִתָּגעִּבְדֵמי ָטֳהָרה  ּוְׁשלִֹׁשים יֹום ּוְׁשלֶֹׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב (ד)

  הטהר –כיון שמלאו ימיה     תרומה בטומאה ?)עוגנו(לאוכל אזהרה 
  ְוִאם ְנֵקָבה ֵתֵלד ְוָטְמָאה ְׁשֻבַעִים ְּכִנָּדָתּה ְוִׁשִּׁשים יֹום ְוֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתֵׁשב ַעל ְּדֵמי ָטֳהָרה: (ה)
  ל ַהּכֵֹהן:ֹו ְלַבת ָּתִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלעָֹלה ּוֶבן יֹוָנה אֹו תֹר ְלַחָּטאת ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶא ְלֵבן א ּוִבְמלֹאת ְיֵמי ָטֳהָרּה (ו)
  

  כפרה אוכל בקדשיםהביא 
  ִמְּמקֹר ָּדֶמיָה זֹאת ּתֹוַרת ַהּיֶֹלֶדת ַלָּזָכר אֹו ַלְּנֵקָבה: ְוִכֶּפר ָעֶליָה ְוָטֲהָרהְוִהְקִריבֹו ִלְפֵני ְיקָֹוק  (ז)
ְוִכֶּפר ָעֶליָה ַהּכֵֹהן ִתְמָצא ָיָדּה ֵּדי ֶׂשה ְוָלְקָחה ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֶאָחד ְלעָֹלה ְוֶאָחד ְלַחָּטאת  ְוִאם לֹא (ח)

  כ"ע מכלל שהיא טמאה :ְוָטֵהָרה
  

  ויקרא פרק יא 
  ְוַהָּצב ְלִמיֵנהּו:ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטֵמא ַּבֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ַהחֶֹלד ְוָהַעְכָּבר  (כט)

  ְוָהֲאָנָקה ְוַהּכַֹח ְוַהְּלָטָאה ְוַהחֶֹמט ְוַהִּתְנָׁשֶמת: (ל)
  ֵאֶּלה ַהְּטֵמִאים ָלֶכם ְּבָכל ַהָּׁשֶרץ ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבֶהם ְּבמָֹתם ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב: (לא)

  למעשר, כאן לתרומהכאן  ?וטמא, הא כיצד :ל"ת ?אי וטהר יכול לכל ;ל וטהר"ת ?לכליכול  –וטמא  :דתניא
ַּבַּמִים ם ץ אֹו ֶבֶגד אֹו עֹור אֹו ָׂשק ָּכל ְּכִלי ֲאֶׁשר ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ָּבהֶ ְוכֹל ֲאֶׁשר ִיּפֹל ָעָליו ֵמֶהם ְּבמָֹתם ִיְטָמא ִמָּכל ְּכִלי עֵ  (לב)

  )ה נגיעה"עיין תוד(עת קדשים או נגיאזהרה לנגיעת תרומה  :יּוָבא ְוָטֵמא ַעד ָהֶעֶרב ְוָטֵהר

  
   אפילו טומאה כל דהו        ויקרא פרק ז

  ָׂשר:ָּבֵאׁש ִיָּׂשֵרף ְוַהָּבָׂשר ָּכל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ  ְוַהָּבָׂשר ֲאֶׁשר ִיַּגע ְּבָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל (יט)
  ַעֶּמיָה:ְוַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָּבָׂשר ִמֶּזַבח ַהְּׁשָלִמים ֲאֶׁשר ַליקָֹוק ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמ  (כ)
  

 


