
 

  יבמות עה 
    יב פרק ויקרא

  :ֵּלאֹמר  ֹמֶׁשה ֶאל’ ה  ַוְיַדֵּבר) א(
  ְּדֹוָתּה ִנַּדת   ִּכיֵמי ָיִמים  ִׁשְבַעת ְוָטְמָאה ָזָכר ְוָיְלָדה  ַתְזִריעַ  ִּכי ִאָּׁשה ֵלאֹמר  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר) ב(

  :ִּתְטָמא
  : ָעְרָלתֹו  ְּבַׂשר ִיּמֹול ַהְּׁשִמיִני  ּוַבּיֹום) ג(
  ְמלֹאת ַעד ָתבֹא לֹא ַהִּמְקָּדׁש  ְוֶאל  ִתָּגע לֹא ֹקֶדׁש ְּבָכל ָטֳהָרה ִּבְדֵמי ֵּתֵׁשב ָיִמים ּוְׁש�ֶׁשת  יֹום  ּוְׁש�ִׁשים) ד(

  : ָטֳהָרּה ְיֵמי
  :ָטֳהָרה ְּדֵמי  ַעל ֵּתֵׁשב ָיִמים ְוֵׁשֶׁשת  יֹום  ְוִׁשִּׁשים ְּכִנָּדָתּה ְׁשֻבַעִים  ְוָטְמָאה ֵתֵלד ְנֵקָבה  ְוִאם) ה(
  ֹאֶהל ֶּפַתח ֶאל  ְלַחָּטאת  ֹתר אֹו  יֹוָנה ּוֶבן ְלֹעָלה  ְׁשָנתֹו ֶּבן  ֶּכֶבׂש ָּתִביא ְלַבת אֹו ְלֵבן ָטֳהָרּה ְיֵמי ּוִבְמלֹאת) ו(

  :ַהֹּכֵהן  ֶאל מֹוֵעד
  :ַלְּנֵקָבה  אֹו ַלָּזָכר  ַהֹּיֶלֶדת ּתֹוַרת  זֹאת ָּדֶמיהָ  ִמְּמֹקר ְוָטֲהָרה ָעֶליהָ   ְוִכֶּפר’  ה ִלְפֵני ְוִהְקִריבֹו) ז(
  ְוִכֶּפר ְלַחָּטאת ְוֶאָחד  ְלֹעָלה   ֶאָחד יֹוָנה ְּבֵני  ְׁשֵני אֹו ֹתִרים ְׁשֵּתי  ְוָלְקָחה ֶׂשה ֵּדי ָיָדּה ִתְמָצא לֹא ְוִאם) ח(

  :  ְוָטֵהָרה ַהֹּכֵהן  ָעֶליהָ 
  
  

    ז-ד יםפסוק כב פרק ויקרא
  ֶנֶפׁש ְטֵמא ְּבָכל ְוַהֹּנֵגעַ   ִיְטָהר  ֲאֶׁשר ַעד יֹאַכל לֹא ַּבֳּקָדִׁשים ָזב אֹו  ָצרּועַ  ְוהּוא ַאֲהֹרן  ִמֶּזַרע  ִאיׁש ִאיׁש) ד(

  :ָזַרע ִׁשְכַבת ִמֶּמּנּו  ֵּתֵצא ֲאֶׁשר ִאיׁש אֹו
  : ֻטְמָאתֹו  ְלֹכל לֹו ִיְטָמא ֲאֶׁשר ְבָאָדם אֹו לֹו  ִיְטָמא ֲאֶׁשר ֶׁשֶרץ ְּבָכל ִיַּגע ֲאֶׁשר  ִאיׁש אֹו) ה(
  : ַּבָּמִים ְּבָׂשרֹו ָרַחץ ִאם ִּכי ַהֳּקָדִׁשים ִמן יֹאַכל  ְולֹא  ָהָעֶרב ַעד  ְוָטְמָאה ּבֹו  ִּתַּגע ֲאֶׁשר ֶנֶפׁש) ו(

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

  צרוע או זב  יולדת  הנוגע בטומאה
  איך נטהרים? בטבילה 

  כי אם רחץ בשרו במים

מותרת בתרומה אפילו לפני  
  הקרבנות הבאת 

  עד מלאת ימי טהרה 

  לא נטהרים עד שטובלים  
  עד אשר יטהר 

  
 
 
  

    לב פסוק יא פרק ויקרא
  ְמָלאָכה  ֵיָעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּכִלי  ָּכל ָׂשק אֹו עֹור  אֹו  ֶבֶגד אֹו ֵעץ  ְּכִלי ִמָּכל ִיְטָמא ְּבֹמָתם ֵמֶהם ָעָליו ִיֹּפל ֲאֶׁשר ְוֹכל

  : ְוָטֵהר ָהֶעֶרב  ַעד ְוָטֵמא יּוָבא ַּבַּמִים ָּבֶהם
  

   כג פרק דברים
  ’:  ה ִּבְקַהל  ָׁשְפָכה  ּוְכרּות  ַּדָּכא ְפצּועַ  ָיבֹא לֹא) ב(
  ’: ה ִּבְקַהל לֹו ָיבֹא  לֹא ֲעִׂשיִרי ּדֹור ַּגם’  ה ִּבְקַהל  ַמְמֵזר ָיבֹא לֹא) ג(


