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ם ָרֵאל, ַוֲאַמְרּתֶ ֵני ִיׂשְ רּו ֶאל-ּבְ ּבְ ה ְוֶאל-ַאֲהרֹן ֵלאמֹר.  ב ּדַ ר ְיהָוה, ֶאל-מֹׁשֶ א ַוְיַדּבֵ

ְהֶיה ֻטְמָאתֹו, רֹו--זֹובֹו, ָטֵמא הּוא.  ג ְוזֹאת ּתִ ׂשָ י ִיְהֶיה ָזב ִמּבְ ֲאֵלֶהם:  ִאיׁש ִאיׁש, ּכִ
ל- ד ּכָ רֹו ִמזֹּובֹו--ֻטְמָאתֹו, ִהוא.   ׂשָ ים ּבְ רֹו ֶאת-זֹובֹו, אֹו-ֶהְחּתִ ׂשָ זֹובֹו:  ָרר ּבְ ּבְ
ב ָעָליו, ִיְטָמא. ר-יֵׁשֵ ִלי ֲאׁשֶ ב ָעָליו ַהזָּב--ִיְטָמא; ְוָכל-ַהּכְ ּכַ ר ִיׁשְ ב, ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ְוָטֵמא ַעד-ָהָעֶרב. ִים,  ּמַ ּבַ ְוָרַחץ  ָגָדיו  ּבְ ס  בֹו--ְיַכּבֵ ּכָ ִמׁשְ ּבְ ע  ּגַ ִי ר  ֲאׁשֶ ה ְוִאיׁש, 

ִים, ְוָטֵמא ַעד- ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ ב ָעָליו, ַהזָּב--ְיַכּבֵ ר-ֵיׁשֵ ִלי, ֲאׁשֶ ב, ַעל-ַהּכְ ׁשֵ ו ְוַהּיֹ

ִים, ְוָטֵמא ַעד-ָהָעֶרב.  ח ְוִכי- ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ ר ַהזָּב--ְיַכּבֵ ְבׂשַ ָהָעֶרב.  ז ְוַהּנֵֹגַע, ּבִ
ב, ְרּכָ ִים, ְוָטֵמא ַעד-ָהָעֶרב.  ט ְוָכל-ַהּמֶ ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ הֹור--ְוִכּבֶ ּטָ ָירֹק ַהזָּב, ּבַ
יו--ִיְטָמא, ַעד- ר ִיְהֶיה ַתְחּתָ כֹל ֲאׁשֶ ב ָעָליו ַהזָּב--ִיְטָמא.  י ְוָכל-ַהּנֵֹגַע, ּבְ ר ִיְרּכַ ֲאׁשֶ
ר ִים, ְוָטֵמא ַעד-ָהָעֶרב.  יא ְוכֹל ֲאׁשֶ ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ א אֹוָתם--ְיַכּבֵ ָהָעֶרב; ְוַהּנֹוׂשֵ
ִים, ְוָטֵמא ַעד-ָהָעֶרב. ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ס ּבְ ִים--ְוִכּבֶ ּמָ ַטף ּבַ ִיּגַע-ּבֹו ַהזָּב, ְוָיָדיו לֹא-ׁשָ
ִים.  יג ְוִכי-ִיְטַהר ּמָ ֵטף, ּבַ ִלי-ֵעץ--ִיּשָׁ ֵבר; ְוָכל-ּכְ ר-ִיּגַע-ּבֹו ַהזָּב, ִיּשָׁ יב ּוְכִלי-ֶחֶרׂש ֲאׁשֶ

ַמִים רֹו ּבְ ׂשָ ָגָדיו; ְוָרַחץ ּבְ ס ּבְ ְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו, ְוִכּבֶ ַהזָּב, ִמזֹּובֹו--ְוָסַפר לֹו ׁשִ
ֵני יֹוָנה; ּוָבא ִלְפֵני ֵני, ּבְ י תִֹרים, אֹו ׁשְ ּתֵ ח-לֹו ׁשְ ִמיִני, ִיּקַ ים, ְוָטֵהר.  יד ּוַבּיֹום ַהּשְׁ ַחּיִ
ה אָֹתם, ַהּכֵֹהן--ֶאָחד טו ְוָעׂשָ ּוְנָתָנם, ֶאל-ַהּכֵֹהן.   ַתח אֶֹהל מֹוֵעד,  ְיהָוה, ֶאל-ּפֶ
י- ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיהָוה, ִמזֹּובֹו.  {ס}  טז ְוִאיׁש, ּכִ את, ְוָהֶאָחד עָֹלה; ְוִכּפֶ ַחּטָ
רֹו, ְוָטֵמא ַעד-ָהָעֶרב.  יז ְוָכל- ׂשָ ל-ּבְ ִים ֶאת-ּכָ ּמַ ְכַבת-ָזַרע--ְוָרַחץ ּבַ ּנּו ׁשִ ֵתֵצא ִמּמֶ
ִים, ְוָטֵמא ַעד-ָהָעֶרב. ּמַ ס ּבַ ְכַבת-ָזַרע--ְוֻכּבַ ר-ִיְהיֶה ָעָליו ׁשִ ֶגד ְוָכל-עֹור, ֲאׁשֶ ּבֶ
ִים, ְוָטְמאּו ַעד-ָהָעֶרב. ְכַבת-ָזַרע--ְוָרֲחצּו ַבּמַ ב ִאיׁש אָֹתּה ׁשִ ּכַ ר ִיׁשְ ה, ֲאׁשֶ יח ְוִאּשָׁ

ְהיֶה ְבַעת ָיִמים ּתִ ָרּה--ׁשִ ְבׂשָ ּבִ ִיְהיֶה זָֹבּה  ם  י-ִתְהיֶה ָזָבה, ּדָ ּכִ ה  יט ְוִאּשָׁ {פ}  
ָתּה, ִנּדָ ב ָעָליו ּבְ ּכַ ׁשְ ר ּתִ ּה ִיְטָמא ַעד-ָהָעֶרב.  כ ְוכֹל ֲאׁשֶ ָתּה, ְוָכל-ַהּנֵֹגַע ּבָ ְבִנּדָ
ָגָדיו ְוָרַחץ ס ּבְ ָבּה--ְיַכּבֵ ּכָ ִמׁשְ ב ָעָליו, ִיְטָמא.  כא ְוָכל-ַהּנֵֹגַע, ּבְ ׁשֵ ר-ּתֵ ִיְטָמא; ְוכֹל ֲאׁשֶ
ס ב ָעָליו:  ְיַכּבֵ ׁשֵ ר-ּתֵ ִלי, ֲאׁשֶ ָכל-ּכְ ִים, ְוָטֵמא ַעד-ָהָעֶרב.  כב ְוָכל-ַהּנֵֹגַע--ּבְ ּמַ ּבַ
ִלי ב הּוא, אֹו ַעל-ַהּכְ ּכָ ׁשְ ִים, ְוָטֵמא ַעד-ָהָעֶרב.  כג ְוִאם ַעל-ַהּמִ ּמַ ָגָדיו ְוָרַחץ ּבַ ּבְ
ב ִאיׁש ּכַ כֹב ִיׁשְ ָנְגעֹו-בֹו:  ִיְטָמא, ַעד-ָהָעֶרב.  כד ְוִאם ׁשָ ֶבת-ָעָליו--ּבְ ר-ִהוא ֹיׁשֶ ֲאׁשֶ
ב ָעָליו, ּכַ ר-ִיׁשְ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ְבַעת ָיִמים; ְוָכל-ַהּמִ ָתּה ָעָליו--ְוָטֵמא, ׁשִ אָֹתּה, ּוְתִהי ִנּדָ
ָתּה, אֹו ִכי- לֹא ֶעת-ִנּדָ ים, ּבְ ָמּה ָיִמים ַרּבִ י-ָיזּוב זֹוב ּדָ ה ּכִ ִיְטָמא.  {ס}  כה ְוִאּשָׁ
ל- ְהֶיה--ְטֵמָאה ִהוא.  כו ּכָ ָתּה ּתִ יֵמי ִנּדָ ל-ְיֵמי זֹוב ֻטְמָאָתּה, ּכִ ָתּה:  ּכָ ָתזּוב, ַעל-ִנּדָ
ִלי, ּה; ְוָכל-ַהּכְ ָתּה, ִיְהֶיה-ּלָ ב ִנּדָ ּכַ ִמׁשְ ל-ְיֵמי זֹוָבּה--ּכְ ב ָעָליו, ּכָ ּכַ ׁשְ ר-ּתִ ב ֲאׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ס ם, ִיְטָמא; ְוִכּבֶ ָתּה.  כז ְוָכל-ַהּנֹוֵגַע ּבָ ֻטְמַאת ִנּדָ ב ָעָליו--ָטֵמא ִיְהֶיה, ּכְ ׁשֵ ר ּתֵ ֲאׁשֶ



ּה ּלָ כח ְוִאם-ָטֲהָרה, ִמזֹּוָבּה--ְוָסְפָרה  ִים, ְוָטֵמא ַעד-ָהָעֶרב.   ּמַ ּבַ ָגָדיו ְוָרַחץ  ּבְ
ֵני ֵני, ּבְ י תִֹרים, אֹו ׁשְ ּתֵ ח-ָלּה ׁשְ ּקַ ִמיִני, ּתִ ְטָהר.  כט ּוַבּיֹום ַהּשְׁ ְבַעת ָיִמים, ְוַאַחר ּתִ ׁשִ
ה ַהּכֵֹהן ֶאת-ָהֶאָחד ַתח אֶֹהל מֹוֵעד.  ל ְוָעׂשָ יֹוָנה; ְוֵהִביָאה אֹוָתם ֶאל-ַהּכֵֹהן, ֶאל-ּפֶ
ֻטְמָאָתּה. ִמזֹּוב  ְיהוָה,  ִלְפֵני  ַהּכֵֹהן  ָעֶליָה  ר  ְוִכּפֶ ְוֶאת-ָהֶאָחד עָֹלה;  את,  ַחּטָ
ִני ּכָ ָאם ֶאת-ִמׁשְ ַטּמְ ֻטְמָאָתם, ּבְ ְמָאָתם; ְולֹא ָיֻמתּו ּבְ ָרֵאל, ִמּטֻ ֵני-ִיׂשְ ם ֶאת-ּבְ ְרּתֶ לא ְוִהזַּ

ְכַבת-ֶזַרע, ְלָטְמָאה-ָבּה. ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר ּתֵ תֹוָכם.  לב זֹאת ּתֹוַרת, ַהזָּב, ַוֲאׁשֶ ר ּבְ ֲאׁשֶ
ב ִעם- ּכַ ר ִיׁשְ ֵקָבה; ּוְלִאיׁש, ֲאׁשֶ ָכר ְוַלּנְ ָתּה, ְוַהזָּב ֶאת-זֹובֹו, ַלזָּ ִנּדָ ָוה, ּבְ לג ְוַהּדָ

ְטֵמָאה.  {פ}


