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 טהרת המצורע–ויקרא פרק יד 
  : ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר)א(
  : ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהןזֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו )ב(
  : ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע)ג(
  :ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּתי ִצֳּפִרים ַחּיֹות ְטהֹרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן )ד(
  :ֶאל ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחִּיים ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוָׁשַחט ֶאת ַהִּצּפֹור ָהֶאָחת )ה(
 ֵעץ ָהֶאֶרז ְוֶאת ְׁשִני ַהּתֹוַלַעת ְוֶאת ָהֵאזֹב ְוָטַבל אֹוָתם ְוֵאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ְּבַדם ַהִּצּפֹר ַהְּׁשֻחָטה ַעל  ֶאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ִיַּקח אָֹתּה ְוֶאת)ו(

  :ַהַּמִים ַהַחִּיים
  :ֵני ַהָּׂשֶדה ְוִהָּזה ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמן ַהָּצַרַעת ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְוִטֲהרֹו ְוִׁשַּלח ֶאת ַהִּצּפֹר ַהַחָּיה ַעל ְּפ)ז(
  : ְוַאַחר ָיבֹוא ֶאל ַהַּמֲחֶנה ְוָיַׁשב ִמחּוץ ְלָאֳהלֹו ִׁשְבַעת ָיִמיםְוִכֶּבס ַהִּמַּטֵהר ֶאת ְּבָגָדיו ְוִגַּלח ֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ְוָרַחץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר )ח(
ת ְזָקנֹו ְוֵאת ַּגּבֹת ֵעיָניו ְוֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ְיַגֵּלַח ְוִכֶּבס ֶאת ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְּבָׂשרֹו ְוָהָיה ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְיַגַּלח ֶאת ָּכל ְׂשָערֹו ֶאת רֹאׁשֹו ְוֶא )ט(

  :ַּבַּמִים ְוָטֵהר
  :ֶלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְולֹג ֶאָחד ָׁשֶמןּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח ְׁשֵני ְכָבִׂשים ְּתִמיִמים ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ּוְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים סֹ )י(
  : ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ַהְמַטֵהר ֵאת ָהִאיׁש ַהִּמַּטֵהר ְואָֹתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד)יא(
  :ָתם ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיקָֹוקְוָלַקח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְוִהְקִריב אֹתֹו ְלָאָׁשם ְוֶאת לֹג ַהָּׁשֶמן ְוֵהִניף אֹ )יב(
  : ְוָׁשַחט ֶאת ַהֶּכֶבׂש ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשַחט ֶאת ַהַחָּטאת ְוֶאת ָהעָֹלה ִּבְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ִּכי ַּכַחָּטאת ָהָאָׁשם הּוא ַלּכֵֹהן קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא)יג(
  :נּוְך אֶֹזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִניתְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמַּדם ָהָאָׁשם ְוָנַתן ַהּכֵֹהן ַעל ְּת )יד(
  : ְוָיַצק ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן ַהְּׂשָמאִליתְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּלֹג ַהָּׁשֶמן )טו(
  :ְוִהָּזה ִמן ַהֶּׁשֶמן ְּבֶאְצָּבעֹו ֶׁשַבע ְּפָעִמים ִלְפֵני ְיקָֹוקּפֹו ַהְּׂשָמאִלית  ְוָטַבל ַהּכֵֹהן ֶאת ֶאְצָּבעֹו ַהְיָמִנית ִמן ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכ)טז(
  :ל ַּדם ָהָאָׁשםּוִמֶּיֶתר ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכּפֹו ִיֵּתן ַהּכֵֹהן ַעל ְּתנּוְך אֶֹזן ַהִּמַּטֵהר ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ָידֹו ַהְיָמִנית ְוַעל ּבֶֹהן ַרְגלֹו ַהְיָמִנית ַע )יז(
  : ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ְיקָֹוקְוַהּנֹוָתר ַּבֶּׁשֶמן ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן ִיֵּתן ַעל רֹאׁש ַהִּמַּטֵהר )יח(
  :ְוַאַחר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה ְוִכֶּפר ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמֻּטְמָאתֹו ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאת ַהַחָּטאת )יט(
  ס: ָלה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהִּמְנָחה ַהִּמְזֵּבָחה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוָטֵהר ְוֶהֱע)כ(
  : ְולֹג ָׁשֶמןִלְתנּוָפה ְלַכֵּפר ָעָליו ְוִעָּׂשרֹון סֶֹלת ֶאָחד ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחהְוִאם ַּדל הּוא ְוֵאין ָידֹו ַמֶּׂשֶגת ְוָלַקח ֶּכֶבׂש ֶאָחד ָאָׁשם  )כא(
  : ּוְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו ְוָהָיה ֶאָחד ַחָּטאת ְוָהֶאָחד עָֹלה)כב(

  
טהרת המצורע

  יום
  הראשון

 יום
  'ב

יום 
  'ג

יום 
  'ד

יום 
  'ה

 יום
  'ו

  יום
  השביעי

  יום
  השמיני

  עץ ארז ושני תולעת, צפרים' ב
  מים חיים בכלי חרש

   כל שערוגלוח
  כבוס בגדים ומקווה

 גלוח כל שערו          
כבוס בגדים 

  ומקווה

  מצורע אשם
  לוג שמן
  )בהמה או עוף( חטאת
  )בהמה או עוף( עולה

  
 נזיר טמא–במדבר פרק ו 

  :ם ַהְּׁשִביִעי ְיַגְּלֶחּנּוְוִגַּלח רֹאׁשֹו ְּביֹום ָטֳהָרתֹו ַּבּיֹו ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ְּבֶפַתע ִּפְתאֹם ְוִטֵּמא רֹאׁש ִנְזרֹו )ט(
  : ֶאל ַהּכֵֹהן ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ָיִבא ְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה)י(
  :אׁשֹו ַּבּיֹום ַההּואְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש ְוִקַּדׁש ֶאת רְֹוָעָׂשה ַהּכֵֹהן ֶאָחד ְלַחָּטאת ְוֶאָחד ְלעָֹלה  )יא(
  : ְוִהִּזיר ַליקָֹוק ֶאת ְיֵמי ִנְזרֹו ְוֵהִביא ֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ְלָאָׁשם ְוַהָּיִמים ָהִראׁשִֹנים ִיְּפלּו ִּכי ָטֵמא ִנְזרֹו)יב(

  
  נזיר טמא

 יום
 'א

 יום
 'ב

  יום
  השלישי

 יום
 'ד

 יום
 'ה

 יום
 'ו

  יום
  השביעי

  יום
  השמיני

 טהרה מטומאת המת    
  פרה אדומה מההזא

 טהרה מטומאת המת      
   מפרה אדומהההזא

  ראשוגלוח 

 )תור או בן יונה(  העוףחטאת
  )תור או בן יונה(  העוףעולת
   נזיראשם

  
טהור נזיר –במדבר פרק ו 

  : ְוזֹאת ּתֹוַרת ַהָּנִזיר ְּביֹום ְמלֹאת ְיֵמי ִנְזרֹו ָיִביא אֹתֹו ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד)יג(
  :ִלְׁשָלִמים ְוַאִיל ֶאָחד ָּתִמים ְלַחָּטאת ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ְלעָֹלהֶּכֶבׂש ֶּבן ְׁשָנתֹו ָתִמים ֶאָחד ִהְקִריב ֶאת ָקְרָּבנֹו ַליקָֹוק  ְו)יד(
  
  :ֹו ְוָנַתן ַעל ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַּתַחת ֶזַבח ַהְּׁשָלִמיםְוִגַּלח ַהָּנִזיר ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ֶאת רֹאׁש ִנְזרֹו ְוָלַקח ֶאת ְׂשַער רֹאׁש ִנְזר )יח(

  1 
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  ודאי נזיר ספק נטמא למת ספק מצורע מוחלט
  ימי צרעתו אין עולין לו לימי נזרו ותגלחת צרעתו אינה עולה לתגלחת נזרו

  2 

ספק נזיר טהור ספק נזיר טהור
ספק נזיר טהור ספק נזיר טמא ספק נזיר טמא

ספק נזיר טהור ספק נזיר טמא ספק יום ז' לטהרת מצורע ספק יום א' לטהרת מצורע
61 מצורע מוחלט 1

כדין מצורע למחרתו מביא שמעון ר' א"א לגלח ביום א'
בשמיני שלו אשמו ולוגו עמו אומר שמא נזיר טהור הוא

62 2

מביא חטאת העוף ספק** 91 63 מביא חטאת העוף ספק** 31 3
להתחיל נזירותו בטהרה להתחיל נזירותו בטהרה הזאת פרה

אדומה
92 64 32 4

93 65 33 5

94 66 34 6

95 67 35 נזיר טמא 7
א"א לגלח ביום ז' הזאת פרה

שמא נזיר טהור הוא אדומה
96 68 מצורע א"א לגלח 36 דגילוח ספק מצורע 8

כל שערו ביום ז' אינו דוחה
שמא נזיר טהור הוא איסור גילוח דנזיר

97 69 37 9

98 70 38 10

99 71 39 11

100 72 40 12

101 73 41 13

102 74 42 14

103 75 43 15

104 76 44 16

105 77 45 17

106 78 46 18

107 79 47 19

108 80 48 20

109 81 49 21

110 82 50 22

111 83 51 23

112 84 52 24

113 85 53 25

114 86 54 26

115 87 55 27

116 88 56 28

117 89 57 29

118 90 לנזירות בטהרה יום ל' 58 30 לנזירות בטהרה יום ל'
או יום ז' לנזיר טמא מגלח מביא עולה על תנאי* או יום ז' לנזיר טמא מגלח מביא עולה על תנאי*

ראשו לגלח על הדמים לנזירות בטהרה כל שערו לגלח על הדמים לנזירות בטהרה
119 59 או יום א' לטהרת מצורע

מביא פיילי חרס חדשה עם מים חיים
מביא ב' צפרים, עץ ארז, שני תולעת

מביא שלמים ודאי 120 יום ל' לנזירות בטהרה לטהרת מצורע או יום ז' 60 לנזירות בטהרה יום ל'
מביא חטאת בהמה ודאי מגלח מביא עולה על תנאי* כותב נכסיו לאחר ויהא עני מגלח מביא עולה על תנאי*

ראשו מביא חטאת העוף ספק כל שערו לגלח על הדמים לנזירות בטהרה
ושותה יין ומיטמא למתים אוכל בקדשים מיד

ואין טהור מגלח אלא על הדמים...וחטאת בהמה אינה באה על הספק ושלמי נזיר נמי טעון תנופה וזה אין יכול להניף מפני שהוא ספק מצורע טמא אבל עולה יכול להביא על תנאי *
ותגלחת זו של טומאה אינו מתחיל נזירות טהרה עד שיביא חטאתו של טומאה שחטאתו מעכבתו מלמנות נזירות טהרה  **

שבעה ימים לטהרה מטומאת המת
מונה 

   




