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Ritual is the poetry of religions that leads us to a moment of transcendence.  When a ritual fails because 

it eiter lacks content or is misleading, it loses its efficacy and its purpose.  A ritual must signify something 

beyond tself, whose attainment enhances the meaning and value of life.     

Jacob Milgrom, Leviticus 
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 ויקרא פרק יח

ר ְיהָוה, ֶאל א אֹמר-ַוְיַדבֵּ ר ֶאל ב.  ֹמֶשה לֵּ ל, -ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּ
ֶהם: יֶכם  ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ה ֶאֶרץ ג.  ֲאִני, ְיהָוה ֱאֹלהֵּ ִמְצַרִים -ְכַמֲעשֵּ

ה ֶאֶרץ-ֲאֶשר ְיַשְבֶתם ְכַנַען ֲאֶשר ֲאִני -ָבּה, לֹא ַתֲעשּו; ּוְכַמֲעשֵּ
כּו לֵּ יֶהם, לֹא תֵּ ִביא ֶאְתֶכם ָשָמה, לֹא ַתֲעשּו, ּוְבֻחֹקתֵּ -ֶאת ד.  מֵּ

, ְיהָוה ֲאִני  ֻחֹקַתי ִתְשְמרּו, ָלֶלֶכת ָבֶהם:-ִמְשָפַטי ַתֲעשּו ְוֶאת
יֶכם ִמְשָפַטי, ֲאֶשר ַיֲעֶשה -ֻחֹקַתי ְוֶאת-ּוְשַמְרֶתם ֶאת ה.  ֱאֹלהֵּ

-ָכל-ִאיש ִאיש ֶאל ו{  }ס  ֲאִני, ְיהָוה.  ֹאָתם ָהָאָדם ָוַחי ָבֶהם:
ר ְבָשרֹו, לֹא ִתְקְרבּו ְלַגלֹות ֶעְרָוה:  ֲאִני, ְיהָוה  ְשאֵּ

 ויקרא פרק יט

ְתַבְקשּו ְלָטְמָאה -ַהִיְדֹעִנים, ַאל-ָהֹאֹבת ְוֶאל-ֶאלִתְפנּו -ַאל לא
יֶכם  ָבֶהם: י  לב.  ֲאִני, ְיהָוה ֱאֹלהֵּ יָבה ָתקּום, ְוָהַדְרָת ְפנֵּ ִמְפנֵּי שֵּ

ֱאֹלֶהיָך, ֲאִני ְיהָוה אָת מֵּ ן; ְוָירֵּ  ָזקֵּ

 ויקרא פרק יא

ר ְיהָוה ֶאל א אֹמר -ֹמֶשה ְוֶאל-ַוְיַדבֵּ ֶהםַאֲהֹרן, לֵּ -ַדְברּו ֶאל ב  .ֲאלֵּ
אֹמר: ל, לֵּ י ִיְשָראֵּ ָמה -זֹאת ַהַחָיה ֲאֶשר תֹאְכלּו, ִמָכל  ְבנֵּ ַהְבהֵּ

ֹכל ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה, ְוֹשַסַעת ֶשַסע ְפָרֹסת,  ג  .ָהָאֶרץ-ֲאֶשר ַעל
ָמה ָרה, ַבְבהֵּ לּו--ַמֲעַלת גֵּ ֶזה, לֹא -ַאְך ֶאת ד  .ֹאָתּה, תֹאכֵּ

י ַהַפְרָסה:תֹאְכלּו ָרה, ּוִמַמְפִרסֵּ י ַהגֵּ -ַהָגָמל ִכי-ֶאת  , ִמַמֲעלֵּ
יֶנּנּו ַמְפִריס ָרה הּוא, ּוַפְרָסה אֵּ ה גֵּ א הּוא, --ַמֲעלֵּ ָטמֵּ

ָרה הּוא, ּוַפְרָסה, לֹא ַיְפִריס; -ַהָשָפן, ִכי-ְוֶאת ה  .ָלֶכם ה גֵּ ַמֲעלֵּ
א הּוא, ָלֶכם  .ָטמֵּ

 ויקרא פרק יג

ר יְ  א אֹמר-ֹמֶשה ְוֶאל-הָוה, ֶאלַוְיַדבֵּ ִיְהֶיה -ָאָדם, ִכי ב  .ַאֲהֹרן לֵּ
ת אֹו-ְבעֹור ְבָשרֹו, ְלֶנַגע -ַסַפַחת אֹו ַבֶהֶרת, ְוָהָיה ְבעֹור-ְבָשרֹו ְשאֵּ

ן, אֹו ֶאל-ְוהּוָבא ֶאל--ָצָרַעת ַאַחד ִמָבָניו -ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ
ן ֶאת ג  .ַהֹכֲהִנים ָער ַבֶּנַגע -ְבעֹורַהֶּנַגע -ְוָרָאה ַהֹכהֵּ ַהָבָשר ְושֵּ

עֹור ְבָשרֹו ה ַהֶּנַגע ָעֹמק מֵּ ֶנַגע ָצַרַעת, הּוא; --ָהַפְך ָלָבן, ּוַמְראֵּ
א ֹאתֹו ן, ְוִטמֵּ ַבֶהֶרת ְלָבָנה ִהוא ְבעֹור -ְוִאם ד  .ְוָרָאהּו ַהֹכהֵּ



ין --ָלָבן ָהַפְך-ָהעֹור, ּוְשָעָרה, לֹא-ַמְרֶאָה ִמן-ְבָשרֹו, ְוָעֹמק אֵּ
ן ֶאת  ַהֶּנַגע, ִשְבַעת ָיִמים-ְוִהְסִגיר ַהֹכהֵּ

 

 ויקרא פרק יח
ֶלה:-ִתַטְמאּו, ְבָכל-ַאלכד ֶלה ִנְטְמאּו ַהגֹוִים, ֲאֶשר-ִכי ְבָכל  אֵּ -אֵּ

יֶכם ַח ִמְפנֵּ ָנּה ָעֶליָה; ַוִתְטָמא ָהָאֶרץ, ָוֶאְפֹקד ֲעֹו כה.  ֲאִני ְמַשלֵּ
 .ֹיְשֶביהָ -ָהָאֶרץ, ֶאת ַוָתִקא

 

 ויקרא פרק יב

ר ְיהָוה, ֶאל א אֹמר-ַוְיַדבֵּ ר ֶאל ב  .ֹמֶשה לֵּ ל, -ַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ְבנֵּ
אֹמר, ִאָשה ִכי ַתְזִריַע, ְוָיְלָדה ָזָכר י --לֵּ ְוָטְמָאה ִשְבַעת ָיִמים, ִכימֵּ

ּוַביֹום, ַהְשִמיִני, ִימֹול, ְבַשר  ג  .ָתּה ִתְטָמאִנַדת ְדֹו
י ָטֳהָרה;  ד  .ָעְרָלתֹו ב ִבְדמֵּ שֵּ ּוְשֹלִשים יֹום ּוְשֹלֶשת ָיִמים, תֵּ

י -ַהִמְקָדש לֹא ָתבֹא, ַעד-ִתָגע, ְוֶאל-ֹקֶדש לֹא-ְבָכל ְמלֹאת, ְימֵּ
 .ָטֳהָרּה

 

 במדבר פרק לה

ֲאֶשר ַאֶתם ָבּה, ִכי ַהָדם, הּוא ַיֲחִניף ָהָאֶרץ, -ַתֲחִניפּו ֶאת-ְולֹא לג
ִאם, ְבַדם -ָבּה, ִכי-ְיֻכַפר, ַלָדם ֲאֶשר ֻשַפְך-ָהָאֶרץ; ְוָלָאֶרץ לֹא-ֶאת

א ֶאת לד.  ֹשְפכֹו --ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ַאֶתם ֹיְשִבים ָבּה-ְולֹא ְתַטמֵּ
ן ְבתֹוָכּה: ל--הִכי, ֲאִני ְיהוָ   ֲאֶשר ֲאִני, ֹשכֵּ י ִיְשָראֵּ ן, ְבתֹוְך ְבנֵּ  ֹשכֵּ

 

 

 

 

IMPURITY TYPE SOURCE EFFECT RESOLUTION 

RITUAL  Natural processes and 
substances such as 
birth, death, bodily 
flows, certain animal 
carcasses, human 
corpses 

Temporary, contagious 
defilement of persons 
and objects 

Ritual purification, 
which can include 
bathing, waiting, and 
sacrifices 

MORAL  Sins: idolatry, sexual 
transgression, 
bloodshed 

Long-lasting defilement 
of sinners, land, and 
sanctuary 

Atonement or 
punishment, and 
ultimately, exile  

 


