
ְּבָקְרָבתָם  ַאֲהֹרן  ְּבנֵי  ׁשְנֵי  מֹות  ַאֲחֵרי  מֹׁשֶה  ֶאל  וַיְדֵַּברה'  א.  ט"ז[  ]פרק 

וַּיֹאֶמרה' ֶאל מֹׁשֶה ּדֵַּבר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיָך וְַאל יָבֹא  וַּיָמֻתּו: ב.  ִלְפנֵיה' 
ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת ֶאל ְּפנֵי ַהַּכּפֶֹרת ֲאׁשֶר ַעל ָהָאֹרן וְֹלא 
יָמּות ִּכי ֶּבָענָן ֵאָרֶאה ַעל ַהַּכּפֶֹרת: ג. ְּבזֹאת יָבֹא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּבַפר 
ֶּבן ָּבָקר ְלַחָּטאת וְַאיִל ְלעָֹלה: ד. ְּכתֹנֶת ַּבד קֶֹדׁש יִלְָּבׁש ּוִמְכנְֵסי ַבד יְִהיּו 
ַעל ְּבׂשָרֹו ּוְבַאְבנֵט ַּבד יְַחּגֹר ּוְבִמצְנֶֶפת ַּבד יִצְנֹף ִּבגְֵדי קֶֹדׁש ֵהם וְָרַחץ 
ַּבַּמיִם ֶאת ְּבׂשָרֹו ּולְֵבׁשָם: ה. ּוֵמֵאת ֲעַדת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל יִַּקח ׁשְנֵי ׂשְִעיֵרי 
ַהַחָּטאת  ַּפר  ֶאת  ַאֲהֹרן  וְִהְקִריב  ו.  ְלעָֹלה:  ֶאָחד  וְַאיִל  ְלַחָּטאת  ִעּזִים 
וְֶהֱעִמיד  וְִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו: ז. וְָלַקח ֶאת ׁשְנֵי ַהּׂשְִעיִרם  ֲאׁשֶר לֹו 
אֹתָם ִלְפנֵיה' ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד: ח. וְנָתַן ַאֲהֹרן ַעל ׁשְנֵי ַהּׂשְִעיִרם ּגֹוָרלֹות 
ּגֹוָרל ֶאָחד ַלי־הֹוָ־ה וְגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעזָאזֵל: ט. וְִהְקִריב ַאֲהֹרן ֶאת ַהּׂשִָעיר 
ֲאׁשֶר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלי־הֹוָ־ה וְָעׂשָהּו ַחָּטאת: י. וְַהּׂשִָעיר ֲאׁשֶר ָעָלה 
ָעָליו ַהּגֹוָרל ַלֲעזָאזֵל יֳָעַמד ַחי ִלְפנֵיה' ְלַכֵּפר ָעָליו ְלׁשַַּלח אֹתֹו ַלֲעזָאזֵל 
ַּבֲעדֹו  וְִכֶּפר  לֹו  ֲאׁשֶר  ַהַחָּטאת  ַּפר  ֶאת  ַאֲהֹרן  וְִהְקִריב  יא.  ַהִּמדְָּבָרה: 
ּוְבַעד ֵּביתֹו וְׁשַָחט ֶאת ַּפר ַהַחָּטאת ֲאׁשֶר לֹו: יב. וְָלַקח ְמֹלא ַהַּמְחּתָה 
ּגֲַחֵלי ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמזְֵּבַח ִמִּלְפנֵיה' ּוְמֹלא ָחְפנָיו ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּדָּקה וְֵהִביא 
ֲענַן  וְִכָּסה  ִלְפנֵיה'  ָהֵאׁש  ַעל  ַהְּקטֶֹרת  ֶאת  וְנָתַן  יג.  ַלָּפֹרֶכת:  ִמֵּבית 
ַהְּקטֶֹרת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ֲאׁשֶר ַעל ָהֵעדּות וְֹלא יָמּות: יד. וְָלַקח ִמַּדם ַהָּפר 
וְִהּזָה ְבֶאצְָּבעֹו ַעל ְּפנֵי ַהַּכּפֶֹרת ֵקְדָמה וְִלְפנֵי ַהַּכּפֶֹרת יַּזֶה ׁשֶַבע ְּפָעִמים 
ִמן ַהָּדם ְּבֶאצְָּבעֹו: טו. וְׁשַָחט ֶאת ׂשְִעיר ַהַחָּטאת ֲאׁשֶר ָלָעם וְֵהִביא ֶאת 
ָּדמֹו ֶאל ִמֵּבית ַלָּפֹרֶכת וְָעׂשָה ֶאת ָּדמֹו ַּכֲאׁשֶר ָעׂשָה ְלַדם ַהָּפר וְִהּזָה 
ְּבנֵי  ִמֻּטְמאֹת  ַהּקֶֹדׁש  ַעל  וְִכֶּפר  טז.  ַהַּכּפֶֹרת:  וְִלְפנֵי  ַהַּכּפֶֹרת  ַעל  אֹתֹו 
יִׂשְָרֵאל ּוִמִּפׁשְֵעיֶהם ְלָכל ַחּטֹאתָם וְֵכן יֲַעׂשֶה ְלאֶֹהל מֹוֵעד ַהּׁשֵֹכן ִאּתָם 
ְּבתֹוְך ֻטְמאֹתָם: יז. וְָכל ָאָדם ֹלא יְִהיֶה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ְּבבֹאֹו ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש 

ַעד צֵאתֹו וְִכֶּפר ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ֵּביתֹו ּוְבַעד ָּכל ְקַהל יִׂשְָרֵאל: 

ִמַּדם  וְָלַקח  ָעָליו  וְִכֶּפר  ִלְפנֵיה'  ֲאׁשֶר  ַהִּמזְֵּבַח  ֶאל  וְיָצָא  יח.  ט"ז[  ]פרק 

ִמן  ָעָליו  וְִהּזָה  יט.  ָסִביב:  ַהִּמזְֵּבַח  ַקְרנֹות  ַעל  וְנָתַן  ַהּׂשִָעיר  ּוִמַּדם  ַהָּפר 
כ.  יִׂשְָרֵאל:  ְּבנֵי  ִמֻּטְמאֹת  וְִקְּדׁשֹו  וְִטֲהרֹו  ְּפָעִמים  ׁשֶַבע  ְּבֶאצְָּבעֹו  ַהָּדם 
ֶאת  וְִהְקִריב  ַהִּמזְֵּבַח  וְֶאת  מֹוֵעד  אֶֹהל  וְֶאת  ַהּקֶֹדׁש  ֶאת  ִמַּכֵּפר  וְִכָּלה 
ַהּׂשִָעיר  ַעל ֹראׁש  יָָדיו  ]ידו[  ּׁשְתֵי  ֶאת  ַאֲהֹרן  וְָסַמְך  כא.  ֶהָחי:  ַהּׂשִָעיר 
וְֶאת ָּכל ִּפׁשְֵעיֶהם ְלָכל  יִׂשְָרֵאל  ֲעוֹנֹת ְּבנֵי  וְִהתְוַָּדה ָעָליו ֶאת ָּכל  ַהַחי 
ַחּטֹאתָם וְנָתַן אֹתָם ַעל ֹראׁש ַהּׂשִָעיר וְׁשִַּלח ְּביַד ִאיׁש ִעּתִי ַהִּמדְָּבָרה: 
כב. וְנָׂשָא ַהּׂשִָעיר ָעָליו ֶאת ָּכל ֲעוֹנֹתָם ֶאל ֶאֶרץ ּגְזֵָרה וְׁשִַּלח ֶאת ַהּׂשִָעיר 

ֲאׁשֶר  ַהָּבד  ִּבגְֵדי  ֶאת  ּוָפׁשַט  ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד  ַאֲהֹרן  ּוָבא  כג.  ַּבִּמדְָּבר: 
לַָבׁש ְּבבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש וְִהּנִיָחם ׁשָם: כד. וְָרַחץ ֶאת ְּבׂשָרֹו ַבַּמיִם ְּבָמקֹום 
וְיָצָא וְָעׂשָה ֶאת עָֹלתֹו וְֶאת עַֹלת ָהָעם וְִכֶּפר  ָקדֹוׁש וְלַָבׁש ֶאת ְּבגָָדיו 

ַּבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם: 

ֶאת  וְַהְמׁשֵַּלַח  כו.  ַהִּמזְֵּבָחה:  יְַקִטיר  ַהַחָּטאת  ֵחלֶב  וְֵאת  כה.  ט"ז[  ]פרק 

יָבֹוא  ֵכן  וְַאֲחֵרי  ַּבָּמיִם  ְּבׂשָרֹו  ֶאת  וְָרַחץ  ְּבגָָדיו  יְַכֵּבס  ַלֲעזָאזֵל  ַהּׂשִָעיר 
ֶאל ַהַּמֲחנֶה: כז. וְֵאת ַּפר ַהַחָּטאת וְֵאת ׂשְִעיר ַהַחָּטאת ֲאׁשֶר הּוָבא ֶאת 
וְׂשְָרפּו ָבֵאׁש ֶאת עֹֹרתָם  ַלַּמֲחנֶה  יֹוצִיא ֶאל ִמחּוץ  ְלַכֵּפר ַּבּקֶֹדׁש  ָּדָמם 
וְֶאת ְּבׂשָָרם וְֶאת ִּפְרׁשָם: כח. וְַהּׂשֵֹרף אֹתָם יְַכֵּבס ְּבגָָדיו וְָרַחץ ֶאת ְּבׂשָרֹו 
ַּבָּמיִם וְַאֲחֵרי ֵכן יָבֹוא ֶאל ַהַּמֲחנֶה: כט. וְָהיְתָה ָלֶכם ְלחַֻּקת עֹוָלם ַּבחֶֹדׁש 
וְָכל ְמָלאָכה ֹלא תֲַעׂשּו  ַהּׁשְִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ּתְַעּנּו ֶאת נְַפׁשֹתֵיֶכם 
ָהֶאזְָרח וְַהּגֵר ַהּגָר ְּבתֹוְכֶכם: ל. ִּכי ַבּיֹום ַהּזֶה יְַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאתְֶכם 

שון
וְִעּנִיתֶם רא ִלְפנֵיה' ּתְִטָהרּו: לא. ׁשַַּבת ׁשַָּבתֹון ִהיא ָלֶכם  ִמּכֹל ַחּטֹאתֵיֶכם 

וֲַאׁשֶר  אֹתֹו  יְִמׁשַח  ֲאׁשֶר  ַהּכֵֹהן  וְִכֶּפר  לב.  עֹוָלם:  חַֻּקת  נְַפׁשֹתֵיֶכם  ֶאת 
ִּבגְֵדי ַהּקֶֹדׁש:  ַהָּבד  ִּבגְֵדי  וְלַָבׁש ֶאת  ָאִביו  ְלַכֵהן ּתַַחת  יָדֹו  יְַמֵּלא ֶאת 
לג. וְִכֶּפר ֶאת ִמְקַּדׁש ַהּקֶֹדׁש וְֶאת אֶֹהל מֹוֵעד וְֶאת ַהִּמזְֵּבַח יְַכֵּפר וְַעל 
יְַכֵּפר: לד. וְָהיְתָה ּזֹאת ָלֶכם ְלחַֻּקת עֹוָלם  ַהּכֲֹהנִים וְַעל ָּכל ַעם ַהָּקָהל 
ְלַכֵּפר ַעל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ִמָּכל ַחּטֹאתָם ַאַחת ַּבּׁשָנָה וַּיַַעׂש ַּכֲאׁשֶר צִּוָהה' 

ֶאת מֹׁשֶה: 

]פרק י"ז[ א. וַיְדֵַּברה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: ב. ּדֵַּבר ֶאל ַאֲהֹרן וְֶאל ָּבנָיו וְֶאל 

ָּכל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וְָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם זֶה ַהּדָָבר ֲאׁשֶר צִּוָהה' ֵלאמֹר: ג. ִאיׁש 
ִאיׁש ִמֵּבית יִׂשְָרֵאל ֲאׁשֶר יִׁשְַחט ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶב אֹו ֵעז ַּבַּמֲחנֶה אֹו ֲאׁשֶר 
ְלַהְקִריב  ֱהִביאֹו  ֹלא  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶּפתַח  וְֶאל  ד.  ַלַּמֲחנֶה:  ִמחּוץ  יִׁשְַחט 
ָקְרָּבן ַלי־הֹוָ־ה ִלְפנֵי ִמׁשְַּכןה' ָּדם יֵָחׁשֵב ָלִאיׁש ַההּוא ָּדם ׁשָָפְך וְנְִכַרת 
ָהִאיׁש ַההּוא ִמֶּקֶרב ַעּמֹו: ה. ְלַמַען ֲאׁשֶר יִָביאּו ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ֶאת זְִבֵחיֶהם 
ֲאׁשֶר ֵהם זְֹבִחים ַעל ְּפנֵי ַהּׂשֶָדה וֱֶהִביֻאם ַלי־הֹוָ־ה ֶאל ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד 
ֶאל ַהּכֵֹהן וְזְָבחּו זְִבֵחי ׁשְָלִמים ַלי־הֹוָ־ה אֹותָם: ו. וְזַָרק ַהּכֵֹהן ֶאת ַהָּדם 
ַעל ִמזְַּבחה' ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד וְִהְקִטיר ַהֵחלֶב ְלֵריַח נִיחַֹח ַלי־הֹוָ־ה: ז. 
חַֻּקת  ַאֲחֵריֶהם  זֹנִים  ֵהם  ֲאׁשֶר  ַלּׂשְִעיִרם  זְִבֵחיֶהם  ֶאת  עֹוד  יִזְְּבחּו  וְֹלא 

עֹוָלם ּתְִהיֶה ּזֹאת ָלֶהם ְלדֹֹרתָם: 

]פרק י"ז[ ח. וֲַאֵלֶהם ּתֹאַמר ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית יִׂשְָרֵאל ּוִמן ַהּגֵר ֲאׁשֶר יָגּור 

ְּבתֹוָכם ֲאׁשֶר יֲַעֶלה עָֹלה אֹו זַָבח: ט. וְֶאל ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד ֹלא יְִביֶאּנּו 
ַלֲעׂשֹות אֹתֹו ַלי־הֹוָ־ה וְנְִכַרת ָהִאיׁש ַההּוא ֵמַעָּמיו: י. וְִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית 
ַּבּנֶֶפׁש  ָפנַי  וְנָתַּתִי  ָּדם  ָּכל  יֹאַכל  ֲאׁשֶר  ְּבתֹוָכם  ַהּגָר  ַהּגֵר  ּוִמן  יִׂשְָרֵאל 
ָהאֶֹכֶלת ֶאת ַהָּדם וְִהְכַרּתִי אֹתָּה ִמֶּקֶרב ַעָּמּה: יא. ִּכי נֶֶפׁש ַהָּבׂשָר ַּבָּדם 
ַהָּדם הּוא  ִּכי  נְַפׁשֹתֵיֶכם  ַעל  ְלַכֵּפר  ַהִּמזְֵּבַח  ַעל  ָלֶכם  נְתַּתִיו  וֲַאנִי  ִהוא 
ַּבּנֶֶפׁש יְַכֵּפר: יב. ַעל ֵּכן ָאַמְרּתִי לְִבנֵי יִׂשְָרֵאל ָּכל נֶֶפׁש ִמֶּכם ֹלא תֹאַכל 
יִׂשְָרֵאל  ִמְּבנֵי  ִאיׁש  וְִאיׁש  יג.  ָּדם:  יֹאַכל  ֹלא  ְּבתֹוְכֶכם  ַהּגָר  וְַהּגֵר  ָּדם 
יֵָאֵכל וְׁשַָפְך  יָצּוד צֵיד ַחּיָה אֹו עֹוף ֲאׁשֶר  ּוִמן ַהּגֵר ַהּגָר ְּבתֹוָכם ֲאׁשֶר 
וָאַֹמר  ִּכי נֶֶפׁש ָּכל ָּבׂשָר ָּדמֹו ְבנְַפׁשֹו הּוא  יד.  ֶּבָעָפר:  וְִכָּסהּו  ֶאת ָּדמֹו 
לְִבנֵי יִׂשְָרֵאל ַּדם ָּכל ָּבׂשָר ֹלא תֹאֵכלּו ִּכי נֶֶפׁש ָּכל ָּבׂשָר ָּדמֹו ִהוא ָּכל 
ּוַבּגֵר  ָּבֶאזְָרח  ּוְטֵרָפה  נְֵבָלה  ֲאׁשֶר ּתֹאַכל  נֶֶפׁש  וְָכל  טו.  יִָּכֵרת:  אְֹכָליו 
יְַכֵּבס  וְִאם ֹלא  טז.  וְָטֵהר:  ָהֶעֶרב  ַעד  וְָטֵמא  ַּבַּמיִם  וְָרַחץ  ְּבגָָדיו  וְִכֶּבס 
י"ח[ א. וַיְדֵַּברה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: ב.  ּוְבׂשָרֹו ֹלא יְִרָחץ וְנָׂשָא ֲעוֹנֹו: ]פרק 
ְּכַמֲעׂשֵה ֶאֶרץ  ג.  ֲאנִיה'ֱאֹלֵקיֶכם:  ֲאֵלֶהם  וְָאַמְרּתָ  יִׂשְָרֵאל  ְּבנֵי  ֶאל  ּדֵַּבר 
ֲאנִי  ֲאׁשֶר  ְּכנַַען  ֶאֶרץ  ּוְכַמֲעׂשֵה  תֲַעׂשּו  ֹלא  ָּבּה  יְׁשְַבּתֶם  ֲאׁשֶר  ִמצְַריִם 
ֵמִביא ֶאתְֶכם ׁשָָּמה ֹלא תֲַעׂשּו ּוְבחֻּקֹתֵיֶהם ֹלא תֵֵלכּו: ד. ֶאת ִמׁשְָּפַטי 
ּתֲַעׂשּו וְֶאת חֻּקֹתַי ּתִׁשְְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם ֲאנִיה'ֱאֹלֵקיֶכם: ה. ּוׁשְַמְרּתֶם ֶאת 

חֻּקֹתַי וְֶאת ִמׁשְָּפַטי ֲאׁשֶר יֲַעׂשֶה אֹתָם ָהָאָדם וַָחי ָּבֶהם ֲאנִיה': 

ֶעְרוָה  ְלגַּלֹות  תְִקְרבּו  ֹלא  ְּבׂשָרֹו  ׁשְֵאר  ָּכל  ֶאל  ִאיׁש  ִאיׁש  ו.  י"ח[  ]פרק 

תְגֶַּלה  ֹלא  ִהוא  ִאְּמָך  תְגֵַּלה  ֹלא  ִאְּמָך  וְֶעְרוַת  ָאִביָך  ֶעְרוַת  ז.  ֲאנִיה': 
ֶעְרוָתָּה: ח. ֶעְרוַת ֵאׁשֶת ָאִביָך ֹלא תְגֵַּלה ֶעְרוַת ָאִביָך ִהוא: ט. ֶעְרוַת 
ֲאחֹותְָך ַבת ָאִביָך אֹו ַבת ִאֶּמָך מֹוֶלֶדת ַּביִת אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ ֹלא תְגֶַּלה 
ֶעְרוָתְָך  ִּכי  ֶעְרוָתָן  תְגֶַּלה  ֹלא  ִּבּתְָך  ַבת  אֹו  ִּבנְָך  ַּבת  ֶעְרוַת  י.  ֶעְרוָתָן: 
ֵהּנָה: יא. ֶעְרוַת ַּבת ֵאׁשֶת ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹותְָך ִהוא ֹלא תְגֶַּלה 
ֶעְרוָתָּה: יב. ֶעְרוַת ֲאחֹות ָאִביָך ֹלא תְגֵַּלה ׁשְֵאר ָאִביָך ִהוא: יג. ֶעְרוַת 
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יד. ֶעְרוַת ֲאִחי ָאִביָך ֹלא  ֲאחֹות ִאְּמָך ֹלא תְגֵַּלה ִּכי ׁשְֵאר ִאְּמָך ִהוא: 
תְגֵַּלה ֶאל ִאׁשְּתֹו ֹלא תְִקָרב ּדָֹדתְָך ִהוא: טו. ֶעְרוַת ַּכָּלתְָך ֹלא תְגֵַּלה 
ֵאׁשֶת ִּבנְָך ִהוא ֹלא תְגֶַּלה ֶעְרוָתָּה: טז. ֶעְרוַת ֵאׁשֶת ָאִחיָך ֹלא תְגֵַּלה 
ֶעְרוַת ָאִחיָך ִהוא: יז. ֶעְרוַת ִאּׁשָה ּוִבּתָּה ֹלא תְגֵַּלה ֶאת ַּבת ְּבנָּה וְֶאת 
וְִאּׁשָה  יח.  ִהוא:  זִָּמה  ֵהּנָה  ֶעְרוָתָּה ׁשֲַאָרה  ְלגַּלֹות  ִּבּתָּה ֹלא תִַּקח  ַּבת 
ֶאל ֲאחֹתָּה ֹלא תִָּקח ִלצְֹרר ְלגַּלֹות ֶעְרוָתָּה ָעֶליָה ְּבַחּיֶיָה: יט. וְֶאל ִאּׁשָה 
ְּבנִַּדת ֻטְמָאתָּה ֹלא תְִקַרב ְלגַּלֹות ֶעְרוָתָּה: כ. וְֶאל ֵאׁשֶת ֲעִמיתְָך ֹלא 
תִּתֵן ׁשְָכְבּתְָך ְלזַָרע ְלָטְמָאה ָבּה: כא. ּוִמּזְַרֲעָך ֹלא תִּתֵן ְלַהֲעִביר ַלּמֶֹלְך 

וְֹלא תְַחֵּלל ֶאת ׁשֵם ֱאֹלֶהיָך ֲאנִיה': 

]פרק י"ח[ כב. וְֶאת זָָכר ֹלא תִׁשְַּכב ִמׁשְְּכֵבי ִאּׁשָה ּתֹוֵעָבה ִהוא: כג. ּוְבָכל 

ְּבֵהָמה ֹלא תִּתֵן ׁשְָכְבּתְָך ְלָטְמָאה ָבּה וְִאּׁשָה ֹלא תֲַעמֹד ִלְפנֵי ְבֵהָמה 
ְלִרְבָעּה ּתֶֶבל הּוא: כד. ַאל ּתִַּטְּמאּו ְּבָכל ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל ֵאֶּלה נְִטְמאּו 
ַהּגֹויִם ֲאׁשֶר ֲאנִי ְמׁשֵַּלַח ִמְּפנֵיֶכם: כה. וַּתְִטָמא ָהָאֶרץ וֶָאְפקֹד ֲעוֹנָּה ָעֶליָה 
וַּתִָקא ָהָאֶרץ ֶאת יֹׁשְֶביָה: כו. ּוׁשְַמְרּתֶם ַאּתֶם ֶאת חֻּקֹתַי וְֶאת ִמׁשְָּפַטי 
וְֹלא תֲַעׂשּו ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ָהֶאזְָרח וְַהּגֵר ַהּגָר ְּבתֹוְכֶכם: כז. ִּכי ֶאת 
ָּכל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאל ָעׂשּו ַאנְׁשֵי ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ִלְפנֵיֶכם וַּתְִטָמא ָהָאֶרץ: כח. 
וְֹלא תִָקיא ָהָאֶרץ ֶאתְֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם אֹתָּה ַּכֲאׁשֶר ָקָאה ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶר 
ִלְפנֵיֶכם: כט. ִּכי ָּכל ֲאׁשֶר יֲַעׂשֶה ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה וְנְִכְרתּו ַהּנְָפׁשֹות 
ָהעֹׂשֹת ִמֶּקֶרב ַעָּמם: ל. ּוׁשְַמְרּתֶם ֶאת ִמׁשְַמְרּתִי לְִבְלּתִי ֲעׂשֹות ֵמחֻּקֹות 

ַהּתֹוֵעבֹת ֲאׁשֶר נֲַעׂשּו ִלְפנֵיֶכם וְֹלא תִַּטְּמאּו ָּבֶהם ֲאנִיה' ֱאֹלֵקיֶכם: 
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הפטרה
 לפרשת השבוע

אחרי מות
א. ִהנְנִי ׁשֵֹלַח ַמְלָאִכי ּוִפּנָה ֶדֶרְך ְלָפנָי ּוִפתְאֹם יָבֹוא ֶאל ֵהיָכלֹו ָהָאדֹון 
ָבא  ִהּנֵה  ֲחֵפצִים  ַאּתֶם  ֲאׁשֶר  ַהְּבִרית  ּוַמְלַאְך  ְמַבְקׁשִים  ַאּתֶם  ֲאׁשֶר 
ּוִמי ָהעֵֹמד ְּבֵהָראֹותֹו  ְמַכְלֵּכל ֶאת יֹום ּבֹואֹו  ּוִמי  ָאַמר ה' צְָבאֹות: ב. 
ֶּכֶסף  ּוְמַטֵהר  ְמצֵָרף  וְיָׁשַב  ג.  ְמַכְּבִסים:  ּוְכבִֹרית  ְמצֵָרף  ְּכֵאׁש  הּוא  ִּכי 
וְִטַהר ֶאת ְּבנֵי ֵלוִי וְזִַּקק אֹתָם ַּכּזָָהב וְַכָּכֶסף וְָהיּו ַלידֹוָד ַמּגִיׁשֵי ִמנְָחה 
וִירּוׁשָָלִם ִּכיֵמי עֹוָלם ּוְכׁשָנִים  יְהּוָדה  וְָעְרָבה ַלידֹוָד ִמנְַחת  ִּבצְָדָקה: ד. 
ַּבְמַכּׁשְִפים  ְמַמֵהר  ֵעד  וְָהיִיתִי  ַלִּמׁשְָּפט  ֲאֵליֶכם  וְָקַרְבּתִי  ה.  ַקְדמֹנִּיֹות: 
ּוַבְמנֲָאִפים ּוַבּנִׁשְָּבִעים ַלּׁשֶָקר ּוְבעֹׁשְֵקי ׂשְַכר ׂשִָכיר ַאְלָמנָה וְיָתֹום ּוַמֵּטי 
ְּבנֵי  וְַאּתֶם  ׁשָנִיתִי  ה' ֹלא  ֲאנִי  ִּכי  ו.  צְָבאֹות:  ה'  ָאַמר  יְֵראּונִי  וְֹלא  גֵר 
יֲַעקֹב ֹלא ְכִליתֶם: ז. ְלִמיֵמי ֲאבֹתֵיֶכם ַסְרּתֶם ֵמחַֻּקי וְֹלא ׁשְַמְרּתֶם ׁשּובּו 
ֵאַלי וְָאׁשּוָבה ֲאֵליֶכם ָאַמר ה' צְָבאֹות וֲַאַמְרּתֶם ַּבֶּמה נָׁשּוב: ח. ֲהיְִקַּבע 
ַהַּמֲעׂשֵר  ְקַבֲענּוָך  ַּבֶּמה  וֲַאַמְרּתֶם  אֹתִי  קְֹבִעים  ַאּתֶם  ִּכי  ֱאֹלִקים  ָאָדם 
י.  ּכֻּלֹו:  ַהּגֹוי  קְֹבִעים  ַאּתֶם  וְאֹתִי  נֵָאִרים  ַאּתֶם  ַּבְּמֵאָרה  ט.  וְַהּתְרּוָמה: 
ּוְבָחנּונִי  ְּבֵביתִי  ֶטֶרף  וִיִהי  ָהאֹוצָר  ֵּבית  ֶאל  ַהַּמֲעׂשֵר  ָּכל  ֶאת  ָהִביאּו 
נָא ָּבזֹאת ָאַמר ה' צְָבאֹות ִאם ֹלא ֶאְפּתַח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות ַהּׁשַָמיִם 
וֲַהִריקֹתִי ָלֶכם ְּבָרָכה ַעד ְּבִלי ָדי: יא. וְגַָעְרּתִי ָלֶכם ָּבאֵֹכל וְֹלא יַׁשְִחת 
ָלֶכם ֶאת ְּפִרי ָהֲאָדָמה וְֹלא תְׁשֵַּכל ָלֶכם ַהּגֶֶפן ַּבּׂשֶָדה ָאַמר ה' צְָבאֹות: 
יב. וְִאּׁשְרּו ֶאתְֶכם ָּכל ַהּגֹויִם ִּכי תְִהיּו ַאּתֶם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר ה' צְָבאֹות: 

יג. ָחזְקּו ָעַלי ּדְִבֵריֶכם ָאַמר ה' וֲַאַמְרּתֶם ַמה ּנִדְַּבְרנּו ָעֶליָך: יד. ֲאַמְרּתֶם 

ָהַלְכנּו ְקדַֹרּנִית  וְִכי  ִּכי ׁשַָמְרנּו ִמׁשְַמְרּתֹו  ׁשָוְא ֲעבֹד ֱאֹלִקים ּוַמה ֶּבצַע 
ִמְּפנֵי ה' צְָבאֹות: טו. וְַעּתָה ֲאנְַחנּו ְמַאּׁשְִרים זִֵדים ּגַם נְִבנּו עֹׂשֵי ִרׁשְָעה ּגַם 
ָּבֲחנּו ֱאֹלִקים וַּיִָּמֵלטּו: טז. ָאז נִדְְּברּו יְִרֵאי ה' ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו וַּיְַקׁשֵב ה' 
וַּיִׁשְָמע וַּיִָּכתֵב ֵסֶפר זִָּכרֹון ְלָפנָיו ְליְִרֵאי ה' ּוְלחֹׁשְֵבי ׁשְמֹו: יז. וְָהיּו ִלי ָאַמר 
יְַחמֹל  וְָחַמְלּתִי ֲעֵליֶהם ַּכֲאׁשֶר  ה' צְָבאֹות ַלּיֹום ֲאׁשֶר ֲאנִי עֹׂשֶה ְסגָֻּלה 
ִאיׁש ַעל ְּבנֹו ָהעֵֹבד אֹתֹו: יח. וְׁשְַבּתֶם ּוְרִאיתֶם ֵּבין צִַּדיק ְלָרׁשָע ֵּבין עֵֹבד 
ֱאֹלִקים ַלֲאׁשֶר ֹלא ֲעָבדֹו: יט. ִּכי ִהּנֵה ַהּיֹום ָּבא ּבֵֹער ַּכּתַּנּור וְָהיּו ָכל זִֵדים 
וְָכל עֹׂשֵה ִרׁשְָעה ַקׁש וְִלַהט אֹתָם ַהּיֹום ַהָּבא ָאַמר ה' צְָבאֹות ֲאׁשֶר ֹלא 
יֲַעזֹב ָלֶהם ׁשֶֹרׁש וְָענָף: כ. וְזְָרָחה ָלֶכם יְִרֵאי ׁשְִמי ׁשֶֶמׁש צְָדָקה ּוַמְרֵּפא 
יְִהיּו  ִּכי  ְרׁשִָעים  וְַעּסֹותֶם  כא.  ַמְרֵּבק:  ְּכֶעגְֵלי  ּוִפׁשְּתֶם  וִיצָאתֶם  ִּבְכנֶָפיָה 
ֵאֶפר ּתַַחת ַּכּפֹות ַרגְֵליֶכם ַּבּיֹום ֲאׁשֶר ֲאנִי עֹׂשֶה ָאַמר ה' צְָבאֹות: כב. 
זְִכרּו ּתֹוַרת מֹׁשֶה ַעְבִּדי ֲאׁשֶר צִּוִיתִי אֹותֹו ְבחֵֹרב ַעל ָּכל יִׂשְָרֵאל חִֻּקים 
ּוִמׁשְָּפִטים: כג. ִהּנֵה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלּיָה ַהּנִָביא ִלְפנֵי ּבֹוא יֹום ה' 
ַהּגָדֹול וְַהּנֹוָרא: כד. וְֵהׁשִיב לֵב ָאבֹות ַעל ָּבנִים וְלֵב ָּבנִים ַעל ֲאבֹותָם ֶּפן 

ָאבֹוא וְִהֵּכיתִי ֶאת ָהָאֶרץ ֵחֶרם:


