
]פרק כ"א[ א. וַּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהנִים ְּבנֵי ַאֲהֹרן וְָאַמְרּתָ 
ֲאֵלֶהם ְלנֶֶפׁש ֹלא יִַּטָּמא ְּבַעָּמיו: ב. ִּכי ִאם ִלׁשְֵארֹו ַהָּקֹרב ֵאָליו ְלִאּמֹו 
ּוְלָאִביו וְלְִבנֹו ּולְִבּתֹו ּוְלָאִחיו: ג. וְַלֲאחֹתֹו ַהְּבתּוָלה ַהְּקרֹוָבה ֵאָליו ֲאׁשֶר 
ֹלא ָהיְתָה ְלִאיׁש ָלּה יִַּטָּמא: ד. ֹלא יִַּטָּמא ַּבַעל ְּבַעָּמיו ְלֵהַחּלֹו: ה. ֹלא 
ּוִבְבׂשָָרם ֹלא  יְגֵַּלחּו  זְָקנָם ֹלא  ּוְפַאת  ְּבֹראׁשָם  ָקְרָחה  יְִקְרחּו  ]יקרחה[ 
יִׂשְְרטּו ׂשָָרֶטת: ו. ְקדֹׁשִים יְִהיּו ֵלאֹלֵקיֶהם וְֹלא יְַחְּללּו ׁשֵם ֱאֹלֵקיֶהם ִּכי 
ֶאת ִאּׁשֵי ה' ֶלֶחם ֱאֹלֵקיֶהם ֵהם ַמְקִריִבם וְָהיּו קֶֹדׁש: ז. ִאּׁשָה זֹנָה וֲַחָלָלה 
ח.  ֵלאֹלָהיו:  ָקדֹׁש הּוא  ִּכי  יִָּקחּו  ֵמִאיׁשָּה ֹלא  ּגְרּוׁשָה  וְִאּׁשָה  יִָּקחּו  ֹלא 
וְִקַּדׁשְּתֹו ִּכי ֶאת ֶלֶחם ֱאֹלֶהיָך הּוא ַמְקִריב ָקדֹׁש יְִהיֶה ָּלְך ִּכי ָקדֹוׁש ֲאנִי 
ה' ְמַקִּדׁשְֶכם: ט. ּוַבת ִאיׁש ּכֵֹהן ִּכי תֵֵחל ִלזְנֹות ֶאת ָאִביָה ִהיא ְמַחֶּלֶלת 
ׁשֶֶמן  ֹראׁשֹו  ַעל  יּוצַק  ֲאׁשֶר  ֵמֶאָחיו  ַהּגָדֹול  וְַהּכֵֹהן  י.  ּתִּׂשֵָרף:  ָּבֵאׁש 
ַהִּמׁשְָחה ּוִמֵּלא ֶאת יָדֹו ִללְּבֹׁש ֶאת ַהְּבגִָדים ֶאת ֹראׁשֹו ֹלא יְִפָרע ּוְבגָָדיו 
ֹלא יְִפֹרם: יא. וְַעל ָּכל נְַפׁשֹת ֵמת ֹלא יָבֹא ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ֹלא יִַּטָּמא: יב. 
ּוִמן ַהִּמְקָּדׁש ֹלא יֵצֵא וְֹלא יְַחֵּלל ֵאת ִמְקַּדׁש ֱאֹלָקיוִּכי נֵזֶר ׁשֶֶמן ִמׁשְַחת 
ֱאֹלָקיוָעָליו ֲאנִי ה': יג. וְהּוא ִאּׁשָה ִבְבתּוֶליָה יִָּקח: יד. ַאְלָמנָה ּוגְרּוׁשָה 
וֲַחָלָלה זֹנָה ֶאת ֵאֶּלה ֹלא יִָּקח ִּכי ִאם ְּבתּוָלה ֵמַעָּמיו יִַּקח ִאּׁשָה: טו. וְֹלא 

יְַחֵּלל זְַרעֹו ְּבַעָּמיו ִּכי ֲאנִי ה' ְמַקְּדׁשֹו: 

]פרק כ"א[ טז. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: יז. ּדֵַּבר ֶאל ַאֲהֹרן ֵלאמֹר ִאיׁש 
ֱאֹלָהיו:  ֶלֶחם  ְלַהְקִריב  יְִקַרב  בֹו מּום ֹלא  יְִהיֶה  ֲאׁשֶר  ְלדֹֹרתָם  ִמּזְַרֲעָך 
יח. ִּכי ָכל ִאיׁש ֲאׁשֶר ּבֹו מּום ֹלא יְִקָרב ִאיׁש ִעּוֵר אֹו ִפֵּסַח אֹו ָחֻרם אֹו 
ׂשָרּוַע: יט. אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶר יְִהיֶה בֹו ׁשֶֶבר ָרגֶל אֹו ׁשֶֶבר יָד: כ. אֹו גִֵּבן אֹו 
יֶַּלֶפת אֹו ְמרֹוַח ָאׁשְֶך: כא. ָּכל ִאיׁש  ְּבֵעינֹו אֹו גָָרב אֹו  ַדק אֹו ּתְַבּלֻל 
ֲאׁשֶר ּבֹו מּום ִמּזֶַרע ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ֹלא יִּגַׁש ְלַהְקִריב ֶאת ִאּׁשֵי ה' מּום ּבֹו 
ֵאת ֶלֶחם ֱאֹלָקיוֹלא יִּגַׁש ְלַהְקִריב: כב. ֶלֶחם ֱאֹלָקיוִמָּקְדׁשֵי ַהֳּקָדׁשִים ּוִמן 
ַהֳּקָדׁשִים יֹאֵכל: כג. ַאְך ֶאל ַהָּפֹרֶכת ֹלא יָבֹא וְֶאל ַהִּמזְֵּבַח ֹלא יִּגַׁש ִּכי 
מּום ּבֹו וְֹלא יְַחֵּלל ֶאת ִמְקָּדׁשַי ִּכי ֲאנִי ה' ְמַקְּדׁשָם: כד. וַיְדֵַּבר מֹׁשֶה ֶאל 
א. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה  כ"ב[  ַאֲהֹרן וְֶאל ָּבנָיו וְֶאל ָּכל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל: ]פרק 
וְֹלא  יִׂשְָרֵאל  ְבנֵי  ִמָּקְדׁשֵי  וְיִּנָזְרּו  ָּבנָיו  וְֶאל  ַאֲהֹרן  ֶאל  ּדֵַּבר  ב.  ֵּלאמֹר: 
ֲאֵלֶהם  ֱאמֹר  ג.  ה':  ֲאנִי  ִלי  ַמְקִּדׁשִים  ֵהם  ֲאׁשֶר  ָקְדׁשִי  ׁשֵם  ֶאת  יְַחְּללּו 
ְלדֹֹרתֵיֶכם ָּכל ִאיׁש ֲאׁשֶר יְִקַרב ִמָּכל זְַרֲעֶכם ֶאל ַהֳּקָדׁשִים ֲאׁשֶר יְַקִּדיׁשּו 
ְבנֵי יִׂשְָרֵאל ַלה' וְֻטְמָאתֹו ָעָליו וְנְִכְרתָה ַהּנֶֶפׁש ַהִהוא ִמְּלָפנַי ֲאנִי ה': ד. 
ִאיׁש ִאיׁש ִמּזֶַרע ַאֲהֹרן וְהּוא צָרּוַע אֹו זָב ַּבֳּקָדׁשִים ֹלא יֹאַכל ַעד ֲאׁשֶר 
יְִטָהר וְַהּנֹגֵַע ְּבָכל ְטֵמא נֶֶפׁש אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶר ּתֵצֵא ִמֶּמּנּו ׁשְִכַבת זַָרע: ה. 
אֹו ִאיׁש ֲאׁשֶר יִּגַע ְּבָכל ׁשֶֶרץ ֲאׁשֶר יְִטָמא לֹו אֹו ְבָאָדם ֲאׁשֶר יְִטָמא לֹו 
ְלכֹל ֻטְמָאתֹו: ו. נֶֶפׁש ֲאׁשֶר ּתִּגַע ּבֹו וְָטְמָאה ַעד ָהָעֶרב וְֹלא יֹאַכל ִמן 
ַהֳּקָדׁשִים ִּכי ִאם ָרַחץ ְּבׂשָרֹו ַּבָּמיִם: ז. ּוָבא ַהּׁשֶֶמׁש וְָטֵהר וְַאַחר יֹאַכל 
ִמן ַהֳּקָדׁשִים ִּכי ַלְחמֹו הּוא: ח. נְֵבָלה ּוְטֵרָפה ֹלא יֹאַכל ְלָטְמָאה ָבּה ֲאנִי 
ה': ט. וְׁשְָמרּו ֶאת ִמׁשְַמְרּתִי וְֹלא יִׂשְאּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ִּכי יְַחְּללֻהּו 
ֲאנִי ה' ְמַקְּדׁשָם: י. וְָכל זָר ֹלא יֹאַכל קֶֹדׁש ּתֹוׁשַב ּכֵֹהן וְׂשִָכיר ֹלא יֹאַכל 
קֶֹדׁש: יא. וְכֵֹהן ִּכי יְִקנֶה נֶֶפׁש ִקנְיַן ַּכְסּפֹו הּוא יֹאַכל ּבֹו וִיִליד ֵּביתֹו ֵהם 
יֹאְכלּו ְבַלְחמֹו: יב. ּוַבת ּכֵֹהן ִּכי תְִהיֶה ְלִאיׁש זָר ִהוא ִּבתְרּוַמת ַהֳּקָדׁשִים 
ֹלא תֹאֵכל: יג. ּוַבת ּכֵֹהן ִּכי תְִהיֶה ַאְלָמנָה ּוגְרּוׁשָה וְזֶַרע ֵאין ָלּה וְׁשָָבה 
ֶאל ֵּבית ָאִביָה ִּכנְעּוֶריָה ִמֶּלֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל וְָכל זָר ֹלא יֹאַכל ּבֹו: יד. 
וְִאיׁש ִּכי יֹאַכל קֶֹדׁש ִּבׁשְגָגָה וְיַָסף ֲחִמׁשִיתֹו ָעָליו וְנָתַן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁש: 
טו. וְֹלא יְַחְּללּו ֶאת ָקְדׁשֵי ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ֵאת ֲאׁשֶר יִָרימּו ַלה': טז. וְִהּׂשִיאּו 

אֹותָם ֲעוֹן ַאׁשְָמה ְּבָאְכָלם ֶאת ָקְדׁשֵיֶהם ִּכי ֲאנִי ה' ְמַקְּדׁשָם: 
ָּבנָיו  וְֶאל  ַאֲהֹרן  יח. ּדֵַּבר ֶאל  וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר:  יז.  ]פרק כ"א[ 
וְֶאל ָּכל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וְָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִמֵּבית יִׂשְָרֵאל ּוִמן ַהּגֵר 
ְּביִׂשְָרֵאל ֲאׁשֶר יְַקִריב ָקְרָּבנֹו ְלָכל נְִדֵריֶהם ּוְלָכל נִדְבֹותָם ֲאׁשֶר יְַקִריבּו 
ַלה' ְלעָֹלה: יט. ִלְרצֹנְֶכם ּתִָמים זָָכר ַּבָּבָקר ַּבְּכׂשִָבים ּוָבִעּזִים: כ. ּכֹל ֲאׁשֶר 
ּבֹו מּום ֹלא תְַקִריבּו ִּכי ֹלא ְלָרצֹון יְִהיֶה ָלֶכם: כא. וְִאיׁש ִּכי יְַקִריב זֶַבח 
ׁשְָלִמים ַלה' ְלַפֵּלא נֶֶדר אֹו ִלנְדָָבה ַּבָּבָקר אֹו ַבּצֹאן ּתִָמים יְִהיֶה ְלָרצֹון 
ָּכל מּום ֹלא יְִהיֶה ּבֹו: כב. ַעּוֶֶרת אֹו ׁשָבּור אֹו ָחרּוץ אֹו יֶַּבֶלת אֹו גָָרב 
אֹו יֶַּלֶפת ֹלא תְַקִריבּו ֵאֶּלה ַלה' וְִאּׁשֶה ֹלא תִּתְנּו ֵמֶהם ַעל ַהִּמזְֵּבַח ַלה': 

שון
וְָקלּוט נְדָָבה ּתֲַעׂשֶה אֹתֹו ּוְלנֵֶדר ֹלא יֵָרצֶה: כד. רא ׂשָרּוַע  וָׂשֶה  וְׁשֹור  כג. 

ּוָמעּוְך וְָכתּות וְנָתּוק וְָכרּות ֹלא תְַקִריבּו ַלה' ּוְבַאְרצְֶכם ֹלא תֲַעׂשּו: כה. 
ִּכי ָמׁשְָחתָם  ֵאֶּלה  ִמָּכל  ֶלֶחם ֱאֹלֵקיֶכם  נֵָכר ֹלא תְַקִריבּו ֶאת  ֶּבן  ּוִמּיַד 
וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: כז. ׁשֹור  ָּבֶהם מּום ָּבם ֹלא יֵָרצּו ָלֶכם: כו. 
יִָמים ּתַַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהּׁשְִמינִי  וְָהיָה ׁשְִבַעת  יִּוֵָלד  ִּכי  ֵעז  אֹו ֶכׂשֶב אֹו 
וָָהְלָאה יֵָרצֶה ְלָקְרַּבן ִאּׁשֶה ַלה': כח. וְׁשֹור אֹו ׂשֶה אֹתֹו וְֶאת ְּבנֹו ֹלא 
ַלה' ִלְרצֹנְֶכם ּתִזְָּבחּו:  זֶַבח ּתֹוָדה  וְִכי תִזְְּבחּו  ֶאָחד: כט.  ְּביֹום  תִׁשְֲחטּו 
ל. ַּבּיֹום ַההּוא יֵָאֵכל ֹלא תֹותִירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר ֲאנִי ה': לא. ּוׁשְַמְרּתֶם 
ִמצְוֹתַי וֲַעׂשִיתֶם אֹתָם ֲאנִי ה': לב. וְֹלא תְַחְּללּו ֶאת ׁשֵם ָקְדׁשִי וְנְִקַּדׁשְּתִי 
ְּבתֹוְך ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ֲאנִי ה' ְמַקִּדׁשְֶכם: לג. ַהּמֹוצִיא ֶאתְֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם 

ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאֹלִהים ֲאנִי ה': 

]פרק כ"ג[ א. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: ב. ּדֵַּבר ֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וְָאַמְרּתָ 
ֲאֵלֶהם מֹוֲעֵדי ה' ֲאׁשֶר ּתְִקְראּו אֹתָם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֵאֶּלה ֵהם מֹוֲעָדי: ג. 
ׁשֵׁשֶת יִָמים ּתֵָעׂשֶה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהּׁשְִביִעי ׁשַַּבת ׁשַָּבתֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ָּכל 
ְמָלאָכה ֹלא תֲַעׂשּו ׁשַָּבת ִהוא ַלה' ְּבכֹל מֹוׁשְבֹתֵיֶכם: ד. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ה' 
ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ֲאׁשֶר ּתְִקְראּו אֹתָם ְּבמֹוֲעָדם: ה. ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה 
ָעׂשָר ַלחֶֹדׁש ֵּבין ָהַעְרָּביִם ֶּפַסח ַלה': ו. ּוַבֲחִמּׁשָה ָעׂשָר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶה 
ִמְקָרא  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ז.  ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו:  יִָמים  ׁשְִבַעת  ַלה'  ַהַּמּצֹות  ַחג 
קֶֹדׁש יְִהיֶה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא תֲַעׂשּו: ח. וְִהְקַרְבּתֶם ִאּׁשֶה ַלה' 
ׁשְִבַעת יִָמים ַּבּיֹום ַהּׁשְִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא תֲַעׂשּו: 
ט. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: י. ּדֵַּבר ֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל וְָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ִּכי 
תָבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ֲאנִי נֹתֵן ָלֶכם ּוְקצְַרּתֶם ֶאת ְקצִיָרּה וֲַהֵבאתֶם ֶאת 
עֶֹמר ֵראׁשִית ְקצִיְרֶכם ֶאל ַהּכֵֹהן: יא. וְֵהנִיף ֶאת ָהעֶֹמר ִלְפנֵי ה' ִלְרצֹנְֶכם 
ִמָּמֳחַרת ַהּׁשַָּבת יְנִיֶפּנּו ַהּכֵֹהן: יב. וֲַעׂשִיתֶם ְּביֹום ֲהנִיְפֶכם ֶאת ָהעֶֹמר ֶּכֶבׂש 
ּתִָמים ֶּבן ׁשְנָתֹו ְלעָֹלה ַלה': יג. ּוִמנְָחתֹו ׁשְנֵי ֶעׂשְֹרנִים סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבּׁשֶֶמן 
ִאּׁשֶה ַלה' ֵריַח נִיחַֹח וְנְִסּכֹה יַיִן ְרִביִעת ַהִהין: יד. וְֶלֶחם וְָקִלי וְַכְרֶמל ֹלא 
תֹאְכלּו ַעד ֶעצֶם ַהּיֹום ַהּזֶה ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרַּבן ֱאֹלֵקיֶכם חַֻּקת עֹוָלם 
ִמּיֹום  ַהּׁשַָּבת  ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם  ּוְסַפְרּתֶם  טו.  מֹׁשְבֹתֵיֶכם:  ְּבכֹל  ְלדֹֹרתֵיֶכם 
ַעד  טז.  ּתְִהיֶינָה:  ּתְִמימֹת  ׁשַָּבתֹות  ׁשֶַבע  ַהּתְנּוָפה  עֶֹמר  ֶאת  ֲהִביֲאֶכם 
ִמָּמֳחַרת ַהּׁשַָּבת ַהּׁשְִביִעת ּתְִסְּפרּו ֲחִמּׁשִים יֹום וְִהְקַרְבּתֶם ִמנְָחה ֲחָדׁשָה 
סֶֹלת  ֶעׂשְֹרנִים  ׁשְנֵי  ׁשְּתַיִם  ּתְנּוָפה  ֶלֶחם  ּתִָביּאּו  ִמּמֹוׁשְבֹתֵיֶכם  יז.  ַלה': 
ׁשְִבַעת  ַהֶּלֶחם  ַעל  וְִהְקַרְבּתֶם  יח.  ַלה':  ִּבּכּוִרים  ּתֵָאֶפינָה  ָחֵמץ  ּתְִהיֶינָה 
ְּכָבׂשִים ּתְִמיִמם ְּבנֵי ׁשָנָה ּוַפר ֶּבן ָּבָקר ֶאָחד וְֵאיִלם ׁשְנָיִם יְִהיּו עָֹלה ַלה' 
ּוִמנְָחתָם וְנְִסֵּכיֶהם ִאּׁשֵה ֵריַח נִיחַֹח ַלה': יט. וֲַעׂשִיתֶם ׂשְִעיר ִעּזִים ֶאָחד 
ְלַחָּטאת ּוׁשְנֵי ְכָבׂשִים ְּבנֵי ׁשָנָה ְלזֶַבח ׁשְָלִמים: כ. וְֵהנִיף ַהּכֵֹהן אֹתָם ַעל 
ֶלֶחם ַהִּבּכּוִרים ּתְנּוָפה ִלְפנֵי ה' ַעל ׁשְנֵי ְּכָבׂשִים קֶֹדׁש יְִהיּו ַלה' ַלּכֵֹהן: כא. 
ּוְקָראתֶם ְּבֶעצֶם ַהּיֹום ַהּזֶה ִמְקָרא קֶֹדׁש יְִהיֶה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה 
ֹלא תֲַעׂשּו חַֻּקת עֹוָלם ְּבָכל מֹוׁשְבֹתֵיֶכם ְלדֹֹרתֵיֶכם: כב. ּוְבקֻצְְרֶכם ֶאת 
ְקצִיר ַאְרצְֶכם ֹלא תְַכֶּלה ְּפַאת ׂשְָדָך ְּבקֻצְֶרָך וְֶלֶקט ְקצִיְרָך ֹלא תְַלֵּקט 

ֶלָענִי וְַלּגֵר ּתֲַעזֹב אֹתָם ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם: 

]פרק כ"ג[ כג. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: כד. ּדֵַּבר ֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ֵלאמֹר 
ַּבחֶֹדׁש ַהּׁשְִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש יְִהיֶה ָלֶכם ׁשַָּבתֹון זְִכרֹון ּתְרּוָעה ִמְקָרא 
קֶֹדׁש: כה. ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא תֲַעׂשּו וְִהְקַרְבּתֶם ִאּׁשֶה ַלה': כו. וַיְדֵַּבר 
ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: כז. ַאְך ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהּׁשְִביִעי ַהּזֶה יֹום ַהִּכּפִֻרים 
ִאּׁשֶה  וְִהְקַרְבּתֶם  נְַפׁשֹתֵיֶכם  ֶאת  וְִעּנִיתֶם  ָלֶכם  יְִהיֶה  קֶֹדׁש  ִמְקָרא  הּוא 
ַלה': כח. וְָכל ְמָלאָכה ֹלא תֲַעׂשּו ְּבֶעצֶם ַהּיֹום ַהּזֶה ִּכי יֹום ִּכּפִֻרים הּוא 
ְלַכֵּפר ֲעֵליֶכם ִלְפנֵי ה' ֱאֹלֵקיֶכם: כט. ִּכי ָכל ַהּנֶֶפׁש ֲאׁשֶר ֹלא תְעֻּנֶה ְּבֶעצֶם 
ְמָלאָכה  ָּכל  ּתֲַעׂשֶה  ֲאׁשֶר  ַהּנֶֶפׁש  וְָכל  ל.  ֵמַעֶּמיָה:  וְנְִכְרתָה  ַהּזֶה  ַהּיֹום 
ָּכל  לא.  ַעָּמּה:  ִמֶּקֶרב  ַהִהוא  ַהּנֶֶפׁש  ֶאת  וְַהֲאַבְדּתִי  ַהּזֶה  ַהּיֹום  ְּבֶעצֶם 
ְמָלאָכה ֹלא תֲַעׂשּו חַֻּקת עֹוָלם ְלדֹֹרתֵיֶכם ְּבכֹל מֹׁשְבֹתֵיֶכם: לב. ׁשַַּבת 
ׁשַָּבתֹון הּוא ָלֶכם וְִעּנִיתֶם ֶאת נְַפׁשֹתֵיֶכם ְּבתִׁשְָעה ַלחֶֹדׁש ָּבֶעֶרב ֵמֶעֶרב 

ַעד ֶעֶרב ּתִׁשְְּבתּו ׁשַַּבּתְֶכם: 
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נא לשמור על קדושת העלון

הפטרה
 לפרשת השבוע
אמור )יחזקאל ט"ו-ל"א(

טו. וְַהּכֲֹהנִים ַהְלוִּיִם ְּבנֵי צָדֹוק ֲאׁשֶר ׁשְָמרּו ֶאת ִמׁשְֶמֶרת ִמְקָּדׁשִי ִּבתְעֹות 
וְָעְמדּו ְלָפנַי ְלַהְקִריב ִלי  יְִקְרבּו ֵאַלי ְלׁשְָרתֵנִי  יִׂשְָרֵאל ֵמָעַלי ֵהָּמה  ְּבנֵי 
יְִקְרבּו  וְֵהָּמה  ִמְקָּדׁשִי  ֶאל  יָבֹאּו  ֵהָּמה  טז.  ִׁים:  ֱאֹלק ה'  נְֻאם  וָָדם  ֵחלֶב 
ֶאל ׁשְֻלָחנִי ְלׁשְָרתֵנִי וְׁשְָמרּו ֶאת ִמׁשְַמְרּתִי: יז. וְָהיָה ְּבבֹוָאם ֶאל ׁשֲַעֵרי 
ֶהָחצֵר ַהְּפנִיִמית ִּבגְֵדי ִפׁשְּתִים יִלְָּבׁשּו וְֹלא יֲַעֶלה ֲעֵליֶהם צֶֶמר ְּבׁשְָרתָם 
ֹראׁשָם  ַעל  יְִהיּו  ִפׁשְּתִים  ַּפֲאֵרי  יח.  וָָביְתָה:  ַהְּפנִיִמית  ֶהָחצֵר  ְּבׁשֲַעֵרי 
ֶאל  ּוְבצֵאתָם  יט.  ַּבּיָזַע:  יְַחּגְרּו  ֹלא  ָמתְנֵיֶהם  ַעל  יְִהיּו  ִפׁשְּתִים  ּוִמְכנְֵסי 
ֶהָחצֵר ַהִחיצֹונָה ֶאל ֶהָחצֵר ַהִחיצֹונָה ֶאל ָהָעם יְִפׁשְטּו ֶאת ִּבגְֵדיֶהם ֲאׁשֶר 
ֵהָּמה ְמׁשְָרתִם ָּבם וְִהּנִיחּו אֹותָם ְּבִלׁשְכֹת ַהּקֶֹדׁש וְלְָבׁשּו ְּבגִָדים ֲאֵחִרים 
וְֹלא יְַקְּדׁשּו ֶאת ָהָעם ְּבִבגְֵדיֶהם: כ. וְֹראׁשָם ֹלא יְגֵַּלחּו ּוֶפַרע ֹלא יְׁשֵַּלחּו 
ָּכסֹום יְִכְסמּו ֶאת ָראׁשֵיֶהם: כא. וְיַיִן ֹלא יִׁשְּתּו ָּכל ּכֵֹהן ְּבבֹוָאם ֶאל ֶהָחצֵר 
ַהְּפנִיִמית: כב. וְַאְלָמנָה ּוגְרּוׁשָה ֹלא יְִקחּו ָלֶהם ְלנָׁשִים ִּכי ִאם ְּבתּוֹלת 
ִמּזֶַרע ֵּבית יִׂשְָרֵאל וְָהַאְלָמנָה ֲאׁשֶר ּתְִהיֶה ַאְלָמנָה ִמּכֵֹהן יִָּקחּו: כג. וְֶאת 
ַעִּמי יֹורּו ֵּבין קֶֹדׁש ְלחֹל ּוֵבין ָטֵמא ְלָטהֹור יֹוִדעֻם: כד. וְַעל ִריב ֵהָּמה 
ּתֹוֹרתַי  וְֶאת  ]יִׁשְְּפֻטהּו[  וִׁשְְּפֻטהּו  ְּבִמׁשְָּפַטי  ]ְלִמׁשְָּפט[  ְלִׁשְָּפט  יַַעְמדּו 
ֵמת  וְֶאל  כה.  יְַקֵּדׁשּו:  ׁשְַּבתֹותַי  וְֶאת  יִׁשְמֹרּו  מֹוֲעַדי  ְּבָכל  חֻּקֹתַי  וְֶאת 
ָאָדם ֹלא יָבֹוא ְלָטְמָאה ִּכי ִאם ְלָאב ּוְלֵאם ּולְֵבן ּולְַבת ְלָאח ּוְלָאחֹות 
ֲאׁשֶר ֹלא ָהיְתָה ְלִאיׁש יִַּטָּמאּו: כו. וְַאֲחֵרי ָטֳהָרתֹו ׁשְִבַעת יִָמים יְִסְּפרּו 
לֹו: כז. ּוְביֹום ּבֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ֶאל ֶהָחצֵר ַהְּפנִיִמית ְלׁשֵָרת ַּבּקֶֹדׁש יְַקִריב 
ִׁים: כח. וְָהיְתָה ָלֶהם ְלנֲַחָלה ֲאנִי נֲַחָלתָם וֲַאחֻּזָה  ַחָּטאתֹו נְֻאם ה' ֱאֹלק
וְָהָאׁשָם  וְַהַחָּטאת  ֹלא תִּתְנּו ָלֶהם ְּביִׂשְָרֵאל ֲאנִי ֲאחֻּזָתָם: כט. ַהִּמנְָחה 
ֵהָּמה יֹאְכלּום וְָכל ֵחֶרם ְּביִׂשְָרֵאל ָלֶהם יְִהיֶה: ל. וְֵראׁשִית ָּכל ִּבּכּוֵרי כֹל 
וְָכל ּתְרּוַמת ּכֹל ִמּכֹל ּתְרּומֹותֵיֶכם ַלּכֲֹהנִים יְִהיֶה וְֵראׁשִית ֲעִרסֹותֵיֶכם 
ּתִּתְנּו ַלּכֵֹהן ְלָהנִיַח ְּבָרָכה ֶאל ֵּביתֶָך: לא. ָּכל נְֵבָלה ּוְטֵרָפה ִמן ָהעֹוף ּוִמן 

ַהְּבֵהָמה ֹלא יֹאְכלּו ַהּכֲֹהנִים:

]פרק כ"ג[ לג. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: לד. ּדֵַּבר ֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ֵלאמֹר 
ַּבֲחִמּׁשָה ָעׂשָר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּׁשְִביִעי ַהּזֶה ַחג ַהּסֻּכֹות ׁשְִבַעת יִָמים ַלה': לה. 
ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא תֲַעׂשּו: לו. ׁשְִבַעת 
יִָמים ּתְַקִריבּו ִאּׁשֶה ַלה' ַּבּיֹום ַהּׁשְִמינִי ִמְקָרא קֶֹדׁש יְִהיֶה ָלֶכם וְִהְקַרְבּתֶם 
ִאּׁשֶה ַלה' ֲעצֶֶרת ִהוא ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא תֲַעׂשּו: לז. ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי 
ה' ֲאׁשֶר ּתְִקְראּו אֹתָם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש ְלַהְקִריב ִאּׁשֶה ַלה' עָֹלה ּוִמנְָחה 
זֶַבח ּונְָסִכים ּדְַבר יֹום ְּביֹומֹו: לח. ִמּלְַבד ׁשְַּבתֹת ה' ּוִמּלְַבד ַמּתְנֹותֵיֶכם 
ַאְך  לט.  ַלה':  ּתִּתְנּו  ֲאׁשֶר  נִדְבֹותֵיֶכם  ָּכל  ּוִמּלְַבד  נְִדֵריֶכם  ָּכל  ּוִמּלְַבד 
ַּבֲחִמּׁשָה ָעׂשָר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּׁשְִביִעי ְּבָאְסְּפֶכם ֶאת ּתְבּוַאת ָהָאֶרץ ּתָחֹּגּו 
ֶאת ַחג ה' ׁשְִבַעת יִָמים ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשַָּבתֹון ּוַבּיֹום ַהּׁשְִמינִי ׁשַָּבתֹון: מ. 
ּוְלַקְחּתֶם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ּתְָמִרים וֲַענַף ֵעץ ָעבֹת 
וְַעְרֵבי נַָחל ּוׂשְַמְחּתֶם ִלְפנֵי ה' ֱאֹלֵקיֶכם ׁשְִבַעת יִָמים: מא. וְַחּגֹתֶם אֹתֹו 
ַחג ַלה' ׁשְִבַעת יִָמים ַּבּׁשָנָה חַֻּקת עֹוָלם ְלדֹֹרתֵיֶכם ַּבחֶֹדׁש ַהּׁשְִביִעי ּתָחֹּגּו 
אֹתֹו: מב. ַּבּסֻּכֹת ּתֵׁשְבּו ׁשְִבַעת יִָמים ָּכל ָהֶאזְָרח ְּביִׂשְָרֵאל יֵׁשְבּו ַּבּסֻּכֹת: 
מג. ְלַמַען יְֵדעּו דֹֹרתֵיֶכם ִּכי ַבּסֻּכֹות הֹוׁשְַבּתִי ֶאת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ְּבהֹוצִיִאי 
וַיְדֵַּבר מֹׁשֶה ֶאת מֲֹעֵדי ה'  אֹותָם ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם: מד. 

ֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל: 

וְיְִקחּו  יִׂשְָרֵאל  ְּבנֵי  ב. צַו ֶאת  וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר:  ]פרק כ"ד[ א. 
ֵאֶליָך ׁשֶֶמן זַיִת זְָך ָּכתִית ַלָּמאֹור ְלַהֲעֹלת נֵר ּתִָמיד: ג. ִמחּוץ ְלָפֹרֶכת 
ָהֵעדֻת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד יֲַעֹרְך אֹתֹו ַאֲהֹרן ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר ִלְפנֵי ה' ּתִָמיד 
חַֻּקת עֹוָלם ְלדֹֹרתֵיֶכם: ד. ַעל ַהְּמנָֹרה ַהְּטהָֹרה יֲַעֹרְך ֶאת ַהּנֵרֹות ִלְפנֵי ה' 
ּתִָמיד: ה. וְָלַקְחּתָ סֶֹלת וְָאִפיתָ אֹתָּה ׁשְּתֵים ֶעׂשְֵרה ַחּלֹות ׁשְנֵי ֶעׂשְֹרנִים 
ַהַּמֲעָרֶכת  ׁשֵׁש  ַמֲעָרכֹות  ׁשְּתַיִם  אֹותָם  וְׂשְַמּתָ  ו.  ָהֶאָחת:  ַהַחָּלה  יְִהיֶה 
וְָהיְתָה  וְנָתַּתָ ַעל ַהַּמֲעֶרֶכת לְבֹנָה זַָּכה  ַעל ַהּׁשְֻלָחן ַהָּטהֹר ִלְפנֵי ה': ז. 
ַלֶּלֶחם ְלַאזְָּכָרה ִאּׁשֶה ַלה': ח. ְּביֹום ַהּׁשַָּבת ְּביֹום ַהּׁשַָּבת יַַעְרֶכּנּו ִלְפנֵי ה' 
ּתִָמיד ֵמֵאת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם: ט. וְָהיְתָה ְלַאֲהֹרן ּולְָבנָיו וֲַאָכלֻהּו 
ְּבָמקֹום ָקדֹׁש ִּכי קֶֹדׁש ָקָדׁשִים הּוא לֹו ֵמִאּׁשֵי ה' ָחק עֹוָלם: י. וַּיֵצֵא ֶּבן 
וַּיִּנָצּו ַּבַּמֲחנֶה  ִאּׁשָה יִׂשְְרֵאִלית וְהּוא ֶּבן ִאיׁש ִמצְִרי ְּבתֹוְך ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל 
ַהּיִׂשְְרֵאִלית ֶאת  ָהִאּׁשָה  ֶּבן  וַּיִּקֹב  יא.  ַהּיִׂשְְרֵאִלי:  וְִאיׁש  ַהּיִׂשְְרֵאִלית  ֶּבן 
ַהּׁשֵם וַיְַקֵּלל וַּיִָביאּו אֹתֹו ֶאל מֹׁשֶה וְׁשֵם ִאּמֹו ׁשְֹלִמית ַּבת ּדְִבִרי ְלַמֵּטה 
ָדן: יב. וַּיַּנִיחֻהּו ַּבִּמׁשְָמר ִלְפֹרׁש ָלֶהם ַעל ִּפי ה': יג. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה 
ֵּלאמֹר: יד. הֹוצֵא ֶאת ַהְמַקֵּלל ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחנֶה וְָסְמכּו ָכל ַהּׁשְֹמִעים 
ֶאת יְֵדיֶהם ַעל ֹראׁשֹו וְָרגְמּו אֹתֹו ָּכל ָהֵעָדה: טו. וְֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ּתְדֵַּבר 
ֵלאמֹר ִאיׁש ִאיׁש ִּכי יְַקֵּלל ֱאֹלָקיו וְנָׂשָא ֶחְטאֹו: טז. וְנֵֹקב ׁשֵם ה' מֹות 
יּוָמת ָרגֹום יְִרּגְמּו בֹו ָּכל ָהֵעָדה ַּכּגֵר ָּכֶאזְָרח ְּבנְָקבֹו ׁשֵם יּוָמת: יז. וְִאיׁש 
ִּכי יֶַּכה ָּכל נֶֶפׁש ָאָדם מֹות יּוָמת: יח. ּוַמֵּכה נֶֶפׁש ְּבֵהָמה יְׁשְַּלֶמּנָה נֶֶפׁש 
ּתַַחת נֶָפׁש: יט. וְִאיׁש ִּכי יִּתֵן מּום ַּבֲעִמיתֹו ַּכֲאׁשֶר ָעׂשָה ֵּכן יֵָעׂשֶה ּלֹו: כ. 
ׁשֶֶבר ּתַַחת ׁשֶֶבר ַעיִן ּתַַחת ַעיִן ׁשֵן ּתַַחת ׁשֵן ַּכֲאׁשֶר יִּתֵן מּום ָּבָאָדם ֵּכן 
יִּנָתֶן ּבֹו: כא. ּוַמֵּכה ְבֵהָמה יְׁשְַּלֶמּנָה ּוַמֵּכה ָאָדם יּוָמת: כב. ִמׁשְַּפט ֶאָחד 
יְִהיֶה ָלֶכם ַּכּגֵר ָּכֶאזְָרח יְִהיֶה ִּכי ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם: כג. וַיְדֵַּבר מֹׁשֶה ֶאל ְּבנֵי 
יִׂשְָרֵאל וַּיֹוצִיאּו ֶאת ַהְמַקֵּלל ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחנֶה וַּיְִרּגְמּו אֹתֹו ָאֶבן ּוְבנֵי 

יִׂשְָרֵאל ָעׂשּו ַּכֲאׁשֶר צִּוָה ה' ֶאת מֹׁשֶה: 

שי
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