
]פרק י"ט[ א. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: ב. ּדֵַּבר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל 

ג. ִאיׁש ִאּמֹו  ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם:  ִּכי ָקדֹוׁש  ֲאֵלֶהם ְקדֹׁשִים ּתְִהיּו  וְָאַמְרּתָ 
וְָאִביו ּתִיָראּו וְֶאת ׁשְַּבתֹתַי ּתִׁשְמֹרּו ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם: ד. ַאל ּתְִפנּו ֶאל 
ָהֱאִליִלים וֵאֹלֵהי ַמֵּסָכה ֹלא תֲַעׂשּו ָלֶכם ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם: ה. וְִכי תִזְְּבחּו 
זֶַבח ׁשְָלִמים ַלי־הֹוָ־ה ִלְרצֹנְֶכם ּתִזְָּבחֻהּו: ו. ְּביֹום זְִבֲחֶכם יֵָאֵכל ּוִמָּמֳחָרת 
וְַהּנֹותָר ַעד יֹום ַהּׁשְִליׁשִי ָּבֵאׁש יִּׂשֵָרף: ז. וְִאם ֵהָאכֹל יֵָאֵכל ַּבּיֹום ַהּׁשְִליׁשִי 
ִּפּגּול הּוא ֹלא יֵָרצֶה: ח. וְאְֹכָליו ֲעוֹנֹו יִּׂשָא ִּכי ֶאת קֶֹדׁש ה' ִחֵּלל וְנְִכְרתָה 
ַהּנֶֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה: ט. ּוְבקֻצְְרֶכם ֶאת ְקצִיר ַאְרצְֶכם ֹלא תְַכֶּלה ְּפַאת 
ׂשְָדָך ִלְקצֹר וְֶלֶקט ְקצִיְרָך ֹלא תְַלֵּקט: י. וְַכְרְמָך ֹלא תְעֹוֵלל ּוֶפֶרט ַּכְרְמָך 
ּתִגְנֹבּו  ֹלא  יא.  ֱאֹלֵקיֶכם:  ה'  ֲאנִי  אֹתָם  ּתֲַעזֹב  וְַלּגֵר  ֶלָענִי  תְַלֵּקט  ֹלא 
וְֹלא תְַכֲחׁשּו וְֹלא תְׁשְַּקרּו ִאיׁש ַּבֲעִמיתֹו: יב. וְֹלא תִּׁשְָבעּו ִבׁשְִמי ַלּׁשֶָקר 
וְִחַּלְלּתָ ֶאת ׁשֵם ֱאֹלֶהיָך ֲאנִי ה': יג. ֹלא תֲַעׁשֹק ֶאת ֵרֲעָך וְֹלא תִגְזֹל ֹלא 
תִָלין ְּפעַֻּלת ׂשִָכיר ִאּתְָך ַעד ּבֶֹקר: יד. ֹלא תְַקֵּלל ֵחֵרׁש וְִלְפנֵי ִעּוֵר ֹלא 

תִּתֵן ִמְכׁשֹל וְיֵָראתָ ֵּמֱאֹלֶהיָך ֲאנִי ה': 

]פרק י"ט[ טו. ֹלא תֲַעׂשּו ָעוֶל ַּבִּמׁשְָּפט ֹלא תִּׂשָא ְפנֵי ָדל וְֹלא תְֶהַּדר ְּפנֵי 

גָדֹול ְּבצֶֶדק ּתִׁשְּפֹט ֲעִמיתֶָך: טז. ֹלא תֵֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמיָך ֹלא תֲַעמֹד ַעל 
ֶאת  ִּבלְָבֶבָך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח  ָאִחיָך  ֶאת  יז. ֹלא תִׂשְנָא  ה':  ֲאנִי  ַּדם ֵרֶעָך 
ֲעִמיתֶָך וְֹלא תִּׂשָא ָעָליו ֵחְטא: יח. ֹלא תִּקֹם וְֹלא תִּטֹר ֶאת ְּבנֵי ַעֶּמָך 
וְָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך ֲאנִי ה': יט. ֶאת חֻּקֹתַי ּתִׁשְמֹרּו ְּבֶהְמּתְָך ֹלא תְַרִּביַע 
ִּכְלַאיִם ׂשְָדָך ֹלא תִזְַרע ִּכְלָאיִם ּוֶבגֶד ִּכְלַאיִם ׁשַַעְטנֵז ֹלא יֲַעֶלה ָעֶליָך: 
ְלִאיׁש  נֱֶחֶרֶפת  וְִהוא ׁשְִפָחה  זֶַרע  יִׁשְַּכב ֶאת ִאּׁשָה ׁשְִכַבת  ִּכי  וְִאיׁש  כ. 
וְָהְפֵּדה ֹלא נְִפָּדתָה אֹו חְֻפׁשָה ֹלא נִּתַן ָלּה ִּבּקֶֹרת ּתְִהיֶה ֹלא יּוְמתּו ִּכי 
ֹלא חָֻּפׁשָה: כא. וְֵהִביא ֶאת ֲאׁשָמֹו ַלי־הֹוָ־ה ֶאל ֶּפתַח אֶֹהל מֹוֵעד ֵאיל 
ִלְפנֵי ה' ַעל ַחָּטאתֹו ֲאׁשֶר  ָהָאׁשָם  ְּבֵאיל  ַהּכֵֹהן  ָעָליו  וְִכֶּפר  ָאׁשָם: כב. 

ָחָטא וְנְִסַלח לֹו ֵמַחָּטאתֹו ֲאׁשֶר ָחָטא: 

]פרק י"ט[ כג. וְִכי תָבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּונְַטְעּתֶם ָּכל ֵעץ ַמֲאָכל וֲַעַרְלּתֶם ָעְרָלתֹו 

ֶאת ִּפְריֹו ׁשָֹלׁש ׁשָנִים יְִהיֶה ָלֶכם ֲעֵרִלים ֹלא יֵָאֵכל: כד. ּוַבּׁשָנָה ָהְרִביִעת 
ַהֲחִמיׁשִת ּתֹאְכלּו  ּוַבּׁשָנָה  כה.  ַלי־הֹוָ־ה:  ִהּלּוִלים  ִּפְריֹו קֶֹדׁש  ָּכל  יְִהיֶה 
ֶאת ִּפְריֹו ְלהֹוִסיף ָלֶכם ּתְבּוָאתֹו ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם: כו. ֹלא תֹאְכלּו ַעל 
ַהָּדם ֹלא תְנֲַחׁשּו וְֹלא תְעֹונֵנּו: כז. ֹלא תִַּקפּו ְּפַאת ֹראׁשְֶכם וְֹלא תַׁשְִחית 
וְׂשֶֶרט ָלנֶֶפׁש ֹלא תִּתְנּו ִּבְבׂשְַרֶכם ּוְכתֶֹבת ַקֲעַקע  זְָקנֶָך: כח.  ֵאת ְּפַאת 
ֹלא תִּתְנּו ָּבֶכם ֲאנִי ה': כט. ַאל ּתְַחֵּלל ֶאת ִּבּתְָך ְלַהזְנֹותָּה וְֹלא תִזְנֶה 
ָהָאֶרץ ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ זִָּמה: ל. ֶאת ׁשְַּבתֹתַי ּתִׁשְמֹרּו ּוִמְקָּדׁשִי ּתִיָראּו ֲאנִי 
ה': לא. ַאל ּתְִפנּו ֶאל ָהאֹבֹת וְֶאל ַהּיְִּדעֹנִים ַאל ּתְַבְקׁשּו ְלָטְמָאה ָבֶהם 
ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם: לב. ִמְּפנֵי ׂשֵיָבה ּתָקּום וְָהַדְרּתָ ְּפנֵי זֵָקן וְיֵָראתָ ֵּמֱאֹלֶהיָך 

ֲאנִי ה': 

]פרק י"ט[ לג. וְִכי יָגּור ִאּתְָך ּגֵר ְּבַאְרצְֶכם ֹלא תֹונּו אֹתֹו: לד. ְּכֶאזְָרח ִמֶּכם 

ְּבֶאֶרץ  ֱהיִיתֶם  גִֵרים  ִּכי  ָּכמֹוָך  לֹו  וְָאַהְבּתָ  ִאּתְֶכם  ַהּגָר  ַהּגֵר  ָלֶכם  יְִהיֶה 
ִמצְָריִם ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם: לה. ֹלא תֲַעׂשּו ָעוֶל ַּבִּמׁשְָּפט ַּבִּמָּדה ַּבִּמׁשְָקל 
ּוַבְּמׂשּוָרה: לו. מֹאזְנֵי צֶֶדק ַאְבנֵי צֶֶדק ֵאיַפת צֶֶדק וְִהין צֶֶדק יְִהיֶה ָלֶכם 
ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם ֲאׁשֶר הֹוצֵאתִי ֶאתְֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם: לז. ּוׁשְַמְרּתֶם ֶאת 

ָּכל חֻּקֹתַי וְֶאת ָּכל ִמׁשְָּפַטי וֲַעׂשִיתֶם אֹתָם ֲאנִי ה': 

שון
]פרק כ'[  א. וַיְדֵַּבר ה' ֶאל מֹׁשֶה ֵּלאמֹר: ב. וְֶאל ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ּתֹאַמר ִאיׁש רא

ַלּמֶֹלְך  ִמּזְַרעֹו  יִּתֵן  ֲאׁשֶר  ְּביִׂשְָרֵאל  ַהּגָר  ַהּגֵר  ּוִמן  יִׂשְָרֵאל  ִמְּבנֵי  ִאיׁש 
מֹות יּוָמת ַעם ָהָאֶרץ יְִרּגְמֻהּו ָבָאֶבן: ג. וֲַאנִי ֶאּתֵן ֶאת ָּפנַי ָּבִאיׁש ַההּוא 
וְִהְכַרּתִי אֹתֹו ִמֶּקֶרב ַעּמֹו ִּכי ִמּזְַרעֹו נָתַן ַלּמֶֹלְך ְלַמַען ַטֵּמא ֶאת ִמְקָּדׁשִי 
ּוְלַחֵּלל ֶאת ׁשֵם ָקְדׁשִי: ד. וְִאם ַהְעֵלם יְַעִלימּו ַעם ָהָאֶרץ ֶאת ֵעינֵיֶהם ִמן 
ָהִאיׁש ַההּוא ְּבתִּתֹו ִמּזְַרעֹו ַלּמֶֹלְך לְִבְלּתִי ָהִמית אֹתֹו: ה. וְׂשְַמּתִי ֲאנִי 
ֶאת ָּפנַי ָּבִאיׁש ַההּוא ּוְבִמׁשְַּפְחּתֹו וְִהְכַרּתִי אֹתֹו וְֵאת ָּכל ַהּזֹנִים ַאֲחָריו 
ִלזְנֹות ַאֲחֵרי ַהּמֶֹלְך ִמֶּקֶרב ַעָּמם: ו. וְַהּנֶֶפׁש ֲאׁשֶר ּתְִפנֶה ֶאל ָהאֹבֹת וְֶאל 
אֹתֹו  וְִהְכַרּתִי  ַהִהוא  ַּבּנֶֶפׁש  ָּפנַי  ֶאת  וְנָתַּתִי  ַאֲחֵריֶהם  ִלזְנֹת  ַהּיְִּדעֹנִים 

ִמֶּקֶרב ַעּמֹו: ז. וְִהתְַקִּדׁשְּתֶם וְִהיִיתֶם ְקדֹׁשִים ִּכי ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם: 

]פרק כ'[ ח. ּוׁשְַמְרּתֶם ֶאת חֻּקֹתַי וֲַעׂשִיתֶם אֹתָם ֲאנִי ה' ְמַקִּדׁשְֶכם: ט. ִּכי 

ִאיׁש ִאיׁש ֲאׁשֶר יְַקֵּלל ֶאת ָאִביו וְֶאת ִאּמֹו מֹות יּוָמת ָאִביו וְִאּמֹו ִקֵּלל 
ָּדָמיו ּבֹו: י. וְִאיׁש ֲאׁשֶר יִנְַאף ֶאת ֵאׁשֶת ִאיׁש ֲאׁשֶר יִנְַאף ֶאת ֵאׁשֶת ֵרֵעהּו 
מֹות יּוַמת ַהּנֵֹאף וְַהּנָֹאֶפת: יא. וְִאיׁש ֲאׁשֶר יִׁשְַּכב ֶאת ֵאׁשֶת ָאִביו ֶעְרוַת 
יִׁשְַּכב ֶאת  ֲאׁשֶר  וְִאיׁש  יב.  ָּבם:  ְּדֵמיֶהם  יּוְמתּו ׁשְנֵיֶהם  ּגִָּלה מֹות  ָאִביו 
ַּכָּלתֹו מֹות יּוְמתּו ׁשְנֵיֶהם ּתֶֶבל ָעׂשּו ְּדֵמיֶהם ָּבם: יג. וְִאיׁש ֲאׁשֶר יִׁשְַּכב 
ָּבם:  ְּדֵמיֶהם  יּוָמתּו  מֹות  ׁשְנֵיֶהם  ָעׂשּו  ּתֹוֵעָבה  ִאּׁשָה  ִמׁשְְּכֵבי  זָָכר  ֶאת 
יד. וְִאיׁש ֲאׁשֶר יִַּקח ֶאת ִאּׁשָה וְֶאת ִאָּמּה זִָּמה ִהוא ָּבֵאׁש יִׂשְְרפּו אֹתֹו 

וְֶאתְֶהן וְֹלא תְִהיֶה זִָּמה ְּבתֹוְכֶכם: טו. וְִאיׁש ֲאׁשֶר יִּתֵן ׁשְָכְבּתֹו ִּבְבֵהָמה 
מֹות יּוָמת וְֶאת ַהְּבֵהָמה ּתֲַהֹרגּו: טז. וְִאּׁשָה ֲאׁשֶר ּתְִקַרב ֶאל ָּכל ְּבֵהָמה 
ְלִרְבָעה אֹתָּה וְָהַרגְּתָ ֶאת ָהִאּׁשָה וְֶאת ַהְּבֵהָמה מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבם: 
יז. וְִאיׁש ֲאׁשֶר יִַּקח ֶאת ֲאחֹתֹו ַּבת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו וְָרָאה ֶאת ֶעְרוָתָּה 
וְִהיא תְִרֶאה ֶאת ֶעְרוָתֹו ֶחֶסד הּוא וְנְִכְרתּו ְלֵעינֵי ְּבנֵי ַעָּמם ֶעְרוַת ֲאחֹתֹו 
ּגִָּלה ֲעוֹנֹו יִּׂשָא: יח. וְִאיׁש ֲאׁשֶר יִׁשְַּכב ֶאת ִאּׁשָה ָּדוָה וְגִָּלה ֶאת ֶעְרוָתָּה 
ֶאת ְמקָֹרּה ֶהֱעָרה וְִהיא ּגְִּלתָה ֶאת ְמקֹור ָּדֶמיָה וְנְִכְרתּו ׁשְנֵיֶהם ִמֶּקֶרב 
ִּכי ֶאת ׁשְֵארֹו  ָאִביָך ֹלא תְגֵַּלה  וֲַאחֹות  ִאְּמָך  וְֶעְרוַת ֲאחֹות  יט.  ַעָּמם: 
ּגִָּלה  ּדֹדֹו  ֶעְרוַת  ּדָֹדתֹו  ֶאת  יִׁשְַּכב  ֲאׁשֶר  וְִאיׁש  כ.  יִּׂשָאּו:  ֲעוֹנָם  ֶהֱעָרה 
ֶחְטָאם יִּׂשָאּו ֲעִריִרים יָמֻתּו: כא. וְִאיׁש ֲאׁשֶר יִַּקח ֶאת ֵאׁשֶת ָאִחיו נִָּדה 
ִהוא ֶעְרוַת ָאִחיו ּגִָּלה ֲעִריִרים יְִהיּו: כב. ּוׁשְַמְרּתֶם ֶאת ָּכל חֻּקֹתַי וְֶאת 
ָּכל ִמׁשְָּפַטי וֲַעׂשִיתֶם אֹתָם וְֹלא תִָקיא ֶאתְֶכם ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר ֲאנִי ֵמִביא 

ֶאתְֶכם ׁשָָּמה ָלׁשֶֶבת ָּבּה: 

ֶאת  ִּכי  ִמְּפנֵיֶכם  ְמׁשֵַּלַח  ֲאנִי  ֲאׁשֶר  ַהּגֹוי  ְּבחֻּקֹת  וְֹלא תְֵלכּו  כג.  כ'[  ]פרק 

ַאְדָמתָם  ֶאת  ּתִיְרׁשּו  ַאּתֶם  ָלֶכם  וָאַֹמר  כד.  ָּבם:  וָָאקֻץ  ָעׂשּו  ֵאֶּלה  ָּכל 
וֲַאנִי ֶאּתְנֶּנָה ָלֶכם ָלֶרׁשֶת אֹתָּה ֶאֶרץ זַָבת ָחלָב ּודְָבׁש ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם 
ֲאׁשֶר ִהְבַּדְלּתִי ֶאתְֶכם ִמן ָהַעִּמים: כה. וְִהְבַּדְלּתֶם ֵּבין ַהְּבֵהָמה ַהְּטהָֹרה 
ַלְּטֵמָאה ּוֵבין ָהעֹוף ַהָּטֵמא ַלָּטהֹר וְֹלא תְׁשְַּקצּו ֶאת נְַפׁשֹתֵיֶכם ַּבְּבֵהָמה 
כו.  ְלַטֵּמא:  ָלֶכם  ִהְבַּדְלּתִי  ֲאׁשֶר  ָהֲאָדָמה  ּתְִרמֹׂש  ֲאׁשֶר  ּוְבכֹל  ּוָבעֹוף 
וְִהיִיתֶם ִלי ְקדֹׁשִים ִּכי ָקדֹוׁש ֲאנִי ה' וַָאְבִּדל ֶאתְֶכם ִמן ָהַעִּמים ִלְהיֹות 
ִלי: כז. וְִאיׁש אֹו ִאּׁשָה ִּכי יְִהיֶה ָבֶהם אֹוב אֹו יְִּדעֹנִי מֹות יּוָמתּו ָּבֶאֶבן 

יְִרּגְמּו אֹתָם ְּדֵמיֶהם ָּבם: 
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הפטרה
 לפרשת השבוע

קדושים )ספרדי(
ִמּזְִקנֵי  ֲאנָׁשִים  ָּבאּו  ַלחֶֹדׁש  ֶּבָעׂשֹור  ַּבֲחִמׁשִי  ַהּׁשְִביִעית  ַּבּׁשָנָה  וַיְִהי  א. 
ג.  ֵלאמֹר:  ֵאַלי  ה'  דְַבר  וַיְִהי  ב.  ְלָפנָי:  וַּיֵׁשְבּו  ה'  ֶאת  ִלְדרׁש  יִׂשְָרֵאל 
ִׁים  ֱאֹלק ָאַמר  ה'  ֲאֵלֶהם ּכֹה  וְָאַמְרּתָ  יִׂשְָרֵאל  זְִקנֵי  ֶאת  ָאָדם ּדֵַּבר  ֶּבן 
ִׁים:  ֱאֹלק ה'  נְֻאם   ָלֶכם  ִאָּדֵרׁש  ִאם  ָאנִי  ַחי  ָּבִאים  ַאּתֶם  אֹתִי  ֲהִלְדרׁש 
ד. ֲהתִׁשְּפֹט אֹתָם ֲהתִׁשְּפֹוט ֶּבן ָאָדם ֶאת ּתֹוֲעבֹת ֲאבֹותָם הֹוִדיֵעם: ה. 

יִָדי  וֶָאּׂשָא  ְביִׂשְָרֵאל  ָּבֳחִרי  ְּביֹום  ִׁים  ֲאֵליֶהם ּכֹה ָאַמר ה' ֱאֹלק וְָאַמְרּתָ 
ְלזֶַרע ֵּבית יֲַעקֹב וִָאּוַָדע ָלֶהם ְּבֶאֶרץ ִמצְָריִם וֶָאּׂשָא יִָדי ָלֶהם ֵלאמֹר ֲאנִי 
יִָדי ָלֶהם ְלהֹוצִיָאם ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם  ו. ַּבּיֹום ַההּוא נָׂשָאתִי  ה' ֱאֹלֵקיֶכם: 
ֶאל ֶאֶרץ ֲאׁשֶר ּתְַרּתִי ָלֶהם זַָבת ָחלָב ּודְַבׁש צְִבי ִהיא ְלָכל ָהֲאָרצֹות: ז. 
וָאַֹמר ֲאֵלֶהם ִאיׁש ׁשִּקּוצֵי ֵעינָיו ַהׁשְִליכּו ּוְבגִּלּוֵלי ִמצְַריִם ַאל ּתִַּטָּמאּו 
ִאיׁש ֶאת ׁשִּקּוצֵי  ֵאַלי  ִּלׁשְמַֹע  וְֹלא ָאבּו  ִבי  וַּיְַמרּו  ח.  ֱאֹלֵקיֶכם:  ֲאנִי ה' 
ֵעינֵיֶהם ֹלא ִהׁשְִליכּו וְֶאת ּגִּלּוֵלי ִמצְַריִם ֹלא ָעזָבּו וָאַֹמר ִלׁשְּפְֹך ֲחָמתִי 
ׁשְִמי  ְלַמַען  וַָאַעׂש  ט.  ִמצְָריִם:  ֶאֶרץ  ְּבתֹוְך  ָּבֶהם  ַאִּפי  ְלַכּלֹות  ֲעֵליֶהם 
ֲאֵליֶהם  נֹוַדְעּתִי  ֲאׁשֶר  ְבתֹוָכם  ֵהָּמה  ֲאׁשֶר  ַהּגֹויִם  ְלֵעינֵי  ֵהֵחל  לְִבְלּתִי 
וֲָאִבֵאם  ִמצְָריִם  ֵמֶאֶרץ  וָאֹוצִיֵאם  י.  ִמצְָריִם:  ֵמֶאֶרץ  ְלהֹוצִיָאם  ְלֵעינֵיֶהם 
וְֶאת ִמׁשְָּפַטי הֹוַדְעּתִי אֹותָם  וֶָאּתֵן ָלֶהם ֶאת חֻּקֹותַי  יא.  ֶאל ַהִּמדְָּבר: 
ֲאׁשֶר יֲַעׂשֶה אֹותָם ָהָאָדם וַָחי ָּבֶהם: יב. וְגַם ֶאת ׁשְַּבתֹותַי נָתַּתִי ָלֶהם 
ִלְהיֹות ְלאֹות ֵּבינִי ּוֵבינֵיֶהם ָלַדַעת ִּכי ֲאנִי ה' ְמַקְּדׁשָם: יג. וַּיְַמרּו ִבי ֵבית 
יֲַעׂשֶה  ֲאׁשֶר  ָמָאסּו  ִמׁשְָּפַטי  וְֶאת  ָהָלכּו  ֹלא  ְּבחֻּקֹותַי  ַּבִּמדְָּבר  יִׂשְָרֵאל 
ֲחָמתִי  ִלׁשְּפְֹך  וָאַֹמר  ִחְּללּו ְמאֹד  וְֶאת ׁשְַּבתֹתַי  ָּבֶהם  וַָחי  ָהָאָדם  אֹתָם 
ְלֵעינֵי  ֵהֵחל  לְִבְלּתִי  ׁשְִמי  ְלַמַען  וֶָאֱעׂשֶה  יד.  ְלַכּלֹותָם:  ַּבִּמדְָּבר  ֲעֵליֶהם 
ַהּגֹויִם ֲאׁשֶר הֹוצֵאתִים ְלֵעינֵיֶהם: טו. וְגַם ֲאנִי נָׂשָאתִי יִָדי ָלֶהם ַּבִּמדְָּבר 
לְִבְלּתִי ָהִביא אֹותָם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶר נָתַּתִי זַָבת ָחלָב ּודְַבׁש צְִבי ִהיא 
ָבֶהם  ָהְלכּו  ֹלא  חֻּקֹותַי  וְֶאת  ָמָאסּו  ְּבִמׁשְָּפַטי  יַַען  טז.  ָהֲאָרצֹות:  ְלָכל 
וְֶאת ׁשְַּבתֹותַי ִחֵּללּו ִּכי ַאֲחֵרי גִּלּוֵליֶהם לִָּבם הֵֹלְך: יז. וַּתָָחס ֵעינִי ֲעֵליֶהם 
ִמּׁשֲַחתָם וְֹלא ָעׂשִיתִי אֹותָם ָּכָלה ַּבִּמדְָּבר: יח. וָאַֹמר ֶאל ְּבנֵיֶהם ַּבִּמדְָּבר 
ּוְבגִּלּוֵליֶהם  ַאל ּתִׁשְמֹרּו  ִמׁשְְּפֵטיֶהם  וְֶאת  ּתֵֵלכּו  ַאל  ֲאבֹותֵיֶכם  ְּבחּוֵּקי 
ׁשְִמרּו  ִמׁשְָּפַטי  וְֶאת  ֵלכּו  ְּבחֻּקֹותַי  ֱאֹלֵקיֶכם  ה'  ֲאנִי  יט.  ּתִַּטָּמאּו:  ַאל 
וְָהיּו ְלאֹות ֵּבינִי ּוֵבינֵיֶכם ָלַדַעת  וֲַעׂשּו אֹותָם: כ. וְֶאת ׁשְַּבתֹותַי ַקֵּדׁשּו 

ִּכי ֲאנִי ה' ֱאֹלֵקיֶכם:

הפטרה
 לפרשת השבוע

קדושים )אשכנז(
א. וַיְִהי דְַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר: ב. וְַאּתָה ֶבן ָאָדם ֲהתִׁשְּפֹט ֲהתִׁשְּפֹט ֶאת 
ה'  ָאַמר   ּכֹה  וְָאַמְרּתָ  ג.  ּתֹוֲעבֹותֶיָה:  ָּכל  ֵאת  וְהֹוַדְעּתָּה  ַהָּדִמים  ִעיר 
ָעֶליָה  גִּלּוִלים  וְָעׂשְתָה  ִעּתָּה  לָבֹוא  ְּבתֹוָכּה  ָּדם  ׁשֶֹפֶכת  ִעיר  ִׁים  ֱאֹלק
ְלָטְמָאה: ד. ְּבָדֵמְך ֲאׁשֶר ׁשַָפְכּתְ ָאׁשְַמּתְ ּוְבגִּלּוַליְִך ֲאׁשֶר ָעׂשִית ָטֵמאת 
וַּתְַקִריִבי יַָמיְִך וַּתָבֹוא ַעד ׁשְנֹותָיְִך ַעל ֵּכן נְתַּתִיְך ֶחְרָּפה ַלּגֹויִם וְַקָּלָסה 
ְלָכל ָהֲאָרצֹות: ה. ַהְּקֹרבֹות וְָהְרחֹקֹות ִמֵּמְך יִתְַקְּלסּו ָבְך ְטֵמַאת ַהּׁשֵם 
ַרַּבת ַהְּמהּוָמה: ו. ִהּנֵה נְׂשִיֵאי יִׂשְָרֵאל ִאיׁש ִלזְֹרעֹו ָהיּו ָבְך ְלַמַען ׁשְָפְך 
ָּדם: ז. ָאב וֵָאם ֵהַקּלּו ָבְך ַלּגֵר ָעׂשּו ַבעֹׁשֶק ְּבתֹוֵכְך יָתֹום וְַאְלָמנָה הֹונּו 
ָבְך: ח. ָקָדׁשַי ָּבזִית וְֶאת ׁשְַּבתֹתַי ִחָּלְלּתְ: ט. ַאנְׁשֵי ָרִכיל ָהיּו ָבְך ְלַמַען 
ׁשְָפְך ָּדם וְֶאל ֶהָהִרים ָאְכלּו ָבְך זִָּמה ָעׂשּו ְבתֹוֵכְך: י. ֶעְרוַת ָאב ּגִָּלה ָבְך 
ְטֵמַאת ַהּנִָּדה ִעּנּו ָבְך: יא. וְִאיׁש ֶאת ֵאׁשֶת ֵרֵעהּו ָעׂשָה ּתֹוֵעָבה וְִאיׁש ֶאת 
ַּכָּלתֹו ִטֵּמא ְבזִָּמה וְִאיׁש ֶאת ֲאחֹתֹו ַבת ָאִביו ִעּנָה ָבְך: יב. ׁשַֹחד ָלְקחּו 
וְאֹתִי  ַּבעֹׁשֶק  ֵרַעיְִך  וַּתְַבּצְִעי  ָלַקַחּתְ  וְתְַרִּבית  נֶׁשְֶך  ָּדם  ׁשְָפְך  ְלַמַען  ָבְך 
ִׁים: יג. וְִהּנֵה ִהֵּכיתִי ַכִּפי ֶאל ִּבצְֵעְך ֲאׁשֶר ָעׂשִית וְַעל  ׁשַָכַחּתְ נְֻאם  ה' ֱאֹלק
ָּדֵמְך ֲאׁשֶר ָהיּו ְּבתֹוֵכְך: יד. ֲהיֲַעמֹד לִֵּבְך ִאם ּתֱֶחזְַקנָה יַָדיְִך ַלּיִָמים ֲאׁשֶר 
ַּבּגֹויִם  אֹותְָך  וֲַהִפיצֹותִי  טו.  וְָעׂשִיתִי:  ּדִַּבְרּתִי  ה'  ֲאנִי  אֹותְָך  עֹׂשֶה  ֲאנִי 
גֹויִם  ְלֵעינֵי  ָּבְך  וְנִַחְלּתְ  טז.  ִמֵּמְך:  ֻטְמָאתְֵך  וֲַהתִּמֹתִי  ָּבֲאָרצֹות  וְזִֵריתִיְך 

וְיַָדַעּתְ ִּכי ֲאנִי ה':


