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 קריאת הפטרה
 

 ט' נחמיה
 

ּוף׃ ט ָת ַעל־יַם־סַֽ עְּ ם ָשַמֵ֖ ֲַֽעָקָתִ֥ יִם וְֶּאת־ַז ָרָ֑ ִמצְּ ינּו בְּ ֵ֖ ֶרא ֶאת־ֳעִנִ֥י ֲאבֹת  ֵּ֛ ה  י ַות  ֹֹ֤ ע ַפרְּ ים בְּ ִתִ֜ פְּ ַֹֽ ת ּומ ֹֹ֨ ן אֹת ִתת  ַוַ֠

ַֽה ֹום ַהֶז ַהיִ֥ ם כְּ ֵ֖ ךִ֥ ש  ם ַוַתַַֽעׂש־לְּ יֶהָ֑ ִזֵ֖ידּו ֲעל  י ה  ָת ִכִ֥ עְּ י יַָד֔ ֔צֹו ִכַ֣ ם ַארְּ ָכל־ַעַ֣ ָכל־ֲעָבָדי֙ו ּובְּ ַהיָ֙ם  יא ׃ּובְּ וְּ

 ַֽ ה וְּ תֹוְך־ַהָיֵ֖ם ַביַָבָשָ֑ ּו בְּ רִ֥ ַַֽעבְּ ם ַוַי נ יֶה֔ ָת ִלפְּ עְּ יִם ָבַקַ֣ ַמִ֥ ֶבן בְּ ת כְּמֹו־ֶאֵ֖ צֹולֵּ֛ ָת ִבמְּ כְּ ַלַ֧ ם ִהשְּ יֶהִ֜ פ  דְּ ֹֹ֨ ֶאת־ר

ַֽים׃ ַֽלְּכּו־ָבַּֽה׃ יב ַעִז ר י  ֶרְך ֲאֶשִ֥ ם ֶאת־ַהֶדֵ֖ יר ָלֶה֔ ָהִאַ֣ יְָּלה לְּ ֙ש ַל֔ ּוד א  ַעמִ֥ ם ּובְּ ם יֹוָמָ֑ ן ִהנְִּחיָתֵ֖ ּוד ָענָ֔ ַעמַ֣  ּובְּ

ם יג ר ִעָמֶהֵ֖ ִ֥ ַדב  ָת וְּ דְּ ל ַהר־ִסינַ֙י יַָר֔ ַעֹ֤ ים  וְּ ת ֻחִקִ֥ ֹות ֱאֶמ֔ ים יְָּשִרי֙ם וְּתֹורַ֣ ָפִטֹ֤ ם ִמשְּ ן ָלֶהִ֜ יִם ַוִתת ֹ֨ ִמָשָמָ֑

ֹוֵ֖  ה  יד ת טֹוִבַֽים׃ּוִמצְּ ַיֵ֖ד מֶֹשִ֥ ם בְּ יָת ָלֶה֔ ה ִצִּוַ֣ ֻחִקי֙ם וְּתֹוָר֔ ֹות וְּ וֹ֤ ם ּוִמצְּ ָת ָלֶהָ֑ עְּ ךֵ֖ הֹוַדַ֣ שְּ ת ָקדְּ וְֶּאת־ַשַבִ֥

ֶדַֽך׃ יִם  טו ַעבְּ ֶלֶחם ִמָשַמִ֜ ם וְַּ֠ אֶמר ָלֶהַ֗ ַֹ֣ ם ַות ָמָאָ֑ ם ִלצְּ אָת ָלֶהֵ֖ ִ֥ ַלע הֹוצ  יִם ִמֶסֵּ֛ ם ּוַמַ֗ ָעָב֔ ָתה ָלֶה֙ם ִלרְּ נַָתֹ֤

ת ָלֶהַֽם׃ ִ֥ ךֵ֖ ָלת  ַֽדְּ אָת ֶאת־ָי ֶרץ ֲאֶשר־נָָׂשִ֥ ֶשת ֶאת־ָהָא֔ שּ֙ו ֶאת־ טז ָלבֹו֙א ָלֶרַ֣ ִזָ֑ידּו ַויַקְּ ינּו ה  ֵ֖ ֲַֽאבֹת  ם ַו ִ֥ וְּה 

ּו ֶאל־ִמצְּ ָערְּ  עֵ֖ מְּ א ָשַֽ ם וְּלִ֥ שּ֙ו  יז יך׃ֶתַֹֽוָפ֔ ם ַויַקְּ יָת ִעָמֶה֔ ר ָעִׂשַ֣ י֙ך ֲאֶשַ֣ לְּאֶֹתֹ֨ ּו נִפְּ ַע וְּלַֽא־זָכְּרֹ֤ ַֹ֗ מ ּו ִלשְּ ַויְָּמֲַֽאנַ֣

ּום ֶאֶַֽרְך־ ַרחֵּ֛ ּון וְּ ֹות ַחנַ֧ ִליחִ֜ ֹוַּה סְּ ַאָת֩ה ֱאלֹ֨ ָיָ֑ם וְּ ִמרְּ ם בְּ ֻדָתֵ֖ ַעבְּ ּוב לְּ אש ָלשִ֥ ֵֹּ֛ נּו־ר ם ַויִתְּ ָפ֔ יִם ֶאת־ָערְּ ַאַפִ֥

ֶסד)סד וְַּרב־וח ָתַֽם׃( ֶחֵ֖ א ֲעזַבְּ ךֵ֖  יח וְּלִ֥ ר ֶהֶַֽעלְּ יך ֲאֶשִ֥ ֔רּו ֶזַ֣ה ֱאלֶה֔ אמְּ ַֹ֣ ה ַוי ָכ֔ גֶל ַמס  ַ֣ ּו ָלֶה֙ם ע  ף ִכַֽי־ָעׂשֹ֤ ַאַ֗

ֹות גְּדֹלַֹֽות׃ ַָֽאצֵ֖ ַֽיֲַעׂ֔שּו ֶנ יִם ַו ָרָ֑ ר ֶאת־ַעמַ֣  יט ִמִמצְּ ָבָ֑ ם ַבִמדְּ ָתֵ֖ א ֲעזַבְּ ים לִ֥ יך ָהַַֽרִב֔ ֲחֶמַ֣ ַרַֽ ַאָת֙ה בְּ ָענָן וְּ ּוד ֶהַַֽ֠

ם וְֶּאת־ַהֶדֵ֖  יר ָלֶה֔ ָהִאַ֣ יְָּל֙ה לְּ ַלֹ֨ ש בְּ ֹ֤ ּוד ָהא  ֶרְך וְֶּאת־ַעמֹ֨ ַהֶד֔ ם בְּ ַהנְּחָֹתַ֣ יֹוָמ֙ם לְּ ם בְּ יֶהֹ֤ ֲַֽעל  ר מ  ֶרְך לא־ָסֹ֨

ַֽלְּכּו־ָבַּֽה׃ ר י   ֲאֶשִ֥
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