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קריאת הפטרה
זכריה פרק ב'
גֹוים ַּר ִּ֚ ִׂבים אֶ ל־יְ הֹ וָה֙
נִׂי־בָ֛א וְ ָ ִֽשכַּנְ ִׂ ִּ֥תי בְ תֹוכְִ֖ך נְ אֻם־יְ הֹ ָוִֽה :וְ נִׂ לְ ו ּ֩ו ִ֨ ִׂ
יד ָר ִׂנִּ֥י וְ ִׂש ְמ ִׂ ִ֖חי בַּ ת־צִׂ יּ֑ ֹון ִׂ ִּ֧כי ִׂ ִֽהנְ ָ
טו

תֹוכְך וְ י ַ֕ ַָּדעַּ ְת כִׂ י־יְ הֹ וָ ִּ֥ה צְ בָ ִ֖אֹות ְשל ַָּחִּ֥נִׂ י א ָ ִֽליִׂ ְך :טז וְ נ ִ֨ ַָּחל יְ הֹ ִָּ֚וה
בַּ יּ֣ ֹום הַּ ֔הוא וְ ָהִּ֥יו ִׂ ִ֖לי לְ ָעּ֑ם וְ שָ כַּנְ ִׂ ּ֣תי בְ ֔
אֶ ת־יְ הודָ ה֙ חֶ לְ ֔קֹו ַּעִ֖ל אַּ ְד ַּ ּ֣מת הַּ קֹּ֑ דֶ ש ובָ ַּחִּ֥ר ִ֖עֹוד ִׂב ִֽירושָ ָ ִֽל ִׂם:

יז

ַּהִּ֥ס כָל בָ ָ ִ֖שר ִׂמפְ נּ֣י יְ הֹ וָ ּ֑ה ִׂ ִּ֥כי נעִ֖ ֹור

ִׂמ ְמעִּ֥ ֹון קָ ְד ִֽשֹו:
פרק ג'
הֹוש ֙ ַּע הַּ כֹ הּ֣ן הַּ גָד֔ ֹול עֹ ַ֕מד לִׂ פְ נִ֖י מַּ לְ ַּ ּ֣אְך יְ הֹ וָ ּ֑ה וְ הַּ שָ ָ ָ֛טן עֹ ִּ֥מד עַּ ל־יְ ִׂמינִ֖ ֹו לְ ִׂש ְטנִֽ ֹו :ב ַּו ִ֨י ֹאמֶ ר
א ַּוי ְַּר ֵ֗אנִׂ י אֶ ת־יְ ֻ֙
יְ הֹ ָ֜ ָוה אֶ ל־הַּ שָ ֵ֗ ָטן יִׂ גְ עִַּ֨ ר יְ הֹ ִָּ֚וה בְ ך֙ הַּ שָ ֔ ָטן וְ יִׂ גְ ִַּּ֚ער יְ הֹ וָה֙ בְ ֔ך הַּ בֹ חִ֖ר בִׂ ִֽירושָ ָ ּ֑ל ִׂם הֲלִּ֧ ֹוא זֶ ִִּּ֥֥ה ִ֖אוד מ ָֻצִּ֥ל
צֹואים וְ עֹ ִ֖מד לִׂ פְ נִּ֥י הַּ מַּ לְ ָ ִֽאְך :ד וַּיַּ ּ֣עַּ ן ַּו ֵ֗י ֹאמֶ ר אֶ ל־הָ ִֽ ֹע ְמ ִּ֚ ִׂדים לְ ָפנָיו֙
מ ִֽאש :ג ִׂ ִֽויהֹושַֻ֕ ַּע הָ יָ ִּ֥ה ל ִָ֖בוש בְ ג ִׂ ָּ֣דים ִׂ ּ֑
לאמֹ֔ ר הָ ִׂ ָ֛סירו הַּ בְ ג ִׂ ִָּ֥דים הַּ צֹ ִׂ ִ֖אים מ ָע ָלּ֑יו וַּ ּ֣י ֹאמֶ ר א ֵָ֗ליו ְר ִ֨אה ֶ ִֽהעֱבִַּּ֚ ְר ִׂתי ִֽמ ָע ִֶ֨ליך֙ עֲֹו ֶ֔נך וְ הַּ לְ בִּ֥ש אִֹֽ ְתךִ֖
ַּ ִֽמ ֲחל ִָֽצֹות:

ה

ֹאשֹו ַּויַּלְ בִׂ ֙ ֻשהו֙
ֹאשֹו ַּוי ִָׂשימ ּ֩ו הַּ צָ ִ֨ ִׂניף הַּ טָ ָ֜הֹור ַּעל־ר ֵ֗
ָוִֽאֹ ַ֕ ַּמר י ִׂ ָָ֛שימו צָ ִׂנִּ֥יף טָ ִ֖הֹור עַּ ל־ר ּ֑

יהֹוש ַּע לאמִֹֽ ר :ז ִֽ ֹכה־אָ ַ֞ ַּמר יְ הֹ וָ ּ֣ה צְ בָ ֵ֗אֹות ִׂאם־
בְ ג ִָׂ֔דים ומַּ לְ ַּ ִּ֥אְך יְ הֹ וָ ִ֖ה עֹ ִֽמד :ו ַּו ָ֙יעַּד֙ מַּ לְ ַּ ּ֣אְך יְ הֹ ֔ ָוה ִׂ ִֽב ֻ ִ֖
יתי וְ גַּ ִ֖ם ִׂת ְשמֹּ֣ ר אֶ ת־חֲצ ָ ּ֑רי וְ נָתַּ ִּ֚ ִׂתי
ת־מ ְשמַּ ְר ִׂ ּ֣תי ִׂת ְשמֹ֔ ר וְ גַּם־אַּ תָ ה֙ תָ ִׂ ּ֣דין אֶ ת־ב ֔ ִׂ
בִׂ ְד ָר ִַּּ֚כי תלְך֙ וְ ִׂ ּ֣אם אֶ ִׂ
הֹוש ַּע הַּ כֹ ּ֣הן הַּ גָדֵ֗ ֹול אַּ תָ ה֙ וְ ר ֙ ֶעיך֙ הַּ ִֹֽי ְש ִׂ ּ֣בים לְ ָפ ֶ֔ניך
לְ ך֙ מַּ הְ לְ ֔ ִׂכים ִּ֥בין הָ ִֽ ֹע ְמ ִׂ ִ֖דים הָ ִֽאלֶה :ח ְ ִֽשמַּ ע־ ַָ֞נא יְ ֻ ּ֣
ִׂ ִֽכי־אַּ נְ ִּ֥שי מֹופִ֖ת ּ֑המָ ה ִׂ ִֽכי־הִׂ נְ ִׂנִּ֥י מ ִׂ ָ֛ביא אֶ ת־ ַּעבְ ִׂ ִ֖די ֶ ִֽצמַּ ח :ט ִׂ ּ֣כי הִׂ נּ֣ה הָ ֵ֗ ֶאבֶ ן אֲשִֶּ֚ ר נ ַָּ֙ת ִׂתי֙ לִׂ פְ נּ֣י יְ הֹושֻ֔ עַּ
ַּל־אבֶ ן אַּ ַּחִ֖ת ִׂש ְבעָ ּ֣ה עינָ ָּ֑֑יִׂ ם ִׂ ִֽהנְ ִׂנִּ֧י ְמ ַּפ ּ֣תחַּ פִׂ תֻ ֵ֗ ָחּה נְ ֻאם֙ יְ הֹ וָ ּ֣ה צְ בָ ֔אֹות ומַּ ְש ִׂ ָ֛תי אֶ ת־עֲֹוִּ֥ ן הָ ָ ִֽא ֶרץ־הַּ ִׂ ִ֖היא
ע ֶ ִּ֥
ל־תחַּ ת ְתא ָנִֽה:
ל־תחַּ ת גֶ ִ֖ ֶפן וְ אֶ ַּ ִּ֥
בְ יִּ֥ ֹום אֶ ָ ִֽחד :י בַּ יּ֣ ֹום הַּ ֵ֗הוא נְ ֻאם֙ יְ הֹ וָ ּ֣ה צְ בָ ֔אֹות ִׂתקְ ְר ִ֖או ִׂ ּ֣איש לְ רעּ֑הו אֶ ַּ ִּ֥
פרק ד'
ירנִׂ י כְ ִׂ ִ֖איש אֲ שֶ ר־יעִּ֥ ֹור ִׂמ ְשנ ִָֽתֹו :ב ַּו ּ֣י ֹאמֶ ר א ַּ֔לי ָ ִּ֥מה אַּ ָ ִ֖תה רֹ ֶ ּ֑אה ָוִֽאֹ ַ֡ ַּמר
א ַּו ַָ֕ישָ ב הַּ מַּ לְ ָ ִ֖אְך הַּ דֹ בּ֣ר ִׂ ּ֑בי וַּיְ עִׂ ַ֕
יה עָ ֶ֔ליהָ ִׂשבְ ִָּ֚עה
נֹור ּ֩ת ז ִ֨ ָָהב ֻכ ָָ֜לּה וְ גֻלָ ּּ֣ה עַּ ל־ר ֹאשֵָ֗ ּה וְ ִׂשבְ ִָּ֚עה נ ִֽרֹ ֶ֙ת ָ֙
ִֽה־מ ַּ
יתי וְ הִׂ נ ְ
(כתיב וָיאֹ ַ֡ ַּמר) ָר ִׂ ּ֣א ִׂ
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ימין הַּ ֻג ָ֔לה וְ אֶ ָחִ֖ד עַּ ל־
יתים עָ לֶ ּ֑יהָ אֶ חָ ד֙ ִׂמ ִׂ ּ֣
ושנַּ ִָּ֥֑יִׂ ם ז ִׂ ִ֖
ֹאשּה :ג ְ
ֲשר עַּ ל־ר ָ ִֽ
וְ ִׂשבְ עָה֙ ִֽמוצָ ֔קֹות לַּנ ִ֖רֹות א ֶ ִּ֥
ֹאלּה :ד ו ַָּ֙אעַּ ן֙ ָוִֽאֹ ֔ ַּמר אֶ ל הַּ מַּ לְ ָ ָ֛אְך הַּ דֹ ִּ֥בר ִׂ ִ֖בי לאמֹּ֑ ר ָ ִּ֥מה ִ֖אלֶה אֲדֹ ִׂ ִֽני :ה ַַּ֠ויַּעַּ ן הַּ מַּ לְ ַ֞ ָאְך הַּ דֹ ִּ֥בר בִׂ י֙
ְשמ ָ ִֽ
ַּו ּ֣י ֹאמֶ ר א ַּ֔לי הֲלִּ֥ ֹוא י ַּ ִָ֖דעְ ת מָ ה ּ֣המָ ה ּ֑אלֶה ָוִֽאֹ ַּ ִ֖מר ִּ֥ל ֹא אֲדֹ ִׂ ִֽני :ו ַּו ַָּ֜יעַּן ַּו ִּ֚י ֹאמֶ ר אלַּי֙ לאמֹ֔ ר זֶה ְדבַּ ר־יְ הֹ ֔ ָוה
רוחי אָ ַּ ִ֖מר יְ הֹ וָ ִּ֥ה צְ בָ ִֽאֹות :ז ִׂ ִֽמי־אַּ ָ ִּ֧תה ַּ ִֽהר־הַּ ג ָָ֛דֹול
ם־ב ִׂ֔
אֶ ל־זְרֻ בָ ֶבִ֖ל לאמֹּ֑ ר ִּ֚ל ֹא בְ ַּ֙חיִׂ ֙ל וְ ּ֣ל ֹא בְ ֔ ֹכחַּ ִׂ ּ֣כי ִׂא ְ
לִׂ פְ נִּ֥י זְרֻ בָ ֶבִ֖ל לְ ִׂמישֹּ֑ ר וְ הֹוצִׂ יא֙ אֶ ת־הָ ֶ ּ֣אבֶ ן ָ ִֽהר ֹאשָ֔ ה ְתשֻ ַ֕אֹות חִּ֥ן ִ֖חן ָ ִֽלּה:
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