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 קריאת הפטרה
 
 'ב פרק עהושי
ַלַ֣ח א ַע־בִּן־֠נּון ַויִּשְׁ ֻֽׁ ים יְׁהֹוש  טִִּּ֞ ֻֽׁן־ַהשִּ ים מִּ ִׁ֤ ֻֽׁיִּם־ֲאנָשִּ ַנ ים   שְׁ ַרגְׁלִּ ֶרש מְׁ ר ֶחַ֣ ֛כּו ֵלאמ ֹ֔ ֥אּו לְׁ ֶרץ רְׁ  ֶאת־ָהָאָ֖

י֑חֹו ֜כּו וְֶׁאת־יְׁרִּ לְׁ ה יָב אּווַ ֠   ַויֵֵּ֨ ָש֥ ּה זֹוָנ֛ה ֵבית־אִּ ָמ֥ ב ּושְׁ ָמה׃ ָרָחָ֖ כְׁבּו־ָשֻֽׁ ר ב ַויִּשְׁ ֶלְך ַוֵיַָ֣אַמֹ֔ ֶמ֥ ֹו לְׁ יחָ֖  יְׁרִּ

ר ֵנַ֣ה ֵלאמ ֑ ים הִּ נָשִּ אּו ֲא֠ נָה ָבַ֣ ֵנ֥י ַהַל֛יְָׁלה ֵהֵ֧ בְׁ ל מִּ ָרֵאָ֖ ר יִּשְׁ פ ֥ ַלח   ג ֶאת־ָהָאֶֻֽׁרץ׃ ַלחְׁ ֶלְך ַויִּשְׁ ֹו ֶמַ֣ יחֹ֔ ֶאל־ יְׁרִּ

ב ר ָרָחָ֖ י ֵלאמ ֑ יאִּ ים ֠הֹוצִּ ים ָהֲֻֽׁאנָשִֵּּ֨ ִׁ֤ יְִּך   ַהָבאִּ אּו ֵאַלֵּ֨ ְך ֲאֶשר־ָבַ֣ ֵביֵתֹ֔ י לְׁ ֛ ר כִּ פ ֥ ֶרץ ַלחְׁ   ָבֻֽׁאּו׃ ֶאת־ָכל־ָהָאָ֖

ח ד ַקֵ֧ ה ַותִּ ָש֛ ֵנ֥י ָהֻֽׁאִּ ים ֶאת־שְׁ ָ֖ ֑נֹו ָהֲֻֽׁאנָשִּ פְׁ צְׁ ֻֽׁתִּ אֶמר ַו ן ׀ ַות ַ֣ אּו ֵכֵּ֗ ים ֵאַלי   ָבִׁ֤ תִּ  וְׁ֥לא ָהֲֻֽׁאנָשִֹּ֔ עְׁ יִּן ייַָדָ֖  ֵהָֻֽׁמה׃ ֵמַא֥

י ה ַער ַויְׁהִֵּּ֨ ֹור ַהַש֜ גֵּ֗ ֶשְך   לִּסְׁ ים ַבח ֵּ֨ ַ֣ ָהֲֻֽׁאנָשִּ אּו וְׁ א יָָצֹ֔ י לַ֣ תִּ עְׁ נָה יַָדֹ֔ ּו ָא֥ כָ֖ ים ָהֻֽׁלְׁ ֑ ֥פּו ָהֲֻֽׁאנָשִּ דְׁ ר רִּ ם ַמֵה֛  ַאֲֻֽׁחֵריֶהָ֖

י ֥ יגֻּֽׁום׃ כִּ יא ו ַתשִּ ָ֖ ַתם וְׁהִּ גָה ֶהֱֻֽׁעָלַ֣ נֵם   ַהָג֑ מְׁ טְׁ ֻֽׁתִּ י ַו ֵתַ֣ שְׁ פִּ ץ בְׁ ֥כֹות ָהֵעֹ֔ ּה ָהֲֻֽׁער  ֻֽׁג׃ ָלָ֖ ים ז ַעל־ַהָג ָהֲֻֽׁאנָשִֵּּ֗ ּו וְׁ פִׁ֤ דְׁ  ָרֻֽׁ

ֶרְך ַאֲֻֽׁחֵריֶהם   ן ֶדַ֣ ֵדֹ֔ ל ַהיַרְׁ ֑רֹות ַעָ֖ בְׁ ַער ַהַֻֽׁמעְׁ ַהַשַ֣ רּו וְׁ י ָסָגֹ֔ ר ַאֲֻֽׁחֵרֵ֕ ֥אּו ַכֲֻֽׁאֶש֛ ֻֽׁצְׁ ים ָי ָ֖ פִּ דְׁ ָמה ח ַאֲֻֽׁחֵריֶהֻֽׁם׃ ָהר ֻֽׁ ֵהָ֖  וְׁ

ֶרם ָכ֑בּון ֶטַ֣ יא יִּשְׁ ֛ ה וְׁהִּ ָת֥ ֻֽׁג׃ םֲעֵליֶהָ֖  ָעֻֽׁלְׁ אֶמר   ט ַעל־ַהָג ים ַות ֵּ֨ ֲאנָשִֹּ֔ י ֶאל־ָהַ֣ תִּ עְׁ ן יַָדֵ֕ ֻֽׁי־נַָתֵ֧ ה כִּ ם יְׁהָו֛  ָלֶכָ֖

ֶרץ ָלִׁ֤ה ֶאת־ָהָא֑ ֻֽׁי־נָפְׁ כִּ ֶכם   וְׁ ינּו ֵאֻֽׁיַמתְׁ י ָעֵלֹ֔ ֥ כִּ גּו וְׁ י נָמ ֛ ֵב֥ ֶרץ ָכל־י ֻֽׁשְׁ נֵיֶכֻֽׁם׃ ָהָאָ֖ פְׁ י י מִּ ַ֣ נּו כִּ עְׁ ת ָשַמֵּ֗ ֲאֶשר־ ֵא֠

יש ה הֹובִֵּּ֨ י יְׁהָו֜ ם יַם־סּוף   ֶאת־ֵמִׁ֤ נֵיֶכֹ֔ פְׁ ם מִּ ֶכָ֖ ֵצֻֽׁאתְׁ יִּם בְׁ ָר֑ צְׁ מִּ ר מִּ ֲֻֽׁאֶשַ֣ ם ַו יֶתֶ֡ נֵי   ֲעשִּ י לִּשְׁ ֵכֵּ֨ י ַמלְׁ  ָהֱֻֽׁאמ רִּ֜

ר ֶבר ֲאֶשֵּ֨ ֵעִׁ֤ ֵדן   בְׁ ן ַהיַרְׁ יח ַ֣ סִּ ֹוג לְׁ עֹ֔ ר ּולְׁ ם ֲאֶש֥ ֶתָ֖ ַמע   יא אֹוָתֻֽׁם׃ ֶהֱֻֽׁחַרמְׁ ס ַונִּשְׁ נּו ַויִַּמַ֣ ָבֵבֹ֔ ָמה לְׁ  ֥עֹוד וְׁלא־ָקֵּ֨

ָ֖  ֛רּוחַ  אִּ ם ישבְׁ נֵיֶכ֑ פְׁ י  מִּ ה כִִּּ֚ ם יְׁהָוַ֣ ֵהיֶכֹ֔ ּוא ֱאלֻֽׁ ים   הִׁ֤ יִּם ֱאלהִּ ַעל ַבָשַמַ֣ ַמֹ֔ ֶרץ מִּ ָתַֻֽׁחת׃ וְַׁעל־ָהָאָ֖ ה יב מִּ ַעָתֵּ֗  וְׁ

עּו־ָנ֥א בְׁ ָשֻֽׁ י   הִּ ה לִּ י ַבֻֽׁיהָוֹ֔ יתִּ ֥ ֻֽׁי־ָעשִּ ם כִּ ָמֶכָ֖ ֶסד עִּ ם ָח֑ יֶתֵּ֨ ֲֻֽׁעשִּ ם ַו ית ַגם־ַאֶת֜ ם־ֵבִׁ֤ י   עִּ ֶסד ָאבִּ ם ֶחֹ֔ י ּונְַׁתֶת֥ ָ֖  לִּ

ם יג ֱאֶמֻֽׁת׃ ֥אֹות ַהֲֻֽׁחיִֶּתִּ֞ י וְׁ ַ֣ י ֶאת־ָאבִּ מִֵּּ֗ י) וְֶׁאת־אחותי וְֶׁאת־ַאַחי   וְֶׁאת־אִּ יֹוַתֹ֔ ת( ַאחְׁ ֵאָ֖ ר וְׁ ם ָכל־ֲאֶשַ֣  ָלֶה֑

ם ֶת֥ ַצלְׁ ינּו וְׁהִּ ש ֵתָ֖ ָמֶֻֽׁות׃ ֶאת־נַפְׁ רּו יד מִּ אמְׁ ים ָלַּ֣ה ַוי ֵ֧ נּו ָהֲֻֽׁאנָשִֵּּ֗ ֵשִׁ֤ ֵתיֶכם   נַפְׁ ּות ַתחְׁ ם ָלמֹ֔ א אִִּּ֚ ֶאת־ ידּוַתגִֹּ֔  לַ֣

נּו ָבֵרָ֖ ה ֶז֑ה דְׁ ָהיֵָּ֗ ֵתת־יְׁהָו֥ה וְׁ נּו   בְׁ ֶרץ ָלֵּ֨ ינּו ֶאת־ָהָאֹ֔ ֥ ְך וְָׁעשִּ ָמָ֖ ֶסד עִּ ֱֻֽׁאֶמֻֽׁת׃ ֶח֥ ם טו ֶו ֵד֥ ֹורִּ ֶבל ַותֻֽׁ ד ַבֶחָ֖ ַעַ֣  בְׁ

י ַהַֻֽׁח֑לֹון ִׁ֤ יר ֵביָתּה   כִּ ַ֣ קִּ ה בְׁ ה ַהֻֽׁחֹוָמֹ֔ יא ּוַבֻֽׁחֹוָמָ֖ ֥ ֶבת׃ הִּ אֶמר טז יֹוָשֻֽׁ ָרה ָלֶהם   ַות ִׁ֤ כּו ָהָהַ֣ גְׁ֥עּו ֵלֹ֔ ם ֶפֻֽׁן־יִּפְׁ  ָבֶכָ֖

ים ֑ פִּ דְׁ ם ָהר ֻֽׁ ֵבֶתֵּ֨ נַחְׁ ָמה וְׁ ֶשת ָש֜ לַ֣ ים שְׁ ד  יָמִֵּּ֗ ֹוב ַעִּ֚ ים שַ֣ פִֹּ֔ דְׁ ר ָהר ֻֽׁ ֥כּו וְַׁאַחָ֖ ֶכֻֽׁם׃ ֵתֻֽׁלְׁ כְׁ ַדרְׁ ֥רּו יז לְׁ יהָ  ַוי ֻֽׁאמְׁ  ֵאֶלָ֖
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ים ֑ ַ֣ם ָהֲֻֽׁאנָשִּ יִּ נּו נְׁקִּ חְׁ ְך ֲאנַֹ֔ ָֻֽׁעֵת֥ ב  שְׁ ר ַהֶזָ֖ה מִּ ָתֻֽׁ ֲאֶש֥ ַבעְׁ שְׁ ֵנ֛ה יח נּו׃הִּ נּו הִּ ים ֲאַנ֥חְׁ ָ֖ ֶרץ ָבאִּ ת ָבָא֑ ַוֶ֡ קְׁ  ֶאת־תִּ

י חּוט   ה ַהָשנִֵּּ֨ י ַהזֶ֜ רִֵּּ֗ שְׁ קְׁ ר ַבַֻֽׁחלֹון   תִּ נּו ֲאֶשַ֣ ֵתַ֣ ֹוַרדְׁ ֹו הֻֽׁ יְך בֹ֔ ְך וְֶׁאת־ָאבִֵּּ֨ ֵמ֜ יְִּך וְֶׁאת־אִּ ָכל־ וְֵׁאת   וְֶׁאת־ַאַחֵּ֗

ית יְך ֵבַ֣ י ָאבִֹּ֔ ֥ פִּ יְִּך ַתַֻֽׁאסְׁ ה יט ַהָבֻֽׁיְָׁתה׃ ֵאַלָ֖ ָהיֶָ֡ ל וְׁ י ֲאֶשר־יֵֵצא   כ ַ֣ ֵתֵּ֨ ַדלְׁ ְך מִּ ו ָד֥מֹו ַה֛חּוָצה ׀ ֵביֵתֵ֧ ר אשָ֖  בְׁ

נּו ֲֻֽׁאַנַ֣חְׁ ֑ם ַו יִּ ר כ לוְׁ ֠  נְׁקִּ ֶיִׁ֤ה ֲאֶשֵּ֨ ֻֽׁהְׁ ָתְך   יִּ יִּת אִּ ֹו ַבַבֹ֔ נּו ָדמַ֣ ר אֵשֹ֔ ם־ָיָ֖ד בְׁ יֶה  אִּ ֻֽׁהְׁ ֹו׃תִּ י כ ־בֻֽׁ ידִּ ָ֖ ם־ַתגִּ ֶאת־ וְׁאִּ

נּו ָבֵרַ֣ ַ֣ינּו ֶז֑ה דְׁ ָהיִּ םנְׁקִּ  וְׁ ְך יִֹּ֔ ָֻֽׁעֵתָ֖ ב  שְׁ ר מִּ ָתֻֽׁנּו׃ ֲאֶש֥ ַבעְׁ שְׁ אֶמר   כא הִּ ם ַות ֵּ֨ ֵריֶכַ֣ בְׁ דִּ ּוא כְׁ ם ֶכן־הֹ֔ ֵחָ֖ ַשלְׁ ֻֽׁתְׁ כּו ַו  ַויֵֵל֑

ר ש ֛ קְׁ ַו֥ת ַותִּ קְׁ י ֶאת־תִּ ָ֖ ֹון׃ ַהָשנִּ ֻֽׁלְׁכּו   כב ַבַֻֽׁחלֻֽׁ אּו ַוֵי ָרה ַויָב ַ֣ בּו ָהָהֹ֔ ֶשת ָשם   ַוֵיִׁ֤שְׁ לַ֣ ים שְׁ בּו יָמִֹּ֔  ַעד־ָשָ֖

ים ֑ פִּ דְׁ ּו ָהר ֻֽׁ שֵ֧ ים ַויְַׁבקְׁ ֛ פִּ דְׁ ֶרְך ָהר ֻֽׁ ָכל־ַהֶדָ֖ בּו כג ָמָצֻֽׁאּו׃ וְׁ֥לא בְׁ ֵנִׁ֤י ַויָש ֜ ים   שְׁ ּו ָהֲֻֽׁאנָשִּ דַ֣ ֻֽׁרְׁ ר ַוֵי רּו   ֵמָֻֽׁהָהֹ֔ ַֻֽׁעבְׁ  ַוַי

אּו עַ  ַויָב ֹ֔ ָ֖ ן־֑נּון ֶאל־יְׁהֹוש  ֹו בִּ יְַׁספְׁרּו־לֹ֔ ת ַוֵּ֨ ֹות ֵא֥ אָ֖ צְׁ רּו   כד אֹוָתֻֽׁם׃ ָכל־ַהמ ֻֽׁ עַ  ַוי ֻֽׁאמְׁ ן ֶאל־יְׁהֹוש ֹ֔ ֻֽׁי־נַָתֵ֧ ה כִּ  יְׁהָו֛

נּו יֵָדָ֖ ֶרץ בְׁ גּו ֶאת־ָכל־ָהָא֑ י וְׁגַם־נָמ ֛ ֵב֥ ֶרץ ָכל־י ֻֽׁשְׁ ֻֽׁינּו׃ ָהָאָ֖ ָפֵנ  מִּ

 


