
 

 'ה שמות – שמותפרשת  - קריאת התורה
 מפטיר והפטרה – שחריתתפילת 

 

1 
 

 מפטירקריאה 

 
 בספר תורה

 

 
  



 

 'ה שמות – שמותפרשת  - קריאת התורה
 מפטיר והפטרה – שחריתתפילת 

 

2 
 

 קריאת הפטרה

 

ַֽה׃ ו נּובָּ ל תְׁ נֵי־ֵתֵבַ֖ ּו פְׁ אִ֥ ַֽלְׁ ל ּומָּ ֵאֵ֑ רָּ ח יִשְׁ ַרַ֖ יץ ּופָּ ב יִָּצִ֥ ֲַֽעק ֹ֔ ש ַי ֵרֵ֣ ִאי֙ם יַשְׁ הּו ִאם־ ז ַהבָּ ֵ֑ הּו ִהכָּ ת ַמֵכַ֖ ַמַכִ֥ ַהכְׁ

ג׃ ַֽ יו ה רָּ ַ֖ ֶרג ֲהֻרגָּ ֶהִ֥ ִדַֽים׃ ח כְׁ ֹום קָּ יִ֥ ה בְׁ ַ֖ שָּ ֹו ַהקָּ ָ֛ה בְׁרּוחִ֥ גָּ נָּה הָּ ִריֶבֵ֑ ּה תְׁ ֵ֣ חָּ ה בְַׁשלְׁ ַ֖ אָּ ז א֙ת  ט בְַׁסאסְׁ ן בְׁ ֵכֵ֗ לָּ

ר עֲ  ֹוֹויְֻׁכַפֵ֣ ֹו בְׁשּומֵ֣ אתֵ֑ ר ַחטָּ ִסֵ֣ י הָּ ִרַ֖ ה כָּל־פְׁ זֶֶ֕ ב וְׁ ֹות לַֽא־׀ כָּ  ן־יֲַעק ֹ֔ צֹ֔ נֻפָּ נֵי־גִ֙ר מְׁ ַח כְַׁאבְׁ ֵנֵ֣י ִמזְֵׁבֵ֗ ל־ַאבְׁ

ַֽים׃ ִנ ַחמָּ ים וְׁ מּו ֲאֵשִרַ֖ ם  י יָֻּקִ֥ ִ֥ ֶגל וְׁשָּ ה ֵעָ֛ ֶעִ֥ ם יִרְׁ ֵ֣ ר שָּ ֵ֑ בָּ ַ֖ב ַכִמדְׁ ֱַֽעזָּ ֶנ ִ֥ח וְׁ ֻשלָּ ה מְׁ ד נֶָּוֶ֕ דָֹּ֔ ֙ה בָּ יר בְׁצּורָּ י ִעִ֤ ִכֵ֣

׃ ִעֶפַֽיהָּ ִ֥ה סְׁ ִכלָּ ץ וְׁ ַ֖ בָּ ּ֙ה תִ  יא יִרְׁ ִצירָּ ש קְׁ א ַעם־ִבינֹו֙ת ִביב ִ֤ י לִ֤ ּה ִכֵ֣ ֵ֑ ֹות אֹותָּ ִאירֵ֣ ֹות מְׁ ים בָּאַ֖ נָּה נִָּשֶ֕ רְׁ ַבֹ֔ שָּ

ַֽנּו׃ א יְֻׁחֶנ ֹו לִ֥ רַ֖ י ַֽצְׁ הּו וְׁ נּו ע ֵשֹ֔ ּוא ַעל־ֵכ֙ן לַֽא־יְַׁרֲחֶמֵ֣ יָּה֙  יב הֹ֔ ֹום וְׁהָּ ּוא ַביֵ֣ ט ַההֹ֔ ב ֹּ֧ ה יַחְׁ ָ֛ ֶלת יְׁהוָּ ר ִמִשב ִ֥ ַ֖  ַהנָּהָּ

יִם ַעד־ַנֵַ֣חל ֵ֑ רָּ ם ִמצְׁ ַאֶתֹּ֧ ּו וְׁ טָ֛ ֻלקְׁ ד תְׁ ד לְַׁאַחִ֥ ַ֖ ֵנִ֥י ֶאחָּ ֵאַֽל׃ בְׁ רָּ ֵ֣ה יג  יִשְׁ יָּ ֹום ׀ וְׁהָּ ּוא ַביֵ֣ ַקע   ַההֵ֗ ר יִתָּ ֵ֣  בְׁשֹופָּ

ִדים֙  אּוּובֵָּ֗  גָּדֹול   בְׁ א ַֽ ֶרץ הָּ ֶאֵ֣ ּור בְׁ ים ַאשֹ֔ ִחַ֖ ַהנִדָּ ֶרץ וְׁ ֶאֵ֣ יִם בְׁ ֵ֑ רָּ ּו ִמצְׁ ַתֲַֽחוֹּ֧ ָ֛ה וְִׁהשְׁ ַֽיהוָּ ר ַל ַהִ֥ ֶדש בְׁ  ַהק ַ֖

ִַֽם׃ לָּ ּושָּ   ִבירַֽ

 

אש א ר ַעל־ר ִ֥ ֹו ֲאֶשָ֛ תֵ֑ ַארְׁ י ִתפְׁ ִבֵ֣ ל צְׁ יץ נ ֵבַ֖ ִצִ֥ יִם וְׁ ַרֹ֔ י ֶאפְׁ ֶרת ֵגאּו֙ת ִשכ ֵרֵ֣ ֹוי ֲעֶטִ֤ ּוֵמי  הֵ֗ ים ֲהלִ֥ ִנַ֖ מָּ ַֽיא־שְׁ ֵג

ַֽיִן׃ ַ֖  ב יָּ אָּ ים ִהִנִ֥יַח לָּ ִפָ֛ טְׁ ים ש ַֽ יִם ַכִביִרִ֥ זֶֶרם ַמֵ֣ ֶטב כְְּׁ֠ ֵ֑ ַער קָּ ד ַשֵ֣ ַ֖ רָּ ֶזִֶ֥רם בָּ י כְׁ ַֽאד נָֹּ֔ ַאִמ֙ץ ַל ִ֤ק וְׁ זָּ ה חָּ ֶרץ ִהנֵֵּ֨

ַֽד׃ יָּ יִם׃ ג בְׁ ַֽ רָּ י ֶאפְׁ ּות ִשכֹוֵרִ֥ ֶרת ֵגאַ֖ נָּה ֲעֶטִ֥ סְׁ ַמֵ֑ יִם ֵתַֽרָּ ַרגְַׁלַ֖ ר  ד בְׁ ֹו ֲאֶשִ֥ תֹ֔ ַארְׁ י ִתפְׁ ִבֵ֣ ת נ ֵבל֙ צְׁ ה ִציַצִ֤ יְׁתָָּ֜ ַֽהֵָּּ֨ וְׁ

ֹו  ַכפַ֖ ּה בְׁ ִ֥ ּה בְׁעֹודָּ ַֽר ֶא֙ה אֹותָֹּ֔ ה הָּ ֶאִ֤ ר יִרְׁ יִץ ֲאֶשֵּ֨ ֶרם ַקֹ֔ ֶטֵ֣ ּ֙ה בְׁ ִבכּורָּ ִנֵ֑ים כְׁ מָּ אש ֵגֵ֣יא שְׁ ַעל־ר ַ֖

ֶעַֽנָּה׃ לָּ ִבֹ֔  ה  יִבְׁ ֶרת צְׁ ֲַֽעֶטֵ֣ ֹות ַל אֹ֔ בָּ ה צְׁ ֵ֣ יֶ֙ה יְׁהוָּ ַֽהְׁ ּוא ִי ֹום ַההֵ֗ ר ַביֵ֣ ַ֖ אָּ ה ִלשְׁ ֵ֑ ָארָּ ת ִתפְׁ ִפיַרַ֖ ִלצְׁ י וְׁ

ֹו׃ ה׃ ו ַעמַֽ רָּ עְׁ ַֽ ה שָּ ַ֖ מָּ י ִמלְׁחָּ ִשיֵבִ֥ ה מְׁ גְׁבּורָֹּ֔ ִלֵּ֨ ט וְׁ פָֹּ֔ ט ַליֹוֵש֙ב ַעל־ַהִמשְׁ ֵ֑ פָּ ּוַח ִמשְׁ ֶל֙ה ַבַיֵ֣יִן ז  ּולְׁרַ֖ וְׁגַם־ֵאֵּ֨

ּו  עֵ֣ לְׁ ר נִבְׁ ּו ַבֵשכָָּ֜ גֵּ֨ נִָּבי֩א שָּ ן וְׁ ּו כ ֵהֵ֣ עֵ֑ ר תָּ ַ֖ ּו ּוַבֵשכָּ גֹ֔ ּו שָּ קַ֖ ה פָּ ַֽר ֶאֹ֔ גּ֙ו בָּ ר שָּ עּ֙ו ִמן־ַהֵשכָֹּ֔ יִן תָּ ִמן־ַהיֵַ֗

ַֽה׃ ִליִליָּ ֹום׃ ח פְׁ קַֽ י מָּ ִלַ֖ ה בְׁ ֵ֑ יא צ אָּ ּו ִקֵ֣ ַֽלְׁאַ֖ ֹות מָּ נֹ֔ חָּ י כָּל־ֻשלְׁ ין  ט  ִכִּ֚ י יִָּבֵ֣ ה וְֶׁאת־ִמַ֖ ה ֵדעָֹּ֔ ֶאת־ִמ֙י יֹוֶרֵ֣

ַֽיִם׃ דָּ י ִמשָּ ב ַעִתיֵקַ֖ לָֹּ֔ ה גְׁמּוֵל֙י ֵמַֽחָּ ֵ֑ מּועָּ י  י שְׁ יר ִכֵ֣ ם זְֵׁעִ֥ ַ֖ יר שָּ ו זְֵׁעִ֥ ֵ֑ קָּ ו לָּ ו ַקֵ֣ ַ֖ קָּ ו לָּ ו ַקִ֥ צָֹּ֔ ו לָּ ֙ו ַצֵ֣ צָּ ו לָּ ַצִ֤
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ַֽם׃ ַֽה׃ יא שָּ ם ַהֶז ִ֥ עָּ ר ֶאל־הָּ ֶרת יְַׁדֵבַ֖ ֹון ַאֶחֵ֑ לָּשַ֖ ה ּובְׁ פָֹּ֔ ֲַֽעֵגֵ֣י שָּ ַל י בְׁ ריב ִכִּ֚ את  ֲאֶשֵ֣ ם ז ִ֤ ר ֲאֵליֶהֵ֗ ׀ ָאַמֵ֣

א ה וְׁלִ֥ ֵ֑ ֵגעָּ את ַהַמרְׁ ז ַ֖ ף וְׁ יֵֹ֔ ַֽעָּ ִנֵ֣יחּו ֶל ֙ה הָּ נּוחָּ ֹוַע׃ ַהמְׁ מַֽ ּוא שְׁ ֙ו  יג ָאבַ֖ צָּ ו לָּ ו ַצִ֤ צָָּ֞ ו לָּ ה ַצֵ֣ ַבר־יְׁהוֵָּ֗ ם דְׁ ֶהָ֜ ה לָּ יֵָּּ֨ וְׁהָּ

נִ  ּו וְׁ שַ֖ נַֹֽוקְׁ רּו וְׁ בָֹּ֔ נִשְׁ ּו ָאחֹו֙ר וְׁ לִ֤ ַֽשְׁ כָּ ּו וְׁ כָ֜ ַֽלְׁ ַען ֵי ַמֵּ֨ ם לְׁ ֵ֑ יר שָּ ם זְֵׁעֵ֣ ַ֖ יר שָּ ו זְֵׁעִ֥ קָֹּ֔ ו לָּ ֙ו ַקֵ֣ קָּ ו לָּ ַֽדּו׃ַקִ֤ כָּ  לְׁ

 

י כב ֙ה ֶאל־ֵבֵ֣ ר יְׁהוָּ ן כ ַֽה־ָאַמִ֤ ֵכֵ֗ ה לָּ ַ֖ א ַעתָּ ב וְׁלִ֥ ֲַֽעק ֹ֔ ה יֵבֹו֙ש ַי ִ֤ ם לַֽא־ַעתָּ ֵ֑ הָּ רָּ ה ֶאת־ַאבְׁ ַ֖ דָּ ר פָּ ב ֲאֶשִ֥ ֲַֽעק ֹ֔ ת ַי

ַֽרּו׃ ֱַֽחוָּ ִ֥יו ֶי נָּ ב  כג פָּ ֲַֽעק ֹ֔ ֹוש ַי דֵ֣ ישּ֙ו ֶאת־קְׁ ִדֵּ֨ ִהקְׁ י וְׁ ִמֵ֑ ּו שְׁ ישַֽ ִדֵ֣ ֹו יַקְׁ בַ֖ ִקרְׁ י בְׁ ה יַָּדָ֛ יו ַמֲַֽעֵשִ֥ דָָּ֞ א תֹו יְׁלָּ רְׁ י ִבְּ֠ ִכֵ֣

י יצּו׃ וְֶׁאת־ֱאלֵהִ֥ ֲַֽעִרַֽ ל ַי ֵאַ֖ רָּ   יִשְׁ

 

 


