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 קריאת הפטרה
 ירמיהו מ"ו

֗בֹוא נְֽבּוַכְדֶראַצ֙ר ֶמֶׁ֣  יג יא לָּ ִ֑ ָ֖הּו ַהנָּבִּ ה ֶאל־יְִּרְמיָּ ר יְהֹוָָּ֔ ֶבֶׁ֣ ר דִּ ֙ר ֲאֶשֶׁ֣ בָּ ֶרץ ַהדָּ ֹות ֶאת־ֶאֶ֥ ל ְלַהכָ֖ ֶבָ֔ ֶלְך בָּ

יִּם ֽ ְצרָּ ן לָָּ֔  יד:מִּ ֶׁ֣ כֵּ ֙ב ְוהָּ ְתיַצֵּ ְמ֗רּו הִּ ס אִּ ִ֑ ף ּוְבַתְחַפנְחֵּ ָֹ֖ יעּו ְבנ ֶ֥ ֹול ְוַהְשמִּ גְדָ֔ יעּו ְבמִּ ֶׁ֣ יִּ֙ם ְוַהְשמִּ ְצַר֙ ידּו ְבמִּ ְך ַהגִִּּ֚

יֶבֽיָך ֶרב ְסבִּ ֶ֥ה ֶחָ֖ ְֽכלָּ ֽי־אָּ ַמָ֔  טו:כִּ א עָּ יָך לֶׁ֣ יֶרִ֑ ף ַאבִּ ּוַע נְִּסַחֶׁ֣ ֽפֹוַמדָ֖ ה ֲהדָּ ָ֖ י יְהֹוָּ ֶ֥ ל  טז:ד כִּ ל ַגם־נַָּפַ֞ ִ֑ ה כֹושֵּ ָ֖ ְרבָּ הִּ

ה ּומָּ הּו ַויֹֽאְמרּ֙ו קֶׁ֣ עֵּ֗ יש ֶאל־רֵּ ֶׁ֣ ֽה|  אִּ ֶרב ַהיֹונָּ י ֶחֶ֥ ָ֖ ְפנֵּ נּו מִּ ֶר֙ץ ֽמֹוַלְדתֵָּ֔ נּו ְוֶאל־ֶא֙ ה ֶאל־ַעמֵּ֗ בָּ ֶׁ֣ ּו  יז:ְונָּש  ְראָ֖ ֽ קָּ

 ָ֖ ֹון ֶהֱֽעבִּ אָ֔ יִּ֙ם שָּ ְצַר֙ ה ֶמֶֽלְך־מִּ ִֹּ֚ ם ַפְרע ִ֑ ֽדשָּ י  יח:יר ַהמֹועֵּ ֹו כִּ ֹות ְשמִ֑ אָ֖ ֶ֥ה ְצבָּ ֶלְך יְהֹוָּ ם־ַהֶמָ֔ נִּ֙י נְא  ַחי־אָּ֙

ֶ֥ם יָּֽבֹוא ל ַביָּ ים ּוְכַכְרֶמָ֖ רִָּ֔ ֹור ֶבֽהָּ בֶׁ֣ ה  יט:ְכתָּ ֶׁ֣ ֽי־נֹ֙ף ְלַשמָּ יִּם כִּ ִ֑ ְצרָּ ֶבת ַבת־מִּ ְך יֹוֶשָ֖ י לָָּ֔ ֶׁ֣ ֙ה ֲעשִּ י גֹולָּ ְכלִֵּּ֚

ב ֽ ין יֹושֵּ ֶ֥ אֵּ ה מֵּ ָ֖ ה ְונְִּצתָּ ְֽהיֶָ֔ ֽאעֶ  כ:תִּ א בָּ ֶ֥ ֹון בָּ פָ֖ צָּ ֶרץ מִּ יִּם ֶקֶ֥ ִ֑ ְצרָּ ָ֖ה מִּ יָּ ֽה־פִּ ֶ֥ה יְפֵּ ֙ה  כא:גְלָּ ְרבָּ יהָּ ְבקִּ ֶרִּ֚ ַגם־ְשכִּ

ת פְ  ֶ֥ ם עֵּ יֶהָ֖ א ֲעלֵּ ֶ֥ ם בָּ ֛ ידָּ ֹום אֵּ י יֶ֥ ֶׁ֣ דּו כִּ ִ֑ מָּ א עָּ יו לֶׁ֣ ָ֖ ֶ֥סּו יְַחדָּ ְפ֛נּו נָּ ה הִּ מָּ ֵ֧ ֽי־גַם־הֵּ ק כִּ י ַמְרבֵָּ֔ ֶׁ֣ ֽםְכֶעגְלֵּ תָּ דָּ  :ק 

ש  כב ֶׁ֣ ה ַכנָּחָּ ָ֖ ֽיםקֹולָּ צִּ י עֵּ ָ֖ ְטבֵּ ֹֽ ה ְכח אּו לָָּ֔ ֶׁ֣ מֹו֙ת בָּ כּו ּוְבַקְרד  יִּל יֵּלֵָּ֔ ֽי־ְבַחֶׁ֣ ְך כִּ ִ֑ ה  כג:יֵּלֵּ ם־יְהֹוָָּ֔ ֙ה נְא  ּו יְַערָּ ְֽרתִּ֚ כָּ

ֽר ְספָּ ם מִּ ֶהָ֖ ין לָּ ֶ֥ ה ְואֵּ ַֽאְרֶבָ֔ י ַרבּ֙ו מֵּ ר כִִּּ֚ ִ֑ קֵּ ֽחָּ א יֵּ י לֶׁ֣ ָ֖ ֽפֹון כד:כִּ ָ֖ה ְבַיֶ֥ד ַעם־צָּ יִּם נְִּתנָּ ִ֑ ְצרָּ ה ַבת־מִּ ישָּ ָ֖  :הֹבִּ

יִּם ְוַעל־ כה ְצַרָ֔ א ְוַעל־ַפְרעֹ֙ה ְוַעל־מִּ ָֹ֔ נ ֹון מִּ ֙ד ֶאל־ָאמֶׁ֣ י פֹוקֵּ נְנִִּּ֚ ל הִּ אֵּ֗ י יְִּשרָּ ֶׁ֣ ֜אֹות ֱאלהֵּ ה ְצבָּ ָאַמ֩ר יְהֹוָָּ֨

ים ֽבֹו ָ֖ ְטחִּ ֹֽ ל ַהב ה ְוַעֶ֥ ָֹ֔ ל־ַפְרע יהָּ ְוַעָ֨ ֶכִ֑ יהָּ ְוַעל־ְמלָּ ם ּוְבַי֛ד  כו:ֱאלֶהָ֖ י נְַפשָָּ֔ ֶׁ֣ ים ְביַ֙ד ְמַבְקשֵּ ּונְַתתִּ֗

ֽה ם־יְהֹוָּ ֶדם נְא  י־ֶקָ֖ ֽימֵּ ן כִּ ֶֹ֥ ְשכ ן תִּ ֛ י־כֵּ יו ְוַאֲֽחרֵּ ִ֑ דָּ ל ּוְביַד־ֲעבָּ ֶבָ֖ ר ֶמֶֽלְך־בָּ א  כז:נְֽבּוַכְדֶראַצֶ֥ ירַָּ֞ ה ַאל־תִּ ַאתָּ ְוְ֠

 ִ֑ ְביָּ ֶרץ שִּ ֶאֶׁ֣ ֹוק ְוֶאת־זְַרֲעָךָ֖ מֵּ חָ֔ ֽרָּ ֲעָ֙ך מֵּ ֽ י ֽמֹושִּ ֽנְנִִּּ֚ י הִּ ל כְִּ֠ אֵָּ֔ ת יְִּשרָּ ַחֶׁ֣ י ַיֲֽעקֹ֙ב ְוַאל־תֵּ ב יֲַע֛קֹוב ַעְבדִִּּ֚ ֵ֧ ם ְושָּ

יד ֽ ין ַמֲֽחרִּ ֶ֥ ן ְואֵּ ֲאַנָ֖ ט ְוַשֽ ַקֶ֥ ה  כח:ְושָּ ֩י ֶאֱֽעֶשָ֨ נִּי כִּ ִ֑ ְתָךָ֖ אָּ י אִּ ֶ֥ ה כִּ ם־יְהֹוָָּ֔ י ַיֲֽעקֹ֙ב נְא  א ַעְבדִִּּ֚ ירַָּ֞ ה ַאל־תִּ תָּ ַאְ֠

ֶׁ֣ם ה ְבכָּל־ַהגֹויִּ לָּ֜ ה וְ |  כָּ לָָּ֔ ה כָּ ְתָ֙ך ֽלא־ֶאֱֽעֶשֶׁ֣ ֹֽ ה ְוא מָּ יָך שָּ֗ ֶׁ֣ ַדְחתִּ ר הִּ א ֲאֶשֵ֧ ה לֶ֥ ָ֖ ט ְונַקֵּ ְשפָָּ֔ יָ֙ך ַלמִּ ֙ יִַּסְרתִּ

 :ֲאנֶַקֽךָּ 

 


