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 קריאת הפטרה
 ד"ליהו ירמ

֙ם  ח עָּ ת־כָּל־הָּ ית אֶׁ הּו ְבִרִ֗ ְך ִצְדִקיָָּּ֜ לֶׁ י ְכרֹ֩ת ַהמֶֶּׁ֨ ה ַאֲַֽחֵרֵ֡ ָ֑ ת יְהֹוָּ ָ֖הּו ֵמֵאֵ֣ ל־יְִרְמיָּ ָ֥ה אֶׁ יָּ ר־הָּ ר ֲאשֶׁ ָ֛ בָּ ם ַהדָּ ִִַ֔ ַל ּושָּ ר ִבירַֽ ֵ֣ ֲאשֶׁ

ֹור ם ְדרַֽ ָ֖ הֶׁ א לָּ ָֹ֥ ם  ט:ִלְקר ָ֛ ד־בָּ י ֲעבָּ ים ְלִבְלִתִ֧ ְפִשָ֑ ָ֖ה חָּ ִַֽעְבִריָּ י ְוהָּ ִַֽעְבִרָ֥ ֹו הָּ תָ֛ ת־ִשְפחָּ יש אֶׁ ֹו ְוִאִ֧ ת־ַעְבדּ֞ יש אֶׁ ַשַלח ִאֵ֣ ְלְ֠

יהּו ִאַֽיש י ָאִחָ֖ ֹו ְוִא   י:ִביהּוִדָ֥ ת־ַעְבדּ֞ יש אֶׁ ַשַלח ִאֵ֣ ית ְלְ֠ אּו ַבְבִרִ֗ ֵ֣ ר־בָּ ם ֲאשֶׁ עָָּּ֜ ים ְוכָּל־הָּ ִרֶּ֨ ת־ַויְִשְמעּ֩ו כָּל־ַהשָּ יש אֶׁ

ַֽחּו ּו ַויְַשֵל ֹוד ַויְִשְמעָ֖ ם עָ֑ ָ֖ ד־בָּ י ֲעבָּ ים ְלִבְלִתָ֥ ְפִשִַ֔ תֹ֙ו חָּ ת־ יא:ִשְפחָּ ִדי֙ם ְואֶׁ ֲַֽעבָּ ת־הָּ יבּו אֶׁ ן ַויִָּשִ֗ ַויָּ֙שּובּ֙ו ַאֲַֽחֵרי־ֵכִַ֔

ּום ים ַויְִכְבשִַ֔ ְפִשָ֑ ּו חָּ ר ִשְלחָ֖ ָ֥ ֹות ֲאשֶׁ חִַ֔ ּוםכ)  ַהְשפָּ ִדָ֖  (תיב ַויְִכְבישִַ֔ ֲַֽעבָּ ֹותַל חַֽ הּו  יב:ים ְוִלְשפָּ ל־יְִרְמיִַָּ֔ י ְדַבר־יְהֹוָּ֙ה אֶׁ ַויְִה 

ר ַֹֽ ה ֵלאמ ָ֖ ת יְהֹוָּ ֙ם  יג:ֵמֵאָ֥ י אֹותָּ ֹוִצִא  ֹום הַֽ ם ְביֶּ֨ ֹוֵתיכִֶַׁ֔ ת־ֲאבֵ֣ ִתי ְבִרי֙ת אֶׁ ַר  י כָּ ַֽנִֹכִ֗ ל אָּ ֵאָ֑ י יְִשרָּ ה ֱאֹלֵהֵ֣ ָ֖ ר יְהֹוָּ ַֹֽה־ָאַמָ֥ כ

ר ַֹֽ ים ֵלאמ ִדָ֖ ית ֲעבָּ יִם ִמֵבָ֥ ץ ִמְצַרִַ֔ רֶׁ ֵ֣ ר ְלךִ֗ מִ  יד:ֵמאֶׁ ֵכֵ֣ ר יִמָּ ִ֧ י ֲאשֶׁ ִעְבִרָּ֜ יו הָּ ת־ָאִחֶּ֨ ּו ִאי֩ש אֶׁ ים ְתַַֽשְלחֵ֡ נִֵ֡ ַבע שָּ ֵ֣ ץ שֶׁ ֵקֵ֣

ת־ ּו אֶׁ א ִהטָ֖ י ְוֹלָ֥ ֙ם ֵאַלִַ֔ ֹוֵתיכֶׁ ּו ֲאבַֽ ְמע  ַֽ ְך ְוֹלא־שָּ ָ֑ י ֵמִַֽעמָּ ְפִשָ֖ ֹו חָּ ים ְוִשַלְחתָ֥ נִִַ֔ ש שָּ ְַֽד֙ך ֵשֵ֣ ֲַֽעבָּ ַֽםַו ם  טו:ָאזְנָּ בּו ַאתֶָּׁ֜ ש ֶּ֨ ַותָּ

ֹו יִת ֲאשֶׁ ַהיִ֗ י ַבַבַּ֕ נִַַ֔ ּו ְבִרי֙ת ְלפָּ הּו ַוִתְכְרת  יש ְלֵרֵעָ֑ ֹור ִאֵ֣ א ְדרָ֖ ָֹ֥ י ִלְקר ֙ר ְבֵעינִַַ֔ ת־ַהיָּשָּ ּו אֶׁ י ם ַוַתֲַֽעש  א ְשִמָ֖ ָ֥ ר־נְִקרָּ

ַֽיו לָּ ֹו אֲ  טז:עָּ תִַ֔ ת־ִשְפחָּ יש אֶׁ ת־ַעְבדֹ֙ו ְוִאֵ֣ יש אֶׁ בּו ִא  ִשִ֗ י ַותָּ ת־ְשִמִַ֔ ּו אֶׁ ֙בּ֙ו ַוְתַחְללֵ֣ ש  ם ַותָּ ָ֑ ים ְלנְַפשָּ ְפִשָ֖ ם חָּ ָ֥ ר־ִשַלְחתֶׁ שֶׁ

ֹות חַֽ ים ְוִלְשפָּ ִדָ֖ ֲַֽעבָּ ם ַל כִֶַׁ֔ ֹות לָּ ְַֽהיֵ֣ ם ִל ּו אֹתִַָּ֔ ֹור  יז:ַוִתְכְבשֵ֣ א ְדרִַ֔ ֵֹ֣ י ִלְקר ם ֵאַלִַ֔ ֵ֣ ֙ם ֹלַֽא־ְשַמְעתֶׁ ר יְהֹוָּ֒ה ַאתֶׁ ַֹֽה־ָאַמֵ֣ ֵכ֘ן כ לָּ

ם ְדרָּ֜  כֶֶּׁ֨ הּו ִהנְִנֵ֣י קֵֹר֩א לָּ יש ְלֵרֵעָ֑ יו ְוִאֵ֣ יש ְלָאִחָ֖ ֙ם ִאָ֥ ְתכֶׁ י אֶׁ ַַֽתִת  ב ְונָּ עִַָּ֔ ַֽרָּ ל־הָּ בֶׁר ְואֶׁ ֵ֣ ל־ַהדֶׁ ֙ב אֶׁ רֶׁ ל־ַהחֶׁ֙ ה אֶׁ ם־יְהֹוִָּ֗ ֹור נְא 

ה ֲַֽעוִַָּ֔ ה) ְלַז ֲַֽועִַָּ֔ ץ (כתיב ְלַז ַֽרֶׁ אָּ ֹות הָּ ל ַמְמְלכָ֥ ָֹ֖ ת־ יח:ְלכ ימּ֙ו אֶׁ ר ֹלַֽא־ֵהִק֙ י ֲאשֶׁ  ת־ְבִרִתִַ֔ ְבִרי֙ם אֶׁ ַֹֽ ע ים הָּ ֲַֽאנִָּשִ֗ ת־הָּ י אֶׁ ַַֽתִתֵ֣ ְונָּ

ית אֲ  י ַהְבִרִַ֔ יוִדְבֵרֵ֣ ַֽ רָּ ין ְבתָּ ּו ֵבָ֥ ַַֽעְברָ֖ יִם ַוַי ּו ִלְשנִַַ֔ ְַֽרתֵ֣ ר כָּ ֵ֣ גֶׁל֙ ֲאשֶׁ ֵע֙ ָ֑י הָּ נָּ ּו ְלפָּ ְַֽרתָ֖ ר כָּ ָ֥ ם  יט:שֶׁ ִִ֗ ַל ּושָּ י יְרַֽ ֵרֵ֣ ה ְושָּ י יְהּודָָּּ֜ ֵרֶּ֨ שָּ

ֵעַֽגֶׁל י הָּ ין ִבְתֵרָ֥ ים ֵבָ֖ ְבִרִַ֔ ֵֹ֣ ע ץ הָּ רֶׁ ָ֑ אָּ ם הָּ ל ַעֵ֣ ָֹ֖ ים ְוכ ֲהנִִַ֔ ַֽ ֵֹ֣ ִַֽרִסי֙ם ְוַהכ ם֙  כ:ַהסָּ י אֹותָּ ַַֽתִת  י ְונָּ ם ּוְבַיָ֖ד ְמַבְקֵשֵ֣ יְֵביהִֶַׁ֔ ַֹֽ  ְבַיֵ֣ד א

ץ ַֽרֶׁ אָּ ת הָּ ֱַֽהַמָ֥ יִם ּוְלבֶׁ ַמָ֖ ֹוף ַהשָּ ל ְלעָ֥ ֙ם ְלַמֲַֽאכִַָּ֔ תָּ ה נְִבלָּ ַֽיְתָּ  ם ְוהָּ ָ֑ ֵת֙ן  כא:נְַפשָּ יו אֶׁ רִָּ֗ ת־שָּ ה ְואֶׁ ַֽלְֶׁך־יְהּודָָּּ֜ הּו מֶׁ ת־ִצְדִקיֶָּּ֨ ְואֶׁ

ד ם ּוְביִַ֗ ָ֑ י נְַפשָּ ם ּוְבַיָ֖ד ְמַבְקֵשֵ֣ יְֵביהִֶַׁ֔ ַֹֽ ַֽם ְבַיֵ֣ד א ים ֵמֲַֽעֵליכֶׁ ַֽעִֹלָ֖ ל הָּ בִֶַׁ֔ לְֶׁך בָּ ֵ֣ ים  כב:ֵחיל מֶׁ בִֹתָּ֜ ֲַֽהִשֶַּֽ֨ ה ַו ם־יְהֹוִָּ֗ ה נְא  י ְמַצּוֶָּׁ֜ ִהַֽנְנִֶּ֨

ין ה ֵמֵאָ֥ ָ֖ מָּ ן ְשמָּ ֵתָ֥ ה אֶׁ ָ֛ י יְהּודָּ ֵרִ֧ ת־עָּ ש ְואֶׁ ֵאָ֑ הָּ בָּ ֵ֣ פ  ּוהָּ ּוְשרָּ דָ֖ יהָּ ּוְלכָּ לִֶַׁ֔ ּו עָּ יר ַהזֹא֙ת ְונְִלֲחמֵ֣ ִע  ל־הָּ  :יֵשַֽב אֶׁ

 ג"ליהו ירמ

ר כֹה כה ה ָאַמֵ֣ א יְהֹוִַָּ֔ י ִאם־ֹלָ֥ ם ְבִריִתָ֖ ֵ֣ יְלָּה יֹומָּ ָ֑ ֹות וָּלָּ קָ֛ יִם ח  ַמָ֥ ץ שָּ רֶׁ ָ֖ ְמִתי וָּאָּ ַֽ ֵַ֣רעגַ  כו :ֹלא־שָּ ֲעקֹוב ם־זֶׁ ְַֽ֠ ד ַי ִוֶּ֨ י ְודָּ  ַעְבִדָּ֜

ס ְמַאִ֗ ַחת אֶׁ ים ִמזְַרעֹו֙  ִמַק  ְשִלִַ֔ ַֹֽ ַָ֥רע מ ל־זֶׁ ם אֶׁ ָ֖ הָּ ק ַאְברָּ ֵ֣ ב יְִשחָּ ָֹ֑ ֲַֽעק יב ְוַי ִשָ֥ וב כתיב) ִכַֽי־אָּ ִשָ֥ ם( אָּ ָ֖ ת־ְשבּותָּ  אֶׁ

ַחְמִתַֽים  :ְוִרַֽ
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