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 קריאת הפטרה
 

 מ"ג יחזקאל

֖מּו  י ֵּֽלְׂ יִָכ יִת וְׂ ָרֵאל֙ ֶאת־ַהַבַּ֔ ם ַהֵגֵּ֤ד ֶאת־ֵבֵּֽית־יִשְׂ ה ֶבן־ָאָדָ֗ ֵּֽית׃ ֵמֲעֹוַאָתָּ֣ ִנ ֖דּו ֶאת־ָתכְׂ ם ּוָמֵּֽדְׂ נֵֹּֽוֵתיֶהֶ֑

ת יא ֵאָּ֣ ו וְׂ ֵָּֽכל־צּורָֹתַּ֡ יו וְׂ ֹוָבָאָּ֣ יו ּומֵּֽ ֹוָצָאַּ֡ ֹו ּומֵּֽ ּונָתַּ֡ כֵּֽ יִת ּותְׂ ת ַהַבַּ֡ ּו צּוַרָּ֣ ל ֲאֶשר־ָעשָ֗ ָֹּ֣ ֞מּו ִמכ לְׂ  וְִׂאֵּֽם־נִכְׂ

ֵעֵּֽ  ב לְׂ ֹ֖ ת ם ּוכְׂ ע אֹוָתַּ֔ ֹורָֹת֙ו הֹוַדָּ֣ ו וְָׂכל־תֵּֽ ּוָר֛תֹו ָכל־ֻחקָֹתי֩ו וְָׂכל־֨צּורָֹתֵּ֤ ֞רּו ֶאת־ָכל־צֵּֽ מְׂ ם וְׂיִשְׂ ינֵיֶהֶ֑

ּו אֹוָתֵּֽם׃  יו וְָׂעשׂ֥ יב ׀ ָסִבי֙ב  יבוְֶׂאת־ָכל־ֻחקָֹת֖ ָהר ָכל־גְֻׂב֞לֹו ָסִבֵּ֤ אש ָהָ֠ ָֹּ֣ יִת ַעל־ר ת ַהָבֶ֑ את תֹוַרָּ֣ ֹ֖ ז

ת ַהָבֵּֽיִת׃  את תֹוַרׂ֥ ֹ֖ ים ִהנֵה־ז ָדִשַּ֔ ֶדש ָקֵּֽ ָֹּ֣ ַח֙ ָבֵּֽ  יגק ֹות ַהִמזְֵׂב֨ ֶלה ִמדֵּ֤ ֵא֨ יק וְׂ ַפח וְֵׂח֨ ֶֹ֑ ה ָוט ה ַאָמ֖ ֹות ַאָמׂ֥ ַאמַּ֔

ֶז֖ה ַגׂ֥ב ַהִמזְֵׂבֵַּֽח׃  ד וְׂ ּה ָסִבי֙ב ֶזֶָּ֣רת ָהֵֶּֽאָחַּ֔ ָפָתֵּ֤ ּה ֶאל־שְׂ ַחב ּוגְׂבּוָל֨ ָֹ֗ ה וְַׂאָמה־ר ֶרץ  ידָהֵַּֽאָמָּ֜ יק ָהָאָּ֜ ּוֵמֵח֨

ת ּוֵמָהֵּֽ  ה ֶאָחֶ֑ ַחב ַאָמָּ֣ ֹ֖ ֹות וְׂר יִם ַאמַּ֔ ַתָּ֣ תֹונָ֙ה שְׂ ה ַהַתחְׂ ה ַהגְׂדֹוָל֙ה ַעד־ָהֲֵּֽעזָָרֵּ֤ ה ַעד־ָהֲֵּֽעזָָרֵּ֤ ַטנָָּ֜ ה ַהקְׂ ֲעזָָר֨

ַחב ָהֵַּֽאָמֵּֽה׃  ֹ֖ ֹות וְׂר ע ַאמַּ֔ ַבָּ֣ ַבֵּֽע׃  טוַארְׂ ָר֖נֹות ַארְׂ ָלה ַהקְׂ עְׂ ַמַּ֔ יל ּולְׂ ֹות ּוֵמָהֲֵּֽאִרֵאָּ֣ ע ַאמֶ֑ ַבָּ֣ ל ַארְׂ ֵא֖ ַהֵַּֽהרְׂ וְׂ

חַ  טז ֶֹ֑ ה ר ֵר֖ ים ֶעשְׂ ֵתׂ֥ ֶרְך ִבשְׂ ַֹּ֔ ֵר֙ה א ים ֶעשְׂ ֵתֵּ֤ יל שְׂ ָהֲֵּֽאִרֵאָ֗ ָבָעֵּֽיו׃ וְׂ ַעת רְׂ ַבׂ֥ ל ַארְׂ ה  יזב ָר֕בּוַע ֶא֖ ָהֲֵּֽעזָָר֞ וְׂ

י  ּה ֲחִצָּ֣ יב אֹוָתָּ֜ יָה וְַׂהגְׂבּול֩ ָסִב֨ ָבֶעֶ֑ ַעת רְׂ ַבָּ֣ ל ַארְׂ ַחב ֶא֖ ַֹּ֔ ֵר֙ה ר ע ֶעשְׂ ַבֵּ֤ ֶרְך בְַׂארְׂ ָֹ֗ ה א ֵרָּ֣ ע ֶעשְׂ ַבַּ֧ ַארְׂ

ֹות ָקִדֵּֽים׃ נׂ֥ הּו פְׂ יב ּוַמֲֵּֽעֹלֵת֖ ַהֵחֵּֽיק־ָלֵּּ֤ה ַאָמ֙ה ָסִבַּ֔ ה וְׂ ה ָאַמ֙ר ֲאדָֹנָּ֣י  יח ָהֵַּֽאָמָ֗ ֵֹּ֤ י ֶבן־ָאָד֙ם כ אֶמר ֵאַלָ֗ ָֹּ֣ ַוי

יו ָדֵּֽם׃  ק ָעָל֖ ֹׂ֥ ה וְִׂלזְׂר ֹות ָעָלי֙ו עֹוָלַּ֔ ַהֲֵּֽעלֵּ֤ ֹו לְׂ ֖יֹום ֵהָעֵּֽשֹותֶ֑ ַח בְׂ ֹות ַהִמזְֵׂבַּ֔ ֶלה ֻחקָּ֣ ה ֵאֵ֚ ה  יטיְׂהִוַּ֔ ֵַּֽתָתָּ֣ ָנ וְׂ

 ֹ ר ֹוק ַהקְׂ ַרע ָצדָּ֜ ר ֵה֩ם ִמזֶ֨ ם ֲאֶשָּ֣ ִויִַּ֡ ֲהִנָּ֣ים ַהלְׂ ֵֹּֽ ר ֶבן־ֶאל־ַהכ נִי ַפׂ֥ ֵתֶ֑ רְׂ ָשֵּֽ ה לְׂ ם ֲאדָֹנׂ֥י יְׂהִו֖ י נְֻׂא֛ ים ֵאַלָ֗ ִבָּ֣

ַחָטֵּֽאת׃  ר לְׂ ה וְֶׂאֵּֽל־ כָבָק֖ ֹות ָהֲֵּֽעזָָרַּ֔ ַב֙ע ִפנָּ֣ נָֹתי֙ו וְֶׂאל־ַארְׂ ע ַקרְׂ ַבֵּ֤ ה ַעל־ַארְׂ ַתָתָּ֜ נָ֨ ֹו וְׂ ָתָּ֣ ִמָדמָ֗ ֵַּֽקחְׂ ָל וְׂ

ָתֵּֽהּו׃  יב וְִׂחֵטאָתׂ֥ אֹו֖תֹו וְִׂכַפרְׂ ָלָּ֣  כאַהגְׂ֖בּול ָסִבֶ֑ יִת וְׂ ד ַהַבַּ֔ ַקָּ֣ ִמפְׂ ָרפֹ֙ו בְׂ את ּושְׂ ר ַהֵַּֽחָטֶ֑ ת ַהָפָּ֣ ָתַּ֔ ֵא֖ ַקחְׂ

ָדֵּֽש׃  ַח  כבִמ֖חּוץ ַלִמקְׂ אּ֙ו ֶאת־ַהִמזְֵׂבַּ֔ את וְִׂחטְׂ ַחָטֶ֑ ים לְׂ ִעיר־ִעִזׂ֥ים ָתִמ֖ יב שְׂ ִר֛ י ַתקְׂ ּוַביֹו֙ם ַהֵשנִַּ֔

֖אּו ַבָפֵּֽר׃  ר ִחטְׂ ֲֵּֽאֶשׂ֥ ֖ך ֵמֵַּֽחֵטֶ֑  כגַכ ֹותְׂ ַכלֵּֽ אן ָתִמֵּֽים׃בְׂ ֹ֖ יִל ִמן־ַהצ ַאׂ֥ ים וְׂ ר ָתִמַּ֔ ר ֶבן־ָבָקָּ֣ ִרי֙ב ַפָּ֣  א ַתקְׂ
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ֵּֽה׃  כד ֵּֽיהָו ה ַל ם עָֹל֖ ּו אֹוָת֛ ֶהֱֵּֽעלׂ֥ ַלח וְׂ ֲהִנֵּ֤ים ֲעֵליֶה֙ם ֶמַּ֔ ֵֹּֽ יכּו ַהכ ִל֨ ה וְִׂהשְׂ ֵנָּ֣י יְׂהָוֶ֑ ם ִלפְׂ ָת֖ ַרבְׂ  וְִׂהקְׂ

ֹום ּוַפַּ֧  כה את ַליֶ֑ ִעיר־ַחָט֖ ה שְׂ ים ַתֲֵּֽעֶשׂ֥ ת יִָמַּ֔ ַעָּ֣ ּו׃ ִשבְׂ ֲֵּֽעשֵּֽ ים ַי ִמיִמׂ֥ אן תְׂ ֹ֖ יִל ִמן־ַהצ ַאׂ֥ ר וְׂ  ר ֶבן־ָבָק֛

֖אּו יָָדֵּֽו׃  כו ֹו ּוִמלְׂ ִטֲֵּֽה֖רּו אֹתֶ֑ ַח וְׂ רּ֙ו ֶאת־ַהִמזְֵׂבַּ֔ ים יְַׂכפְׂ ת יִָמָ֗ ַעָּ֣ ָהיָ֩ה ַב֨יֹום  כזִשבְׂ ים  וְׂ ֵּֽיַכ֖לּו ֶאת־ַהיִָמֶ֑ ִו

ֲהִנֵּ֤ים ַעל־ ֵֹּֽ ֲֵּֽע֨שּו ַהכ לְָׂאה ַי י ָוָהָ֗ ִמינִָּ֜ ם ַהשְׂ ֶכַּ֔ אִתי ֶאתְׂ ם וְָׂרִצָּ֣ ֵמיֶכַּ֔ ֹוֵתיֶכ֙ם וְֶׂאת־ַשלְׂ ַח֙ ֶאת־עֹולֵּֽ ַהִמזְֵׂב֨

ֵּֽה׃ ם ֲאדָֹנׂ֥י יְׂהִו  נְֻׂא֖

 


