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ב ו השתרשות ופריחה ִאים֙ ַיְשֵרֵ֣ש ַיֲַֽעֹקֹ֔ ֵאֵ֑ל  ַהבָּ ח ִיְשרָּ ַרַ֖ יץ ּופָּ ִצִ֥  יָּ
ה׃  ַֽ ל ְתנּובָּ ּו ְפֵני־ֵתֵבַ֖ ְלאִ֥ ַֽ  {פ}ּומָּ

 
 

ישראל ייענש ]
 ["במידה"

ֵ֑הּו ז ג׃  ַהְכַמַכִ֥ת ַמֵכַ֖הּו ִהכָּ ַֽ ַ֖יו ֹהרָּ ֶרג ֲהֻרגָּ  ִאם־ְכֶהִ֥
ֵּ֣ה ְתִריֶבֵ֑נָּה ח ה ְבַשְלחָּ ַ֖ ים׃  ְבַסאְסאָּ ִדַֽ ה ְביִֹ֥ום קָּ ַ֖ שָּ ֹו ַהקָּ ָ֛ה ְברּוחִ֥ גָּ  הָּ

 
 

ביטול ב –הכפרה 
 ז"ע

ב ט ן־ַיֲעֹקֹ֔ ן ְבזֹאת֙ ְיֻכַפֵ֣ר ֲעֹוַֹֽ ֵכֵ֗ ה   לָּ ֹו  ְוֶזֶ֕ אתֵ֑ ר ַחטָּ ִסֵ֣ י הָּ ל־ְפִרַ֖  כָּ
ֹו ל־ַאבְ  ְבשּומֵ֣ ֹות ׀ כָּ צֹ֔ ַח ְכַאְבֵני־ִגר֙ ְמֻנפָּ ֵ֣י ִמְזֵבֵ֗  ֵנ

ים׃ ִנַֽ ים ְוַחמָּ מּו ֲאֵשִרַ֖ ֻקִ֥ א־יָּ ַֹֽ  ל
ד י  ֹ֔ דָּ ה֙ בָּ י ִעִ֤יר ְבצּורָּ ה   ִכֵ֣ ֶוֶ֕ ֵ֑ר  נָּ ַ֖ב ַכִמְדבָּ ִ֥ח ְוֶנֱַֽעזָּ  ְמֻשלָּ

׃ יהָּ ִ֥ה ְסִעֶפַֽ ץ ְוִכלָּ ַ֖ ם ִיְרבָּ ִ֥ ֵ֣ם ִיְרֶעִ֥ה ֵעֶָ֛גל ְושָּ  שָּ
ּה֙ תִ  יא ש ְקִצירָּ ְרנָּהִביֹבִ֤ ַבֹ֔ ים  שָּ ִשֶ֕ ֵּ֑ה  נָּ ֹות אֹותָּ ֹות ְמִאירֵ֣ אַ֖  בָּ

ּוא א ַעם־ִבינֹות֙ הֹ֔ ִֹ֤ י ל  ִכֵ֣
הּו א־ְיַרֲחֶמֵ֣נּו ֹעֵשֹ֔ ַֹֽ א ְיֻחֶנַֽנּו׃   ַעל־ֵכן֙ ל ִֹ֥ ֹו ל ְצרַ֖  {פ}ְוֹיַֽ

 
 

, קיבוץ גלויות
 והשיבה לארץ

ּוא יב יָּה֙ ַביֵֹ֣ום ַההֹ֔ ֶלת ַהנָּ   ְוהָּ ָ֛ה ִמִשֹבִ֥ ט ְיהוָּ ִיםַיְחֹבֹּ֧ ֵ֑ ֵַ֣חל ִמְצרָּ ר ַעד־ַנ ַ֖  הָּ
ל׃  ֵאַֽ ד ְבֵנִ֥י ִיְשרָּ ַ֖ ד ֶאחָּ ּו ְלַאַחִ֥  {פ}ְוַאֶתֹּ֧ם ְתֻלְקטָ֛

ֵ֣ה יג יָּ ּוא ְוהָּ ֵ֣ר גָּדֹול֒   ׀ ַביֵֹ֣ום ַההֵ֗ ַקע֮ ְבשֹופָּ  ִיתָּ
אּו  ּור ּובֵָּ֗ ְבִדים֙ ְבֶאֵֶ֣רץ ַאשֹ֔ ֹאַֽ ִֵ֑ים  הָּ ים ְבֶאֵֶ֣רץ ִמְצרָּ ִחַ֖  ְוַהִנדָּ

ּו  ֲחוֹּ֧ ִם׃ ְוִהְשַתַֽ ַֽ לָּ ּושָּ ֶדש ִבירַֽ ר ַהֹקַ֖ ָ֛ה ְבַהִ֥ יהוָּ  {פ}ַלַֽ
  פרק כח

  אפריםל

ִים א ,חטאיו י ֶאְפַרֹ֔ ֹוי ֲעֶטִֶ֤רת ֵגאּות֙ ִשֹכֵרֵ֣ ֹו  הֵ֗ י ִתְפַאְרתֵ֑ ל ְצִבֵ֣ יץ ֹנֵבַ֖  ְוִצִ֥
ִַָֽֽין׃ ּוֵמי יָּ ִנַ֖ים ֲהלִ֥ אש ֵגַֽיא־ְשמָּ ִֹ֥  ֲאֶשָ֛ר ַעל־ר

ועונשו בידי כובש 
 זר

ִ֤ק וְ  ב זָּ ה חָּ יִהֵנֵּ֨ אֹדנָֹּ֔ ֶטב  ַאִמץ֙ ַלַֽ ֵ֑ ד ַשֵַ֣ער קָּ ַ֖ רָּ ִֶָֽ֥רם בָּ  ְכֶז
ַֽד׃ ֶרץ ְביָּ ַ֖ אָּ ים ִהִנִ֥יַח לָּ ְטִפָ֛ ים ֹשַֽ ֶזֶרם ַמִֵ֣ים ַכִביִרִ֥  ְכְּ֠

ַמְֵ֑סנָּה ג רָּ ִים׃  ְבַרְגַלִַ֖ים ֵתַֽ ַֽ י ֶאְפרָּ ּות ִשכֹוֵרִ֥ ֶרת ֵגאַ֖  ֲעֶטִ֥
ֹו ד י ִתְפַאְרתֹ֔ ה ִציַצִ֤ת ֹנֵבל֙ ְצִבֵ֣ ְיתָָּ֜ הֵָּּ֨ ֵ֑יםֲאֶשִ֥   ְוַֽ ִנ ֵ֣יא ְשמָּ אש ֵג ַֹ֖  ר ַעל־ר
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ִיץ  ּה֙ ְבֶטֵֶ֣רם ַקֹ֔  ְכִבכּורָּ
ּה ֹרֶאה֙ אֹותָֹּ֔ ַֽ ר ִיְרֶאִ֤ה הָּ נָּה׃   ֲאֶשֵּ֨ ֶעַֽ ֹו ִיְבלָּ ּה ְבַכפַ֖ ִ֥  {ס}ְבעֹודָּ

 
 

  [יהודה]לשאר העם 

יש תקווה לשאר 
 ...העם 

ּוא  ה  ַביֵֹ֣ום ַההֵ֗
ֹות אֹ֔ ֵ֣ה ְצבָּ ְהֶיה֙ ְיהוָּ י  ִיַֽ ֲעֶטֵֶ֣רת ְצִבֹ֔ ֵ֑ה  ַלַֽ רָּ ת ִתְפאָּ ֹו׃  ְוִלְצִפיַרַ֖ ר ַעמַֽ ַ֖  ִלְשאָּ

ֵ֑ט ו ּוַח ִמְשפָּ  ּוְלרַ֖
ט ה  ַליֹוֵשב֙ ַעל־ַהִמְשפָֹּ֔ ֹ֔ ְגבּורָּ ה׃   ְוִלֵּ֨ ְערָּ ַֽ ה שָּ ַ֖ מָּ י ִמְלחָּ  {ס}ְמִשיֵבִ֥

גם הם אבל ... 
 חטאו

ּו ז גֹ֔ ִֵַּ֣֣ין שָּ ֶלה֙ ַבַי ּו   ְוַגם־ֵאֵּ֨ עֵ֑ ַ֖ר תָּ  ּוַבֵשכָּ
ִביא֩ שָּ  רֹכֵהֵ֣ן ְונָּ ּו ַבֵשכָָּ֜ ִין   גֵּ֨ ּו ִמן־ַהַיֵ֗  ִנְבְלעֵ֣

ר עּו֙ ִמן־ַהֵשכָֹּ֔ ה  תָּ ֹרֶאֹ֔ ַֽ גּו֙ בָּ ַֽה׃  שָּ ּו ְפִליִליָּ קַ֖  פָּ
ֹות ח נֹ֔ ל־ֻשְלחָּ ִּ֚י כָּ ֵ֑ה  ִכ יא ֹצאָּ ּו ִקֵ֣ ְלאַ֖ ַֽ ֹום׃   מָּ קַֽ י מָּ  {פ}ְבִלַ֖

ה ט  ֵ֑ה  ֶאת־ִמי֙ יֹוֶרֵ֣ה ֵדעָֹּ֔ ין ְשמּועָּ ִבֵ֣ י יָּ  ְוֶאת־ִמַ֖
חָּ  בְגמּוֵלי֙ ֵמַֽ ִים׃  לָֹּ֔ ַֽ דָּ י ִמשָּ  ַעִתיֵקַ֖

ו י צָֹּ֔ ו֙ ַצֵ֣ו לָּ צָּ י ַצִ֤ו לָּ ו  ִכֵ֣ ֵ֑ קָּ ו לָּ ו ַקֵ֣ ַ֖ קָּ ו לָּ ם׃  ַקִ֥ ַֽ ם ְזֵעִ֥יר שָּ ַ֖  ְזֵעִ֥יר שָּ
ה  יא פָֹּ֔ ֵ֣י שָּ ֲעֵג ִּ֚י ְבַלַֽ ֹון ַאֶחֵֶ֑רת ִכ שַ֖ ִ֥ם ַהֶזַֽה׃  ּוְבלָּ עָּ ר ֶאל־הָּ  ְיַדֵבַ֖
ם ֲאֶשֵ֣ר יב ַמֵ֣ר ֲאֵליֶהֵ֗  ׀ אָּ

 ֵ֣ ִנ ה֙ הָּ ִֹ֤את ַהְמנּוחָּ ףז ֵיֹ֔ עָּ ֵ֑ה  יחּו ֶלַֽ ַֹ֖את ַהַמְרֵגעָּ ֹוַע׃   ְוז ּוא ְשמַֽ בַ֖ א אָּ ִֹ֥  ְול
ה  יג  ם ְדַבר־ְיהוֵָּ֗ ֶהָ֜ ה לָּ יֵָּּ֨  ְוהָּ

ו֙  צָּ ו ַצִ֤ו לָּ צָָּ֞ ו ַצֵ֣ו לָּ קָֹּ֔ ו לָּ ו֙ ַקֵ֣ קָּ ו לָּ ֵ֑ם   ַקִ֤ ֵ֣יר שָּ ם ְזֵע ַ֖  ְזֵעִ֥יר שָּ
רּו חֹור֙ ְוִנְשבָֹּ֔ ּו אָּ ְשלִ֤ ַֽ ּו ְוכָּ ַען ֵיְַֽלכָ֜ ּו וְ   ְלַמֵּ֨ ֹוְקשַ֖ דּו׃ ְונַֽ ַֽ  {פ}ִנְלכָּ

  פרק כט

 נחמה לעתיד
 לכלל ישראל

ן כב ֵכֵ֗  לָּ

לא  יעקב ,בעתיד
 יבוש בצאצאיו

ה֙ ֶאל־ֵבֵ֣ית ַמִ֤ר ְיהוָּ ה־אָּ ב ֹכַֽ ֵ֑ם   ַיֲַֽעֹקֹ֔ הָּ ה ֶאת־ַאְברָּ ַ֖ דָּ ר פָּ  ֲאֶשִ֥
ב ִ֤ה ֵיבֹוש֙ ַיֲַֽעֹקֹ֔ א־ַעתָּ ַֹֽ א  ל ִֹ֥ ַֽרּו׃ ְול ִ֥יו ֶיֱחוָּ נָּ ה פָּ ַ֖  ַעתָּ

ָ֞  כג דָּ י ִבְרֹאתֹו ְילָּ ֹוִכֵ֣ י ְבִקְרבַ֖ ַדָ֛ ה יָּ י  יו ַמֲעֵשִ֥ ּו ְשִמֵ֑ ישַֽ  ַיְקִדֵ֣
ב ֹוש ַיֲַֽעֹקֹ֔ ישּו֙ ֶאת־ְקדֵ֣ י  ְוִהְקִדֵּ֨ יצּו׃ ְוֶאת־ֱאֹלֵהִ֥ ל ַיֲעִרַֽ ֵאַ֖  ִיְשרָּ

 
-------  מים ההפטרהיכאן מסי --------

 :והפרק מסתיים בפסוק הבא

יָנה-ֵעיּוְתְ עְוָיְדְ כד  ְלמְְְְ,רּוַחְבִּ יםְיִּ ְגנִּ ַקחְ׃-דּוְורו   {ס}ְל ֶֽ
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 כמנהג הספרדים שמות' פרהפטרת 

 [מטות' והיא גם הפטרת פר] ג,ב –א ,ירמיהו א

 

 תחילת נבואתו של ירמיהו פרק א
  

רמיהו ותקופת י
 והינבא

ֵ֑הּו  א ַ֖הּו ֶבן־ִחְלִקיָּ י ִיְרְמיָּ   ִדְבֵרִ֥
ֹות  ֲענָּתֹ֔ ֲהִנים֙ ֲאֶשֵ֣ר ַבַֽ ן׃ ִמן־ַהֹכַֽ ִמַֽ ֶרץ ִבְניָּ  ְבֶאַ֖

יו  ב ה֙ ֵאלָֹּ֔ ִ֤ה ְדַבר־ְיהוָּ יָּ ר הָּ ֵ֑ה  ֲאֶשֵּ֨ ֹון ֶמֵֶ֣לְך ְיהּודָּ מַ֖ ִ֥הּו ֶבן־אָּ אִשיָּ ַֹֽ ִביֵמָ֛י י
ֹו׃ ְלכַֽ ַ֖ה ְלמָּ נָּ ה שָּ  ִבְשֹלש־ֶעְשֵרִ֥

ה  ג ֹ֔ הּו֙ ֶמֵֶ֣לְך ְיהּודָּ אִשיֵָּּ֨ ַֹֽ ים ֶבן־י ִקִ֤ ֹויָּ י ְיהַֽ י ִביֵמֵּ֨  ַוְיִהֵ֗
ה  נָֹּ֔ ֵ֑ה ְלִצְדקִ  ַעד־ֹתם֙ ַעְשֵתֵ֣י ֶעְשֵרֵ֣ה שָּ ַ֖הּו ֶמֵֶ֣לְך ְיהּודָּ אִשיָּ ַֹֽ ִ֥הּו ֶבן־י  יָּ

י׃  ֲחִמיִשַֽ ֶדש ַהַֽ ִם ַבֹחִ֥ ַלַ֖ ּושָּ ֹות ְירַֽ  {פ}ַעד־ְגלִ֥
 

 

  ההקדשה לנביא

ר׃ ד 'דבר ה י ֵלאֹמַֽ ַ֖ה ֵאַלִ֥ י ְדַבר־ְיהוָּ  ַוְיִהִ֥
ֶרם  ה ְרךִ֤  (אצורך)ְבֶטֵּ֨ ֶטן֙  ֶאצָּ יך  ַבֶבֵּ֨  ְיַדְעִתֹ֔

חֶ  א ֵמֶרַ֖ יך ּוְבֶטֶָ֛רם ֵתֵצִ֥ יך׃  ם ִהְקַדְשִתֵ֑ ם ְנַתִתַֽ יא ַלגֹוִיַ֖ ִבִ֥  נָּ
 הירתעות 

ִכי] ֹנַֽ ר  ו [ַנַַ֖ער אָּ ַֹֽאַמֵ֗   וָּ
ה ֵ֣י ְיהִוֹ֔ ּה֙ ֲאֹדנָּ ְעִתי ַדֵבֵ֑ר  ֲאהָּ ַדַ֖ א־יָּ ַֹֽ ִכי׃    ִהֵנִ֥ה ל ֹנַֽ  {ס}ִכי־ַנַַ֖ער אָּ

י  ז :'ה ה֙ ֵאַלֹ֔ ִֹ֤אֶמר ְיהוָּ  ַוי
ִכי  ֹנֵ֑ ֵַ֣ער אָּ ר ַנ  ַאל־תֹאַמַ֖

י ַעַֽ  ְך ִכְּ֠ ֲחך֙ ֵתֵלֹ֔ ְשלָּ ל־ֲאֶשִ֤ר ֶאַֽ ר׃ ל־כָּ ר ֲאַצְּוךַ֖ ְתַדֵבַֽ ל־ֲאֶשִ֥  ְוֵאָ֛ת כָּ

א" ַ֖  "ַאל־ִתירָּ
א ִמְפֵניֶהֵ֑ם ח ַ֖ י־ִאְתךִ֥ ֲאִנָ֛י ְלַהִצֶלַ֖ך    ַאל־ִתירָּ ַֽה׃ ִכַֽ  ְנֻאם־ְיהוָּ

ֹו  ט  י  ַוִיְשַלִ֤ח ְיהוָּה֙ ֶאת־יָּדֹ֔ ִֹ֤אֶמר ְיהוָּ   ַוַיַגַ֖ע ַעל־ִפֵ֑ יַוי   ה֙ ֵאַלֹ֔
יך׃ י ְבִפַֽ ַרַ֖ ִתי ְדבָּ ַתִ֥ ָ֛ה נָּ  ִהֵנ

יך י ה ִהְפַקְדִתֵ֣ ה  ְרֵאָ֞ ֹות  ׀ ַהיֵֹ֣ום ַהֶזֵ֗ כֹ֔  ַעל־ַהגֹוִים֙ ְוַעל־ַהַמְמלָּ
ֹוץ  ֹוש ְוִלְנתַ֖ ֹוס  ִלְנתִ֥ ֲהרֵ֑ יד ְוַלַֽ ֲאִבֵ֣ ֹוַע׃   ּוְלַהַֽ  {פ}ִלְבנַֹ֖ות ְוִלְנטַֽ

 
 

  החזיונות

י ְדַבר יא מקל שקד. 1 ר ַוְיִהִ֤ ה֙ ֵאַלֵ֣י ֵלאֹמֹ֔  ־ְיהוָּ
ֵ֑הּו   ה ִיְרְמיָּ ה ֹרֶאַ֖ ִ֥ ה־ַאתָּ  מָּ

ר  ַֹֽאַמֶ֕ ה׃ וָּ י ֹרֶאַֽ ד ֲאִנִ֥ ֵקַ֖ ל שָּ  ַמֵקִ֥
י יב :ומשמעותו ָ֛ה ֵאַלַ֖ ֹֹּ֧אֶמר ְיהוָּ  ַוי

ֹות   ֹו׃  ֵהיַטְֵ֣בתָּ ִלְראֵ֑ ֲעֹשתַֽ י ַלַֽ ִרַ֖ ד ֲאִנָ֛י ַעל־ְדבָּ י־ֹשֵקִ֥  {ס}ִכַֽ
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ִ֤ה יג סיר נפוח. 2 י ְדַבר־ְיהוָּ ר  ַוְיִהֵּ֨ ֵ֣ית ֵלאֹמֹ֔   ׀ ֵאַלי֙ ֵשִנ
ה ֹרֶאֵ֑ה  ַ֖ ה ַאתָּ ִ֥  מָּ

ר  ַֹֽאַמֵ֗ ה  וָּ ֵ֣י ֹרֶאֹ֔ ּוַח֙ ֲאִנ יר נָּפֵּ֨ ֹונָּה׃ ִסִ֤ פַֽ ַ֖יו ִמְפֵנִ֥י צָּ נָּ  ּופָּ
 

ֵ֑י יד ַ֖ה ֵאלָּ ִֹ֥אֶמר ְיהוָּ  ַוי
ה  :ומשמעותו עָֹּ֔ רָּ ַֽ ַתֵ֣ח הָּ פֹון֙ ִתפָּ ֶרץ׃ ִמצָּ ַֽ אָּ י הָּ ְשֵבַ֖ ל־ֹיַֽ  ַעִ֥ל כָּ

י טו א  ִכֵ֣ ֵ֣י ֹקֵרֵ֗ ֵ֑ה ׀ ִהְנִנ ֹונָּה ְנֻאם־ְיהוָּ פַ֖ ֹות צָּ ֹות ַמְמְלכִ֥ ל־ִמְשְפחָ֛ ַֽ  ְלכָּ
ֹו ֶפֵַ֣תח יש ִכְסאָ֜ ְתנּו֩ ִאֵּ֨ נָּ אּו ְוַֽ ם  ּובָָּ֡ ִֵ֗ ַל ּושָּ ֲעֵרֵ֣י ְירַֽ  ׀ ַשַֽ

יב  ִבֹ֔ ֙ סָּ יהָּ ֹוֹמֶתֵּ֨ ל־חַֽ ה׃ ְוַעִ֤ל כָּ ַֽ י ְיהּודָּ ֵרִ֥ ל־עָּ  ְוַעַ֖ל כָּ
ם  טז ַטי֙ אֹותָֹּ֔ י ִמְשפָּ ֵ֑ ְוִדַבְרִתִ֤ תָּ עָּ ַֽ ל־רָּ  ם ַעַ֖ל כָּ

ּוִני  ים  ֲאֶשֵ֣ר ֲעזָּבֵ֗ ים ֲאֵחִרֹ֔ אֹלִהֵ֣ ְָֽיַקְטרּו֙ ֵלַֽ ם׃ ַוַֽ י ְיֵדיֶהַֽ ֲעֵשִ֥ ּו ְלַמַֽ ְשַתֲחוַ֖  ַוִיַֽ
 

 

השליחות למנהיגי 
 יהודה ולעם הארץ

 

יך  יז  ְתֶנֹ֔ ה֙ ֶתְאֹזֵ֣ר מָּ   ְוַאתָּ
ם  ֵ֣ ֲאֵליֶהֹ֔ ֙ ְוִדַבְרתָּ ֵַּ֑֣ךָּ  ְוַקְמתָּ י ֲאַצֶּו ֹנִכַ֖ ַֽ ר אָּ ל־ֲאֶשִ֥  ֵאָ֛ת כָּ

ם  ם׃ ַאל־ֵתַחת֙ ִמְפֵניֶהֹ֔ ן־ֲאִחְתךַ֖ ִלְפֵניֶהַֽ  ֶפַֽ
ֹום  יח יך ַהיֵ֗ ֹּ֧ה ְנַתִתֵ֣ י ִהֵנ ֲאִנָ֞  ַוַֽ

ֵֶ֑רץ אָּ ל־הָּ ֶשת ַעל־כָּ ֹות ְנֹחַ֖ ָ֛ל ּוְלֹחמִ֥ ּוד ַבְרֶז ר ּוְלַעמִ֥ יר ִמְבצָָּ֜  ְלִעֵּ֨
יהָּ  ֶרֹ֔ ה֙ ְלשָּ ֶרץ׃ ְלַמְלֵכִ֤י ְיהּודָּ ַֽ אָּ ֲהֶנַ֖יהָּ ּוְלַעִ֥ם הָּ  ְלֹכַֽ

ְֵ֑ך ְוִנְלחֲ  יט ּו ֵאֶלַ֖יך ְולֹא־יֵּ֣וְכלּו לָּ ַ֖ה   מִ֥ י־ִאְתךִ֥ ֲאִנָ֛י ְנֻאם־ְיהוָּ ִכַֽ
ך׃  {פ}ְלַהִציֶלַֽ

ר׃ א פרק ב י ֵלאֹמַֽ ַ֖ה ֵאַלִ֥ י ְדַבר־ְיהוָּ  ַוְיִהִ֥
קריאת נחמה 

 לירושלים
ר ב ם ֵלאֹמֵ֗ ִָ֜ ַל ּושָּ י ְירַֽ ְזֵנֵּ֨ ֩ ְבאָּ אתָּ רָּ ַֽ ְך ְוקָּ ֹלָ֡  הָּ

ה  ַמֵ֣ר ְיהוָֹּ֔  ֹכִּ֚ה אָּ
ְך֙  ִיְך  זַָּכְִ֤רִתי לָּ ִֵ֑יְך ֶחֵֶ֣סד ְנעּוַרֹ֔ ּוֹלתָּ ת ְכלַֽ ֲהַבַ֖  ַאַֽ

ר  ֲחַרי֙ ַבִמְדבָֹּ֔ ה׃ ֶלְכֵתְִ֤ך ַאַֽ ַֽ א ְזרּועָּ ִֹ֥ ֶרץ ל  ְבֶאַ֖
ה ג  יהוָֹּ֔ ֵאל֙ ַלַֽ ֶדש ִיְשרָּ ה  ֹקִ֤ ֹתֵ֑ ּואָּ ית ְתבַֽ  ֵראִשַ֖

מּו  ֵ֣יו ֶיְאשָֹּ֔ ל־ֹאְכלָּ ם  כָּ א ֲאֵליֶהַ֖ ִֹ֥ ב ָ֛ה תָּ עָּ ַֽה׃  רָּ  {פ}ְנֻאם־ְיהוָּ
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 יםתימנכמנהג ה מותש' פרהפטרת 

 יד – א,טז יחזקאל

 .תשובהה -ולבסוף , העונש שיבוא עליו, 'העם בה בגידת', י ה"ע וטיפוח, עם ישראל בין הגוייםלידת  :בפרק טזהנבואה 

בין  עם ישראלשל  מקורו :[יד-פסוקים א] בהפטרתנו 
 'י ה"ע ווטיפוח צואימוו, הגויים

י לֵ  א  ַ֖ה ֵאַלִ֥ י ְדַבר־ְיהוָּ ר׃ ַוְיִהִ֥  אֹמַֽ

, פניה לירושלים
 במובן עם ישראל

ם  ב ֶ֕ דָּ ׃ ֶבן־אָּ יהָּ ֹוֲעֹבֶתַֽ ִם ֶאת־תַֽ ַלַ֖ ּושָּ ע ֶאת־ְירַֽ  הֹוַדִ֥
ַמְרתָָּ֞  ג ַֽ ִ֤י ְיהִוה֙  ְואָּ ר ֲאֹדנָּ ַמֵּ֨ ה־אָּ ם ֹכַֽ ִֹ֔ ַל ּושָּ   ִלירֵ֣

 
 

ֵ֑י  האומללה ילדותך ְכַנֲעִנ ֶרץ ַהַֽ ִיְך ֵמֶאַ֖ ְלֹדַתֹ֔ ִיְך֙ ּוֹמֵ֣ ֹרַתֵּ֨ אֱ  ְמֹכַֽ ַֽ יְך הָּ ִבִ֥ ית׃אָּ ְך ִחִתַֽ י ְוִאֵמִ֥  ֹמִרַ֖

ְך  ד בהולדתך וזנחתה ֵרֹ֔ ַרֵ֣ת שָּ א־כָּ ַֹֽ ְך֙ ל ֹום הּוֶלִֶ֤דת אֹותָּ ִיְך ְביֵּ֨ ֹוְלדֹוַתֵ֗  ּומַֽ
ְצְת ְלִמְשִעֵ֑י  א־ֻרַחַ֖ ַֹֽ ִים ל ַחְת  ּוְבַמִ֥ א ֻהְמַלֹ֔ ֵֹ֣ ַח֙ ל ְמֵלֵּ֨ ְלְת׃ ְוהָּ ַֽ א ֻחתָּ ִֹ֥ ל ל ְחֵתַ֖  ְוהָּ

 חמלאף אחד לא 
 עליך

ה עָּ  ה סָּ ִֵ֑יְך לֹא־חֵָּּ֨ לָּ ֵ֣ה עָּ ֶלה ְלֻחְמלָּ ת ֵמֵאַ֖ ְָ֛ך ַאַחִ֥ ֹות לָּ ֲעשִ֥ ִין ַלַֽ ִיְך ַעֵ֗  ַלָ֜
ְך  ַעל ַנְפֵשֹ֔ ֶדה֙ ְבֹגֵ֣ ִ֤י ַהשָּ י ֶאל־ְפֵנ ֻתְשְלִכָ֞ ְך׃ ַוַֽ ַֽ  ְביַֹ֖ום ֻהֶלִֶ֥דת ֹאתָּ

 
 

 את העםלקח ' ה
 תחת חסותו

 

 
 

ְך ו ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִיְך ֶאְרֵאֹ֔ ַֽ ִיְך֙ וָּ ַלֵּ֨ ר עָּ ֱעֹבִ֤ ֶאַֽ ִֵ֑יְך וָּ מָּ ֶסת ְבדָּ  ִמְתבֹוֶסַ֖

ְּבָדַמִיְך  ָוֹאַמר ָלְך
    ֲחִיי

י ַמִֵ֣יְך ֲחִיֹ֔ ְך֙ ְבדָּ ַמר לָּ ֹאִ֤ י׃   וָּ ִיְך ֲחִיַֽ ַמִ֥ ְַ֖ך ְבדָּ ַמר לָּ ֹאִ֥  וָּ
 

 

 ְוַאְת ֵעֹרם ְוֶעְרָיה

יְך  ז ֶדה֙ ְנַתִתֹ֔ ה ְכֶצִַ֤מח ַהשָּ בֵָּ֗ י  ְרבָּ ִתְגְדִלֹ֔ ִאי ַבַֽ  ַוִתְרִבי֙ ַוַֽ ֹבַ֖ ִיֵ֑ים ַותָּ י ֲעדָּ ֲעִדֵ֣
חַ  ֵרְֵ֣ך ִצֵמֹ֔ נּו֙ ּוְשעָּ ֹכֵּ֨ ִים נָּ ַדִ֤ ַֽה׃   שָּ ם ְוֶעְריָּ ְת ֵעֹרִ֥  ְוַאַ֖

 
 

ים ח ִעֵתְך ֵעת ֹדִדים ֵ֣ת ֹדִדֹ֔ ִ֤ה ִעֵתְך֙ ֵע ְך ְוִהֵנ ֶאְרֵאֵ֗ ַֽ ִיְך וָּ ַלָ֜ ר עָּ ֱעֹבֵּ֨ ֶאַֽ  וָּ

ָוֶאְפֹרׂש ְכָנִפי 
ִיְך    ָעַלִיְך ַלֹ֔ ִפי֙ עָּ ש ְכנָּ ֶַֽאְפֹרִ֤ ֲאכַ  וָּ ַֽ ֵתְֵ֑ך וָּ ה ֶעְרוָּ  ֶסַ֖

ָוָאבֹוא ִבְבִרית 
  ֹאָתְך 

ְך  ית ֹאתֵָּ֗ ֹוא ִבְבִרָ֜ בֵּ֨ ַֽאָּ ְך וָּ ע לְָּּ֠ ֵַ֣בַֽ ֶַֽאשָּ ִ֥י ְיהִוַ֖ה וָּ י׃  ְנֻאָ֛ם ֲאֹדנָּ ְהִיי־ִלַֽ  ַוִתַֽ
בך טיפלתי 

 : וטיפחתי אותך

, רחצתיך
  הלבשתיך

הערפתי עליך ו
 תכשיטים

ִים ט ֵצְֵ֣ך ַבַמֹ֔ ֶאְרחָּ ַֽ ִיְך  וָּ ַמַ֖ ף דָּ ֶאְשֹטִ֥ ַֽ ִֵ֑יְך  וָּ לָּ עָּ ֶמן׃  ֵמַֽ ַֽ ֲאֻסֵכְַ֖ך ַבשָּ ַֽ  וָּ
ה י ַאְלִביֵשְֵ֣ך ִרְקמָֹּ֔ ַֽ ֵַ֑חש  וָּ ֶאְנֲעֵלְַ֖ך תָּ ַֽ ש  וָּ ֶאְחְבֵשְֵ֣ך ַבֵשֹ֔ ַֽ ִשי׃   וָּ ְך ֶמַֽ ֲאַכֵסַ֖  ַוַֽ
ִֵ֑די יא ְך ֶע ֶאְעֵדַ֖ ַֽ ִיְך  וָּ ַדֹ֔ ִ֤ה ְצִמיִדים֙ ַעל־יָּ ֶאְתנָּ ַֽ יד ַעל־ְגרֹוֵנְַָֽֽך׃   וָּ ִבַ֖  ְורָּ
ן יב ִֶ֥אֵתַֽ ְך וָּ ֶזם֙ ַעל־ַאֵפֹ֔ ִֵַּ֑֣יְך   ֶנֵּ֨ ְזנָּ ים ַעל־אָּ ֲעִגיִלַ֖ ְך׃  ַוַֽ ֶרת ְברֹאֵשַֽ ֶרת ִתְפֶאַ֖ ֲעֶטִ֥  ַוַֽ
ֶסף ּוַמְלבּוֵשְך֙  יג ֶכֵ֗ ֵ֣ב וָּ י זָּהָּ ה  (ששי)ַוַתְעִדָ֞ ִשי֙ ְוִרְקמָֹּ֔ ֶמֵּ֨  ֵשִ֤ש וָּ

ֶמן  ֶשַ֖ ֶלת ּוְדַבָ֛ש וָּ ְֵ֑לְת  (אכלתי)ֹסֹּ֧ כָּ  אָּ
ד ד ְמֹאֹ֔ יִפי֙ ִבְמֹאֵ֣ ה׃ ַוַֽ   ַוִתֵּ֨ ַֽ י ִלְמלּוכָּ  ִתְצְלִחַ֖

ַוֵיֵצא ָלְך ֵשם 
  ַּבּגֹוִים ְּבָיְפֵיְך 

ְֵַּ֑֣ך  יד ְִ֥ך ֵשָ֛ם ַבגֹוִיַ֖ם ְביְָּפֵי ֵצא לָּ י ַוֵיֵּ֨ ִיְך ִכֵ֣ ַלֹ֔ ִרי֙ ֲאֶשר־ַשְֵ֣מִתי עָּ ֲהדָּ ּוא ַבַֽ ִלֵ֣יל הֵ֗  ׀ כָּ
ה׃  ִ֥י ְיהִוַֽ ם ֲאֹדנָּ  ְנֻאַ֖
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 הפטרת וארא
 מתחילים בפסוק כד והתימנים.  סוף פרק כט –כה ,אל כחיחזק :כל המנהגים פרט לתימנים

   

 --התימנים מתחילים כאן  -- 

סיום הנבואה 
על  –הקודמת 

 מפלת צידון
  

ב  כד ֹוץ ַמְכִאִ֔ ֹון ַמְמִאיר֙ ְוקֵ֣ ל ִסלּ֤ ה ֜עֹוד ְלֵבֵ֣ית ִיְׂשָרֵאֵ֗ א־ִיְהֶיֶ֨ ֹֹֽ  ְול
ים אֹוָתָ֑ם  ם ַהָשאִטִ֖ יֹבָתִ֔ ּו ִכ   ִמֹכל֙ ְסִבֵ֣ ְֵָ֣֣דעִ֔ ה׃ ְוָי י ֲאֹדָנ י ְיהִוֹֽ  {פ}י ֲאִנִ֖

  

  נבואת נחמה לישראל 

 שתחילתן בפרק כו, על מפלתן של צור וצידון קטע סיום לנבואות 
 --מתחילים כאן  ולפי שאר המנהגים -- 

ֵ֣י ְיהִוה֒  כה פרק כח ַמר֮ ֲאֹדנָּ ה־אָּ  ֹכַֽ

 ,ישראל-קיבוץ בית
 ,בם' התקדשות ה

 ,ישיבה לבטחו
 

 

יְבַקבְ  ל  ִצֵ֣ ֵאֵ֗ ם ׀ ֶאת־ֵבֵ֣ית ִיְשרָּ צּו בָֹּ֔ ֹפֵ֣ ַעִמים֙ ֲאֶשֵ֣ר נָּ ַֽ  ִמן־הָּ
ֵ֣י ַהגֹוִיֵ֑ם ם ְלֵעיֵנ ַ֖ ְשִתי בָּ  ְוִנְקַדִ֥

ם תָֹּ֔ ְַֽשבּו֙ ַעל־ַאְדמָּ ב׃  ְויָּ י ְלַיֲַֽעֹקַֽ ִתי ְלַעְבִדִ֥ ַתַ֖ ר נָּ  ֲאֶשִ֥
ֶבַטח֒  כו ֮ לָּ ֶליהָּ ּו עָּ ְַֽשבֵ֣ ים  ְויָּ ִמֹ֔ ּו ְכרָּ ְַֽטעֵ֣ ִתים֙ ְונָּ נִּ֤ו בָּ ֶבֵַ֑טח  ּובָּ ּו לָּ ְַֽשבַ֖  ְויָּ

ושפטים בגויים 
 מסביב

ים ִטֵ֗ י ְשפָּ ֲעשֹוִתֵ֣ ם  ַבַֽ יבֹותָֹּ֔ ם֙ ִמְסִבֵ֣ ים ֹאתָּ אִטִ֤ ל ַהשָּ  ְבֹכֵּ֨
ּו ְֵַּ֣֣דעֹ֔ ם׃   ְויָּ ֵהיֶהַֽ ַ֖ה ֱאֹלַֽ י ְיהוָּ י ֲאִנִ֥  {פ}ִכָ֛

  

 על מצרים ותנבואשתי  פרק כט
  

נָּה֙  א נבואה ראשונה ית ַבשָּ ֲעִשִרֹ֔ ַֽ ֲעִשִרֶ֕   הָּ ַֽ ר ִבְשֵנִ֥ים  יבָּ ַ֖ שָּ ֶדש עָּ   ַלֹחֵ֑
ִ֥ה יָּ ַ֖ה הָּ ר׃ ֵאַלִ֥י ְדַבר־ְיהוָּ  ֵלאֹמַֽ

 
 

ם ב השליחות ֶ֕ דָּ  ֶבן־אָּ
יך ִשֵ֣ים ֶנֹ֔ ה  פָּ ִֵ֑ים ֶמֵֶ֣לְך ַעל־ַפְרֹעַ֖ ֵבֵ֣א   ִמְצרָּ יו ְוִהנָּ לָֹּ֔ ִים  עָּ ּה׃ ְוַעל־ִמְצַרַ֖ ַֽ   ֻכלָּ

ר ג ַמְרתָָּ֜  ַדֵבֵּ֨ ַֽ    ְואָּ
ַמֵ֣ר ה־אָּ ֵ֣י ׀ ֹכַֽ  הְיהִוֵ֗  ֲאֹדנָּ

 
 

יך֙  ִהְנִנִ֤י :על פרעה ֶלֵּ֨ ה עָּ ִים ַפְרֹעֵ֣ ֶלְך־ִמְצַרֹ֔ ֹול ַהַתִנים֙   ֶמַֽ ץ  ַהגָּדֹ֔ ֹרֵבַ֖ ַֽ ֹוְך הָּ ֵ֑יו ְבתֵ֣  ְיֹארָּ
ר החטא ַמָ֛ר ֲאֶשִ֥ י  אָּ י ִלִ֥ י ְיֹאִרַ֖ ֲאִנִ֥ ִני׃ ַוַֽ  ֲעִשיִתַֽ
י ד והעונש ַַֽתִתִ֤ יך ַחִחים֙  (חחיים) ְונָּ ֶיֹ֔ י  ִבְלחָּ יךְדַגת־ ְוִהְדַבְקִתִ֥  ְבַקְשְקֹשֶתֵ֑יך ְיֹאֶרַ֖

יך֙  ֲעִליִתֵּ֨ ֹוְך ְוַהַֽ יך ִמתֵ֣ ֵ֣ת ְוֵאת֙   ְיֹאֶרֹ֔ ל־ְדַג יך כָּ יך  ְיֹאֶרֹ֔ ק׃ ְבַקְשְקֹשֶתַ֖ ַֽ  ִתְדבָּ
ָרה ה יָך ַהִמְדָּבֵ֗ יָך  ּוְנַטְשִתֵ֣ ֵ֣ת ְיֹאֶרִ֔ ֹוְתָך֙ ְוֵאת֙ ָכל־ְדַג  אֹֽ

ֹול ּ֤י ַהָשֶדה֙ ִתפִ֔ ָאֵסִ֖   ַעל־ְפֵנ א ֵתֹֽ  ֹ א ִתָקֵבָ֑ץל ֵֹ֣  ף ְול
ִים ֹוף ַהָשַמִ֖ ה׃  ְלַחַי ת ָהָאֶָ֛רץ ּוְלע  יָך ְלָאְכָלֹֽ  ְנַתִת 
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ִים ו :על מצרים ְשֵבֵ֣י ִמְצַרִ֔ ָ֑ה  ְוָיְָֹֽֽדעּו֙ ָכל־ֹיֹֽ ֵ֣י ְיהָו י ֲאִנ  ִכִ֖
ַֹּ֧ען החטא ָ֛ם ַי ֶנַ֖ה ִמְשֶעִֶ֥נת ֱהיֹותָּ ית קָּ ל׃ ְלֵבִ֥ ֵאַֽ  ִיְשרָּ

ם ז ְפשֵָּּ֨ ֹוץ ַבַכף֙  (בכפך) ְבךִ֤  ְבתָּ ִ֥   ֵתרֹ֔ ַקְעתָּ ַֽ ם ּובָּ ֶהַ֖ ֵתֵ֑ף לָּ ל־כָּ  כָּ
ִ֤ם ֲענָּ שָּ יך֙  ּוְבִהַֽ ֶלֵּ֨ ר עָּ ֵבֹ֔ ִ֥   ִתשָּ ֲעַמְדתָּ ם ְוַהַֽ ֶהַ֖ ִַָֽֽים׃ לָּ ְתנָּ ל־מָּ  {ס} כָּ

ה ח  ֵ֣י ְיהִוֹ֔ ַמר֙ ֲאֹדנָּ ה אָּ ן ֹכִ֤ ֵכֵ֗   לָּ
ֵֶ֑רב  ַלִַ֖יְך חָּ יא עָּ ַֽ    ִהְנִנָ֛י ֵמִבִ֥ ם ּוְבֵהמָּ ִ֥ דָּ ְך אָּ י ִמֵמַ֖  ה׃ְוִהְכַרִתִ֥

הרס  :העונשו
-  -ושממה 

ה ט ְרבָֹּ֔ ֵ֣ה ְוחָּ מָּ ִים֙ ִלְשמָּ ֶרץ־ִמְצַרֵּ֨ ִ֤ה ֶאַֽ ְיתָּ ַֽ ֵ֑ה  ְוהָּ ֵ֣י ְיהוָּ י־ֲאִנ ּו ִכַֽ ְַָֽֽדעַ֖  ְויָּ
ַמָ֛ר ַֹּ֧ען אָּ יִתי׃  ַי ִשַֽ י עָּ ֲאִנִ֥ י ַוַֽ ר ִלַ֖  ְיֹאִ֥

י ֵאֶלַ֖יך ְוֶאל־ְיֹאֶרֵ֑יך  י ֵכָ֛ן ִהְנִנִ֥  לָּ
ִים י ֶאת־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֗ ַַֽתִתָ֞  ְונָּ

ְרבֹו הְלחָּ מָֹּ֔ ֶרב ְשמָּ ּוש׃  ת֙ ֹחֵ֣ ּול כַֽ ל ְסֵוֵנַ֖ה ְוַעד־ְגבִ֥  ִמִמְגֹדִ֥
ם יא ,שנה 04למשך  - - ֹ֔ דָּ ּה֙ ֶרֵֶ֣גל אָּ ר־בָּ ֲעבָּ א ַתַֽ ִֹ֤ ֵּ֑ה  ל ר־בָּ ֲעבָּ א ַתַֽ ֵֹ֣ ה ל ַ֖ ֶגל ְבֵהמָּ  ְוֶרִ֥

ַֽה׃ נָּ ים שָּ ִעִ֥ ב ַאְרבָּ א ֵתֵשַ֖ ִֹ֥  ְול
ֹויב  ה ְבתֵ֣ מָָּ֜ ִים ְשמָּ י ֶאת־ֶאֶרץ֩ ִמְצַרֵּ֨ ַַֽתִתֵ֣ ֹות ְךְונָּ ֹות ְנַשמֵ֗ צֵ֣  ׀ ֲארָּ

ה מָֹּ֔ ָּ ְשמָּ ֵ֣ין ְהֶי בֹות֙ ִתַֽ ֳחרָּ ַֽ ים מָּ ִרִ֤ ֹוְך עָּ ֙ ְבתֵּ֨ יהָּ ֶרֵּ֨ ֵ֑ה  ְועָּ נָּ ים שָּ ִעַ֖  ַאְרבָּ

ם והפצתם בגויים ִים֙ ַבגֹוִיֹ֔ י ֶאת־ִמְצַרֵּ֨ ֹצִתִ֤ ֹות׃   ַוֲהִפַֽ צַֽ ֲארָּ ַֽ ים בָּ  {ס}ְוֵזִַָֽֽריִתַ֖
 

ֵ֣י ְיהִוֵ֑היג  ר ֲאֹדנָּ ַמַ֖ ה אָּ י ֹכִ֥  ִכָ֛

 –נה ש 04מקץ 
 ,קיבוץ מצרים

כממלכה , אבל
 שפלה 

ִים נָּה֙ ֲאַקֵבֵ֣ץ ֶאת־ִמְצַרֹ֔ ִעִ֤ים שָּ ץ ַאְרבָּ ה׃  ִמֵקָ֞ מָּ ַֽ צּו שָּ ֹפִ֥ ים ֲאֶשר־נָּ ַעִמַ֖ ַֽ  ִמן־הָּ

ִים  יד ּות ִמְצַרֹ֔   ְוַשְבִתי֙ ֶאת־ְשבֵ֣
ֵ֑ם תָּ ּורָּ ֶרץ ְמכַֽ ֹוס ַעל־ֶאַ֖ ם֙ ֶאֵֶ֣רץ ַפְתרֹ֔ י ֹאתָּ ֹבִתִ֤   ַוֲהִשַֽ

ם מַ  ַ֖ יּו שָּ ִ֥ ה׃ְוהָּ ַֽ לָּ ִ֥ה ְשפָּ כָּ  ְמלָּ
ה טו לָֹּ֔ ֵ֣ה ְשפָּ ְהֶי כֹות֙ ִתַֽ ֹוד ַעל־ַהגֹוִיֵ֑ם   ִמן־ַהַמְמלָּ א עַ֖ א־ִתְתַנֵשִ֥ ַֹֽ  ְול

ים  ְמַעְטִתֹ֔ ם׃ ְוִהֵּ֨ ֹות ַבגֹוִיַֽ י ְרדִ֥  ְלִבְלִתַ֖
ן טז ֹוֹֹ֔ יר עָּ ח֙ ַמְזִכֵ֣ ֵאִ֤ל ְלִמְבטָּ ית ִיְשרָּ ְהֶיה־עֹוד֩ ְלֵבֵּ֨ א ִיַֽ ֵֹ֣ ֲחֵרי  ְול ם ַאַֽ ַ֖  ֶהֵ֑םִבְפנֹותָּ

ּו ְֵַּ֣֣דעֹ֔ ה׃   ְויָּ ִ֥י ְיהִוַֽ י ֲאֹדנָּ י ֲאִנַ֖  {פ}ִכִ֥
 

 

ה יז נבואה שניה נָֹּ֔ ַבע֙ שָּ ֶשֵּ֨ ים וָּ י ְבֶעְשִרִ֤ ֶדש  ַוְיִהֵ֗ ֵ֣ד ַלֹחֵ֑ ֹון ְבֶאחָּ ִראשַ֖ ַֽ  בָּ
ר׃ ַ֖ה ֵאַלִ֥י ֵלאֹמַֽ ִ֥ה ְדַבר־ְיהוָּ יָּ  הָּ

ם יח ֵ֗ דָּ   ֶבן־אָּ
אין שכר 

נבוכדראצר ל
  -צור כיבוש מ

ּוַכְדֶראַצֵ֣ר ֶמַֽ  רְנבַֽ ה֙ ֶאל־ֹצֹ֔ ה ְגדֹולָּ ִ֤ ֹו ֲעֹבדָּ יד ֶאת־ֵחילָ֜ ֱעִבֵּ֨ ֶבל ֶהַֽ  ֶלְך־בְָּּ֠
ח ֹ֔ אש ֻמְקרָּ ֵֹ֣ ל־ר ֵ֑ה  כָּ ף ְמרּוטָּ ֵתַ֖ ל־כָּ  ְוכָּ
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ר  ֹו ּוְלֵחילֹו֙ ִמֹצֹ֔ יָּה לִ֤ ר לֹא־הֵָּּ֨ כָּ שָּ ׃  ְוְּ֠ יהָּ ֶלַֽ ד עָּ ַבִ֥ ה ֲאֶשר־עָּ ַ֖ ֲעֹבדָּ ַֽ  {ס} ַעל־הָּ
היט   ֵ֣י ְיהִוֹ֔ ַמר֙ ֲאֹדנָּ ה אָּ ן ֹכִ֤ ֵכֵ֗  לָּ

ה יהי ושכרו - -
 מצריםבכיבוש 

ִֵ֑ים ל ֶאת־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצרָּ ֶבַ֖ ֶלְך־בָּ ר ֶמַֽ ּוַכְדֶראַצִ֥ ן ִלְנבַֽ י ֹנֵתָ֛  ִהְנִנִ֥
ּה ֵ֣ז ִבזָֹּ֔ ַז ּה֙ ּובָּ לָּ ַלִ֤ל ְשלָּ ּה ְושָּ א ֲהֹמנָָּ֜ ֹו׃   ְונָּשֵָּּ֨ ַ֖ר ְלֵחילַֽ כָּ ה שָּ ִ֥ ְיתָּ ַֽ  ְוהָּ

ּה כ ֵַ֣בד בָֹּ֔ תֹו֙ ֲאֶשר־עָּ ֵ֑   ְפֻעלָּ ֹו ֶאת־ֶאֵֶ֣רץ ִמְצרָּ ִתי לַ֖ ַתִ֥  ִיםנָּ
י ֵ֣שּו ִלֹ֔ ה׃  ֲאֶשר֙ עָּ ִ֥י ְיהִוַֽ ם ֲאֹדנָּ  ְנֻאַ֖

 
 

ּוא כא נחמה לישראל ל  ַביֵֹ֣ום ַההֵ֗ ֵאֹ֔ ֶרן֙ ְלֵבֵ֣ית ִיְשרָּ יַח ֶקֵּ֨ ֵ֑ם  ַאְצִמִ֤ ה ְבתֹוכָּ ֹון־ֶפַ֖ ן ִפְתחַֽ  ּוְלךָ֛ ֶאֵתִ֥
ַֽה׃  י־ֲאִנִ֥י ְיהוָּ ּו ִכַֽ ְַָֽֽדעַ֖  {פ}ְויָּ
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 כמנהג הספרדים והאשכנזים באהפטרת 
 עד סוף הפרק –יג ,ירמיהו מו

 

 . פרק נאסוף והן מסתיימות ב, ו פותח בנבואות ירמיהו על עמים שונים"בפרק מ 'פסוק א

 .על מצריםהיא  הראשונה שבהן

 .תיאור תבוסת מצרים על נהר פרת בקרב נגד בבל – [יב-ב יםפסוק] פרשתנו לפני, בחלק הראשון של פרק מו

 .צרים בידי בבל העולה על מצריםנבואה על מפלת מ - בפרשתנו, בהמשך הפרק

 .והאחרונה על בבל, ועוד, מואב, על פלשתים -בפרקים הבאים 

 נבואה על מפלת מצרים ביד בבל  פרק מו

  

ה יג כותרת ר֙ ֲאֶשֵ֣ר ִדֶבֵ֣ר ְיהוָֹּ֔ בָּ יא   ַהדָּ ִבֵ֑ ַ֖הּו ַהנָּ ל־ִיְרְמיָּ  ֶאַֽ
ל ֶבֹ֔ ּוַכְדֶראַצר֙ ֶמֵֶ֣לְך בָּ ֹוא ְנבַֽ בֵ֗ ֹות אֶ   לָּ ִים׃ְלַהכַ֖ ַֽ ֶרץ ִמְצרָּ  ת־ֶאִ֥

 
 

ים ְצרִּ  :קריאה ַלמִּ
 האויב מגיע

ֹול יד יעּו ְבִמְגדֹ֔ ִים֙ ְוַהְשִמֵ֣ יעּו ְבֹנַ֖ף ּוְבַתְחַפְנֵחֵ֑ס   ַהִגִ֤ידּו ְבִמְצַרֵּ֨  ְוַהְשִמִ֥
ּו ְך  ִאְמרֵ֗ ֵכֵ֣ן לָֹּ֔ יך׃  ִהְתַיֵצב֙ ְוהָּ ֶרב ְסִביֶבַֽ ִ֥ה ֶחַ֖ ְכלָּ י־אָּ  ִכַֽ

ּוַע נִ  טו הסיבה לתבוסה ד    ְסַחֵ֣ף ַאִביֶרֵ֑יךַמדַ֖ ַמֹ֔ א עָּ ֵֹ֣ ֹו׃ ל פַֽ ַ֖ה ֲהדָּ י ְיהוָּ  ִכִ֥

ה כֹוֵשֵ֑ל טז ַ֖ הּו    ִהְרבָּ יש ֶאל־ֵרֵעֵ֗ ל ִאֵ֣ ַפָ֞  ַגם־נָּ
אְמרּו֙  ַֹֽ  ַוי

ּו הקֵ֣ נּו מָּ ה ֶאל־ַעֵמֵ֗ ֻשֵ֣בָּ נּו וְ   ׀ ְונָּ ֹוַלְדֵתֹ֔ ֶרץ֙ מַֽ ַֽה׃ ֶאל־ֶאֵּ֨ ֶרב ַהיֹונָּ  ִמְפֵנַ֖י ֶחִ֥
ֵ֑ם יז ּו שָּ ְראַ֖ ַֽ ֹוןַפְרֹעִ֤    קָּ אֹ֔ ִים֙ שָּ ֶלְך־ִמְצַרֵּ֨ ד׃  ה ֶמַֽ יר ַהמֹוֵעַֽ ֱעִבַ֖  ֶהַֽ

 
 

ֶלְך יח האויב מגיע ִני֙ ְנֻאם־ַהֶמֹ֔ ֹו    ַחי־אֵָּּ֨ ֹות ְשמֵ֑ אַ֖ ִ֥ה ְצבָּ  ְיהוָּ
ים ִרֹ֔ הָּ ֹור ֶבַֽ בֵ֣ ִּ֚י ְכתָּ ֹוא׃   ִכ ִ֥ם יָּבַֽ ל ַביָּ  ּוְכַכְרֶמַ֖

ְך יט הכיני עצמך לגלות ה֙ ֲעִשֵ֣י לָֹּ֔ בֶ    ְכֵלִ֤י גֹולָּ ִֵ֑יםיֹוֶשַ֖  ת ַבת־ִמְצרָּ
ה ְהֶיֹ֔ ֵ֣ה ִתַֽ ב׃    ִכי־ֹנף֙ ְלַשמָּ ין יֹוֵשַֽ ה ֵמֵאִ֥ ַ֖  {ס}ְוִנְצתָּ

 
 

ִֵ֑ים כ תבוסהה ַ֖ה ִמְצרָּ ה־ִפיָּ ִ֥ה ְיֵפַֽ א׃   ֶעְגלָּ ַֽ א בָּ ִ֥ ֹון בָּ פַ֖ ֶרץ ִמצָּ  ֶקִ֥
ק  כא ּה֙ ְכֶעְגֵלֵ֣י ַמְרֵבֹ֔ יהָּ ְבִקְרבָּ  ַגם־ְשִכֶרִ֤

ִ֥סּו  ּו נָּ ה ִהְפנָ֛ י־ַגם־ֵהֹּ֧מָּ ֵ֑דּו ִכַֽ מָּ א עָּ ֵֹ֣ יו ל ַ֖  ַיְחדָּ
ם׃ ַֽ תָּ ם ֵעִ֥ת ְפֻקדָּ א ֲעֵליֶהַ֖ ִ֥ ם בָּ ָ֛ י יִֹ֥ום ֵאידָּ  ִכֵ֣

, ההרס, הבכי
 והמפלה

ֵ֣ש ֵיֵלְֵ֑ך  כב ַּ֖ה ַכנָּחָּ  קֹולָּ
כּו י־ְבַחִֵ֣יל ֵיֵלֹ֔ ּה  ִכַֽ ֵ֣אּו לָֹּ֔ ים׃  ּוְבַקְרֻדמֹות֙ בָּ י ֵעִצַֽ ְטֵבַ֖  ְכֹחַֽ

ה כג ּה֙ ְנֻאם־ְיהוָֹּ֔ ּו ַיְערָּ ְרתִ֤ ַֽ ר ִכַ֖   כָּ ֵקֵ֑ א ֵיַֽחָּ ֵֹ֣  י ל
ה ַאְרֶבֹ֔ י ַרבּו֙ ֵמַֽ ר׃  ִכִ֤ ַֽ ם ִמְספָּ ֶהַ֖ ין לָּ  ְוֵאִ֥
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ִֵ֑ים כד ה ַבת־ִמְצרָּ ישָּ ֹון׃    ֹהִבַ֖ פַֽ ַ֖ה ְבַיִ֥ד ַעם־צָּ  ִנְתנָּ
ל כה  ֵאֵ֗ ֹות ֱאֹלֵהֵ֣י ִיְשרָּ אָ֜ ה ְצבָּ ַמר֩ ְיהוֵָּּ֨  אָּ

א  ֹֹ֔ ֹון ִמנ מֵ֣  ִים ְוַעל־ַפְרֹעה֙ ְוַעל־ִמְצַרֹ֔    ִהְנִנִ֤י פֹוֵקד֙ ֶאל־אָּ
ֶכֵ֑יהָּ  יהָּ ְוַעל־ְמלָּ ה  ְוַעל־ֱאֹלֶהַ֖ ל־ַפְרֹעֹ֔ ֹו׃  ְוַעֵּ֨ ים בַֽ ְטִחַ֖  ְוַעִ֥ל ַהֹבַֽ

ם כו ים ְבַיד֙ ְמַבְקֵשֵ֣י ַנְפשָֹּ֔ ֵ֑יו   ּוְנַתִתֵ֗ דָּ ל ּוְבַיד־ֲעבָּ ֶבַ֖ ֶלְך־בָּ ר ֶמַֽ ּוַכְדֶראַצִ֥ ָ֛ד ְנבַֽ  ּוְבַי
מצרים , כ"ואח

 תחזור לאיתנה
ן ִכַֽ  ֲחֵרי־ֵכָ֛ן ִתְשֹכִ֥ ֶדםְוַאַֽ ַֽה׃   יֵמי־ֶקַ֖  {פ}ְנֻאם־ְיהוָּ

  

 "אל תירא עבדי יעקב" -נבואת נחמה לישראל  
  

 
י ַיֲַֽעֹקב֙  כז א ַעְבִדִ֤ ָ֞ ה ַאל־ִתירָּ ַאתָּ ל ְוְּ֠ ֵאֹ֔  ְוַאל־ֵתַחֵ֣ת ִיְשרָּ

ֹוק חֹ֔ רָּ ֲעך֙ ֵמַֽ י ִהְנִנִ֤י מֹוִשַֽ ֵ֑ם   ִכְּ֠ ת־ַזְרֲעךַ֖ ֵמֶאֵֶ֣רץ ִשְביָּ  ְוֶאַֽ
ֹוב ְושָּ  ֹּ֧ב ַיֲַֽעקָ֛ ַָֽ֖ןְושָּ ֲאַנ ט ְוַשַֽ יד׃   ַקִ֥ ֲחִרַֽ ין ַמַֽ  ְוֵאִ֥

ה כח י ַיֲַֽעֹקב֙ ְנֻאם־ְיהוָֹּ֔ א ַעְבִדִ֤ ָ֞ ה ַאל־ִתירָּ תָּ ִֵ֑ני   ַאְּ֠ י ִאְתךַ֖ אָּ  ִכִ֥
ל־ַהגֹוִיֵ֣ם ַֽ ה ְבכָּ לָָּ֜ ה כָּ ֱעֶשֵּ֨ ה ִכי֩ ֶאַֽ מָּ יך שֵָּ֗  ׀ ֲאֶשֹּ֧ר ִהַדְחִתֵ֣

ה לָֹּ֔ א־ֶאֱעֶשֵ֣ה כָּ ַֹֽ ְתך֙ ל יך֙ ַלמִ   ְוֹאַֽ טְוִיַסְרִתֵּ֨ ׃  ַ֖הקֵ ְונַ   ְשפָֹּ֔ ךָּ א ֲאַנֶקַֽ ִֹ֥  {פ}ל
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 כמנהג התימנים הפטרת בא
 פרק יט כולו ישעיהו

 
 ישראל ואשור ם עםובסופה שלו, נבואה על מצרים 

 
א ִמְצָרִָ֑ים א  ַמָשִ֖

, מופיע במצרים' ה
ואימה נופלת 
 עליהם

ִים  ב ַעל־ָע ב ַקל֙ ּוָבֵ֣א ִמְצַרִ֔ ה ֹרֵכֶ֨ ה ְיהָו֜  ִהֵנֶ֨
ֹו׃ְוָנע   ס ְּבִקְרּבֹֽ ִים ִיַמ  ב ִמְצַרִ֖ יו ּוְלַב  ִים֙ ִמָפָנִ֔   ּו ֱאִליֵלּ֤י ִמְצַרֶ֨

 
 

 אסונות במצרים
 

 
 

 מלחמות אזרחים
 בתוך מצרים

ִים  ב ִים֙ ְּבִמְצַרִ֔ י ִמְצַרֶ֨  ְוִסְכַסְכִתּ֤
ָ֑הּו  יש ְּבֵרֵע יו ְוִאֵ֣ ּו ִאיש־ְּבָאִחִ֖ יר ַמְמָלָכִ֖ה ְּבַממְ  ְוִנְלֲחמ  ה׃ ִעֵ֣יר ְּבִעִ֔  ָלָכֹֽ

ֹו ֲאַבֵלַָ֑ע  ג ֹו ַוֲֹֽעָצתִ֖ ִים֙ ְּבִקְרּבִ֔ ּוַח־ִמְצַרֶ֨ ה רֹֽ  ְוָנְֹֽבָקּ֤
ים  ֱאִליִלים֙ ְוֶאל־ָהִֵ֣אִטִ֔ ּו ֶאל־ָהֹֽ ְרשּ֤ ים׃  ְוָדֹֽ ֹות ְוֶאל־ַהִיְדֹעִנֹֽ ֹאבִ֖  ְוֶאל־ָהֹֽ

ּוֶמֶלְך ַעז 
  ִיְמָשל־ָּבם 

ֵ֣ים ָקֶשָ֑  ד ִים ְּבַיִ֖ד ֲאֹדִנ ם  ה ְוִסַכְרִתי֙ ֶאת־ִמְצַרִ֔   ּוֶמֶּ֤לְך ַעז֙ ִיְמָשל־ָּבִ֔
ֹות׃ ֹון ְיהָו ה ְצָבאֹֽ ָאדִ֖ ם ָהֹֽ  ְנא  

 
 

מקורות  התיבשות
 ואבדן יבול, המים

ָ֑ם  ה ַהָי ִים ֵמֹֽ ש׃  ְוִנְשתּו־ַמִ֖ ב ְוָיֵבֹֽ ר ֶיֱֹֽחַר   ְוָנָהִ֖
ֹות ו ֵ֣יחּו ְנָהרִ֔ ֶאְזִנ ֹור   ְוֶהֹֽ י ָמצָ֑ ּו ְיֹאֵרֵ֣ ְרבִ֖ ּו ְוָחֹֽ ְלל  ּו ָדֹֽ לּו׃ ָקֶנ ה ָוסִ֖  ף ָקֵמֹֽ

ֹור ז י ְיאָ֑ ֹור ַעל־ִפֵ֣ ֹות ַעל־ְיאִ֖ ף ְוֵאיֶנֹֽנּו׃   ָער  ש ִנַדִ֖ ֹור ִייַב   ְוֹכל֙ ִמְזַרֵ֣ע ְיאִ֔
 

 

 !אין עבודה

אומללות ואבלות 
 בעלי מקצוע

 
 
 
 
  

ים  ח ֹור ַחָכָ֑ה  ְוָאנּו֙ ַהַדָיִגִ֔ י ַבְיאִ֖ ּו ָכל־ַמְשִליֵכ   ְוָאְֵ֣בלִ֔
ֶרת י ִמְכֹמָ֛ ְרֵׂש  לּו׃  ּוֹפֹֽ ְמָלֹֽ ִים א   ַעל־ְפֵני־ַמִ֖

ֹות ט ים ְׂשִריקָ֑ י ִפְשִתִ֖ ְבֵד  שּו ֹעֹֽ י׃   ּוֹבָ֛ ים חֹוָרֹֽ ְרִגִ֖  ְוֹאֹֽ
ים י ָכִאָ֑ יָה ְמד  ֹתֶתִ֖ ֶכר ַאְגֵמי־ָנֶֹֽפש׃  ְוָהי ּו ָשֹֽ ֵׂשי ֶׂשִ֖   ָכל־ֹע 

 
 

וחוסר אוילות 
חכמי תוחלת של 

 מצרים
 
 
  

ַען  יא ה ִנְבָעָרָ֑ה חַ  ַאְך־ֱאִוִלים֙ ָׂשֵֵ֣רי ֹצִ֔ ה ֵעָצִ֖ ֲעֵצֵ֣י ַפְרֹעִ֔  ְכֵמי֙ ֹיֹֽ
ה ּו ֶאל־ַפְרֹעִ֔ אְמרֵ֣ ֹֹֽ ֶדם׃   ֵאֵ֚יְך ת י ֶּבן־ַמְלֵכי־ֶקֹֽ ים ֲאִנִ֖  ֶּבן־ֲחָכִמ 

יָך יב ֹוא ֲחָכֶמִ֔ ידּו ָנִ֖א ָלְָ֑ך   ַאָים֙ ֵאפֵ֣  ְוַיִּג 
ּו  ְֵָ֣֣דעִ֔ ִים׃  ְוֵי ֹות ַעל־ִמְצָרֹֽ  ַמה־ָיַעָ֛ץ ְיהָו ה ְצָבאִ֖

ֹוֲאלּו֙ ָׂשֵ֣  יג ַען נֹֽ ּו ָׂשֵֵ֣רי ֹנָ֑ף ֵרי ֹצִ֔ יָה׃  ִנְשאִ֖ ִים ִפַנ ת ְשָבֶטֹֽ ּו ֶאת־ִמְצַרִ֖   ִהְתע 
בלבל את הוא ש' ה

 מצרים
ּוַח ִעְוִעָ֑ים  יד ּה רֵ֣ ְך ְּבִקְרָּבִ֖ ָ֛ה ָמַס   ְיהָו

הּו ל־ַמֲעֵׂשִ֔ ִים֙ ְּבָכֹֽ ּו ֶאת־ִמְצַרֶ֨ ֹו׃   ְוִהְתעּ֤ ֹור ְּבִקיאֹֽ ֹות ִשכִ֖  ְכִהָתע 

א־יִ  טו ֹֹֽ ֲעֶׂשָ֑ה ְול ִים ַמֹֽ ֹון׃ ְהֶי ה ְלִמְצַרִ֖ ה ְוַאְגמֹֽ אש ְוָזָנִ֖ב ִכָפ   ֹ   ֲאֶשֶׁ֧ר ַיֲֹֽעֶׂשָ֛ה ר
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השפעת יהודה 
 על מצרים

 

 
 

 'מפני ה פחד
 
  

ּוא טז ִים ַכָנִשָ֑ים   ַּביֵֹ֣ום ַההִ֔ ְהֶי ה ִמְצַרִ֖  ִיֹֽ
ֹות ְוָחַרֵ֣ד ֵ֣ה ְצָבאִ֔ ד ִמְפֵני֙ ְתנּוַפת֙ ַיד־ְיהָו יו׃  ׀ ּוָפַחֵ֗ ּוא ֵמִנ יף ָעָלֹֽ   ֲאֶשר־הִ֖

עם פני פחד מ
 יהודה

א  יז ִים֙ ְלָחָּגִ֔ ה ְלִמְצַרֶ֨ ת ְיהּוָדּ֤ ְיָתה ַאְדַמֶ֨ ָהֹֽ יר ֹאָתָּ֛ה ֵאָלִ֖יו ִיְפָחָ֑ד ְוְ֠ ר ַיְזִכ    ֹכל֩ ֲאֶשֶ֨
ֹות  ֵ֣ה ְצָבאִ֔ י ֲעַצת֙ ְיהָו יו׃  ִמְפֵנֵ֗ ּוא יֹוֵע ץ ָעָלֹֽ  {ס}ֲאֶשר־הִ֖

השפעה תרבותית 
 של יהודה על
 מצרים

ַען  יח ִים ְמַדְּברֹות֙ ְׂשַפֵ֣ת ְכַנִ֔ ים ְּבֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֵ֗ ש ָעִר֜ ְהיּו֩ ָחֵמֶ֨  ַּביֵֹ֣ום ַה֡הּוא ִיֹֽ
ֹות  ֵ֣ה ְצָבאָ֑ יהָו ֹות ַלֹֽ ת׃  ְוִנְשָּבעִ֖ ר ְלֶאָחֹֽ ֶרס ֵיָֹֽאֵמִ֖  { ס}ִעֵ֣יר ַהֶהִ֔

ה  יט יהָוִ֔ ַח֙ ַלֹֽ ּ֤ה ִמְזֵּבֶ֨ ְהֶי ּוא ִיֹֽ ֹוְך ֶאֵֶ֣רץ מִ  ַּביֵֹ֣ום ַההֵ֗  ְצָרִָ֑ים ְּבתִ֖
יהָוֹֽה׃ ֶצל־ְּגבּוָלִּ֖ה ַלֹֽ ה ֵאֹֽ  ּוַמֵצָב 

 
 

מצרים יבקשו סיוע 
ח לוהוא יש, 'מה

 להם מושיע

ֹות ְּבֶאֵֶ֣רץ ִמְצָרִָ֑ים  כ יהָו ה ְצָבאִ֖ ֹות ּוְלֵעָ֛ד ַלֹֽ ה ְלא   ְוָהָיֶ֨
ים ֲחִצִ֔ ֵ֣י לֹֽ ּו ֶאל־ְיהָוה֙ ִמְפֵנ י־ִיְצֲעקּ֤ ב  ִכֹֽ יַע ָוָרִ֖ ם׃  ְוִיְשַל ח ָלֶהָ֛ם מֹוִש   ְוִהִציָלֹֽ

 :וכתוצאה

 'מצרים יכירו בה
ִים כא ע ְיהָוה֙ ְלִמְצַרִ֔ ּוא   ְונֹוַדּ֤ ִים ֶאת־ְיהָוִ֖ה ַּביֵֹ֣ום ַההָ֑ ּו ִמְצַרָ֛  ְוָיְָֹֽֽדע 

ה ֵַ֣בח ּוִמְנָחִ֔ ְבדּו֙ ֶז מּו׃  ְוָעֹֽ יהָוִ֖ה ְוִשֵלֹֽ ְָֽדרּו־ֵנ ֶָֽדר ַלֹֽ  ְוָנֹֽ

 
ִים ָנֹגֵ֣ף ְוָרפָ֑  כב   ָ֛ה ֶאת־ִמְצַרִ֖ ֶָׁ֧֣ף ְיהָו    ֹואְוָנַג

ה בּו֙ ַעד־ְיהָוִ֔ ם׃   ְוָשֶ֨ ם ּוְרָפָאֹֽ ר ָלֶהִ֖   {ס}ְוֶנְעַת 
 

 

 לעתיד לבוא
 

, בין מצריםשלום 
 אשור וישראל

 
 
 
  

ּוָרה  כג ִים֙ ַאשִ֔ ה ְמִסָלּ֤ה ִמִמְצַרֶ֨ ְהֶיֶ֨ ּוא ִתֹֽ  ַּביֵֹ֣ום ַההֵ֗
ּו מִ  ְבד  ּור ְוָעֹֽ ִים ּוִמְצַרִֵ֣ים ְּבַאשָ֑ ּור ְּבִמְצַרִ֖ א־ַאש  ּור׃ ּוָבֹֽ ִים ֶאת־ַאשֹֽ  { ס}ְצַרִ֖

ּור  כד ִים ּוְלַאשָ֑ ה ְלִמְצַרִ֖ ּ֤ה ִיְׂשָרֵאל֙ ְשִלֵ֣יִשָיִ֔ ְהֶי ּוא ִיֹֽ   ַּביֵֹ֣ום ַההֵ֗
ֶרץ׃  ֶרב ָהָאֹֽ  ְּבָרָכִ֖ה ְּבֶק 

ר  כה ֹות ֵלאֹמָ֑ ֹו ְיהָו ה ְצָבאִ֖ ְרכָ֛  ֲאֶשֶׁ֧ר ֵּבֹֽ
ּור ֲעֵׂשּ֤ה ָיַדי֙ ַאשִ֔ ִים ּוַמֹֽ י ִמְצַרֵ֗ ּוְך ַעִמ֜ ל׃  ָּברֶ֨ י ִיְׂשָרֵאֹֽ  {ס}ְוַנֲֹֽחָלִתִ֖
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 הפטרת בשלח
 עד סוף פרק ה –ד :שופטים ד

 .כג' פס' בפרק ה והתימנים, פסוק א 'הספרדים מתחילים בפרק ה, האשכנזים מתחילים בפרק ד פסוק ד
 'וכולם מסיימים בסוף פרק ה

   

 
  וסיסראומלחמתם ביבין , דבורה וברק 

 פרק ד
 ----נזים כאן מתחילים האשכ ----

 דבורה
ה  ד ֵ֣ה ְנִביאָֹּ֔ ה֙ ִאשָּ ֶשת ּוְדבֹורָּ ֹות  ֵאַ֖  ַלִפידֵ֑

יא׃ ֵעִ֥ת ַהִהַֽ ל בָּ ֵאַ֖ ה ֶאת־ִיְשרָּ ִ֥ יא ֹשְפטָּ  ִהָ֛
ִהיא  ה ֶבתְוְ֠ ה  יֹוֶשֵּ֨ ֵ֗ ֶמר ְדבֹורָּ ַחת־ֹתָ֜  ַתַֽ

ל ְבַהֵ֣ר ית־ֵאַ֖ ין ֵבַֽ ָ֛ה ּוֵבִ֥ מָּ רָּ ִֵ֑ים  ֵבֹּ֧ין הָּ  ֶאְפרָּ
ּו ֵאֶלָ֛יהָּ ְבֵנִ֥י יִ  ט׃ַוַיֲעלִ֥ ַֽ ל ַלִמְשפָּ ֵאַ֖    ְשרָּ

 
 

על  דבורה וברק
התקפת סיסרא 
 וצבאו

א֙  ו ח ַוִתְקרָּ ַעם ַוִתְשַלֵ֗ ֵ֣ק ֶבן־ֲאִבינֹֹ֔ רָּ ִלֵ֑י  ְלבָּ ֶדש ַנְפתָּ יו   ִמֶקַ֖ אֶמר ֵאלָָּ֜ ֵֹּ֨  ַות
א ִֹ֥ ל  ֲהל ֵאֵ֗ י־ִיְשרָּ ֵ֣ה ֱאֹלֵהַֽ ֵ֣ה׀ ְיהוָּ  ִצּוָּ

ֹור בֹ֔ ֙ ְבַהֵ֣ר תָּ ַשְכתָּ ַֽ   ֵלְִ֤ך ּומָּ
ֵ֣ ַקְחתָּ יש  ִעְמךֵ֗  ְולָּ ִפים֙ ִאֹ֔ י  ֲעֶשִֶ֤רת ֲאלָּ ִלַ֖ ּון׃ ִמְבֵנִ֥י ַנְפתָּ  ּוִמְבֵנִ֥י ְזֻבלַֽ

ֹון ז ֵַ֣חל ִקישֵ֗ יך ֶאל־ַנ י ֵאֶלָ֜ ַשְכִתֵּ֨ ין  ּומָּ ִבֹ֔ ֵ֣א יָּ א֙ ַשר־ְצבָּ יְסרָּ  ֶאת־ִסַֽ
ֹו ְוֶאת־ֲהמֹונֵֹ֑ו ך׃   ְוֶאת־ִרְכבַ֖ ֶדַֽ יהּו ְביָּ  ּוְנַתִתַ֖

֙ בָּ  ח יהָּ ִֹ֤אֶמר ֵאֶלֵּ֨ קַוי ֹ֔   רָּ
ְֵ֑כִתי לָּ י ְוהָּ י ִעִמַ֖ ְך׃   ִאם־ֵתְלִכִ֥ א ֵאֵלַֽ ִֹ֥ י ל י ִעִמַ֖ א ֵתְלִכָ֛ ִֹ֥  ְוִאם־ל

ְך ֵאֵלְֵ֣ך ט ֹלֹּ֧ אֶמר הָּ ָֹ֜ ְך  ַות  ִעמֵָּ֗
ְפַאְרְתךֵ֗  ה ִתַֽ ְהֶיָ֜ א ִתַֽ ֵֹּ֨ ֶרְך֙ ֲאֶשֵ֣ר  ֶאֶפס ִכי֩ ל ְך  ַעל־ַהֶדֵּ֨ ֵ֣ה הֹוֵלֹ֔  ַאתָּ

ה ַיד־ִאשָֹּ֔ י ְבַֽ ַ֖ה אֶ   ִכֵ֣ ר ְיהוָּ ֵ֑אִיְמֹכִ֥ יְסרָּ  ת־ִסַֽ
ה׃ ְדשָּ ק ֶקַֽ ַ֖ רָּ ֶלְך ִעם־בָּ ה ַוֵתִ֥ ָ֛ ם ְדבֹורָּ ֹּ֧קָּ  ַותָּ

 
 

ברק עולה לקדש 
, איש 14,444עם 

 ודבורה עמו

ק ֶאת־ְזבּוֻלִ֤ן י ָ֜ רָּ ק בָּ ה  ַוַיְזֵעֵּ֨ ְדשָּ ִלי֙ ֶקֹ֔  ְוֶאת־ַנְפתָּ
יו ֵַ֣על ְבַרְגלָֹּ֔ יש  ַוַי י ִאֵ֑ ֶרת ַאְלֵפַ֖ ַֽ    ֲעֶשִ֥ ֹו ְדבֹורָּ ַעל ִעמַ֖  ה׃ַוַתִ֥

 
 

 [מאמר מוסגר]

ִין יא ֵ֣ד ִמַקֹ֔ ב  ְוֶחִֶ֤בר ַהֵקיִני֙ ִנְפרָּ ַ֖  ֹחֵתֵ֣ן ֹמֶשֵ֑ה ִמְבֵנִ֥י ֹחבָּ
ֹו ֳהלֹ֔ ֵ֣ט אָּ ֹון  ַוֵי ֶדש׃ ְּבַצֲעַנִנִ֖ים (בצענים) ַעד־ֵאלִ֥ ר ֶאת־ֶקַֽ  ֲאֶשִ֥

 חבר הקיני

 
 

סיסרא נערך 
 מלחמהל

ֵ֑א יב יְסרָּ ק  ַוַיִגַ֖דּו ְלִסַֽ ִ֥ רָּ ָ֛ה בָּ לָּ י עָּ ֹור׃בֶ  ִכִ֥ בַֽ   ן־ֲאִביֹנַַ֖עם ַהר־תָּ
ֹו יג ל־ִרְכבֵ֗ א ֶאת־כָּ ָ֜ יְסרָּ ק ִסַֽ ל   ַוַיְזֵעֵּ֨  ְתַשִ֤ע ֵמאֹות֙ ֶרֵֶ֣כב ַבְרֶזֹ֔

ֹו ַ֖ם ֲאֶשֵ֣ר ִאתֵ֑ עָּ ל־הָּ ֶשת   ְוֶאת־כָּ ֹון׃ ֵמֲחֹרִ֥   ַהגֹוִיַ֖ם ֶאל־ַנִַ֥חל ִקישַֽ
  



 הפטרות שמות 14 בשלח. 0
 

דבורה מזרזת את 
 ברק

ק  יד ָ֜ רָּ ה ֶאל־בָּ ֵּ֨  ַותֹאֶמר֩ ְדֹברָּ
ּו ִ֤ה ַהיֹום֙  ם קֵ֗ י ֶז ך  ִכֵ֣ ֶדֹ֔ א֙ ְביָּ יְסרָּ ִ֤ה ֶאת־ִסַֽ ן ְיהוָּ ַתֵּ֨  ֲאֶשר֩ נָּ

ֵ֣א צָּ ַ֖ה יָּ א ְיהוָּ ִֹ֥ ֵ֑יך  ֲהל ֶנ  ְלפָּ
 

 

ֹור המלחמה בֹ֔ ק֙ ֵמַהֵ֣ר תָּ רָּ ִֶַּ֤֣רד בָּ יש  ַוֵי ים ִאַ֖ ִפָ֛ יו׃ ַוֲעֶשֶֹּ֧רת ֲאלָּ ַֽ  ַאֲחרָּ

ם טו ֵ֣הָּ הָוה ַויָּ ֶכב ְוֶאת־ ְיְ֠ ֶרֹּ֧ ל־הָּ א ְוֶאת־כָּ ֵּ֨ יְסרָּ ֶרבֶאת־ִסַֽ ָ֛ה ְלִפי־ֶחַ֖ ַמֲחֶנ ל־ַהַֽ  כָּ
ֵ֑ק רָּ ֵ֣י בָּ  ִלְפֵנ

ה ַ֖ בָּ א ֵמַעִ֥ל ַהֶמְרכָּ ָ֛ יְסרָּ ֶַֹּּ֧֣רד ִסַֽ ִָֽ֥נָּס  ַוֵי יו׃ ַויָּ ַֽ  ְבַרְגלָּ
ק טז ֵ֗ רָּ ַמֲחֶנֹ֔ה ּובָּ י ַהַֽ ֶכב֙ ְוַאֲחֵרֵ֣ ֶרֵּ֨ י הָּ ף ַאֲחֵרִ֤ ַדָ֞ ֶשת ַהגֹוִיֵ֑ם  רָּ  ַעַ֖ד ֲחֹרֵ֣

ֶרב א֙ ְלִפי־ֶחֹ֔ יְסרָּ ִ֤ה ִסַֽ ל־ַמֲחֵנ ל כָּ ִֹ֥   ַוִיֹפָ֞ ד׃ל ַֽ ר ַעד־ֶאחָּ  א ִנְשַאַ֖
 

 

נס אל  סיסרא
 אוהל יעל

ֵ֣ס יז א֙ נָּ יְסרָּ יו ְוִסַֽ ל  ְבַרְגלָֹּ֔ ֵעֹ֔ ֶהל יָּ ֵ֑י  ֶאל־ֹאֵ֣ ֶשת ֶחֵֶ֣בר ַהֵקיִנ  ֵאַ֖
ֹום לֵ֗ י שָּ ֹור ֵבין  ִכֵ֣ צֹ֔ ֶלְך־חָּ ין ֶמַֽ ִבֵ֣ ין  יָּ י׃  ּוֵבֶ֕ ֶבר ַהֵקיִנַֽ ית ֶחִ֥  ֵבַ֖

 
 

 באוהל יעל
ֵעל֮ ִלְקַרֵ֣את יח יו ַוֵתֵצֵ֣א יָּ אֶמר ֵאלֵָּ֗ ֵֹ֣ א֒ ַות יְסרָּ  ִסַֽ

ֵ֑א י ַאל־ִתירָּ ה ֵאַלַ֖ ִ֥ ה ֲאֹדִנָ֛י סּורָּ ֹּ֧  סּורָּ
ה ֱהלָּ ֹאֹ֔ ֙ הָּ יהָּ ִַ֤סר ֵאֶלֵּ֨ ה׃  ַויָּ ַֽ הּו ַבְשִמיכָּ  ַוְתַכֵסַ֖

ֹֹּ֧אֶמר ֵאֶלָ֛יהָּ  יט ֵמֵ֑אִתי  ַוי י צָּ ִים ִכֵ֣ ִ֥א ְמַעט־ַמַ֖  ַהְשִקיִני־נָּ
ָ֛ב לָּ ֹֹּ֧אוד ֶהחָּ ח ֶאת־נ הּו  ַוִתְפַתָ֞ הּו׃ ַוַתְשֵקַ֖  ַוְתַכֵסַֽ

יהָּ  כ ֵֹ֣אֶמר ֵאֶלֹ֔ ֶהל   ַוי ֹאֵ֑ ד ֶפֵַ֣תח הָּ יָּה֩   ֲעֹמַ֖ ְך ְוהָּ ֹוא ּוְשֵאֵלֵ֗ יש יָּבָ֜  ִאם־ִאֵּ֨
ַמָ֛ר יש   ְואָּ ה ִאַ֖ ְרתְ  ֲהֵיַֽש־ֹפִ֥ ַמִ֥ ִין׃ ְואָּ ַֽ  אָּ

ח כא ֵ֣ל  ַוִתַקֵ֣ ֵע ֶבר יָּ ֶשת־ֶחְ֠ ֶהל ֵאֹֽ ֹאָ֜ ד הָּ ּה ֶאת־ְיַתֵּ֨ ֵ֗ ֶבת ְביָּדָּ ֶֹּ֧שם ֶאת־ַהַמֶקֵ֣  ַותָּ
אט יו֙ ַבלָֹּ֔ ֹוא ֵאלָּ בִ֤ ֹו  ַותָּ תֹ֔ ֵתד֙ ְבַרקָּ ע ֶאת־ַהיָּ ֵֶ֑רץ ַוִתְצַנַ֖ח  ַוִתְתַקִ֤ אָּ  בָּ

ת׃ ֹמַֽ ַַ֖עף ַויָּ ם ַויָּ ִ֥ ּוא־ִנְרדָּ  ְוהַֽ
 

 

 ברק אצל יעל
א֒  כב יְסרָּ ק֮ ֹרֵדֵ֣ף ֶאת־ִסַֽ רָּ ֵ֣ה בָּ ֹו ַוֵתֵצִ֤א  ְוִהֵנ אתֹ֔ ֵעל֙ ִלְקרָּ ֹו   יָּ אֶמר לֹ֔ ֵֹ֣  ַות

ךָּ  יש  ֵלְֵ֣ך ְוַאְרֶאֹ֔ ִאַ֖ ש  ֶאת־הָּ ֵ֣ה ְמַבֵקֵ֑  ֲאֶשר־ַאתָּ
יהָּ  א ֵאֶלֹ֔ ֵֹ֣ ב ת  ַויָּ א֙ ֹנֵפֵ֣ל ֵמֹ֔ יְסרָּ ִ֤ה ִסַֽ ֹו׃  ְוִהֵנ תַֽ ד ְבַרקָּ ֵתַ֖  ְוַהיָּ

 
 

  ------כאן מתחילים התימנים  ---- 

 
 

ישראל -בני
 מכריתים את יבין 

ּוא כג ִ֤ע ֱאֹלִהים֙ ַביֵֹ֣ום ַההֹ֔ ין  ַוַיְכַנ ִבֵ֣ ת יָּ ֶלְך־כְ  ֵאַ֖ ֵַ֑עןֶמַֽ ל׃   נָּ ֵאַֽ  ִלְפֵנַ֖י ְבֵנִ֥י ִיְשרָּ
ֹוְך כד לֵ֣ ֵאל֙ הָּ ִ֤ד ְבֵנַֽי־ִיְשרָּ ֶלְך ַי ה ַוֵתָ֜ שָֹּ֔ ֵַ֑ען  ְוקָּ ֶלְך־ְכנָּ ין ֶמַֽ ִבֵ֣  ַעַ֖ל יָּ

יתּו ין  ַעד ֲאֶשֵ֣ר ִהְכִרֹ֔ ִבִ֥ ת יָּ ַַֽען׃ ֵאַ֖ ֶלְך־ְכנָּ  {פ} ֶמַֽ
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 פרק ה
  ------כאן מתחילים הספרדים  ----

ֵ֣שַ  א שירת דבורה הַותָּ ֹ֔ ק ֶבן־ֲאִביֹנֵַ֑עם  ר ְדבֹורָּ ַ֖ רָּ ר׃   ּובָּ ּוא ֵלאֹמַֽ  ַביִֹ֥ום ַההַ֖
 

 

 פתיחה
עֹות֙  ב ַע ְפרָּ ל ִבְפֹרִ֤ ֵאֹ֔ ֵ֑ם  ְבִיְשרָּ ב עָּ ַֽה׃   ְבִהְתַנֵדַ֖ ּו ְיהוָּ ֲרכַ֖  בָּ

 
יםג  ִכֹ֔ ּו ְמלָּ ֵ֑ים  ִשְמעֵ֣ ְזִנ   ַהֲאִזַ֖ינּו ֹרַֽ

ה ירָּ ִשֹ֔ י אָּ ֹנִכֵ֣ ה֙ אָּ יהוָּ י ַלַֽ ֹנִכֵ֗ ַֽ ל׃  רֲאַזֵמֶ֕    אָּ ֵאַֽ י ִיְשרָּ ַ֖ה ֱאֹלֵהִ֥ יהוָּ  ַלַֽ
 

 

 
ה ְבֵצאְתךִ֤  ד ֹום            ִמֵשִעיר֙  ְיהוֵָּ֗  ְבַצְעְדך֙ ִמְשֵדֵ֣ה ֱאדֹ֔

ה שָּ עָֹּ֔ ִים  ֶאֵֶ֣רץ רָּ ַמַ֖ ֵ֑פּו ַגם־שָּ ִים׃   נָּטָּ ַֽ ְִ֥טפּו מָּ ים נָּ ִבַ֖  ַגם־עָּ
ֵ֑ה ה ֵ֣י ְיהוָּ ּו ִמְפֵנ ְזלַ֖ ים נָּ ִרִ֥ י           הָּ ֵ֣ה ִסיַנֹ֔ י  ֶז ל׃  ִמְפֵנֶ֕ ֵאַֽ י ִיְשרָּ ַ֖ה ֱאֹלֵהִ֥  ְיהוָּ

 
 

 
ל ו ֵעֹ֔ ִ֤ר ֶבן־ֲענָּת֙ ִביֵמֵ֣י יָּ י ַשְמַג ּו  ִביֵמָ֞ ְדלַ֖ ֹות  חָּ חֵ֑  ֳארָּ

ֹות ֵ֣י ְנִתיבֹ֔ ּו  ְוֹהְלֵכ ֹות׃  ֵיְלכֶ֕ ֹות ֲעַקְלַקלַֽ חַ֖  ֳארָּ
זָֹ֛ון ז ּו ְפרָּ ְדלֹּ֧ ל  חָּ ֵאַ֖ ֵדֵ֑לּו  ְבִיְשרָּ  חָּ

ה ֹ֔ ְמִתי֙ ְדבֹורָּ ם      ַעִ֤ד ַשַקֵּ֨ ְמִתי ֵאַ֖ ל׃ ַשַקִ֥ ֵאַֽ  ְבִיְשרָּ
ים ִיְבַחר֙  ח ִשֹ֔ ים ֲחדָּ ים   ֱאֹלִהֵ֣ ִרֵ֑ ֶחֵ֣ם ְשעָּ ז לָּ ַ֖  אָּ

ַמח ֹרֹ֔ ֶאה֙ וָּ ִַּ֤֣ן ִאם־ֵיַָֽֽרָּ ֵג ל׃    מָּ ֵאַֽ ֶלף ְבִיְשרָּ ים ֶאַ֖ ִעִ֥  ְבַאְרבָּ
 

ל ט ֵאֹ֔ י ִיְשרָּ ֵ֑ם    ִלִבי֙ ְלחֹוְקֵקֵ֣ עָּ ים בָּ ְתַנְדִבַ֖ ַֽה׃  ַהִמַֽ ּו ְיהוָּ ֲרכַ֖  בָּ
ֹות  י ֹות ְצֹחרָ֜ ין  ֹרְכֵבי֩ ֲאֹתנֵּ֨ ֶרְך ֹיְשֵבֹּ֧י ַעל־ִמִדָ֛ י ַעל־ֶדַ֖ יחּו׃  ְוֹהְלֵכִ֥  ִשַֽ
ֹול יא ים  ִמקֵ֣ ים ֵבין ַמְשַאִבֹ֔ ְצִצֵ֗  ְמַחַֽ

ה ֹות ְיהוָֹּ֔ ִ֤ם ְיַתנּו֙ ִצְדקֵ֣ ת   שָּ ֵאֵ֑ל  ִצְדֹקִ֥ ֹו ְבִיְשרָּ  ִפְרֹזנַ֖
ַֽה׃ ים ַעם־ְיהוָּ ִרַ֖ ּו ַלְשעָּ ָ֛ז יְָּרדִ֥  אָּ

 
 

 הִרי עּוִרי ְדבֹורָּ עּו
ה יב ֹ֔ י עּוִרי֙ ְדבֹורָּ ּוִרי ַדְבִרי־ִשֵ֑יר   עּוִרִ֤ ּוִרי עַ֖  עִ֥

ה ֶשְבְיךַ֖  ֲשֵבִ֥ ק ּוַֽ ָ֛ רָּ ּום בָּ ַעם׃  קִ֥  ֶבן־ֲאִביֹנַֽ
 

 

שבחים ותוכחה 
 לשבטי ישראל

יד ָאֵ֚ז יג ִרֹ֔ ֵ֑ם  ְיַרֵ֣ד שָּ ים עָּ ה   ְלַאִדיִרַ֖ ים׃  ְיהוֶָּ֕ י ַבִגבֹוִרַֽ   ְיַרד־ִלַ֖
 בנימין, פריםא

 , [מנשה]מכיר 
 זבולון

 יששכר

 ראובן

ִים יד ֵ֣י ֶאְפַרֵ֗ ק ִמִנ ֵלֹ֔ ם֙ ַבֲעמָּ ְרשָּ ֶמֵ֑יך   שָּ ֲעמָּ ין ַבַֽ ִמַ֖ יך ִבְניָּ  ַאֲחֶרִ֥
יר ִכֵ֗ ֵ֣י מָּ ים ִמִנ ְקִקֹ֔ ְַָֽֽרדּו֙ ְמֹחֵ֣ ן      יָּ ְזבּוֻלֹ֔ ר׃ ּוִמֵּ֨ ֶבט ֹסֵפַֽ ים ְבֵשִ֥  ֹמְשִכַ֖

ר֙  טו שכָּ י ְבִישָּ ַרִ֤ הִעם־ְד  ְושָּ ֹ֔ ק   ֹברָּ ֹ֔ רָּ ר֙ ֵכֵ֣ן בָּ שכָּ ֵ֑יו  ְוִישָּ ֵעֶַ֖מק ֻשַלֵ֣ח ְבַרְגלָּ  בָּ
ן ב׃  ִבְפַלגֵֹ֣ות ְראּוֵבֹ֔ ים ִחְקֵקי־ֵלַֽ  ְגֹדִלַ֖

ִים טז ִמְשְפַתֹ֔ ְבתָּ ֵבין ַהַֽ ַשֵ֗ ה יָּ ֵ֣מָּ ים   לָּ ִרֵ֑ ֹות ֲעדָּ ַע ְשִרקֵ֣  ִלְשֹמַ֖
ן ב׃  ִלְפַלגֵֹ֣ות ְראּוֵבֹ֔ ים ִחְקֵרי־ֵלַֽ  ְגדֹוִלַ֖
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 דן, [מנשה]ד גלע
ד ְבֵעִֶ֤בר יז ן ִגְלעֵָּ֗ ֵכֹ֔ ן    ַהַיְרֵדן֙ שָּ ֶ֕ גַּ֖ור ֳאִניֵֹ֑ות  ְודָּ ה יָּ ִ֥מָּ  לָּ

 אשר

 נפתלי, וןלזבו

ֹוף ר יַָּשב֙ ְלחֵ֣ ֵשֵ֗ ים אָּ ֹון׃   ַיִמֹ֔ יו ִיְשכַֽ ַ֖ צָּ  ְוַעִ֥ל ִמְפרָּ
ּון  יח ּות ְזֻבלֵ֗ מַ֖ ֹו לָּ ף ַנְפשָ֛ ֵ֣ם ֵחֵרִ֥ ִלֵ֑י    ַע י ַעַ֖ל ְוַנְפתָּ ה׃ ְמרֹוֵמִ֥ ֶדַֽ  שָּ

 
 

 המלחמה
מּו יט ַען      ָּבּ֤אּו ְמָלִכים֙ ִנְלָחִ֔ ֵ֣י ְכַנִ֔  ָאּ֤ז ִנְלֲחמּו֙ ַמְלֵכ

ֹו חּו׃ֶּב     ְּבַתְעַנְִָֽ֖ך ַעל־ֵמֵ֣י ְמִגדָ֑ א ָלָקֹֽ  ֹ ֶסף ל  ַצע ֶכִ֖
ִים כ ַמַ֖ ֵ֑מּו ִמן־שָּ ִבים֙         ִנְלחָּ ֹוכָּ ם ַהכַֽ ּו  ִמְמִסלֹותָֹּ֔ א׃ ִנְלֲחמַ֖ ַֽ יְסרָּ  ִעם־ִסַֽ
ִ֤  כא ם ִקישֹון֙  ַחלַנ פָֹּ֔ ים ַנִַ֥חל       ְגרָּ ֵַ֣חל ְקדּוִמַ֖ ֹון ַנ   ִקישֵ֑

י י ִתְדְרִכִ֥ ז׃ ַנְפִשַ֖  ֹעַֽ

ז כב ִ֥ ּו אָּ ְלמַ֖ ַֽ ּוס הָּ ֹות    ִעְקֵבי־סֵ֑ ַדֲהרַ֖ ֹות ִמַֽ ֲהרִ֥ יו׃ ַדַֽ ַֽ  ַאִבירָּ
 

 

 
ֹורּו כג ֹוז אֵ֣ ַמר֙   ֵמרֵ֗ רּו  ְיהוָֹּ֔ה ַמְלַאְֵ֣ך אָּ ֹור ֹאִ֥ רַ֖ ְשֶבֵ֑יהָּ  אָּ  ֹיַֽ

י ַֹֽ  ִכִ֤ אּו֙ ל ת   ְיהוָֹּ֔ה ְלֶעְזַרֵ֣ת א־בֵָּּ֨ ַ֖ה ְלֶעְזַרִ֥ ים׃ ְיהוָּ  ַבִגבֹוִרַֽ

 
 

 יעל
ים כד ל  ְתֹבַרְך֙ ִמָנִשִ֔ ֶשת ֶחֵֶ֣בר  ָיֵעֵ֕ ָ֑י ֵאִ֖ ְך׃   ַהֵקיִנ ֶהל ְתֹבָרֹֽ ים ָּבֹאִ֖  ִמָנִש 
ִים כה ל ַמִ֥ ַאַ֖ ֵ֣ב שָּ לָּ ֵ֑נָּה חָּ ֶפל    נָּתָּ ים ְבֵסִ֥ ה ַאִדיִרַ֖ יבָּ ה׃ ִהְקִרִ֥ ַֽ  ֶחְמאָּ
ּה֙  כו ֵתֵ֣ד יָּדָּ ְחנָּה ַליָּ ַּ֖ה     ִתְשַלֹ֔ יִמינָּ ּות ִוַֽ  ֲעֵמִלֵ֑ים ְלַהְלמֵ֣

ִ֤ה ְלמָּ ַֽ א֙  ְוהָּ יְסרָּ ה ִסַֽ ֵ֣ ֲחקָּ ַֽ ֹו מָּ ה    רֹאשֹ֔ ִ֥ ֲחצָּ ַֽ ַ֖ה ּומָּ ְלפָּ ַֽ ֹו׃ ְוחָּ תַֽ   ַרקָּ
יהָ  כז ל ָשָכָ֑ב  ֵּבֵ֣ין ַרְגֶלִ֔ ע ָנַפִ֖ יָה֙ ָכַרֵ֣ע      ָכַר  ל ֵּבּ֤ין ַרְגֶלֶ֨  ָנָפִ֔

ֲאֶשֵ֣ר ָכַרִ֔  ּוד׃   עַּבֹֽ ל ָשדֹֽ ם ָנַפ   ָשִ֖

 
 

 אם סיסרא
ֹון ִנְשְקָפֶׁ֧ה כח ַחלֶ֨ ָ֑ב  ְּבַעד֩ ַהֹֽ ֶאְשָנ ֵ֣ד ָהֹֽ א ְּבַע יְסָרִ֖ ם ִסֹֽ  ַוְתַיֵּבָ֛ב ֵא 

ֹוא ּוַע ֹּבֵשּ֤ש ִרְכּבֹו֙ ָלבִ֔ ּו     ַמדֵ֗ ֱחרִ֔ ּוַע ֶאֹֽ יו׃ ַמדֵ֣ י ַמְרְכבֹוָתֹֽ ֲעֵמִ֖  ַפֹֽ
ֹות כט יהָּ  ַחְכמִ֥ רֹוֶתַ֖ ַֽ ֵ֑ינָּ  שָּ ֲעֶנ יא    הַתַֽ יב  ַאף־ִהֶ֕ ִשִ֥ יהָּ  תָּ ֶרַ֖ ּה׃ ֲאמָּ ַֽ   לָּ
א ל ֵֹּ֨ ּו ֲהל ּו ִיְמְצאָ֜ ל ְיַחְלקֵ֣ לֵָּ֗   שָּ

ַחם ִים֙  ַרִ֤ ַתֵּ֨ ֲחמָּ אש ַרַֽ ֵֹ֣ ֶבר ְלר ִעים֙  ְשַלִ֤ל   ֶגֹ֔ א ְצבָּ ֹ֔ יְסרָּ  ְלִסֵ֣
ים ְשַלִ֥ל ִעַ֖ ֵ֑ה ְצבָּ ַבע    ִרְקמָּ ִים ֶצִ֥ ַתַ֖ י ִרְקמָּ ל׃ ְלַצְּואֵרִ֥ ַֽ לָּ    שָּ

 
 

 השירה חתימת
ן לא ה ֵכְ֠ יָך֙ ְיהָוִ֔ ֹוְיֶבֶ֨ ּו ָכל־אֹֽ אְבדּ֤ ֹֹֽ יו   י ֲהָבִ֔ ֹו  ְוֹאֵ֣ ָרתָ֑ ֶמש ִּבְגב  את ַהֶשִ֖  ְכֵצ 

 
 

ים ָשָנֹֽה׃  שנה 04שקט  ֶרץ ַאְרָּבִע  ט ָהָאִ֖  {פ}ַוִתְשֹק 
 

 ---וכולם מסיימים כאן  ---
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 הפטרת יתרו
 ו-ה,ט[ 2]  ו,ז –א ,ו[ 1]   :שני קטעים, בישעיהו

 'והספרדים מסיימים בסוף פרק ו, שני הקטעים קוראיםהאשכנזים 

 
 ישעיהוהשליחות של  פרק ו

 
 

 : החזיון
 והשרפים 'ה

הּו  א  ִבְשַנת־מֹות֙ ַהֶמֵֶ֣לְך ֻעִזיָֹּ֔
ב ָ֛י ֹיֵשִ֥ ֶאְרֶאֹּ֧ה ֶאת־ֲאֹדנָּ ֵ֑א וָּ ֵ֣ם ְוִנשָּ א רָּ ל׃  ַעל־ִכֵסַ֖ ַֽ ים ֶאת־ַהֵהיכָּ ַ֖יו ְמֵלִאִ֥  ְושּולָּ

ים׀ ב ים ֹעְמִדִ֤ ִפֵּ֨ ֹו ְשרָּ ַעל֙ לֹ֔ ֵ֑ד  ִמַמֵּ֨ ִים ְלֶאחָּ ַפַ֖ ש ְכנָּ ַפִָ֛ים ֵשִ֥  ֵשֹּ֧ש ְכנָּ
יו ִבְשַתִֵ֣ים׀ נֵָּ֗ ַ֖יו  ְיַכֶסֵ֣ה פָּ ה ַרְגלָּ ף׃  ּוִבְשַתִָ֛ים ְיַכֶסִ֥ ִים ְיעֹוֵפַֽ  ּוִבְשַתִ֥

ִ֤ה ֶאל־ֶזה֙  ג א ֶז ֵּ֨ רָּ ר  ְוקָּ ַמֹ֔  ְואָּ
ֹות אֵ֑ ֵ֣ה ְצבָּ ֹוש ְיהוָּ דַ֖ ֹוש קָּ דָ֛ ֹוש׀ קָּ דֹּ֧ ל־הָּ    קָּ א כָּ ִֹ֥ ֶרץְמל ַ֖ ֹו׃ אָּ  ְכבֹודַֽ

עּו֙  ד ֻנֵּ֨ ים ַויָּ ֹות ַהִסִפֹ֔ ֹול ַהקֹוֵרֵ֑א  ַאמֵ֣ ן׃   ִמקַ֖ ַֽ שָּ ֵלִ֥א עָּ ִית ִימָּ  ְוַהַבַ֖
 

 

 

 

ִכי ִאיש "
ַתִים  ְטֵמא־ְשפָּ

 "ִכינֹ אָּ  

ר  ה ֹאַמָ֞ ֹוי־ִלֵ֣י וָּ יִתי  אַֽ י־ִנְדֵמֵ֗  ִכַֽ
ִכי ֹנֹ֔ ִים֙ אָּ ַתֵּ֨ א־ְשפָּ יש ְטֵמַֽ י ִאִ֤ ִים ֵמֵ֣אּוְבתֹוְך֙ ַעם־טְ   ִכֵ֣ ַתֹ֔ י יֹוֵשֵ֑ב   ְשפָּ ֹנִכַ֖  אָּ

ּו אִ֥ ֹות רָּ אַ֖ ִ֥ה ְצבָּ י ֶאת־ַהֶמֶָ֛לְך ְיהוָּ ַֽי׃ ִכֵ֗  ֵעינָּ
אחד מהשרפים 

חטאת את מכפר 
 הנביא

י ו ף ֵאַלֵ֗ ֵ֣עָּ ים ַויָּ ִפֹ֔ ד֙ ִמן־ַהְשרָּ ֵ֑ה  ֶאחָּ ֹו ִרְצפָּ  ּוְביָּדַ֖
ִים ְלַקַחֹ֔ ח ֵמַעִ֥ל  ְבֶמֵּ֨ ַקַ֖ ַח׃ לָּ  ַהִמְזֵבַֽ

ֵ֣ע ז אֶמר   יַעל־ִפֹ֔  ַוַיַג ֶֹ֕  ַוי
ֶתֵ֑יך ַ֖ה ַעל־ְשפָּ ַגִ֥ע ֶז ָ֛ה נָּ ך   ִהֵנ ֵ֣ר ֲעֹוֶנֹ֔ ר׃  ְוסָּ ַֽ אְתךַ֖ ְתֻכפָּ  ְוַחטָּ

ישעיהו מתנדב 
 לשליחות

ר ח י֙ ֹאֵמֹ֔ ֹול ֲאֹדנָּ ע ֶאת־קִ֤ ֶאְשַמָ֞  וָּ
ֵ֑נּו י ֵיֶַֽלְך־לָּ י ֶאְשַלַ֖ח ּוִמֵ֣  ֶאת־ִמִ֥

ר  ֹאַמַ֖ ִני׃  וָּ ֵחַֽ    ִהְנִנִ֥י ְשלָּ
 השליחות

אמֶ  ט ֶֹ֕ ֵ֑ה  רַוי ֵ֣ם ַהֶז עָּ ַ֖ לָּ ַמְרתָּ  ֵלְִ֥ך ְואָּ
ּו ינּו ִשְמעִ֤ ִבֹ֔ ֹוַע֙ ְוַאל־תָּ מֵּ֨ עּו׃  שָּ ַֽ ֹו ְוַאל־ֵתדָּ אַ֖ ּו רָּ  ּוְראִ֥

ה י ֵ֣ם ַהֶזֹ֔ עָּ ד  ַהְשֵמן֙ ֵלב־הָּ ִ֥יו ַהְכֵבַ֖ ְזנָּ ַשֵ֑ע   ְואָּ ֵ֣יו הָּ  ְוֵעינָּ
יו  ה ְבֵעינָָּ֜ ֵ֣יו ֶפן־ִיְרֶאֵּ֨ ְזנָּ ע ּוְבאָּ ין וָּ   ִיְשמֵָּ֗ ִבָ֛ ֹו יָּ בִ֥ בּוְלבָּ ַ֖ ֹו׃  שָּ א לַֽ פָּ ִ֥  ְורָּ

 
ר יא ֹאַמֶ֕ ֵ֑י  וָּ י ֲאֹדנָּ ַתַ֖  ַעד־מָּ

אֶמר  ָֹ֡ ֵ֣ד ַוי ב ַע ים ֵמֵאֵ֣ין יֹוֵשֵ֗ ִרָ֜ ּו עָּ אֵּ֨  ֲאֶשר֩ ִאם־שָּ
ם ֹ֔ דָּ ִתים֙ ֵמֵאֵ֣ין אָּ ה׃  ּובָּ ַֽ מָּ ה ְשמָּ ֶאִ֥ ה ִתשָּ ַ֖ מָּ ֲאדָּ  ְוהָּ

ֵ֑ם יב דָּ אָּ ַ֖ה ֶאת־הָּ ק ְיהוָּ ה   ְוִרַחִ֥ ַ֖ ֲעזּובָּ ה הָּ ִ֥ ַֽ  ְוַרבָּ אָּ ֶרב הָּ  ֶרץ׃ְבֶקִ֥
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ה יג ִריָֹּ֔ ּה֙ ֲעִשֵ֣ ֹוד בָּ ֵ֑ר   ְועִ֥ ֵע ֵ֣ה ְלבָּ ְיתָּ ה ְוהָּ בָּ ַ֖  ְושָּ

ֵ֣ה ֵאלָּ ֹון  כָּ ַאלֵ֗ ֶכת֙  ְוכָּ  ֲאֶשִ֤ר ְבַשֶלֵּ֨
ם ּה׃  ַמֶצֵֶ֣בת בָֹּ֔ ַֽ ֶדש ַמַצְבתָּ ִַָֽ֥רע ֹקַ֖  {פ} ֶז

 ------כאן מסיימים הספרדים  ----- 
  פרק ז

מלך ארם ומלך 
ישראל עולים על 
 ירושלים

י ִביֵמֵ֣י ַויְ  א ָחז ִהָ֡ םָאְ֠ ה  ֶבן־יֹותֵָּּ֨ ֵ֗ הּו ֶמֵֶ֣לְך ְיהּודָּ  ֶבן־ֻעִזיָָּ֜
ין  ֵ֣ה ְרִצֵ֣ לָּ ָרם עָּ ֶלְך־ֲאְ֠ ַקחֶמֹֽ ם  ּוֶפֵּ֨ ִֹ֔ ַל ּושָּ ֵאל֙ ְירֵ֣ ֶלְך־ִיְשרָּ ִ֤הּו ֶמַֽ ֶבן־ְרַמְליָּ

ֶלֵ֑יהָּ  ה עָּ ַ֖ מָּ ׃   ַלִמְלחָּ יהָּ ֶלַֽ ם עָּ ֵחִ֥ ל ְלִהלָּ ֹכַ֖ א יָּ ִֹ֥  ְול
ִוד֙ ֵלא ב ד ְלֵבִ֤ית דָּ רַוֻיַגֵ֗ ִ֥חָּ   ֹמֹ֔ םנָּ ַ֖ ִֵ֑ים  ה ֲארָּ  ַעל־ֶאְפרָּ

ֹו בֹו֙ ּוְלַבֵ֣ב ַעמֹ֔ ִַַּ֤֣נע ְלבָּ ּוַח׃ ְכנִֹ֥וַע ֲעֵצי־ַיַַ֖ער   ַויָּ  {ס}ִמְפֵני־רַֽ
 

 

מלך  לאשליחות 
 יהודה

ֵֹ֣אֶמר ג ל־ְיַשְעיָּהּו֒  ַוי ה֮ ֶאַֽ  ְיהוָּ

ז חָֹּ֔ ה  ֵצא־נָּא֙ ִלְקַרֵ֣את אָּ ּוב  ַאתֶָּ֕ ר יָּשֵ֣ ַ֖ ֵַּ֑֣ך  ּוְשאָּ  ְבֶנ
הֶאל־ְקֵצֵ֗  ֶעְליֹונָֹּ֔ ֵ֣ה הָּ ַלת֙ ַהְבֵרכָּ ה  ה ְתעָּ ס׃ ֶאל־ְמִסַלַ֖ת ְשֵדִ֥  כֹוֵבַֽ

ֵ֣ ד ַמְרתָּ יו ְואָּ לָּ  ֵאְּ֠
א  ֵ֗ ט ַאל־ִתירָּ ר ְוַהְשֵקָ֜ ֵמֵּ֨  ִהשָּ

ְך ְבך֙ ַאל־ֵיַרֹ֔ י  ּוְלבָּ ֵאֵֶ֑לה  ִמְשֵנֵּ֨ ֲעֵשִנַ֖ים הָּ ים הָּ אּוִדָ֛ ֹות הָּ  ַזְנבֹּ֧
ם ַ֖ ין ַוֲארָּ ֳחִרי־ַאָ֛ף ְרִצִ֥ ַֽ  בָּ  הּו׃ּוֶבן־ְרַמְליָּ

ַען ה ֵ֑ה ַיֵ֗ עָּ ם רָּ ַ֖ ֶלָ֛יך ֲארָּ ַעִ֥ץ עָּ י־יָּ ר׃   ִכַֽ ַ֖הּו ֵלאֹמַֽ ִים ּוֶבן־ְרַמְליָּ  ֶאְפַרִ֥
ה֙  ו יהּודָּ נָּה ַנֲעֶלִ֤ה ִבַֽ  ְוַנְבִקֶעַ֖נָּה ֵאֵלֵ֑ינּו  ּוְנִקיֶצֹ֔

ּה ֶלְך֙ ְבתֹוכָֹּ֔ יְך ֶמֵּ֨ ת  ְוַנְמִלִ֥ ל׃  ֵאַ֖ ְבַאַֽ ַֽ  {פ}ֶבן־טָּ
  פרק ט

 
נּו  ה ֵֶ֣לד ֻיַלד־לֵָּ֗ נּו ֵבן ִכי־ֶי ֹו   ִנַתן־לָֹּ֔ ה ַעל־ִשְכמֵ֑ ַ֖ י ַהִמְשרָּ  ַוְתִהִ֥

ֹו ֶפֶלא א ְשמָ֜ ֵּ֨ ֹור ַוִיְקרָּ ֹום׃  יֹוֵעץ֙ ֵאֵ֣ל ִגבֹ֔ לַֽ  ֲאִביַעַ֖ד ַשר־שָּ
ה (רבה לם) ו ה ְלַמְרֵבֵּ֨ ָ֜ ֹום ַהִמְשרָּ לֵ֣ ץ ּוְלשָּ ין־ֵקֵ֗   ֵאַֽ

ִוד֙  ַעל־ִכֵסִ֤א ֹו דָּ ין  ְוַעל־ַמְמַלְכתֹ֔ ִכִ֤ ּה֙  ְלהָּ ּהּוַֽ  ֹאתָּ ֹ֔ ט  ְלַסֲעדָּ ַ֖ ה ְבִמְשפָּ ֵ֑ קָּ  ּוִבְצדָּ
ה֙  ַעתָּ ם ֵמַֽ ִ֥ה ִקְנַאָ֛ת  ְוַעד־עֹולָֹּ֔ ֹות ְיהוָּ אַ֖ את׃ ְצבָּ ַֹֽ ֲעֶשה־ז  {פ} ַתַֽ
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 משפטיםהפטרת 
 :השונים י המנהגים"עפ, קטעים שלושה ירמיהוב

 .פרק לה כולו : התימנים[ 3]   כו-כה,לג : ספרדים ואשכנזים [2].   עד סוף הפרק -ח,לד : כולם [1] 

 
 ונבואה על העונש תוכחה על שעבוד עבדים 

 -כאן מתחילים כולם  - הרקע לנבואה

ֵ֑ה  ח פרק לד ַ֖הּו ֵמֵאֵ֣ת ְיהוָּ ל־ִיְרְמיָּ ִ֥ה ֶאַֽ יָּ ָ֛ר ֲאֶשר־הָּ בָּ  ַהדָּ
ם ִֹ֔ ַל ּושָּ ם֙ ֲאֶשֵ֣ר ִבירַֽ עָּ ל־הָּ ית ֶאת־כָּ הּו ְבִרֵ֗ ֶלְך ִצְדִקיָָּ֜ י ְכֹרת֩ ַהֶמֵּ֨ ֲחֵרָ֡   ַאַֽ

א ִֹ֥ ֹור׃ ִלְקר ם ְדרַֽ ֶהַ֖   לָּ
שחרור  –הברית 

 העבדים העבריים
ְפִשֵ֑ים  ט ַ֖ה חָּ ִעְבִריָּ ַֽ י ְוהָּ ִעְבִרִ֥ ַֽ ֹו הָּ תָ֛ יש ֶאת־ִשְפחָּ ֹו ְוִאֹּ֧ יש ֶאת־ַעְבדָ֞ ַשַלח ִאֵ֣  ְלְּ֠

יש׃ יהּו ִאַֽ ִחַ֖ י אָּ יהּוִדִ֥ ָ֛ם ִבַֽ ד־בָּ י ֲעבָּ  ְלִבְלִתֹּ֧
ל־הָּ  י קיום הברית ים ְוכָּ ִרֵּ֨ ל־ַהשָּ יתַוִיְשְמעּו֩ כָּ ֵ֣אּו ַבְבִרֵ֗ ם ֲאֶשר־בָּ  עָָּ֜

ים ְפִשֹ֔ תֹו֙ חָּ יש ֶאת־ִשְפחָּ ֹו ְוִאִ֤ יש ֶאת־ַעְבדָ֞ ַשַלח ִאֵ֣ ֹוד   ְלְּ֠ ם עֵ֑ ַ֖ ד־בָּ י ֲעבָּ ְלִבְלִתִ֥
חּו׃ ּו ַוְיַשֵלַֽ ִָֽיְשְמעַ֖  ַוַֽ

חידוש  -והפרתה 
 העבדות

ן יא ֲחֵרי־ֵכֹ֔ ּובּו֙ ַאַֽ שֵּ֨    ַויָּ
בּו ִשֵ֗ ִדים֙ ְוֶאת־ ַויָּ ֲעבָּ ַֽ ֹותֶאת־הָּ חֹ֔ ְפִשֵ֑ים  ַהְשפָּ ּו חָּ ר ִשְלחַ֖  ֲאֶשִ֥

ּום (ויכבישום) ִָֽיְכְבשֹ֔ ֹות׃   ַוַֽ חַֽ ים ְוִלְשפָּ ִדַ֖ ֲעבָּ  {פ}ַלַֽ
 

 

הּו יב הנבואה ל־ִיְרְמיָֹּ֔ ה֙ ֶאַֽ י ְדַבר־ְיהוָּ ר׃  ַוְיִהִ֤ ַ֖ה ֵלאֹמַֽ ת ְיהוָּ  ֵמֵאִ֥

 
 

ֵאֵ֑ל יג תוכחה ַ֖ה ֱאֹלֵהֵ֣י ִיְשרָּ ר ְיהוָּ ַמִ֥ ה־אָּ  ֹכַֽ

רור דין שחמזכיר 
 עבדים עבריים

 פרשת משפטיםמ

ם  ֹוֵתיֶכֹ֔ י ְבִרית֙ ֶאת־ֲאבֵ֣ ִתַֽ ַרִ֤ י כָּ ֹנִכֵ֗ ַֽ  אָּ
ִים ם֙ ֵמֶאֵֶ֣רץ ִמְצַרֹ֔ י אֹותָּ ֹוִצִאִ֤ ֹום הַֽ ר׃  ְביֵּ֨ ים ֵלאֹמַֽ ִדַ֖ ית ֲעבָּ  ִמֵבִ֥

ֵכֵ֣ר ְלךֵ֗  יד ר־ִימָּ י ֲאֶשַֽ ִעְבִרָ֜ ַֽ יו הָּ ִחֵּ֨ ּו ִאיש֩ ֶאת־אָּ ַשְלחָ֡ ים ְתַֽ ִנָ֡ ץ ֶשֵַ֣בע שָּ  ִמֵקֵ֣
יםוַ  ִנֹ֔ ְדך֙ ֵשֵ֣ש שָּ ַֽ ְֵ֑ך  ֲעבָּ ִעמָּ י ֵמַֽ ְפִשַ֖ ֹו חָּ  ְוִשַלְחתִ֥

י אבותיכם לא שמעו ֹוֵתיֶכם֙ ֵאַלֹ֔ ּו ֲאבַֽ ְמעִ֤ א־שָּ ַֹֽ ַֽם׃  ְול ְזנָּ ּו ֶאת־אָּ א ִהטַ֖ ִֹ֥  ְול

  –ואתם  

ם ברית ת  רַ כ   -
 לשחרור עבדים

ֹום  טו ם ַהיֵ֗ בּו ַאֶתָ֜ ֻשֵּ֨  ַותָּ
ר֙ בְ  שָּ ּו ֶאת־ַהיָּ ֲעשִ֤ יַוַתַֽ ֵ֑הּו  ֵעיַנֹ֔ יש ְלֵרֵע ֹור ִאֵ֣ א ְדרַ֖ ִֹ֥  ִלְקר
י ַנֹ֔ ּו ְבִרית֙ ְלפָּ ִית  ַוִתְכְרתִ֤ יו׃  ַבַבֶ֕ ַֽ לָּ י עָּ א ְשִמַ֖ ִ֥  ֲאֶשר־ִנְקרָּ

פר תשובו להו -
 אותה

יטז  ּו ֶאת־ְשִמֹ֔ בּו֙ ַוְתַחְללֵ֣ ֻשֵּ֨    ַותָּ
ֹו תֹ֔ יש ֶאת־ִשְפחָּ יש ֶאת־ַעְבדֹו֙ ְוִאֵ֣ בּו ִאִ֤ ִשֵ֗ ֵ֑םִשלַ ֲאֶשר־  ַותָּ ים ְלַנְפשָּ ְפִשַ֖ ם חָּ  ְחֶתִ֥

ם ּו ֹאתָֹּ֔ ם  ַוִתְכְבשֵ֣ ֶכֹ֔ ְהיֵֹ֣ות לָּ ֹות׃  ִלַֽ חַֽ ים ְוִלְשפָּ ִדַ֖ ֲעבָּ  {ס}ַלַֽ
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ה֒  יז והעונשים ַמֵ֣ר ְיהוָּ ה־אָּ ֵכן֮ ֹכַֽ   לָּ
י לעם א־ְשַמְעֶתֵ֣ם ֵאַלֹ֔ ַֹֽ ֹור  ַאֶתם֙ ל א ְדרֹ֔ ֵֹ֣ ֵ֑הּו   ִלְקר יש ְלֵרֵע יו ְוִאֵ֣ ִחַ֖ יש ְלאָּ  ִאִ֥

ה ִהנְ  ֹור ְנֻאם־ְיהוֵָּ֗ ם ְדרָ֜ ֶכֵּ֨ ֵ֣י ֹקֵרא֩ לָּ  ִנ
ב  עָֹּ֔ רָּ ַֽ ֶרב֙ ֶאל־ַהֶדֵֶ֣בר ְוֶאל־הָּ  ֶאל־ַהֶחֵּ֨

י ֶאְתֶכם֙  ַַֽתִתִ֤ ֶרץ׃  ְלַזֲַֽעוָֹּ֔ה (לזועה)ְונָּ ַֽ אָּ ֹות הָּ ל ַמְמְלכִ֥  ְלֹכַ֖
ים יח ִשֵ֗ ֲאנָּ ַֽ י ֶאת־הָּ ַַֽתִתֵ֣ י  ְונָּ ְבִרים֙ ֶאת־ְבִרִתֹ֔ ֹעַֽ  הָּ

ימּו֙ ֶאת־ִדְבֵרֵ֣  א־ֵהִקֵּ֨ ַֹֽ יתֲאֶשִ֤ר ל ֵ֑י   י ַהְבִרֹ֔ נָּ ּו ְלפָּ ְרתַ֖ ַֽ ר כָּ  ֲאֶשִ֥
ִים ּו ִלְשַנֹ֔ ְרתֵ֣ ַֽ ֶגל֙ ֲאֶשֵ֣ר כָּ ֵעֵּ֨ יו׃  הָּ ַֽ רָּ ין ְבתָּ ּו ֵבִ֥  ַוַיַַֽעְברַ֖

ם יט  לראשי המימשל ִֵ֗ ַל ּושָּ י ְירַֽ ֵרֵ֣ ה ְושָּ ָ֜ י ְיהּודָּ ֵרֵּ֨  שָּ
ים ֲהִנֹ֔ ִרִסים֙ ְוַהֹכֵ֣ ַֽ ֵֶ֑רץ  ַהסָּ אָּ ֵ֣ם הָּ ל ַע ין    ְוֹכַ֖ ים ֵבַ֖ ְבִרֹ֔ ֹעֵ֣ ֶגל׃הָּ ֵעַֽ י הָּ  ִבְתֵרִ֥

םכ  ְיֵביֶהֹ֔ ֵ֣ד ֹאַֽ ם֙ ְבַי י אֹותָּ ַַֽתִתִ֤ ֵ֑ם  ְונָּ  ּוְבַיַ֖ד ְמַבְקֵשֵ֣י ַנְפשָּ
ל ֲאכָֹּ֔ ם֙ ְלַמַֽ תָּ ִ֤ה ִנְבלָּ ְיתָּ ַֽ ֶרץ׃  ְוהָּ ַֽ אָּ ת הָּ ֱהַמִ֥ ִים ּוְלֶבַֽ ַמַ֖ ֹוף ַהשָּ  ְלעִ֥

יו כא  לצדקיהו ושריו ֵ֗ רָּ ה ְוֶאת־שָּ ָ֜ ֶלְך־ְיהּודָּ הּו ֶמַֽ  ְוֶאת־ִצְדִקיֵָּּ֨
ם ֶאֵתן֙  ְיֵביֶהֹ֔ ֵ֣ד ֹאַֽ ֵ֑ם   ְבַי  ּוְבַיַ֖ד ְמַבְקֵשֵ֣י ַנְפשָּ

ד ל ּוְבַיֵ֗ ֶבֹ֔ ם׃  ֵחִּ֚יל ֶמֵֶ֣לְך בָּ ֲעֵליֶכַֽ ים ֵמַֽ ֹעִלַ֖ ַֽ  הָּ
ה כב  חורבן ירושלים ה ְנֻאם־ְיהוֵָּ֗ י ְמַצֶּוָ֜  ִהְנִנֵּ֨

יהָּ  ֶלֹ֔ ּו עָּ ִעִ֤יר ַהזֹאת֙ ְוִנְלֲחמֵ֣ ים ֶאל־הָּ ֹבִתָ֜ ֵאֵ֑ש  ַוֲהִשֵּ֨ ֻפֵ֣הָּ בָּ ּוהָּ ּוְשרָּ דַ֖  ּוְלכָּ
ב׃  ין ֹיֵשַֽ ה ֵמֵאִ֥ ַ֖ מָּ ן ְשמָּ ה ֶאֵתִ֥ ָ֛ י ְיהּודָּ ֵרֹּ֧  {פ}ְוֶאת־עָּ

  

 .וחותמים בהם את ההפטרה כנזים והספרדים קוראים שני הפסוקים הבאים מפרק לגשהא - 

  

 .ראה בהמשך, ה וקוראים את כולו"ממשיכים בפרק להם , אינם קוראים אותםהתימנים  - 

  

 לישראל נחמה נבואת  

ה כה גפרק ל ַמֵ֣ר ְיהוָֹּ֔  ֹכִּ֚ה אָּ

ה נחמה ְֵ֑ילָּ לָּ ֵ֣ם וָּ י יֹומָּ א ְבִריִתַ֖ ִֹ֥ ְמִתי׃   ִאם־ל ַֽ ֶרץ לֹא־שָּ ַ֖ אָּ ִים וָּ ַמִ֥ ֹות שָּ  ֻחקָ֛
ס  כו י ֶאְמַאֵ֗ ד ַעְבִדָ֜ ִוֵּ֨ ֵַַּ֣֣רע ַיֲַֽעקֹוב֩ ְודָּ  ַגם־ֶז

ים ְשִלֹ֔ ַחת ִמַזְרעֹו֙ ֹמַֽ ִַָֽ֥רע אַ   ִמַקִ֤ בֶאל־ֶז ֵ֣ק ְוַיֲַֽעֹקֵ֑ ם ִיְשחָּ ַ֖ הָּ  ְברָּ
י־ יב (אשוב)ִכַֽ ִשִ֥ ם אָּ ַ֖ ים׃   ֶאת־ְשבּותָּ ַחְמִתַֽ  {פ}ְוִרַֽ

 
 

 האשכנזים והספרדים מסיימים כאן - 

 
 

 [בעמוד הבא] ה"פרק ל אתקוראים ו, ממשיכיםוהתימנים  - 
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 ירמיהו 
 פרק לה

ֵ֑ה  א ַ֖הּו ֵמֵאֵ֣ת ְיהוָּ ל־ִיְרְמיָּ ִ֥ה ֶאַֽ יָּ ָ֛ר ֲאֶשר־הָּ בָּ  ַהדָּ
 ַֹֽ ים ֶבן־י ִקֹּ֧ ֹויָּ י ְיהַֽ ה ִביֵמֵּ֨ ַ֖ ֶלְך ְיהּודָּ ָ֛הּו ֶמִ֥ ר׃  אִשיָּ  ֵלאֹמַֽ

ם  ב לירמיהו' הוראת ה ֵ֣ אֹותָֹּ֔ ִבים֒ ְוִדַבְרתָּ כָּ ֵרַֽ לֹוְך֮ ֶאל־ֵבֵ֣ית הָּ  הָּ
ה  ם֙ ֵבֵ֣ית ְיהוָֹּ֔ אֹותָּ ֹות  ַוֲהִבַֽ כֵ֑ ת ַהְלשָּ ִָֽין׃ ֶאל־ַאַחַ֖ ַֽ ם יָּ ַ֖ ִ֥ אֹותָּ   ְוִהְשִקיתָּ

 
 

ן־ִיְרמְ  ג עביצו ִ֤ה ֶבַֽ ח ֶאת־ַיֲַֽאַזְניָּ ֶַֽאַקָ֞ הוָּ הּו֙ ֶבן־ֲחַבִצְניָֹּ֔ ֵ֑יו   יֵָּּ֨ נָּ ל־בָּ יו ְוֶאת־כָּ ַ֖  ְוֶאת־ֶאחָּ
ים׃ ִבַֽ כָּ ֵרַֽ ית הָּ ל־ֵבִ֥ ת כָּ   ְוֵאַ֖

ה ד ם֙ ֵבֵ֣ית ְיהוָֹּ֔ א ֹאתָּ ִבִ֤ ַֽאָּ ים   וָּ ֱאֹלִהֵ֑ ַֽ יש הָּ ַ֖הּו ִאֵ֣ ִָֽ֥ן ֶבן־ִיְגַדְליָּ נָּ ָ֛י חָּ ת ְבֵנ  ֶאל־ִלְשַכֵ֗
ים ִרֹ֔ ֶצל֙ ִלְשַכֵ֣ת ַהשָּ ִ֥הּו ֶבן־ַשֻלַ֖ם ֲאֶשֵ֣ר ִמַמֵ֗   ֲאֶשר־ֵאֵּ֨ ֲעֵשיָּ ַעל ְלִלְשַכָ֛ת ַמַֽ

ף׃ ר ַהַסַֽ  ֹשֵמִ֥
ֵ֣י ה  ן ִלְפֵנ ֶאֵתָ֞ ַֽ ים ַיִַָֽ֖ין וָּ ים ְגִבִעָ֛ים ְמֵלִאִ֥ ִבֵ֗ כָּ ֵרַֽ ֵ֣י ֵבית־הָּ ֹות   ׀ ְבֵנ  ְוֹכסֵ֑

ם  ר ֲאֵליֶהַ֖ ַֹֽאַמִ֥ ִַָֽֽין׃  וָּ   ְשתּו־יָּ
 

 

ּו ו דברי הרכבים אְמרִ֖ ֹֹֽ     ַוי
 

 

 אביהם צוואת

ב בֶ  ביֹונָּדָּ  ן־ֵרכָּ
ִֵַּ֑֣ין  א ִנְשֶתה־יָּ ֵֹ֣ ר ל ינּו֙ ֵלאֹמֹ֔ ֵלֵּ֨ ִ֤ה עָּ ינּו ִצּוָּ ִבֵ֗ ב אָּ ב ֶבן־ֵרכָָּ֜ ֵּ֨ ֹונָּדָּ  ִכי֩ יַֽ

ם׃  ַֽ ם ּוְבֵניֶכַ֖ם ַעד־עֹולָּ ִָָֽ֛ין ַאֶתִ֥ א ִתְשתּו־ַי ֹֹּ֧   ל
עּו ז א־ִתטָֹּ֔ ַֹֽ עּו֙ ְוֶכֵֶ֣רם ל ֵּ֨ א־ִתְזרָּ ַֹֽ ִַַּ֤֣רע ל ּו ְוֶז א־ִתְבנֵ֗ ַֹֽ ֶכֵ֑ם   ּוַבִֵ֣ית ל ְהֶיַ֖ה לָּ א ִיַֽ ִֹ֥  ְול

ם  ל־ְיֵמיֶכֹ֔ ְשבּו֙ כָּ ים ֵתַֽ ִלִ֤ ֳאהָּ ַֽ י בָּ  ִכְּ֠
ה  מָֹּ֔ ֲאדָּ ַֽ ֵ֣י הָּ ים ַרִבים֙ ַעל־ְפֵנ ִמִ֤ ּו יָּ ְחיָ֜ ַען ִתַֽ ם׃ ְלַמֵּ֨ ַֽ ים שָּ ִרִ֥ ם גָּ ר ַאֶתַ֖  ֲאֶשִ֥

 
 

ֵ֑נּו  ח ציות ל ֲאֶשֵ֣ר ִצּוָּ ינּו ְלֹכַ֖ ִבֹ֔ ב֙ אָּ ב ֶבן־ֵרכָּ ִ֤ ֹונָּדָּ ֹול ְיהַֽ ע ְבקֵּ֨  ַוִנְשַמֵ֗
ֹו י ְשתַֽ ינּוְלִבְלִתִ֤ ֵמֹ֔ ל־יָּ ִין֙ כָּ ינּו   ת־ַיֵּ֨ ֵשֹ֔ ְֵ֣חנּו נָּ ינּו׃ ֲאַנ ֵנַ֖ינּו ּוְבֹנֵתַֽ   בָּ

ים ְלִשְבֵתֵ֑נּו  ט ִתַ֖ י ְבנִֹ֥ות בָּ נּו׃ ּוְלִבְלִתָ֛ ַֽ ְהֶיה־לָּ א ִיַֽ ִֹ֥ ַַָֽ֖רע ל ֶז ה וָּ ֶדָ֛   ְוֶכֶֹּ֧רם ְושָּ
ִלֵ֑ים י ֳאהָּ ַֽ ַעש   ַוֵנֶַ֖שב בָּ ַ֖נּו ַוִנְשַמֵ֣ע ַוַנֹ֔ ל ֲאֶשר־ִצּוָּ ינּו׃  ְכֹכִ֥ ִבַֽ ב אָּ ִ֥ ֹונָּדָּ  יַֽ

 
 

ֶרץ֒  יא עולים לירושלים אָּ ֶבל֮ ֶאל־הָּ ֶלְך־בָּ ר ֶמַֽ ּוַכְדֶראַצִ֥ ֹות ְנבַֽ ֲעלֵּ֨ י ַבַֽ  ַוְיִהֵ֗
אֶמר  ֵֹ֗ ם  ַונ ִֹ֔ ַל ּושָּ ֹוא ְירַֽ ים  ֹבִּ֚אּו ְונָּבֵ֣ ֵ֑ם  ִמְפֵני֙ ֵחֵ֣יל ַהַכְשִדֹ֔  ּוִמְפֵנַ֖י ֵחֵ֣יל ֲארָּ

ִם׃  ַֽ לָּ ּושָּ  {פ}ַוֵנֶַ֖שב ִבירַֽ
 

 

 

ה יב ְָֽיִהי֙ ְדַבר־ְיהוָֹּ֔ ר׃  ַוַֽ ַ֖הּו ֵלאֹמַֽ ל־ִיְרְמיָּ  ֶאַֽ

אנשי ל' דברי ה
 יהודה וירושלים

ל יג ּ֤ה ְצָבאֹות֙ ֱאלֵהֵ֣י ִיְׂשָרֵאִ֔ ר ְיהָו ה־ָאַמ   ֹכֹֽ
ה יש ְיהּוָדִ֔ ַמְרָת֙ ְלִאֵ֣ ְך ְוָאֹֽ ּוָשָלִָ֑ם  ָהלּ֤ י ְירֹֽ ֹוְשֵבִ֖  ּוְליֹֽ

ַע אֶ   ָ֛ר ִלְשֹמִ֥ ּו מּוסָּ ֹוא ִתְקחִ֥ ַֽה׃ֲהלֵּ֨ י ְנֻאם־ְיהוָּ ַרַ֖   ל־ְדבָּ
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יו  יד  נָָּ֜ ה ֶאת־בָּ ב ֲאֶשר־ִצּוֵָּּ֨ כָּ ֵ֣ב ֶבן־ֵרְּ֠ ֹונָּדָּ ם ֶאת־ִדְבֵרֵ֣י ְיהַֽ  הּוַקָ֡
ה תּו֙ ַעד־ַהיֵֹ֣ום ַהֶזֹ֔ א שָּ ִֹ֤ ִין ְול ֹות־ַיֵ֗ י ְשתַֽ ּו   ְלִבְלִתֵ֣ ְמעֹ֔ ַֽ י שָּ ֵ֣ת ֲאִביֶהֵ֑ם  ִכֵ֣ ת ִמְצַו  ֵאַ֖

י ִדַבְִ֤רִתי ֲאֵליֶכם֙ ַהשְ  ֹנִכָ֜ רְואֵָּּ֨ י׃   ֵכֵ֣ם ְוַדֵבֹ֔ ַֽ ם ֵאלָּ א ְשַמְעֶתַ֖ ִֹ֥  ְול

י ַהְנִבִאֵ֣ים טו ַדֵ֣ ל־ֲעבָּ ֶאְשַלֵ֣ח ֲאֵליֶכֵ֣ם ֶאת־כָּ ַֽ חַ  וָּ ֹלֵ֣ ר  ׀ ַהְשֵכֵ֣ם ְושָּ  ׀ ֵלאֹמָ֡
ם   ַעְלֵליֶכֵ֗ יבּו ַמַֽ ה ְוֵהיִטֵ֣ עָָּ֜ רָּ ַֽ ֹו הָּ א ִאיש֩ ִמַדְרכֵּ֨ בּו־נָָּ֡  ֻשַֽ
ים ֲאֵחִר   י ֱאֹלִהִ֤ ֲחֵרֵּ֨ ּו ַאַֽ ְלכָ֜ ם ְוַאל־ֵתֵּ֨ ֹ֔ ְבדָּ  ים֙ ְלעָּ
ה   מָֹּ֔ ֲֵ֣אדָּ ֵתיֶכֵ֑ם  ּוְשבּו֙ ֶאל־הָּ ֶכַ֖ם ְוַלֲאֹבַֽ ִתי לָּ ַתִ֥  ֲאֶשר־נָּ

ם ְזְנֶכֹ֔ ת־אָּ א ִהִטיֶתם֙ ֶאַֽ ִֹ֤ י׃   ְול ַֽ ם ֵאלָּ א ְשַמְעֶתַ֖ ִֹ֥  ְול

ב טז  ֵ֣ב ֶבן־ֵרכָֹּ֔ ֹונָּדָּ ימּו ְבֵני֙ ְיהַֽ י ֵהִקֵ֗ ֵ֑ם   ִכֵ֣ ם ֲאֶשֵ֣ר ִצּוָּ  ֶאת־ִמְצַוִ֥ת ֲאִביֶהַ֖
ֵ֣ם הַ  עָּ הְוהָּ י׃   ֶזֹ֔ ַֽ ּו ֵאלָּ ְמעַ֖ ַֽ א שָּ ִֹ֥  ל

ל  יז ֵאֹ֔ אֹות֙ ֱאֹלֵהֵ֣י ִיְשרָּ ה ֱאֹלֵהִ֤י ְצבָּ ר ְיהוָָּ֜ ַמֵּ֨ ה־אָּ ֵכן ֹכַֽ  לְָּּ֠
ם   ִֹ֔ ַל ּושָּ ֹוְשֵבי֙ ְירֵ֣ ל־יַֽ ה ְוֶאִ֤ל כָּ ֵ֗ יא ֶאל־ְיהּודָּ ה  ִהְנִנֹּ֧י ֵמִבֵ֣ עָֹּ֔ ֵ֣רָּ ל־הָּ  ֵאִּ֚ת כָּ
ְרִתי ֲעֵליֶהֵ֑ם  ֵַ֣ען ִדַבְִ֤רִתי ֲאלֵ   ֲאֶשִ֥ר ִדַבַ֖ ּו׃ַי נַֽ א עָּ ִֹ֥ ם ְול ֶהַ֖ א לָּ ִ֥ ֶַֽאְקרָּ עּו וָּ ֵמֹ֔ א שָּ ֵֹ֣  יֶהם֙ ְול

 
 

לבית ' דברי ה

 הרכבים

הּו  יח ים ָאַמֵ֣ר ִיְרְמָיֵ֗ ָכִב֜ ית ָהֵרֹֽ  ּוְלֵבֶ֨
ל ּ֤ה ְצָבאֹות֙ ֱאלֵהֵ֣י ִיְׂשָרֵאִ֔ ר ְיהָו ה־ָאַמ   ֹכֹֽ

ֵ֣ב ֲאִביֶכֵ֑ם   דָּ ֹונָּ ם ַעל־ִמְצַוַ֖ת ְיהַֽ ִַּ֚ען ֲאֶשֵ֣ר ְשַמְעֶתֹ֔  ַי
ל־ִמְצו ַֹוִַֽתשְ  יוְמרּו֙ ֶאת־כָּ ם׃   תָֹּ֔ ַ֖ה ֶאְתֶכַֽ ל ֲאֶשר־ִצּוָּ ּו ְכֹכִ֥  ַוַַֽתֲעשֹ֔

ֵאֵ֑ל  יט ֹות ֱאֹלֵהֵ֣י ִיְשרָּ אַ֖ ִ֥ה ְצבָּ ַמָ֛ר ְיהוָּ ה אָּ ן ֹכִ֥ ֵכֵ֗  לָּ
ַנַ֖י  ד ְלפָּ ָ֛ב ֹעֵמִ֥ ב ֶבן־ֵרכָּ ֹּ֧ ֹונָּדָּ יש ְליַֽ ת ִאָ֜ ֵרֵּ֨ א־ִיכָּ ַֹֽ ים׃  ל ִמַֽ ל־ַהיָּ  {פ}כָּ
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 תרומההפטרת 
 יג,ו – כו,ה :מלכים א

 

 י שלמה"ע בית המקדש תבניי פרק ה

  

שלום בין שלמה 
 וחירם

ה כו ה֙ ִלְשֹלֹמֹ֔ ְכמָּ ַתִ֤ן חָּ ה נָּ ֹו   ַויהוֵָּ֗ ר ִדֶבר־לֵ֑  ַכֲאֶשַ֖
ה ם֙ ּוֵבֵ֣ין ְשֹלֹמֹ֔ ם ֵבִ֤ין ִחירָּ ֹלֵ֗ י שָּ ם׃  ַוְיִהֵ֣ ית ְשֵניֶהַֽ ּו ְבִרַ֖  ַוִיְכְרתִ֥

 
 

ַעל ַהֶמֶֹּ֧לְך ְשֹלֹמָ֛  כז מסים ֵאֵ֑לַוַיֵּ֨ ל־ִיְשרָּ ס ִמכָּ   ה ַמַ֖
ס י ַהַמֹ֔ יש׃  ַוְיִהֵ֣ ֶלף ִאַֽ ים ֶאַ֖  ְשֹלִשִ֥

 
 

ֹונָּה כח כח אדם וארגון נֵ֗ ֵחֵ֣ם ְלבָּ ֶדש֙   ַוִיְשלָּ ים ַבֹחֵּ֨ ִפִ֤ ֶרת ֲאלָּ ֹות  ֲעֶשֵּ֨  ֲחִליפֹ֔
ֹון נֹ֔ ֹו  ֹחֶדש ִיְהיֵּ֣ו ַבְלבָּ ים ְבֵביתֵ֑ ִשַ֖ ִִָֽ֥ים ֳחדָּ  ְשַנ

ס׃  ם ַעל־ַהַמַֽ ַ֖  {ס}ַוֲאֹדִנירָּ
ֵ֑ל כט ֶלף ֹנֵשֵ֣א ַסבָּ ים ֶאַ֖ ה ִשְבִעִ֥ י ִלְשֹלֹמָ֛ ר׃  ַוְיִהֹּ֧ ַֽ הָּ ב בָּ ֶלף ֹחֵצִ֥  ּוְשֹמִנִ֥ים ֶאַ֖

ַבד ל ים ִלְשֹלֹמה֙ ֲאֶשֵ֣ר ְלְ֠ ִבִ֤ י ַהִנצָּ ֵרֵּ֨ ה  ִמשָּ אכָֹּ֔  ַעל־ַהְמלָּ
ֹות ש ֵמאֵ֑ ים ּוְשֹלֵ֣ ִפַ֖ ֶשת ֲאלָּ ם   ְשֹלִ֥ עָֹּ֔ ים בָּ ֹרִדֵ֣ ה׃  הָּ ַֽ אכָּ ים ַבְמלָּ ֹעִשַ֖  הָּ

 
 

ֶלְך  לא עצים ואבנים לבניה  ַוְיַצֵ֣ו ַהֶמָ֡
ֹות ים ְגֹדלָ֜ ִנֵּ֨ ית׃ ַוַיִסעּו֩ ֲאבָּ ִזַֽ ִית ַאְבֵנִ֥י גָּ ַ֖ ד ַהבָּ ֹות ְלַיֵסִ֥ רָ֛ ִנֹּ֧ים ְיקָּ    ֲאבָּ

ֹּ֧י בל ּו ֹבֵנ ִָֽיְפְסלָ֞ ֹום ְוַהִגְבִלֵ֑ים  ַוַֽ ה ּוֹבֵנִ֥י ִחירַ֖  ְשֹלֹמָ֛
ִנַ֖ים ֲאבָּ ים ְוהָּ ֵעִצִ֥ ינּו הָּ ִכָ֛ ִית׃  ִלְבנִֹ֥ות ַויָּ ַֽ  {ס}ַהבָּ

  פרק ו

תאריך תחילת 
 הבנייה

ה ְלֵצֵ֣את א נָָּ֡ ֹות שָּ ֵ֣ה ְוַאְרַבֵ֣ע ֵמאֵ֣ נָּ ֵ֣ים שָּ י ִבְשמֹוִנ ֵאֵ֣ל  ַוְיִהֵ֣ ְבֵנַֽי־ִיְשרָּ
ו ֶדש ִזֵ֗ ית ְבֹחֵ֣ ְרִביִעָ֜ ה הָּ נֵָּּ֨ ֶרץ־ִמְצַרִים֩ ַבשָּ   ֵמֶאַֽ

י ֶדש ַהֵשִנֹ֔ ֵאֵ֑   הּוא ַהֹחֵ֣ ה ַעל־ִיְשרָּ ְך ְשֹלֹמַ֖ ַֽה׃ ַוִיִֶ֥בן   לִלְמֹלִ֥ ִית ַליהוָּ  ַהַבַ֖
 

 

 ביתתיאור ה
 

 
 

 :הביתמידות 

[60X20]X30 
ה  ב יהוָֹּ֔ ה ַהֶמִֶ֤לְך ְשֹלֹמה֙ ַלַֽ נָָּ֜ ר בָּ ִית ֲאֶשֵּ֨  ְוַהַבֵ֗

ה ִ֥ ים־ַאמָּ ֹו ִשִשַֽ ְרכַ֖ ֹו  אָּ ְחבֵ֑ ים רָּ ֹו׃  ְוֶעְשִרִ֤ תַֽ ה קֹומָּ ַ֖ ים ַאמָּ  ּוְשֹלִשִ֥
 :מידות האולם

20X10 
אּולֵָּ֗  ג ִית ם ַעל־ְפֵני֙ ֵהיַכֵ֣לְוהָּ  ַהַבֹ֔

ֹו ְרכֹ֔ ה֙ אָּ ים ַאמָּ ִֵ֑ית  ֶעְשִרֵ֣ ַחב ַהבָּ  ַעל־ְפֵנַ֖י ֹרֵ֣
ֹו  ֶעֶֹּ֧שר ְחבַ֖ ָ֛ה רָּ ַאמָּ ִית׃  בָּ ַֽ  ַעל־ְפֵנִ֥י ַהבָּ

 
 



 הפטרות שמות 24 תרומה. 7

 

 ַחלֹוֵני ְשֻקִפים -
 ֲאֻטִמים

ִית ד ֵַ֣עש ַלבָֹּ֔ ים׃  ַוַי ים ֲאֻטִמַֽ  ַחלֹוֵנַ֖י ְשֻקִפִ֥
ִביב ָיִציעַ  - יר ַהַבִִ֤ית ה סָּ יַע֙  (יצוע) ַוִיֶבן֩ ַעל־ִקֵּ֨ יב ָיִצֶ֨ ִבֹ֔  סָּ

עֹות - יב ְצלָּ ִבֹ֔ ִית֙ סָּ ֹות ַהַבֵּ֨ יר  ֶאת־ִקירִ֤ ַ֖ל ְוַלְדִבֵ֑ ֵהיכָּ יב׃   ַלַֽ ִבַֽ ֹות סָּ עַ֖ ִַ֥עש ְצלָּ  ַוַי

ִצ֙  (היצוע) ו שלושת היציעים ּה יעַ ַהיָּ ְחבֵָּ֗ ֵ֣ה רָּ ַאמָּ ֵמֹּ֧ש בָּ ה חָּ   ַהַתְחֹתנָָּ֜
יֹכנָּה֙  ּה  ְוַהִתַֽ ְחבָֹּ֔ ה֙ רָּ ַאמָּ ַֽ  ֵשִ֤ש בָּ

ית ְשִליִשֹ֔ ַבע  ְוַהֵּ֨ ֵּ֑ה  ֶשִ֥ ְחבָּ ה רָּ ַ֖ ַאמָּ  בָּ
ה ּוצָּ ִביב֙ חֹ֔ ן ַלַבִִ֤ית סָּ ַתֵּ֨ עֹות֩ נָּ י ִמְגרָּ ִית׃  ִכָ֡ ַֽ ירֹות־ַהבָּ ז ְבִקַֽ י ֲאֹחִ֥  ְלִבְלִתַ֖

ִ֥ה ֶבן־ְשֵלמָּ ֹו ז ֶאַֽ ֵֹ֣נתֹ֔ ִית֙ ְבִהבָּ ע  ְוַהַבֵּ֨ ַ֖ ה ַמסָּ ִ֥ ֶבן־ְשֵלמָּ ֵ֑ה ִנבְ  ֶאַֽ  נָּ
ל ל־ְכִלֵ֣י ַבְרֶזֹ֔ ֹות ְוַהַגְרֶזן֙ כָּ בִ֤ ע  ּוַמקָּ א־ִנְשַמִ֥ ַֹֽ ֹו׃ ל ֹנתַֽ ִית ְבִהבָּ  ַבַבַ֖

ע  ֶפַתח ַהֵצלָּ
   הַהִתיֹכנָּ 

ה ח יֹכנָֹּ֔ ע֙ ַהִתֵ֣ ַתח ַהֵצלָּ ֵ֑ית  ֶפֵ֗ ִנ ִית ַהְימָּ ֶתף ַהַבַ֖  ֶאל־ֶכִ֥

ים ַיֲעלּו ּוְבלּוִלים י ּוְבלּוִלֵ֗ הַיֲַֽעלּו֙ ַעל־ַהִתֵ֣ ים׃  ֹכנָֹּ֔ ַ֖ה ֶאל־ַהְשִלִשַֽ יֹכנָּ    ּוִמן־ַהִתַֽ

 
 

ִית ט      ַוְיַכֵלֵ֑הּו ַוִיִֶ֥בן ֶאת־ַהַבַ֖

ים ְשֵדֹרת,  ֵגִבים ִית֙ ֵגִבֹ֔ ן ֶאת־ַהַבֵּ֨ ים׃  ַוִיְסֹפִ֤ ִזַֽ ֲארָּ ת בָּ  ּוְשֵדֹרַ֖

 5: גובה כל יציע
 אמות

יַע֙  (היצוע)ַוִיִֶ֤בן ֶאת־ י ל־ַהַבֹ֔  ַהָיִצֶ֨ ֹו   ִיתַעל־כָּ תֵ֑ ֹומָּ ֹות קַֽ ש ַאמַ֖ ֵמִ֥  חָּ
ִית ז ֶאת־ַהַבַ֖ ים׃  ַוֶיֱאֹחִ֥ ִזַֽ י ֲארָּ  {ס}ַבֲעֵצִ֥

 
 

ה יא שלמה' דבר ה ְָֽיִהי֙ ְדַבר־ְיהוָֹּ֔ ר׃  ַוַֽ ה ֵלאֹמַֽ  ֶאל־ְשֹלֹמַ֖
ה יב  ֵ֣ה ֹבֶנֵ֗ ה ֲאֶשר־ַאתָּ ִית ַהֶזָ֜   ַהַבֵּ֨

ה  ֲעֶשֹ֔ ַטֵ֣י ַתַֽ  ִאם־ֵתֵלְִ֤ך ְבֻחֹקַתי֙ ְוֶאת־ִמְשפָּ
 ִ֥ ַמְרתָּ ֶהֵ֑ם  ְושָּ ֶלֵֶ֣כת בָּ י לָּ ל־ִמְצֹוַתַ֖  ֶאת־כָּ

ְך ִרי֙ ִאתָֹּ֔ י ֶאת־ְדבָּ ר  ַוֲהִקֹמִתִ֤ יך׃ ֲאֶשִ֥ ִבַֽ ִוִ֥ד אָּ ְרִתי ֶאל־דָּ  ִדַבַ֖
י יג ֵַ֣כְנִתֹ֔ ֵאֵ֑ל  ְושָּ ֵ֣י ִיְשרָּ ֹוְך ְבֵנ א   ְבתַ֖ ִֹ֥ ל׃  ְול ֵאַֽ י ִיְשרָּ  {ס}ֶאֱעֹזַ֖ב ֶאת־ַעִמִ֥
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 תצוההפטרת 
 סוף הפרק-י,יחזקאל מג

 

 .פסוק יב' פרק מזב ומסתיימת 'מבפרק המתחילה , מנבואת יחזקאל על בית המקדשהפטרה זאת הינה חלק 

ועל כן היה סביר שהוא מתנבא על בית המקדש השני , לאחר חורבן המקדש הראשון, יחזקאל חי בגלות בבל

אחרים המתוארים בנבואותיו אלה שמידות ופרטים  ,אלא. בית הראשוןהשאכן הוקם כשבעים שנה לאחר חורבן 

 . אינן תואמות לא את המקדש הראשון ולא את השני

 .ל שהנביא מתכוון לבית המקדש השלישי שלא יחרב לעולם"מסיבה זאת מקובל על חז

 .המזבח וחנוכתו: בהפטרתנו
 

 המזבח וחנוכתו פרק מג
 

 

נביא מצטווה ה
להודיע לעם את 
 צורת הבית

ם  י ֵ֗ דָּ ֵ֣ה ֶבן־אָּ  ַאתָּ
ִית ֵאל֙ ֶאת־ַהַבֹ֔ ית־ִיְשרָּ ִ֤ד ֶאת־ֵבַֽ ֹוֵתיֶהֵ֑ם  ַהֵג ּו ֵמֲעֹונַֽ ְלמַ֖ ַֽ  ְוִיכָּ

ית׃ ְכִנַֽ ּו ֶאת־תָּ ְדדַ֖ ַֽ  ּומָּ
ּו  יא-  -בתנאי  שֵ֗ ל ֲאֶשר־עָּ ּו ִמֹכֵ֣ ם־ִנְכְלמָ֞  ְוִאַֽ

ו  ל־צּוֹרתָָּ֡ כָּ ֵ֣יו ְוַֽ אָּ ֹובָּ יו ּומַֽ אָָּ֡ ֹוצָּ ֹו ּומַֽ ּונָּתָ֡ ִית ּוְתכַֽ  צּוַרֵ֣ת ַהַבָ֡
ל־חֻ  םְוֵאֵ֣ת כָּ ו֙ הֹוַדֵ֣ע אֹותָֹּ֔ ֹוֹרתָּ ל־תַֽ ו ְוכָּ ִ֤ ּוֹרתָּ ל־צֵּ֨ יו֩ ְוכָּ יֵניֶהֵ֑ם  ֹקתָּ ב ְלֵעַֽ  ּוְכֹתַ֖

ם׃ ַֽ ּו אֹותָּ שִ֥ יו ְועָּ ַ֖ ל־ֻחֹקתָּ ֹו ְוֶאת־כָּ תָ֛ ּורָּ ל־צַֽ ּו ֶאת־כָּ  ְוִיְשְמרָ֞
 

 

ִֵ֑ית יב תורת הבית ַֹ֖את תֹוַרֵ֣ת ַהבָּ  ז
יב ִבִ֤ ֹו סָּ ל־ְגֻבלָ֞ ר כָּ הָּ אש הְָּּ֠ ֵֹ֣ ִביב֙ ֹקֵ֣  ַעל־ר ים ׀ סָּ ִשֹ֔ דָּ ַֽ  ֶדש קָּ

ִית׃ ַֽ ת ַהבָּ ַֹ֖את תֹוַרִ֥  ִהֵנה־ז
 

 

  המזבח

ֹות יג מידות ותיאור כללי ַאמֹ֔ ַֽ ַח֙ בָּ ֹות ַהִמְזֵבֵּ֨ ֶלה ִמדִ֤ ַפח  ְוֵאֵּ֨ ֹטֵ֑ ה וָּ ַ֖ ה ַאמָּ ִ֥  ַאמָּ
ַחב ה־ֹרֵ֗ ה ְוַאמָּ ַאמָָּ֜ ַֽ יק הָּ ד   ְוֵחֵּ֨ ֶאחָֹּ֔ ַֽ ֵֶַּ֣֣רת הָּ ִביב֙ ֶז ִּ֤ה סָּ תָּ ּה ֶאל־ְשפָּ  ּוְגבּולֵָּּ֨

ַ֖ה ַגִ֥  ַח׃ְוֶז  ב ַהִמְזֵבַֽ
ֹות יד עזרות ה ַהַתְחתֹונָּה֙ ְשַתִֵ֣ים ַאמֹ֔ ִ֤ ֲעזָּרָּ ַֽ ֶרץ ַעד־הָּ אָָּ֜ יק הָּ ֵ֑ת  ּוֵמֵחֵּ֨ ֵ֣ה ֶאחָּ ַחב ַאמָּ  ְוֹרַ֖

ֹות ה֙ ַאְרַבֵ֣ע ַאמֹ֔ ה ַהְגדֹולָּ ִ֤ ֲעזָּרָּ ַֽ ה ַעד־הָּ ה ַהְקַטנָָּ֜ ֵּ֨ ֲעזָּרָּ ַֽ ה׃  ּוֵמהָּ ַֽ ַאמָּ ַֽ ַחב הָּ  ְוֹרַ֖
ל טו ההראל והאריאל ַהְרֵאַ֖ ֹות   ְוַהַֽ  ַאְרַבֵ֣ע ַאמֵ֑

ה ְעלָּ ֲאִרֵאֵ֣יל ּוְלַמֹ֔ ַֽ ע׃  ּוֵמהָּ נַֹ֖ות ַאְרַבַֽ  ַהְקרָּ
יל  טז ֲאִרֵאֵ֗ ַֽ  ְוהָּ

ֶרְך ַחב  ְשֵתִ֤ים ֶעְשֵרה֙ ֹאֹ֔ ה ֹרֵ֑ ים ֶעְשֵרַ֖ ּועַ   ִבְשֵתִ֥ בֶ֕ יו׃  רָּ ַֽ עָּ ַעת ְרבָּ ל ַאְרַבִ֥  ֶאַ֖
ה  יז העזרה ָ֞ ֲעזָּרָּ ַֽ  ְוהָּ

ֶרְך ַחבְבַאְרַבִ֤   ַאְרַבֹּ֧ע ֶעְשֵרֵ֣ה ֹאֵ֗ ֵ֑יהָּ   ע ֶעְשֵרה֙ ֹרֹ֔ ֶע ל ַאְרַבֵַ֣עת ְרבָּ  ֶאַ֖
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ה   ַאמֵָּ֗ ַֽ י הָּ ּה ֲחִצֵ֣ יב אֹותָָּ֜ ִבֵּ֨  ְוַהְגבּול֩ סָּ
יב ִבֹ֔ ה֙ סָּ ִּ֤ה ַאמָּ יק־לָּ ים׃  ְוַהֵחַֽ ִדַֽ הּו ְפנִֹ֥ות קָּ ֲעֹלֵתַ֖  ּוַמַֽ

  

הוראות לחנוכת 
 המזבח

י יח ֵֹ֣אֶמר ֵאַלֵ֗  ַוי
ה  ֵ֣י ְיהִוֹ֔ ַמר֙ ֲאֹדנָּ ה אָּ ם֙ ֹכִ֤ דָּ  ֶבן־אָּ

 
 

חַ  ביום הראשון ֹות ַהִמְזֵבֹ֔ ֹו  ֵאִֶּ֚לה ֻחקֵ֣ שֹותֵ֑ ַֽ  ְביַֹ֖ום ֵהעָּ

ה  יו֙ עֹולָֹּ֔ לָּ ֹות עָּ ֲעלִ֤ ם׃  ְלַהַֽ ַֽ ַ֖יו דָּ לָּ ק עָּ  ְוִלְזֹרִ֥
ם  יט בקר לחטאת-פר בן ֵ֣ים ַהְלִוִיָ֡ ֲהִנ ֵ֣ה ֶאל־ַהֹכַֽ ַַֽתתָּ  ְונָּ

י ים ֵאַלֵ֗ ֹוק ַהְקֹרִבֵ֣ דָ֜ ַרע צָּ ְרֵתִֵ֑ני ְנֻאָ֛ם ֲאדֹ   ֲאֶשֵ֣ר ֵהם֩ ִמֶזֵּ֨ ַֽ ִ֥י ְיהִוַ֖ה ְלשָּ  נָּ
את׃       ַֽ ר ְלַחטָּ ַ֖ קָּ ר ֶבן־בָּ  ַפִ֥

חיטוי המזבח 
 וכפרתו

ה  כ ַתתָָּ֜ ֹו ְונֵָּּ֨ מֵ֗ ֵ֣ ִמדָּ ַקְחתָּ ַֽ  ְולָּ
ה ֹ֔ ֲעזָּרָּ ַֽ יו֙ ְוֶאל־ַאְרַבע֙ ִפנֵֹ֣ות הָּ יב  ַעל־ַאְרַבִ֤ע ַקְרֹנתָּ ִבֵ֑ ּול סָּ ל־ַהְגבַ֖  ְוֶאַֽ

הּו׃ ַֽ ֹו ְוִכַפְרתָּ ִ֥ אֹותַ֖  ְוִחֵטאתָּ
ֵַ֣קְחתָֹּ֔  כא שריפת הפר ֵ֑את  ְולָּ ַחטָּ ֵ֣ר ַהַֽ ת ַהפָּ ִית   ֵאַ֖ ד ַהַבֹ֔ פֹו֙ ְבִמְפַקֵ֣ ש׃  ּוְשרָּ ַֽ ּוץ ַלִמְקדָּ  ִמחַ֖

 
 

י  כב ביום השני  ּוַביֹום֙ ַהֵשִנֹ֔
ֵ֑את שעיר לחטאת ים ְלַחטָּ ִמַ֖ יב ְשִעיר־ִעִזִ֥ים תָּ  ַתְקִרָ֛
חַ  חיטוי המזבח ר׃  ְוִחְטאּו֙ ֶאת־ַהִמְזֵבֹ֔ ַֽ ּו ַבפָּ ר ִחְטאַ֖ ֲאֶשִ֥  ַכַֽ
ַחֵטֵ֑א כג עולה ֹוְתךַ֖ ֵמַֽ ים   ְבַכלַֽ ִמֹ֔ ר תָּ ֵ֣ קָּ ים׃  ַתְקִריב֙ ַפֵ֣ר ֶבן־בָּ ִמַֽ אן תָּ ַֹ֖ ִיל ִמן־ַהצ  ְוַאִ֥

ֵ֑ה כד ֵ֣י ְיהוָּ ם ִלְפֵנ ַ֖  ְוִהְקַרְבתָּ
ַלח ֲהִנִ֤ים ֲעֵליֶהם֙ ֶמֹ֔ יכּו ַהֹכַֽ ַ֖ה ַלַֽ   ְוִהְשִלֵּ֨ ָ֛ם ֹעלָּ ּו אֹותָּ ֱעלִ֥ ַֽה׃ְוֶהַֽ  יהוָּ

 
 

  שבעה ימים
 [כ"סה]

ים כה ִמֹ֔ ֵ֣ת יָּ ה   ִשְבַע ֲעֶשִ֥  ַתַֽ

: ראה מפרשים]
ביום הראשון פר 

 [ולא שעיר

ַ֖את ַליֵֹ֑ום   ְשִעיר־ַחטָּ
ר  ָ֛ קָּ  ּוַפֹּ֧ר ֶבן־בָּ
אן ַֹ֖ ִיל ִמן־ַהצ ּו׃   ְוַאִ֥ ים ַיֲַֽעשַֽ  ְתִמיִמִ֥

ים כו כפרת המזבח ִמֵ֗ ֵ֣ת יָּ חַ ְיַכְפרּו֙ ֶאת־ַהִמזְ  ִשְבַע ֹו  ֵבֹ֔ ּו ֹאתֵ֑ ֲהרַ֖ ו׃   ְוִטַֽ ַֽ ּו יָּדָּ  ּוִמְלאַ֖
 

 

עבודת הקרבנות 
 השוטפת

ים  כז ִמֵ֑ ּו ֶאת־ַהיָּ יַכלַ֖  {ס}ִוַֽ
ה  ְלאָּ הֵָּ֗ י וָּ ֹום ַהְשִמיִנָ֜ יָּה֩ ַביֵּ֨  ְוהָּ

ם ֹוֵתיֶכם֙ ְוֶאת־ַשְלֵמיֶכֹ֔ ַח֙ ֶאת־עֹולַֽ ֲהִנִ֤ים ַעל־ַהִמְזֵבֵּ֨ ּו ַהֹכַֽ  ַיֲַֽעשֵּ֨
ם ִצֵ֣אִתי ֶאְתֶכֹ֔ ה׃ נְ   ְורָּ ִ֥י ְיהִוַֽ ם ֲאֹדנָּ  {ס}ֻאַ֖
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 הר הכרמלב והאשרה אליהו ונביאי הבעל 
 

 

 --כאן מתחילים האשכנזים והתימנים  -- פרק יח
 

 

לאליהו ' ציווי ה
 אחאבפגוש את ל

ים א ים ַרִבֹ֔ ִמֵ֣ ְָֽיִהי֙ יָּ הּו  ַוַֽ יָּה֙ ֶאל־ֵאִֵ֣ליָֹּ֔ ה הָּ ית   ּוְדַבר־ְיהוֵָּ֗ ִ֥ה ַהְשִליִשַ֖ נָּ ַבשָּ
ר ב   ֵלאֹמֵ֑ ֵאֵ֣ה ֶאל־ַאְחאָֹּ֔ רָּ ה׃  ֵלְִּ֚ך ֵהַֽ ַֽ מָּ ֲאדָּ ַֽ ר ַעל־ְפֵנִ֥י הָּ ַ֖ טָּ ִ֥ה מָּ  ְוֶאְתנָּ

הּוַוֵיֵּ֨  ב ִליָֹּ֔ ֵ֑ב  ֶלְך֙ ֵאַֽ ֹות ֶאל־ַאְחאָּ אַ֖ רָּ ֹון׃   ְלֵהַֽ ְמרַֽ ַ֖ק ְבֹשַֽ זָּ ִ֥ב חָּ עָּ רָּ ַֽ  ְוהָּ
 

 

ב ג עובדיהו ֵ֣א ַאְחאָֹּ֔ ִֵ֑ית   ַוִיְקרָּ ַ֖הּו ֲאֶשֵ֣ר ַעל־ַהבָּ ַבְדיָּ  ֶאל־ֹעַֽ
ד׃ ַ֖ה ְמֹאַֽ א ֶאת־ְיהוָּ ֵרָ֛ ִ֥ה יָּ יָּ הּו הָּ ַבְדיֵָּ֗  ְוֹעַֽ

ֶבל ד ית ִאיֶזֹ֔ ְָֽיִהי֙ ְבַהְכִרֵ֣ ת נְ   ַוַֽ ֵ֑הֵאַ֖ ים    ִביֵאֵ֣י ְיהוָּ ֵ֣ה ְנִביִאֵ֗ הּו ֵמאָּ ַבְדיָָּ֜ ח ֹעַֽ ַוִיַקֵּ֨
ה  ֹ֔ רָּ ים ִאיש֙ ַבְמעָּ ם ֲחִמִשִ֥ ַָֽיְחִביֵאָ֞ ִים׃ ַוַֽ ַֽ מָּ ַ֖ם ֶלִֶ֥חם וָּ  ְוִכְלְכלָּ

 
 

אחאב ועובדיהו 
 מחפשים מים

הּו  ה ַבְדיָֹּ֔ ב֙ ֶאל־ֹעֵ֣ ִֹ֤אֶמר ַאְחאָּ  ַוי
יִ  ֵ֣י ַהַמֹ֔ ל־ַמְעְיֵנ ֶרץ֙ ֶאל־כָּ אֵָּּ֨ ִלֵ֑ים ם ֵלְִ֤ך בָּ ל־ַהְנחָּ ל כָּ  ְוֶאַ֖

ֶרד אּוַלֵ֣י ֶפֹ֔ ּוס וָּ יר ּוְנַחֶיה֙ סֵ֣ ִצֵ֗ ֵ֣א חָּ ה׃   ׀ ִנְמצָּ ַֽ ַהְבֵהמָּ ית ֵמַֽ ֹוא ַנְכִרַ֖  ְולִ֥
ֵּ֑ה  ו ר־בָּ ֲעבָּ ֶרץ ַלַֽ ַ֖ אָּ ֶהָ֛ם ֶאת־הָּ ּו לָּ ְָֽיַחְלקִ֥  ַוַֽ

ֹו  ד֙ ְלַבדֹ֔ ֶרְך ֶאחָּ ְך ְבֶדִ֤ ַלֵּ֨ ב הָּ ַ֖  ַאְחאָָּ֞ ַלְִ֥ך ְבֶדֶרְך־ֶאחָּ ָ֛הּו הָּ ַבְדיָּ ֹו׃ְוֹעַֽ  ד ְלַבדַֽ
 

 

פגישת אליהו 
 ועובדיהו

ֶרְך  ז הּו֙ ַבֶדֹ֔ ַבְדיֵָּּ֨ י ֹעַֽ ֹו  ַוְיִהִ֤ אתֵ֑ ַ֖הּו ִלְקרָּ ִליָּ יו  ְוִהֵנִ֥ה ֵאַֽ נָֹּ֔ ל ַעל־פָּ הּו֙ ַוִיֹפֵ֣  ַוַיִכֵרֵּ֨

 
 

אֶמר  ֶֹ֕ ַֽהּו׃       ַוי ִליָּ י ֵאַֽ ַ֖ה ֲאֹדִנִ֥ ה ֶז ִ֥ ַאתָּ  ַהַֽ
ֹו  ח ִֹ֥אֶמר לַ֖ ִֵ֑ני ַוי ר  אָּ ַֽהּו׃   ֵלְָ֛ך ֱאֹמִ֥ ִליָּ אֹדֶנַ֖יך ִהֵנִ֥ה ֵאַֽ  ַלַֽ

 

ַֹ֖אֶמר ט  ַוי

ִני׃ דברי עובדיהו ֲהִמיֵתַֽ ב ַלַֽ ַ֖ ת־ַעְבְדךָ֛ ְבַיד־ַאְחאָּ ן ֶאַֽ ה ֹנֵתֹּ֧ י־ַאתָָּ֞ ֵ֑אִתי ִכַֽ טָּ  ֶמֵ֣ה חָּ

יך  ַחֵ֣י י ֵ֣ה ֱאֹלֶהֵ֗  ׀ ְיהוָּ
ם֙ ְלַבֶקְשךֹ֔  י שָּ ח ֲאֹדִנִ֥ ַלֵּ֨ א־שָּ ַֹֽ ֶשר ל ה֙ ֲאְּ֠ כָּ ִֵ֑ין   ִאם־ֶיש־גִֹ֤וי ּוַמְמלָּ ּו אָּ ְמרַ֖ ַֽ  ְואָּ

ֹוי ה֙ ְוֶאת־ַהגֹ֔ כָּ יַע ֶאת־ַהַמְמלָּ ה׃  ְוִהְשִבִ֤ כָּ ֶאַֽ א ִיְמצָּ ִֹ֥ י ל  ִכַ֖
ֵ֣ה ֹאֵמֵ֑ר יא ה ַאתָּ ַ֖ אֹדֶנַ֖יך   ְוַעתָּ ר ַלַֽ ַֽהּו׃  ֵלְָ֛ך ֱאֹמִ֥ ִליָּ  ִהֵנִ֥ה ֵאַֽ

ֵ֣י יב ה ֲאִנ יָָּ֞ ִ֤ה ְוהָּ ּוַח ְיהוָּ ְך ְורֵּ֨ ִאתֵָּ֗ ִּ֚ל  ׀ ֵאֵלְֵ֣ך ֵמַֽ ֲאך֙ ַע שָּ ע׀ ִיַֽ ֹ֔ א־ֵאדָּ ַֹֽ  ֲאֶשֵ֣ר ל
ִֵַּ֑֣ני  גָּ ֲאךַ֖ ַוֲַֽהרָּ ְמצָּ א ִיַֽ ִֹ֥ ָ֛ב ְול אִתי ְלַהִגֹּ֧יד ְלַאְחאָּ  ּובֵָּּ֨

י׃ ַֽ ַ֖ה ִמְנֻערָּ א ֶאת־ְיהוָּ ֵרִ֥  ְוַעְבְדךָ֛ יָּ
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יִתי יג  ִשֹ֔ אֹדִני֙ ֵאֵ֣ת ֲאֶשר־עָּ ִ֤ד ַלַֽ א־ֻהַג ַֹֽ ֶבל  ֲהל ג ִאיֶזֹ֔ ֲהֹרֵ֣ ֵ֑ה   ַבַֽ ת ְנִביֵאֵ֣י ְיהוָּ ֵאַ֖
ַַֽאְחִבא֩ ִמְנִביֵאֵּ֨  ישוָּ ה ִאֵ֗ ה ֵמֵ֣אָּ ה   י ְיהוָָּ֜ ֹ֔ רָּ ים ִאיש֙ ַבְמעָּ ים ֲחִמִשִ֥ ֲחִמִשֵּ֨

ִים׃ ַֽ מָּ ֲַֽאַכְלְכֵלַ֖ם ֶלִֶ֥חם וָּ  וָּ
ר יד ֵ֣ה ֹאֵמֹ֔ ה֙ ַאתָּ אֹדֶנַ֖יך   ְוַעתָּ ר ַלַֽ ֵ֑הּו ֵלְָ֛ך ֱאֹמִ֥ ִליָּ ֵ֣ה ֵאַֽ ִָֽני׃    ִהֵנ ַֽ גָּ  {ס}ַוֲַֽהרָּ

 

הּו טו ִליָֹּ֔ אֶמר֙ ֵאַֽ ֵֹּ֨  ַוי

ֹות  אֹ֔ ֵ֣ה ְצבָּ ֵ֑יו  ַחִּ֚י ְיהוָּ נָּ ְדִתי ְלפָּ ַמַ֖ ר עָּ יו׃   ֲאֶשִ֥ ַֽ ה ֵאלָּ ֶאִ֥ רָּ י ַהיַֹ֖ום ֵאַֽ  ִכִ֥
 

 

 

ֹו טז ב ַוַיֶגד־לֵ֑ ַ֖ את ַאְחאָּ ָ֛הּו ִלְקַרִ֥ ַבְדיָּ ֶֹּ֧לְך ֹעַֽ  ַוֵי

ַֽהּו׃ ִליָּ את ֵאַֽ ב ִלְקַרִ֥ ַ֖ ִֶ֥לְך ַאְחאָּ  ַוֵי
 

 

פגישת אליהו 
 ואחאב

ֵ֑הּו יז ִליָּ ב ֶאת־ֵאַֽ ַ֖ ֹות ַאְחאָּ י ִכְראִ֥ ִֹ֤    ַוְיִהָ֛ יוַוי ב֙ ֵאלָֹּ֔     אֶמר ַאְחאָּ

ל׃     ֵאַֽ ַ֖ה ֹעֵכִ֥ר ִיְשרָּ ה ֶז ִ֥ ַאתָּ  ַהַֽ

אֶמר יח ֵֹ֗ ל  ַוי ֵאֹ֔ ְרִתי֙ ֶאת־ִיְשרָּ ַכֵּ֨ א עָּ ִֹ֤ יך  ל ִבֵ֑ ה ּוֵבֵ֣ית אָּ ַ֖ י ִאם־ַאתָּ  ִכִ֥
ֲעזְָּבֶכם֙ ֶאת־ִמְצו  ה ַבַֽ ים׃  ֵֹ֣ת ְיהוָֹּ֔ ִלַֽ י ַהְבעָּ ֲחֵרִ֥ ֶלְך ַאַֽ  ַוֵתַ֖

: אליהו לאחאב
את כל  קבוץ אלי

 ז"שראל ונביאי עי

ל ֶאל־ַהֵ֣ר ַהַכְרֶמֵ֑ל  יט ֵאַ֖ ל־ִיְשרָּ ץ ֵאַלָ֛י ֶאת־כָּ ח ְקֹבִ֥ ה ְשַלֵּ֨  ְוַעתֵָּ֗
ים  ֲחִמִשֵ֗ ֹות ַוַֽ ַעל ַאְרַבֹּ֧ע ֵמאֵ֣ י ַהַבָ֜  ְוֶאת־ְנִביֵאֵּ֨

ֹות ה֙ ַאְרַבֵ֣ע ֵמאֹ֔ ֲאֵשרָּ ַֽ ֶַֽבל׃  ּוְנִביֵאִ֤י הָּ ן ִאיזָּ י ֻשְלַחִ֥ ְכֵלַ֖  ֹאַֽ

  

 --ועוד , האיטלקים, כאן מתחילים הספרדים -- 
  

 אחאב מקבץ
 הנביאים

ֵאֵ֑ל כ ֵ֣י ִיְשרָּ ל־ְבֵנ ב ְבכָּ ַ֖ ל׃  ַוִיְשַלִ֥ח ַאְחאָּ ר ַהַכְרֶמַֽ ים ֶאל־ַהִ֥ ץ ֶאת־ַהְנִביִאַ֖  ַוִיְקֹבִ֥
 

 

 על הר הכרמל
 

  

אֶמר֙  כא הצעת אליהו לעם ֵֹּ֨ ם ַוי עֵָּ֗ ל־הָּ הּו ֶאל־כָּ ִליָָּ֜ ש ֵאַֽ  ַוִיַגֵּ֨

י ַאֶתֵ֣ ַתָ֞ ְסִחים֮ ַעל־ְשֵתֵ֣י ַהְסִעִפים֒ ַעד־מָּ  ם ֹפַֽ
יו ֹ֔ ֲחרָּ ּו ַאַֽ ֱאֹלִהים֙ ְלכֵ֣ ַֽ ִ֤ה הָּ ֵ֑יו  ִאם־ְיהוָּ ֲחרָּ ּו ַאַֽ ַעל ְלכֵ֣  ְוִאם־ַהַבַ֖

נּו ר׃ ְולֹא־עָּ ַֽ בָּ ֹו דָּ ָ֛ם ֹאתַ֖ עָּ נִּ֥ו הָּ א־עָּ ַֹֽ  ְול
 

ם כב עָֹּ֔ הּו֙ ֶאל־הָּ ִליֵָּּ֨ ִֹ֤אֶמר ֵאַֽ  ַוי

יא ַלַֽ  לעםאליהו הצעת  ִבָ֛ י נֹוַתְֹּ֧רִתי נָּ י ֲאִנָ֞ ַ֖ה ְלַבִדֵ֑  יהוָּ
ַעל יש׃  ּוְנִביֵאֵ֣י ַהַבֹ֔ ים ִאַֽ ֲחִמִשַ֖ ֹות ַוַֽ  ַאְרַבע־ֵמאִ֥

ים  כג  ִרֵ֗ ִֵַּ֣֣ים פָּ נּו ְשַנ   ְוִיְתנּו־לָָּ֜
ים ֵֵ֣עִצֹ֔ ימּו֙ ַעל־הָּ הּו ְויִָּשֵּ֨ יַנְתֻחֵ֗ ד ִוַֽ ֶאחָָּ֜ ַֽ ר הָּ ֶהם֩ ַהפֵָּּ֨ ּו לָּ א יִָּשֵ֑ימּו ְוִיְבֲחרֵ֣ ֵֹ֣  ְוֵאַ֖ש ל

ֱעֶשֵ֣ה י ֶאַֽ ֲאִנָ֞ ים ׀ ַוַֽ ֵֵ֣עִצֹ֔ ַַֽתִתי֙ ַעל־הָּ ד ְונָּ ֶאחֵָּ֗ ַֽ ֵ֣ר הָּ ים׃  ֶאת־ַהפָּ ִשַֽ א אָּ ִֹ֥ ש ל  ְוֵאַ֖
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ם כד  ֵהיֶכֵ֗ ם ְבֵשֵ֣ם ֱאֹלַֽ אֶתָ֞ ה   ּוְקרָּ ֵ֣א ְבֵשם־ְיהוָֹּ֔ ֲאִני֙ ֶאְקרָּ  ַוַֽ
ים ֱאֹלִהֵ֑ ַֽ ּוא הָּ ש הֵ֣ ֵאַ֖ ים ֲאֶשר־ַיֲַֽעֶנִ֥ה בָּ ֱאֹלִהָ֛ ַֽ ֹּ֧ה הָּ יָּ  ְוהָּ

  

ַֹֽ  העם מסכים ָ֛ם ַוי עָּ ל־הָּ ַֹּ֧ען כָּ ּוַוַי ר׃   אְמרַ֖ ַֽ בָּ ֹוב ַהדָּ  טִ֥

  

ַעל  כה אליהו לנביאי הבעל הּו ִלְנִביֵאֵ֣י ַהַבֵ֗ ִליָָּ֜ אֶמר ֵאַֽ ֵֹּ֨  ַוי
ה אֹשנָֹּ֔ ּו ִרַֽ ד֙ ַוֲַֽעשֵ֣ ֶאחָּ ַֽ ִ֤ר הָּ ם ַהפָּ ֶכָ֜ ּו לָּ ֲחרֵּ֨ ים  ַבַֽ ַרִבֵ֑ ַֽ ם הָּ י ַאֶתַ֖  ִכִ֥

ם ֵהיֶכֹ֔ ימּו׃  ְוִקְראּו֙ ְבֵשֵ֣ם ֱאֹלַֽ ִשַֽ א תָּ ִֹ֥ ש ל  ְוֵאַ֖
  

הבעל נביאי 
 מבצעים

ַָֽיֲעשּו֒  כו ֶהם֮ ַוַֽ ַתֵ֣ן לָּ ר ֲאֶשר־נָּ ִיְקחּו ֶאת־ַהפֵָּּ֨  ַוְּ֠
ִים ֳהַרִ֤ ַֽ ֶקר ְוַעד־ַהצָּ ַהֹבֵּ֨ ַבַעל ֵמַֽ ּו ְבֵשם־ַהְּ֠ נּו ֵלאֹמר֙  ַוִיְקְראֵ֣  ַהַבֵַ֣על ֲעֵנֹ֔

ֵ֑ה ְוֵאין ֹעֶנה ְוֵאין קֹול ֹול ְוֵאֵ֣ין ֹעֶנ ין קַ֖  ְוֵאִ֥
ּו  ְָֽיַפְסחֹ֔ חַ  ַוַֽ ה׃ ַעל־ַהִמְזֵבַ֖ ַֽ שָּ ר עָּ  ֲאֶשִ֥

  

ֶהם ֵאִליָּהּו אֶמר֙  כז ַוְיַהֵתל בָּ ֵֹּ֨ הּו ַוי ִליֵָּ֗ ֶהֵ֣ם ֵאַֽ ִים ַוְיַהֵתֹּ֧ל בָּ ֳהַרָ֜ צָּ י ַבַֽ  ַוְיִהֵּ֨
ּוא ים הֹ֔ י־ֱאֹלִהֵ֣ ּו ְבקֹול־גָּדֹול֙ ִכַֽ  ִקְראִ֤

ֹו ֹו ְוִכי־ֶדֵֶ֣רְך לֵ֑ יג לַ֖ יַח ְוִכי־ִשָ֛ י ִשֹּ֧ ץ׃   ִכֵ֣ ַֽ ּוא ְוִיקָּ ן הַ֖ ֵשִ֥  אּוַלָ֛י יָּ
ֹול כח ֹול גָּדֹ֔ ִָֽיְקְראּו֙ ְבקֵ֣ ם  ַוַֽ טָֹּ֔ ְדדּו֙ ְכִמְשפָּ ים   ַוִיְתֹגַֽ ִחֵ֑ ְרמָּ ַֽ ֹות ּובָּ בַ֖ ֲחרָּ  ַבַֽ

ם׃ ם ֲעֵליֶהַֽ ַ֖ ְך־דָּ  ַעד־ְשפָּ
ִים כט ְוֵאין ֹעֶנה ְוֵאין־קֹול ֳהַרֹ֔ צָּ ר ַהַֽ ֲעֹבֵ֣ ְָֽיִהי֙ ַכַֽ ּו  ַוַֽ ְתַנְבאֹ֔ ֵ֑ה  ַוִיַֽ ֹות ַהִמְנחָּ ֲעלֵ֣  ַעַ֖ד ַלַֽ

ֹו ין־קִ֥ ֶשב׃ְוֵאַֽ ַֽ ין קָּ  ל ְוֵאין־ֹעֶנַ֖ה ְוֵאִ֥

  

ם֙  ל אליהו מכין המזבח עָּ ל־הָּ ִ֤הּו ְלכָּ ִליָּ אֶמר ֵאַֽ ֵֹּ֨ י  ַוי ּו ֵאַלֹ֔    ְגשֵ֣
ֵ֑יו ַ֖ם ֵאלָּ עָּ ל־הָּ ּו כָּ ּוס׃  ַוִיְגשִ֥ רַֽ הָּ ַ֖ה ֶהַֽ ח ְיהוָּ  ַוְיַרֵפָ֛א ֶאת־ִמְזַבִ֥

ים לא ִנֹ֔ הּו ְשֵתִ֤ים ֶעְשֵרה֙ ֲאבָּ ִליֵָּ֗ ח ֵאַֽ בְכִמסְ   ַוִיַקֵ֣ ר ִשְבֵטֵ֣י ְבֵנַֽי־ַיֲעֹקֵ֑  ַפַ֖
ר יו֙ ֵלאֹמֹ֔ ִ֤ה ֵאלָּ ה ְדַבר־ְיהוָּ יֵָּּ֨ ך׃   ֲאֶשר֩ הָּ ְהֶיִ֥ה ְשֶמַֽ ל ִיַֽ ֵאַ֖  ִיְשרָּ

ֵ֑ה  לב ַח ְבֵשֵ֣ם ְיהוָּ ִנָ֛ים ִמְזֵבַ֖ ֲאבָּ ַֽ ֹּ֧ה ֶאת־הָּ  ַוִיְבֶנ
ַרע אַתִֵ֣ים ֶזֹ֔ ה ְכֵבית֙ סָּ לֵָּ֗ ֵַ֣עש ְתעָּ ַח׃  ַוַי יב ַלִמְזֵבַֽ ִבַ֖  סָּ

ַָֽיֲעֹרַ֖  לג יםַוַֽ ֵעִצֵ֑ ַֽ ר   ְך ֶאת־הָּ ים׃  ַוְיַנַתח֙ ֶאת־ַהפָֹּ֔ ֵעִצַֽ ַֽ ֶַ֖שם ַעל־הָּ  ַויָּ
אֶמר לד ֵֹ֗ ים  ַוי ֵעִצֵ֑ ַֽ ַ֖ה ְוַעל־הָּ ֹעלָּ ַֽ ּו ַעל־הָּ ְצקִ֥ ִים ְוִיַֽ ִ֤ה ַכִדים֙ ַמֹ֔ עָּ ּו ַאְרבָּ  ִמְלאֵּ֨

ִֹ֤אֶמר ּו   ְשנּו֙   ַוי  ַוִיְשנֹ֔
ִֹ֥אֶמר שּו׃  ַשֵלַ֖שּו   ַוי  ַוְיַשֵלַֽ

ִיםַוֵיַֽ לה ּו ַהַמֹ֔ יב ַלִמְזֵבֵ֑חַ   ְלכֵ֣ ִבַ֖ ִים׃   סָּ ַֽ ַ֖ה ִמֵלא־מָּ לָּ  ְוַגִ֥ם ֶאת־ַהְתעָּ
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י לו תפילת אליהו ִביא֮ ַויֹאַמר֒  ַוְיִהֵ֣ ֵ֣הּו ַהנָּ ִליָּ ש ֵאַֽ ה ַוִיַגָ֞ ֹות ַהִמְנחֵָּ֗ ֲעלֵ֣  ׀ ַבַֽ
ל ֵאֹ֔ ֵ֣ק ְוִיְשרָּ ם֙ ִיְצחָּ הָּ ה ֱאֹלֵהי֙ ַאְברָּ  ְיהוֵָּ֗

ע ִכַֽ  ַדֵ֗ ֵ֣י ַעְבֶדֵ֑ךַהיֵֹ֣ום ִיּוָּ ֲאִנ ל ַוַֽ ֵאַ֖ ים ְבִיְשרָּ ֹּ֧ה ֱאֹלִהָ֛  י־ַאתָּ
ְרךֵ֣  (ובדבריך) ַֽ יִתי ּוִבְדבָּ ִשֹ֔ ֶלה׃  עָּ ֵאַֽ ים הָּ ִרַ֖ ל־ַהְדבָּ ת כָּ  ֵאִ֥

ִני לז "ֲעֵנִני" ה֙ ֲעֵנֹ֔ ִִַּ֤֣ני ְיהוָּ ה  ֲעֵנ ֵ֣ם ַהֶזֹ֔ עָּ ים  ְוֵיְַָֽֽדעּו֙ הָּ ֱאֹלִהֵ֑ ַֽ ַ֖ה הָּ ה ְיהוָּ ִ֥ י־ַאתָּ  ִכַֽ
תָּ אֶ  ָ֛ה ֲהִסֹבִ֥ ית׃ְוַאתָּ ַרִנַֽ ם ֲאֹחַֽ ַ֖  ת־ִלבָּ

 
 

ה  לח קרבן אליהו מתקבל ל ֵאש־ְיהוֵָּ֗  ַוִתֹפֵ֣
ים ֵעִצֹ֔ ַֽ ה֙ ְוֶאת־הָּ ֹעלָּ ַֽ אַכל ֶאת־הָּ ִֹ֤ ֵ֑ר  ַות פָּ עָּ ִנַ֖ים ְוֶאת־ֶהַֽ ֲאבָּ ַֽ  ְוֶאת־הָּ

ה׃ כָּ ַ֖ה ִלֵחַֽ לָּ ִים ֲאֶשר־ַבְתעָּ  ְוֶאת־ַהַמִ֥

 ּואה 'ה"
ֱאֹלהִ    "יםהָּ

ם לט עָֹּ֔ ל־הָּ ִָֽיפְ   ַוַיְרא֙ כָּ ּו ַעל־ְפֵניֶהֵ֑םַוַֽ  לַ֖
ּו  ֵֹ֣אְמרֹ֔ ים ַוי ֱאֹלִהֹ֔ ַֽ ּוא הָּ ים׃   ְיהוָּה֙ הֵ֣ ֱאֹלִהַֽ ַֽ ּוא הָּ ַ֖ה הִ֥  ְיהוָּ

 
 

 --[ ה"והתימנים ממשיכים עד סוף פסוק מ]והאשכנזים הספרדים כאן עד  -- 

 
 

אליהו שוחט את 
 נביאי הבעל

ם  מ הּו ָלֶה֜ ִלָיֶ֨ ּו ַויֹאֶמר֩ ֵאֹֽ ם׀ ֶאת־ְנִביֵאֵ֣י הַ  ִתְפׂשֵ֣ יש ַאל־ִיָמֵל ט ֵמֶהִ֖ ַעל ִאָ֛  ַּבֵ֗
ּום ִָֽיְתְפׂשָ֑ ם׃  ַוֹֽ ם ָשֹֽ ֹון ַוִיְשָחֵטִ֖ ֵַ֣חל ִקישִ֔ הּו֙ ֶאל־ַנ ִלָיֶ֨ ם ֵאֹֽ ֹוִרֵדּ֤  ַויֹֽ

 
 

ב  מא סיום הבצורת הּו֙ ְלַאְחָאִ֔ ִלָיֶ֨ ֹּ֤אֶמר ֵאֹֽ ֹון ַהָּגֶֹֽשם׃  ַוי ֹול ֲהמ  ל ּוְשֵתָ֑ה ִכי־קִ֖  ֲעֵלִ֖ה ֱאֹכֵ֣
ֹות ַוַיֲֹֽעֶל ה אַ  מב ל ְוִלְשתָ֑ ֱאֹכֵ֣ ב ֶלֹֽ  ְחָאִ֖

ְרָצה אש ַהַכְרֶמל֙ ַוִיְגַהֵ֣ר ַאִ֔ ֹּ֤ ה ֶאל־ר הּו ָעָלֶ֨ ִלָי֜ ו׃  ְוֵאֶ֨ ין ִּבְרָכֹֽ  ַוָי ֶׂשם ָפָנִ֖יו ֵּב 

ֹו  מג  ל־ַנֲערֵ֗ ֵֹ֣אֶמר ֶאֹֽ ם  ַוי ֶרְך־ָיִ֔  ֲעֵלה־ָנא֙ ַהֵּבֵ֣ט ֶדֹֽ
ִֹ֖אֶמר  ט ַוי ַעל֙ ַוַיֵּבִ֔ ּוָמה  ַוַיֶ֨  ֵאֵ֣ין ְמאָ֑

אֶמר וַ  ֵֹ֕ ים׃  י ַבע ְפָעִמֹֽ ב ֶש  ִ֖  ש 
אֶמר  מד ֵֹ֗ ית ַוי ְָֽיִהי֙ ַּבְשִבִעִ֔ ָ֑ם  ַוֹֽ יש ֹעָלֵ֣ה ִמָי  ִהֵנה־ָעָ֛ב ְקַטָנ ה ְכַכף־ִאִ֖

אֶמר  ֵֹ֗ ר ֶאל־ַאְחָאב֙    ַוי ה ֱאֹמּ֤   ֲעֵלֶ֨
א ַיֲֹֽעָצְרָכִ֖ה ַהָּגֶֹֽשם׃   ֹ ד ְול ר ָוֵרִ֔  ֱאֹסֵ֣

י מה  ה ְוַעד־ֹכֵ֗  ַוְיִהֵ֣ ּוַח ׀ ַעד־ֹכֵ֣ ְתַקְדרּו֙ ָעִבֵ֣ים ְורִ֔ ִים֙ ִהֹֽ ֹול ה ְוַהָשַמֶ֨ ֵֶ֣שם ָּגדָ֑ י ֶּג   ַוְיִהִ֖
אָלה׃  ב ַוֵי ֶלְך ִיְזְרֶעֹֽ  ַוִיְרַכ ב ַאְחָאִ֖

  

 --עד כאן התימנים  -- 
  

והפרק מסתיים 
 מובפסוק 

  ; ַוְיַשֵנס ָמְתָניו, ֵאִלָיהּו-ְיהָוה ָהְיָתה ֶאל-ְוַיד מו
 .בֲֹּאָכה ִיְזְרֶעאָלה-ַעד, ֵני ַאְחָאבַוָיָרץ ִלפְ 
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  הפטרת ויקהל

 ,  [פקודיעד  תרומה: הפרשות העוקבות 5במסגרת ]כמו פרשתנו העוסקת במעשה המשכן 
 י שלמה המלך"בית המקדש הראשון ע בבניין[ הספרדים והאשכנזים - בשני מנהגיה] עוסקות ההפטרות 

  והתימנים כמנהג הספרדיםהפטרת ויקהל 

 [ התימנים מפסיקים בסוף פסוק כב]

 כו–יג,ז :ם אמלכי

 
 עבודות הנחושת פרק ז

 י חירם חרש הנחושת"עשיית מרכיבי הנחושת בבית המקדש ע 

  

 -ר צֹוחירם מִּ 
חורש 
 הנחושת

ה יג ר׃  ַוִיְשַלח֙ ַהֶמֵֶ֣לְך ְשֹלֹמֹ֔ ם ִמֹצַֽ ַ֖ ח ֶאת־ִחירָּ  ַוִיַקִ֥
ּוא  יד ה הָ֜ נֵָּּ֨ ה֩ ַאְלמָּ יֶבן־ִאשָּ ִלֵ֗ יו ִאיש־ֹצִרי֮ ֹחֵרֵ֣ש ְנֹחֶשת֒   ִמַמֵטֵ֣ה ַנְפתָּ ִבֵ֣  ְואָּ

ַעת  ִ֤ה ְוֶאת־ַהְתבּונָּה֙ ְוֶאת־ַהַדֹ֔ ְכמָּ ֵלא ֶאת־ַהחָּ ִימָּ  ַוְּ֠
ֶשת ַ֖ה ַבְנֹחֵ֑ אכָּ ל־ְמלָּ ֹות כָּ ֲעשִ֥  ַלַֽ

ה ֹו׃  ַויָּבֹוא֙ ֶאל־ַהֶמֵֶ֣לְך ְשֹלֹמֹ֔ ל־ְמַלאְכתַֽ ַַ֖עש ֶאת־כָּ  ַוַי
 

 

מודי בניית שני ע
הנחושת לאולם 

 ההיכל
ים טו ַעמּוִדַ֖ ַֽ ַָ֛צר ֶאת־ְשֵנִ֥י הָּ ֶשת  ַויָּ  ְנֹחֵ֑

ה עשייה ה ַאמֵָּ֗ ה ֶעְשֵרָ֜ ד  ְשֹמֶנֵּ֨ ֶאחָֹּ֔ ַֽ ּוד הָּ ַעמֵ֣ ַֽ  קֹוַמת֙ הָּ
ה י׃  ְוחּוט֙ ְשֵתים־ֶעְשֵרֵ֣ה ַאמָֹּ֔ ּוד ַהֵשִנַֽ ַעמִ֥ ַֽ ב ֶאת־הָּ ֹסַ֖  יָּ

ה טז שֵָּ֗ ת עָּ ֹרָ֜ תָּ י ֹכַֽ ֵתָ֛ת ַעל־  ּוְשֵתֵּ֨ ֶשתלָּ ים ֻמַצֵ֣ק ְנֹחֵ֑ ַעמּוִדַ֖ ַֽ י הָּ אֵשִ֥  רָּ
ֹות ֵמֵ֣ש ַאמֵ֗ ת   חָּ ֶאחָֹּ֔ ַֽ  קֹוַמת֙ ַהֹכֶתֵֶ֣רת הָּ
ֹות ֵמֵ֣ש ַאמֹ֔ ית׃  ְוחָּ ֶרת ַהֵשִנַֽ ת ַהֹכֶתִ֥  קֹוַמַ֖

ֹות  יז ֲעֵשֵ֣ה ַשְרְשרֹ֔ ה ְגִדִלים֙ ַמַֽ כֵָּ֗ ֲעֵשֵ֣ה ְשבָּ ים ַמַֽ ִכָ֞  ְשבָּ
ת ֹרֹ֔ תָּ ַעמּו  ַלֹכֵ֣ ַֽ אש הָּ ֵֹ֣ ר ַעל־ר ים ֲאֶשַ֖  ִדֵ֑

ת ֶאחָֹּ֔ ַֽ ה֙ ַלֹכֶתֵֶ֣רת הָּ ית׃  ִשְבעָּ ֶרת ַהֵשִנַֽ ַ֖ה ַלֹכֶתִ֥  ְוִשְבעָּ
ים  יח ַעמּוִדֵ֑ ַֽ ַַ֖עש ֶאת־הָּ  ַוַי

ת  ֶאחֵָּ֗ ַֽ ֵ֣ה הָּ כָּ יב ַעל־ַהְשבָּ ִבָ֜ ים סָּ  ּוְשֵני֩ טּוִרֵּ֨
ים  ִרֹמִנֹ֔ ַֽ אש הָּ ֵֹ֣ ֹרת֙ ֲאֶשר֙ ַעל־ר תָּ ֹות ֶאת־ַהֹכַֽ  ְלַכסִ֤

ֶרת  ה ַלֹכֶתַ֖ שָֹּ֔ ית׃ְוֵכֵ֣ן עָּ  ַהֵשִנַֽ
ים יט ַעמּוִדֹ֔ ַֽ אש הָּ ֵֹ֣ ת ֲאֶשר֙ ַעל־ר ֹרֵ֗ תָּ ֵ֑ם  ְוֹכַֽ אּולָּ ַֽ ה שּוַשֵ֣ן בָּ ֲעֵשַ֖ ֹות׃  ַמַֽ ע ַאמַֽ  ַאְרַבַ֖
ים  כ ַעמּוִדֹ֔ ַֽ ת ַעל־ְשֵני֙ הָּ ֹרֵ֗ תָּ  ְוֹכַֽ

ֶטן ַעל֙ ִמְלֻעַמֵ֣ת ַהֶבֹ֔ ֵֶ֣בר   ַגם־ִמַמֵּ֨ ר ְלֵע ֵ֑ה (שבכה)ֲאֶשַ֖ כָּ  ַהְשבָּ
א ִרמֹוִנִ֤ים מָּ ַֽ יבְוהָּ ִבֹ֔ ים סָּ ִים֙ ֻטִרֵ֣ ית׃  ַתֵּ֨ ֶרת ַהֵשִנַֽ  ַעַ֖ל ַהֹכֶתִ֥
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ֵ֑ל כא הקמה ֵהיכָּ ַ֖ם ַהַֽ ים ְלֻאלָּ ַעֻמִדֹ֔ ַֽ ֶקם֙ ֶאת־הָּ  ַויֵָּּ֨
י ִנֵ֗ ּוד ַהְימָּ ַעמֵ֣ ַֽ ֶקם ֶאת־הָּ ין      ַויָָּ֜ ִכֹ֔ א ֶאת־ְשמֹו֙ יָּ ִ֤  ַוִיְקרָּ

י אִלֹ֔ ּוד ַהְשמָּ ַעמֵ֣ ַֽ ֶקם֙ ֶאת־הָּ ֹו   ַויֵָּּ֨ א ֶאת־ְשמַ֖ ִ֥ ַעז׃ַוִיְקרָּ  ֹבַֽ

 
ֵ֑ן כב ֲעֵשֵ֣ה שֹושָּ ים ַמַֽ ַעמּוִדַ֖ ַֽ אש הָּ ִֹ֥  ְוַעָ֛ל ר

 
 

ים׃  ַעמּוִדַֽ ַֽ ם ְמֶלִ֥אֶכת הָּ  ַוִתֹתַ֖

 
 

 -- התימנים מסיימים כאן -- 

 
 

 עשיית הים 
 [גיגית גדולה]

ֵ֑ק כג ַ֖ם מּוצָּ ִַ֥עש ֶאת־ַהיָּ  ַוַי
ֹגֵ֣ל  ֹו עָּ תָ֜ ֹו ַעד־ְשפָּ תֵּ֨ ה ִמְשפָּ ַאמָּ ְַּֽ֠ ֵֶ֣שר בָּ יב ֶע ִבֵ֗  ׀ סָּ

ֹו תֹ֔ ֹומָּ ה֙ קַֽ ַאמָּ ַֽ ֵמִ֤ש בָּ ו֙  (וקוה)  ְוחָּ ה ְוקָּ ַאמָֹּ֔ ַֽ יב׃  ְשֹלִשֵ֣ים בָּ ִבַֽ ֹו סָּ ב ֹאתַ֖ ֹסִ֥  יָּ
ֹו כד תִ֤ ַחת ִלְשפָּ ִעים֩ ִמַתֵּ֨ ֹו ּוְפקָּ ים ֹאתֹ֔ ְבִבֵ֣ ִביב֙ ֹסַֽ  ׀ סָּ

ה ַאמָֹּ֔ ַֽ ִֶּ֚שר בָּ יב   ֶע ִבֵ֑ ַ֖ם סָּ ים ֶאת־ַהיָּ   ַמִקִפִ֥
ים ִעֹ֔ ִ֤י טּוִרים֙ ַהְפקָּ ֹו׃  ְשֵנ תַֽ קָּ ים ִביֻצַֽ  ְיֻצִקַ֖

ר  כה קֵָּ֗ ֵ֣ר בָּ שָּ ֹּ֧י עָּ ד ַעל־ְשֵנ  ֹעֵמָ֞
ֵ֣ים ֵ֣ה ֹפִנ ֹונָּה ְשֹלשָּ פָ֡ ים  ׀ צָּ ה֩ ֹפִנֵּ֨ ה ּוְשֹלשָּ מָּ  ׀ יָָּ֜

ֵ֣ה ה ּוְשֹלשָּ ְגבָּ ֵ֣ים ֶנֵ֗ ה   ׀ ֹפִנ חָּ ֹ֔ ֵ֣ים ִמְזרָּ ה֙ ֹפִנ  ּוְשֹלשָּ
ה ְֵ֑עלָּ ם ִמְלמָּ ִ֥ם ֲעֵליֶהַ֖ יְ    ְוַהיָּ ַֽ ם בָּ ֵריֶהַ֖ ל־ֲאֹחַֽ ה׃ְוכָּ  תָּ

ַפח כו ְביֵֹ֣ו ֶטֹ֔ ֵ֑ן  ְועָּ ֹוס ֶפֵַ֣רח שֹושָּ ה ְשַפת־כַ֖ ֲעֵשִ֥ ֹו ְכַמַֽ תָ֛     ּוְשפָּ
יל׃  ִכַֽ ת יָּ ִים ַבַ֖  {פ}ַאְלַפִ֥

 
 

 מנהג האשכנזיםכ ויקהל הפטרת

 נ–מ,ז :ם אמלכי
 [הפטרת שבת שני של חנוכהגם ו, תימניםלו והיא הפטרת פקודי לספרדים]

 

 מת עבודת המקדש כולווהשל, עשיית כלי המקדש פרק ז
  

יעים , כיורות
 ומזרקות

ֵַ֣עש מ ֹום ַוַי ֹות ִחירֹ֔ ת־ַהִכֹירֹ֔ ים ֶאֵּ֨ ִעַ֖ ֹות ְוֶאת־ַהיָּ קֵ֑  ְוֶאת־ַהִמְזרָּ
 

 

סיום עבודת חירם 
 איש הנחושת

ם   ַוְיַכֵ֣ל ִחיָרֵ֗
ית ְיהָוֹֽ  ה ֵּב  ֶלְך ְשלֹמִ֖ ר ָעָׂשָ֛ה ַלֶמ  ה ֲאֶש  ֲעׂשֹות֙ ֶאת־ָכל־ַהְמָלאָכִ֔  ה׃ַלֹֽ

 
 

שני העמודים 
 [תיאור חוזר]

ִֵ֑ים  מא ים ְשתָּ ַעמּוִדַ֖ ַֽ אש הָּ ִֹ֥ ת ֲאֶשר־ַעל־ר ֹרָ֛ תָּ ת ַהֹכַֽ ִים ְוֻגלֹּ֧ ים ְשַנֹ֔ ַעֻמִדֵ֣
ִים  ֹות ְשַתֹ֔ כֵ֣  ְוַהְשבָּ

ים׃ ַעמּוִדַֽ ַֽ אש הָּ ִֹ֥ ר ַעל־ר ת ֲאֶשַ֖ ֹרֹ֔ תָּ ֹות ַהֹכַֽ ֹות ֶאת־ְשֵתי֙ ֻגלֵ֣  ְלַכסֵ֗
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ִרֹמִנָ֛  מב  ַֽ ֹותְוֶאת־הָּ כֵ֑ ֹות ִלְשֵתֵ֣י ַהְשבָּ ע ֵמאַ֖  ים ַאְרַבִ֥
ת  ֶאחָֹּ֔ ַֽ ֵ֣ה הָּ כָּ ים ִרֹמִנים֙ ַלְשבָּ  ְשֵנַֽי־טּוִרִ֤

ים׃ ַעמּוִדַֽ ַֽ ר ַעל־ְפֵנִ֥י הָּ ת ֲאֶשַ֖ ֹרֹ֔ תָּ ֹות ַהֹכַֽ ֹות ֶאת־ְשֵתי֙ ֻגלֵ֣  ְלַכסֵ֗

  

ֵֶ֑שר  מג כלי הנחושת  ְוֶאת־ַהְמֹכנַֹ֖ות עָּ
ה  ַ֖ רָּ ת ֲעשָּ ֹות׃  ְוֶאת־ַהִכֹיֹרִ֥  ַעל־ַהְמֹכנַֽ

ֵ֑ד  מד ֶאחָּ ַֽ ַ֖ם הָּ ַֽם׃ ְוֶאת־ַהיָּ ַחת ַהיָּ ר ַתִ֥ ַ֖ שָּ ר ְשֵנים־עָּ ִ֥ קָּ  ְוֶאת־ַהבָּ
ֹות  מה קֵ֗ ים ְוֶאת־ַהִמְזרָּ ִעָ֜ ֹות ְוֶאת־ַהיָּ  ְוֶאת־ַהִסירֵּ֨

ל־ַהֵכִלֵ֣ים  ֶלה (האהל)ְוֵאת֙ כָּ ֵאֹ֔   הָּ
 ֵ֑ ה ֵבֵ֣ית ְיהוָּ ֶלְך ְשֹלֹמַ֖ ם ַלֶמִ֥ ָ֛ ה ִחירָּ ִ֥ שָּ ר עָּ ט׃ ה ֲאֶשֵּ֨ ַֽ ֶשת ְמֹמרָּ  ְנֹחַ֖

ֶלְך  מו ם ַהֶמֹ֔ ֵ֣ קָּ ֵ֑ה ְבִכַכִ֤ר ַהַיְרֵדן֙ ְיצָּ מָּ ֲאדָּ ַֽ ה הָּ ֲעֵבַ֖  ְבַמַֽ
ן׃ ַֽ ְרתָּ ַֽ ין צָּ ֹות ּוֵבִ֥ ין ֻסכַ֖  ֵבִ֥

ִ֤ח מז ים ְשֹלֹמה֙  ַוַיַנ ל־ַהֵכִלֹ֔ ב ֶאת־כָּ ד ֵמֹרַ֖ ד ְמֹאֵ֣  ְמֹאֵ֑
א ִֹ֥ ר ל ל ֶנְחַקַ֖ ֶשת׃ ִמְשַקִ֥  ַהְנֹחַֽ

 
 

ֵ֣  מח הזהבכלי  ֵ֑הַוַי ר ֵבֵ֣ית ְיהוָּ ים ֲאֶשַ֖ ל־ַהֵכִלֹ֔ ה ֵאִּ֚ת כָּ  ַעש ְשֹלֹמֹ֔
ב   ֵאִּ֚ת ִמְזַבֵ֣ח ַהזָּהָֹּ֔

ב׃ ַֽ ִנַ֖ים זָּהָּ ָ֛יו ֶלִֶ֥חם ַהפָּ לָּ ר עָּ ן ֲאֶשִ֥  ְוֶאת־ַהֻשְלחֵָּ֗
יר מט אול ִלְפֵנִ֥י ַהְדִבַ֖ ָֹ֛ ֵמֹּ֧ש ִמְשמ ין ְוחָּ ִמָ֜ ש ִמיָּ ֵמֵּ֨ ְמֹנרֹות חָּ גֵּ֑ור   ְוֶאת־ַהְּ֠ ֵ֣ב סָּ  זָּהָּ

ִים ְוַהֶפַֹּ֧ר  ת ְוַהֶמְלַקַחַ֖ ב׃ ח ְוַהֵנֹרָ֛ ַֽ  זָּהָּ
ֹו נ קָ֛ ֹות ְוַהִמְזרָּ ְמַזְמרֹּ֧ ַהִספֹות ְוַהַֽ ֹותְוְּ֠ ֹות ְוַהַמְחתַ֖ גֵּ֑ור  ת ְוַהַכפִ֥ ֵ֣ב סָּ  זָּהָּ

ים  ִשֵ֗ ֶדש ַהֳקדָּ י ְלֹקֵ֣ ִית ַהְפִניִמָ֜ ֹות ְלַדְלתֹות֩ ַהַבֵּ֨  ְוַהֹפתָ֡
ַ֖ל ֵהיכָּ י ַהַבִָ֛ית ַלַֽ ב׃  ְלַדְלֵתִ֥ ַֽ  {פ}זָּהָּ

  

-------- עד כאן ההפטרה  ------ 

  

 השלמת מלאכת בנית בית המקדש: הפרק מסתיים בפסוק הבא

סיכום בניית 
 המקדש

ְשַלם נא ה,ְַהְמָלאָכה-ָכלְ,ַותִּ ְךְְשֹלמ  ל  רְָעָשהְַהמ  ְ;ְֵביתְְיהָוה,ְֲאש 
תְַוָיֵבא הְא  יו-ְשֹלמ  דְָאבִּ ת,ְָקְדֵשיְָדוִּ ת-א  ףְְוא  ס  תְָזָהבהְַ-ַהכ  יםְ-ְוא  ְ--ַהֵכלִּ

תְֵביתְְיהָוה ְצרו   {פ}ְְ.ָנַתןְְבא 
 

 נערכת חנוכת בית המקדש[ פרק ח] שלאחריוובפרק 
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 הפטרת פקודי

 , [פקודיעד  תרומה: הפרשות העוקבות בחמשהמסופר ]רשתנו העוסקת במעשה המשכן כמו פ

 .י שלמה המלך"עבבית המקדש הראשון שנבנה , בשני הנוסחים, העוסקת ההפטרכן 

 והתימנים כמנהג הספרדיםהפטרת פקודי 

ֵַ֣עש"  נ–מ,ז :ם אמלכי  ֹום ַוַי  ,"ִחירֹ֔
 ויש לקרוא שם ,והיא הפטרת ויקהל לאשכנזים

 
 מנהג האשכנזיםכ הפטרת פקודי

ה" כא,ח –נא ,ז :ם אמלכי  אכָֹּ֔ ל־ַהְמלָּ  [להלן] "ַוִתְשַלם֙ כָּ
 [שהיא הפטרת פיקודי לספרדים] של האשכנזים [ויקהל] הקודמתהמשך ישיר להפטרת והינה 

 

 'השלמת מלאכת עשיית בית ה פרק ז

  

ה נא  אכָֹּ֔ ל־ַהְמלָּ ֵ֑ה   ַוִתְשַלם֙ כָּ ה ֵבֵ֣ית ְיהוָּ ֶלְך ְשֹלֹמַ֖ ָ֛ה ַהֶמִ֥ שָּ ר עָּ  ֲאֶשִ֥
ְדֵשֵ֣י ה ֶאת־קָּ א ְשֹלֹמָ֜ ֵבֵּ֨ יו  ַויָּ ִבֵ֗ ֵ֣ד אָּ ִו  ׀ דָּ

ב֙ ְוֶאת־ יםֶאת־ַהֶכִֶ֤סף ְוֶאת־ַהזָּהָּ ן  ַהֵכִלֹ֔ ַתֶ֕ ַֽה׃   נָּ ית ְיהוָּ ֹות ֵבִ֥ ְצרַ֖  {פ}ְבֹאַֽ
  

 חנוכת בית המקדש פרק ח
  

אֵשֵ֣י ַהַמטֹות֩  א הקהלת כל העם ל־רָּ ל ֶאת־כָּ ֵאָ֡ ֵ֣י ִיְשרָּ ה ֶאת־ִזְקֵנ ֵ֣ז ַיְקֵהֵ֣ל ְשֹלֹמֵ֣  אָּ
ּושָּ  ה ְירַֽ ֶלְך ְשֹלֹמַ֖ ֵאָ֛ל ֶאל־ַהֶמִ֥ ֹּ֧י ִיְשרָּ ֹות ִלְבֵנ בָ֜ אָּ ַֽ י הָּ ִֵ֑םְנִשיֵאֵּ֨  לָּ
ֹון׃ יא ִציַֽ ִוַ֖ד ִהִ֥ יר דָּ ָ֛ה ֵמִעִ֥ ֹון ְבִרית־ְיהוָּ ֹות ֶאת־ֲארֹּ֧ ַהֲעלָ֞  ְלַֽ

ל ב המועד ֵאֹ֔ יש ִיְשרָּ ל־ִאֵ֣ ּו ֶאל־ַהֶמִֶ֤לְך ְשֹלֹמה֙ כָּ ֲהלָ֜ ֵ֑ג   ַוִיקֵָּּ֨ ִנַ֖ים ֶבחָּ תָּ ֵאַֽ ִַָֽ֥רח הָּ  ְבֶי
י׃ ֶדש ַהְשִביִעַֽ ּוא ַהֹחִ֥  הַ֖

 
 

העלאת הארון 
 לדביר

 

  

אּו ג יםהכהנים והלוי ֵ֣י ִיְׂשָרֵאָ֑ל   ַוָיֹבֵ֕ ל ִזְקֵנ  ֹכִ֖
ֹון׃ ָארֹֽ ֲהִנִ֖ים ֶאת־ָהֹֽ ּו ַהֹכֹֽ  ַוִיְׂשא 

ד  ד ֶהל מֹוֵעִ֔ ֹון ְיהָוה֙ ְוֶאת־ֹאֵ֣ ּו ֶאת־ֲארּ֤ ַָֽיֲעל   ַוֹֽ
ֶהל ֶדש ֲאֶשֵ֣ר ָּבֹאָ֑ ם׃  ְוֶאת־ָכל־ְכֵל י ַהֹקִ֖ ֲהִנִ֖ים ְוַהְלִוִיֹֽ ם ַהֹכֹֽ ּו ֹאָתִ֔  ַוַיֲֹֽעלֵ֣

המלך והעם 
 זבחיםמ

יו ה לָֹּ֔ ים עָּ ִדֵ֣ ֹועָּ ֵאל֙ ַהנַֽ ת ִיְשרָּ ל־ֲעַדִ֤ ה ְוכָּ ֹון   ְוַהֶמֵֶ֣לְך ְשֹלֹמֵ֗ רֵ֑ אָּ ַֽ ֵ֣י הָּ ֹו ִלְפֵנ  ִאתַ֖
ר קָֹּ֔ אן ּובָּ ֵֹ֣ ב׃  ְמַזְבִחים֙ צ ּו ֵמֹרַֽ נַ֖ א ִימָּ ִֹ֥ ּו ְול ְפרָ֛ א־ִיסָּ ַֹֽ  ֲאֶשֹּ֧ר ל

  

הארון אל מקומו 
 בדביר

ֹון בְ  ו ֲהִנים ֶאת־ֲארֵּ֨ ֹכַֽ ִבֵ֣אּו ַהְּ֠ ִית ַויָּ יר ַהַבַ֖ ֹו ֶאל־ְדִבִ֥ ֹּ֧ה ֶאל־ְמקֹומָ֛ ִרית־ְיהוָּ
ִשֵ֑ים ֶדש ַהֳקדָּ ים׃  ֶאל־ֹקֵ֣ י ַהְכרּוִבַֽ ַחת ַכְנֵפִ֥  ֶאל־ַתַ֖



 פקודי. 11  35 הפטרות שמות
 

ִים ז ַפֹ֔ ְרִשֵ֣ים ְכנָּ י ַהְכרּוִבים֙ ֹפַֽ ים   ִכִ֤ כּו ַהְכֻרִבָ֛ ֹסֹּ֧ ֹון ַויָּ רֵ֑ אָּ ַֽ ֹום הָּ ֶאל־ְמקַ֖
ה׃ ְעלָּ ַֽ יו ִמְלמָּ ַ֖ ֹון ְוַעל־ַבדָּ רִ֥ אָּ ַֽ  ַעל־הָּ

יר  ח  ֵ֣י ַהְדִבֹ֔ ֶדש֙ ַעל־ְפֵנ ים ִמן־ַהֹקֵּ֨ י ַהַבִדִ֤ אֵשֵּ֨ אּו֩ רָּ ַָֽיֲאִרכּו֮ ַהַבִדים֒ ַוֵיַָֽֽרָּ  ַוַֽ
ה ּוצָּ ּו ַהחֵ֑ אַ֖ א ֵיַָֽֽרָּ ִֹ֥    ְול

ם ַעַ֖ד ַהיִֹ֥ום ַהֶזַֽה׃ ְֵ֣היּו שָֹּ֔  ַוִי
ים  ט ִנֹ֔ ֲאבָּ ַֽ ֹות הָּ ק ְשֵני֙ ֻלחֵ֣ ֹון ַרֵ֗ רֹ֔ אָּ ַֽ ָ֛ם ֹמֶשַ֖  ֵאִּ֚ין בָּ ר ִהִנִַ֥ח שָּ  ה ְבֹחֵרֵ֑ב ֲאֶשֵּ֨

ל  ֵאֹ֔ ֵ֣י ִיְשרָּ ה֙ ִעם־ְבֵנ ת ְיהוָּ ַרִ֤ ר כָּ ִים׃ ֲאֶשֵּ֨ ַֽ ֶרץ ִמְצרָּ ם ֵמֶאִ֥ ַ֖  ְבֵצאתָּ

  

ֶדש  י הענן   ֲהִנַ֖ים ִמן־ַהֹקֵ֑ את ַהֹכַֽ י ְבֵצִ֥ ַֽה׃ ַוְיִהֶ֕ ית ְיהוָּ ֵלַ֖א ֶאת־ֵבִ֥ ִָֽ֥ן מָּ נָּ עָּ  ְוֶהַֽ
ת ִמְפֵנִ֥  אי ֵרַ֖ ד ְלשָּ ֲעֹמִ֥ ֲהִנָ֛ים ַלַֽ ּו ַהֹכַֽ ְכלֹּ֧ א־יָּ ַֹֽ ֵַּ֑֣ןְול נָּ עָּ  י ֶהַֽ

ַֽה׃  ית ְיהוָּ ַ֖ה ֶאת־ֵבִ֥ ֵלִ֥א ְכבֹוד־ְיהוָּ י־מָּ  {פ}ִכַֽ
  

ה יב תפילת שלמה ַמֵ֣ר ְשֹלֹמֵ֑ ז אָּ ַ֖  אָּ

המשך התפילה ]
 ['בפסוק טו

ל׃ ֶפַֽ ֲערָּ ַֽ ן בָּ ר ִלְשֹכַ֖ ַמֹ֔ ֵ֣ה אָּ  ְיהוָּ
ים׃ יג ִמַֽ ֹולָּ ֹון ְלִשְבְתךַ֖ עַֽ כִ֥ ְֵ֑ך מָּ ל לָּ ית ְזֻבַ֖ ִנָ֛יִתי ֵבִ֥ ֹנִ֥ה בָּ  בָּ

  

יו וַ  יד  נָֹּ֔ ֶלְך֙ ֶאת־פָּ ֶרְך ַיֵסִ֤ב ַהֶמֵּ֨ ֵאֵ֑ל  ַוְיבֶָּ֕ ל־ְקַהֵ֣ל ִיְשרָּ ת כָּ  ֵאַ֖
ד׃ ל ֹעֵמַֽ ֵאַ֖ ל ִיְשרָּ ל־ְקַהִ֥  ְוכָּ

אֶמר  טו  ֵֹ֗  ַוי

המשך ]
 [התפילה

ל ֵאֹ֔ ה֙ ֱאֹלֵהֵ֣י ִיְשרָּ ּוְך ְיהוָּ רִ֤ יו  בָּ י  ֲאֶשר֙ ִדֶבֵ֣ר ְבִפֹ֔ ִבֵ֑ ֵ֣ד אָּ ִו ת דָּ  ֵאַ֖
ֹו ִמֵלַ֖א ר ּוְביָּדִ֥  ׃ֵלאֹמַֽ

ֵאל֮ ִמִמְצַרִים֒  טז י ֶאת־ִיְשרָּ אִתי ֶאת־ַעִמֵ֣ ר הֹוֵצָ֜ ֹום ֲאֶשֵּ֨  ִמן־ַהיֵ֗
ל  ֵאֹ֔ יר ִמֹכל֙ ִשְבֵטֵ֣י ִיְשרָּ ַחְֵ֣רִתי ְבִעֵ֗ א־בָּ ַֹֽ ֵ֑ם ל י שָּ ְהיִֹ֥ות ְשִמַ֖ ִית ִלַֽ  ִלְבנֵֹ֣ות ַבֹ֔

ד  ִוֹ֔ ֶַֽאְבַחֵ֣ר ְבדָּ ל׃  וָּ ֵאַֽ י ִיְשרָּ ְהיַֹ֖ות ַעל־ַעִמִ֥  ִלַֽ
י  יז יִעם־ ַוְיִהֶ֕ ִבֵ֑ ֵ֣ד אָּ ִו ב דָּ ל׃  ְלַבַ֖ ֵאַֽ י ִיְשרָּ ַ֖ה ֱאֹלֵהִ֥ ם ְיהוָּ ִית ְלֵשִ֥  ִלְבנֵֹ֣ות ַבֹ֔
י  יח ִבֹ֔ ֵ֣ד אָּ ִו ִֹ֤אֶמר ְיהוָּה֙ ֶאל־דָּ  ַוי

ְֵ֣בךֹ֔  יָּה֙ ִעם־ְלבָּ ַען ֲאֶשִ֤ר הָּ י ַיֵ֗ ִית ִלְשִמֵ֑  ִלְבנִֹ֥ות ַבַ֖
תָּ  ִטיֹבֹ֔ ך׃ הֱֽ ֶבַֽ ַ֖ה ִעם־ְלבָּ יָּ י הָּ  ִכִ֥

ה  יט א ִתְבֶנַ֖  ַרֵ֣ק ַאתָֹּ֔ ִֹ֥ ִֵ֑ית ל  ה ַהבָּ
יך  ֶצֹ֔ ֲחלָּ י ִאם־ִבְנך֙ ַהֹיֵצֵ֣א ֵמַֽ י׃ ִכִ֤ ִית ִלְשִמַֽ ּוא־ִיְבֶנִ֥ה ַהַבַ֖  הַֽ

ה  כ ֵֶַּ֣֣קם ְיהוָֹּ֔ ֹו ֲאֶשֵ֣ר ִדֵבֵ֑ר  ַויָּ רַ֖  ֶאת־ְדבָּ
י ִבָ֜ ד אָּ ִוֵּ֨ ם ַתַחת֩ דָּ ֻקָ֡ ַֽאָּ ֵאֵשֵ֣ב וָּ ַֽ ל  וָּ ֵאֵ֗  ׀ ַעל־ִכֵסֵ֣א ִיְשרָּ
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ֲאֶשר֙ ִדֶבֵ֣ר ְיהוָֹּ֔ה ֶַֽאבְ   ַכַֽ ל׃ וָּ ֵאַֽ י ִיְשרָּ ַ֖ה ֱאֹלֵהִ֥ ם ְיהוָּ ִית ְלֵשִ֥ ֵ֣ה ַהַבֹ֔  ֶנ
ֹוןא כ רֹ֔ אָּ ַֽ קֹום֙ לָּ ִ֤ם מָּ ם שָּ ִשֵּ֨ ַֽאָּ ֵ֑ה   וָּ ית ְיהוָּ ם ְבִרֵ֣ ַ֖  ֲאֶשר־שָּ

ינּו  ַרת֙ ִעם־ֲאֹבֵתֹ֔ ִים׃  ֲאֶשִ֤ר כָּ ַֽ ֶרץ ִמְצרָּ ם ֵמֶאִ֥ ַ֖ ֹו ֹאתָּ ֹוִציאִ֥  {ס}ְבהַֽ

---  תמו ונשלמו הפטרות חומש שמות ---


