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Haftarà di Shachrit del 9 di Av (Geremia 8, 13 - 9, 23) 

 ירמיהו פרק ח
ָעֶל ָאסֹ֥יג ה ְוֶהֽ ים ַּבְּתֵאָנ֗ ין ְּתֵאִנ֣ ֶפן ְוֵא֧ ים ַּבֶּג֜ ם ְנֻאם־ְיהָו֑ה ֵאי֩ן ֲעָנִב֨ ל ֙הף ֲאִסיֵפ֖  ָנֵב֔

ַעְבֽרּום׃  ם ַיֽ ן ָלֶה֖ ֶאֵּת֥ ְׁשידָוֽ ר  ַעל־ָמ֙ה ֲאַנְ֣חנּו יֹֽ י ַהִּמְבָצ֖ ְס֗פּו ְוָנ֛בֹוא ֶאל־ָעֵר֥ ים ֵהָאֽ ִב֔
ה ם ִּכ֩י ְיהָו֨ ה׃  ֱאֹלֵהְ֤וִנְּדָמה־ָּׁש֑ יהָוֽ אנּו ַלֽ י ָחָט֖ אׁש ִּכ֥ ֹ֔ נּו ֵמי־ר נּ֙ו ַוַּיְׁש ֵק֣  ַקֵּו֥ה טוינּו ֲהִדָּמ֨

ה׃ ֵאְ֣לָׁש֖לֹום ְו ה ְוִהֵּנ֥ה ְבָעָתֽ ת ַמְרֵּפ֖ ן ִנְׁשַמ֙ע טזין ֑טֹוב ְלֵע֥ יו ִמּקֹו֙ל  ִמָּד֤ ת סּוָס֔ ַנְחַר֣
ֶרץ ַוָּי֗בֹו ה ָּכל־ָהָא֑ ֲעָׁש֖ יו ָרֽ אְכלּ֙וִמְצֲה֣לֹות ַאִּביָר֔ ֹֽ ּה׃ אּו ַוּי ְׁשֵבי ָבֽ יר ְויֹ֥ ּה ִע֖ ֶרץ ּוְמלֹוָא֔  ֶא֣

 }פ{
ַח ָּב ִּכ֩ייז י ְמַׁשֵּל֜ ַחׁש ְוִנְּׁש֥כּו ֶאֶכ֗ ִהְנִנ֨ ם ָל֑ ר ֵאין־ָלֶה֖ ים ֲאֶׁש֥ ם ם ְנָחִׁשי֙ם ִצְפעִֹנ֔ ְתֶכ֖

ה׃   }ס{ְנֻאם־ְיהָוֽ
ים  ַמְבִל֥יח ֶר֙ץ ַמְרַחִּק֔ י ֵמֶא֨ ת ַּבת־ַעִּמ֗ ְוַע֣ י׃ יט ִהֵּנה־֞קֹול ַׁשֽ י ַדָּוֽ י ִלִּב֥ י ָי֑גֹון ָעַל֖ י ֲעֵל֣ יִגיִת֖

י ֵנ ם ְּבַהְבֵל֥ ֵליֶה֖ ּה ַמּ֗דּוַע ִהְכִע֛סּוִני ִּבְפִסֽ ין ָּב֑ ּה ֵא֣ ין ְּבִצּ֔יֹון ִאם־ַמְלָּכ֖ יהָו֙ה ֵא֣ ר׃ ַהֽ  ָכֽ
יר ָּכ֣כ ר ָקִצ֖ ְענּו׃ ָלה ָק֑ ָעַב֥ ֲאַנְ֖חנּו ֥לֹוא נֹוָׁשֽ ְרִּתי כאִיץ ַוֽ י ָהְׁשָּב֑ ֶבר ַּבת־ַעִּמ֖  ַעל־ֶׁש֥

ְתִני׃  ֱחִז ָקֽ ה ֶהֽ ְרִּתי ַׁשָּמ֖ א כבָקַד֕ ֹ֣ י ַמּ֨דּוַע֙ ל ם ִּכ֗ ין ָׁש֑ א ֵא֣ ד ִאם־רֵֹפ֖ ין ְּבִגְלָע֔  ַהֳּצִרי֙ ֵא֣
ת ַּבת־ ה ֲאֻרַכ֖ ְלָת֔ י׃ ָעֽ  }ס{ַעִּמֽ

ן רֹאִׁשי֙כג י־ִיֵּת֤ י׃  ִמֽ י ַבת־ַעִּמֽ ְלֵל֥ ת ַחֽ ְיָלה ֵא֖ ם ָוַל֔ ה ְוֶאְבֶּכ֙ה יֹוָמ֣ י ְמ֣קֹור ִּדְמָע֑ ִים ְוֵעיִנ֖  ַמ֔
 }ס{

 

 ירמיהו פרק ט
י־ִיְּתֵנ֣א י  ִמֽ ם ִּכ֤ ִאָּת֑ ה ֵמֽ ְלָכ֖ י ְוֵאֽ ֶעְזָב֙ה ֶאת־ַעִּמ֔ ים ְוֶאֽ ְרִח֔ ר ְמלֹון֙ ֹאֽ ֻכָּל֙ם ִני ַבִּמְדָּב֗

ים׃  ְגִדֽ ֶרת ּבֹֽ ים ֲעֶצ֖ ְב֣רּו בְמָנֲ֣אִפ֔ ֱאמּוָנ֖ה ָּגֽ א ֶלֽ ֹ֥ ֶקר ְול ם ֶׁש֔  ַּיְדְר֤כּו ֶאת־ְלׁשֹוָנ֙ם ַקְׁשָּת֣  ַוֽ
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ה ָרָע֨ ֶרץ ִּכ֩י ֵמֽ ה׃  ֶאל־ָרָעָ֧בָא֑ עּו ְנֻאם־ְיהָוֽ א־ָיָד֖ ֹֽ י ל אּו ְוֹאִת֥ הּ֙ו גה ׀ ָיָצ֛ ֵרֵע֨ יׁש ֵמֽ  ִא֤
רּו ְוַעל־ָּכל־ ֲהֹֽלְך׃ ִהָּׁשֵמ֔ יל ַיֽ ַע ָרִכ֥ ב ְוָכל־ֵר֖ י ָכל־ָא֙ח ָע֣קֹוב ַיְעקֹ֔ חּו ִּכ֤ ח ַאל־ִּתְבָט֑  ָא֖

רּו ִלד א ְיַדֵּב֑ ֹ֣ ת ל ֱאֶמ֖ ּלּו ֶוֽ הּ֙ו ְיָהֵת֔ יׁש ְּבֵרֵע֨ ֲעֵו֥ה ִנְלֽאּו׃ ְּמ֧ד ְוִא֤ ֶקר ַהֽ  ּו ְלׁשֹוָנ֛ם ַּדֶּבר־ֶׁש֖
ֲאה ה ֵמֽ ה ְּבִמְרָמ֛ ה׃  ִׁשְבְּתָ֖ך ְּב֣תֹוְך ִמְרָמ֑ י ְנֻאם־ְיהָוֽ ַעת־אֹוִת֖  }ס{֥נּו ַדֽ

 
ה ִמְּפֵנ֖י  ָלֵכ֗ו ֱעֶׂש֔ יְך ֶאֽ ים ִּכי־ֵא֣ ם ּוְבַחְנִּת֑ י ֽצֹוְרָפ֖ ה ָאַמ֙ר ְיהָו֣ה ְצָב֔אֹות ִהְנִנ֥ ן ּכֹ֤
י׃ ַּב ר ְלׁשֹוָנ֖) ּוטָׁש֛ח(ץ שוחט  ֵח֥זת־ַעִּמֽ הּ֙ו ְיַדֵּב֔ יו ָׁש֤לֹום ֶאת־ֵרֵע֨ ר ְּבִפ֗ ה ִדֵּב֑ ם ִמְרָמ֣

ים ָאְרּֽבֹו׃  ַעחּוְבִקְרּ֖בֹו ָיִׂש֥ ה ל־ֵא֥ ַהֽ ם ְּב֣גֹוי ֲאֶׁשר־ָּכֶז֔ ם ְנֻאם־ְיהָו֑ה ִא֚ א־ֶאְפָקד־ָּב֖ ֹֽ ֶּלה ל
י׃  ם ַנְפִׁשֽ א ִתְתַנֵּק֖ ֹ֥  }ס{ל

 
יׁש עֵֹב֔ ַעל־ֶה֨ט י ִנְּצתּ֙ו ִמְּבִלי־ִא֣ ה ִּכ֤ ִהי ְוַעל־ְנ֤אֹות ִמְדָּב֙ר ִקיָנ֔ י ָוֶנ֗ א ְבִכ֣ ים ֶאָּׂש֧ ר ָהִר֜

כּו׃   ְד֖דּו ָהָלֽ ה ָנֽ ִי֙ם ְוַעד־ְּבֵהָמ֔ ְמ֖עּו ֣קֹול ִמְקֶנ֑ה ֵמ֤עֹוף ַהָּׁשַמ֨ א ָׁשֽ ֹ֥ י יְול ַתִּת֧  ְוָנֽ
ים ְמ֣עֹון ִ◌ם ְלַגִּל֖ ים ְוֶאת־ָעֵרֶ֧את־ְיֽרּוָׁשַל֛ ב׃  ַּתִּנ֑ י יֹוֵׁשֽ ה ִמְּבִל֖ ן ְׁשָמָמ֖ ה ֶאֵּת֥  }ס{י ְיהּוָד֛

 
י־ָהִא֤יא ָחָכ֙ם ְוָיֵב֣ ִמֽ ּה ַעל־ָמ֙ה יׁש ֶהֽ יו ְוַיִּגָד֑ י־ְיהָו֛ה ֵאָל֖ ר ִּפֽ ר ִּדֶּב֧ ֲאֶׁש֨ את ַוֽ ֹ֔ ן ֶאת־ז

ר׃  י עֵֹבֽ ר ִמְּבִל֖ ה ַכִּמְדָּב֖ ֶרץ ִנְּצָת֥ ה ָהָא֔ ְבָד֣  }ס{ָאֽ

 
ֹ֣יב י ֶמר ְיהָו֔א ַוּי א־ָׁשְמ֥עּו ְבקֹוִל֖ ֹֽ ם ְול ִּתי ִלְפֵניֶה֑ ר ָנַת֖ י ֲאֶׁש֥ ה ַעל־ָעְזָב֙ם ֶאת־ּ֣תֹוָרִת֔

ּה׃ ְולֹא־ ְלכּו ָבֽ ר ִלְּמ֖דּום יגָה֥ ים ֲאֶׁש֥ ֲחֵרי֙ ַהְּבָעִל֔ ם ְוַאֽ י ְׁשִר֣רּות ִלָּב֑ ֲחֵר֖  ַוֵּיְ֣ל֔כּו ַאֽ
ם׃   }פ{ֲאבֹוָתֽ
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ר ְיהָו֤ה  ָלֵכ֗יד ה־ָאַמ֞ ֲעָנ֑ה ְצָבאֹו֙תן ּכֹֽ ם ַהֶּז֖ה ַלֽ ם ֶאת־ָהָע֥ ֲאִכיָל֛ י ַמֽ ל ִהְנִנ֧ י ִיְׂשָרֵא֔  ֱאֹלֵה֣
ֹֽ ים ֵמי־ר ם טואׁש׃ ְוִהְׁשִקיִת֖ ֲאבֹוָת֑ ָּמה ַוֽ  ְד֔עּו ֵה֖ א ָיֽ ֹ֣ ם ֲאֶׁש֙ר ל צֹוִתי֙ם ַּבּגֹוִי֔  ַוֲהִפֽ

ֶר ֲחֵריֶה֙ם ֶאת־ַהֶח֔ י ַאֽ ם׃ ב ַעְ֥וִׁשַּלְחִּת֤ י אֹוָתֽ  }פ{ד ַּכּלֹוִת֖

 
ֲח ּכֹ֤טז יָנה ְוֶאל־ַהֽ ָכ֥מֹות ה ָאַמ֙ר ְיהָו֣ה ְצָב֔אֹות ִהְתּ֥בֹוְנ֛נּו ְוִקְר֥אּו ַלְמֽקֹוְנ֖נֹות ּוְתבֹוֶא֑

ה יזִׁשְל֖חּו ְוָתֽבֹואָנה׃  ינּ֙ו ִּדְמָע֔ ְדָנה ֵעיֵנ֨ ינּו ֶנִ֑הי ְוֵתַר֤ ָנה ָעֵל֖ ְרָנה ְוִתֶּׂש֥  ּוְתַמֵה֕
ִים׃  ינּו ִיְּזלּו־ָמֽ י ֥קיחְוַעְפַעֵּפ֖ ְׁשֽנּו ְמֹא֙ד  ִּכ֣ ְדנּו ּבֹ֤ יְך ֻׁשָּד֑ ע ִמִּצּ֖יֹון ֵא֣ י ִנְׁשַמ֥ ֹול ְנִה֛

ֶרץ י־ָעַזְ֣בנּו ָא֔ ינּו׃ ִּכֽ יכּו ִמְׁשְּכנֹוֵתֽ י ִהְׁשִל֖  }ס{ ִּכ֥

 
י־ְׁשַמ֤יט ְדָנה ְבֽנֹוֵתיֶכ֙ם ִּכֽ יו ְוַלֵּמ֤ ם ְּדַבר־ִּפ֑ ח ָאְזְנֶכ֖ ה ְוִתַּק֥ ִהי  ֶנְ֔עָנה ָנִׁשי֙ם ְּדַבר־ְיהָו֔

ה׃  ּה ִקיָנֽ ה ְרעּוָת֖ ינּוכְוִאָּׁש֥ א ְּבַאְרְמנֹוֵת֑ ינּו ָּב֖ ֶו֙ת ְּבַחּלֹוֵנ֔ ה ָמ֨ ָלֽ ית עֹוָל֙ל  ִּכי־ָע֤  ְלַהְכִר֤
ים ֵמֽ חּוִר֖ ֶמן  ַּדֵּב֗כאְרחֹֽבֹות׃ ִמ֔חּוץ ַּבֽ ם ְּכדֹ֖ ָאָד֔ ְפָל֙ה ִנְבַל֣ת ָהֽ ה ְוָנֽ ה ְנֻאם־ְיהָו֔ ר ּכֹ֚

ה  ף׃ ּוְכָעִמַ֛על־ְּפֵנ֣י ַהָּׂשֶד֑ ין ְמַאֵּסֽ ר ְוֵא֥ י ַהּקֵֹצ֖ ֲחֵר֥  }ס{יר ֵמַאֽ

 
ל ָחָכ ּכֹ֣כב ה ַאל־ִיְתַהֵּל֤ ר ְיהָו֗ ל ַהִּגּ֖בֹור ִּבְגֽבּוָר֑תֹו ה ׀ ָאַמ֣ ֙ם ְּבָחְכָמ֔תֹו ְוַאל־ִיְתַהֵּל֥

יר ְּבָעְׁשֽרֹו׃  ל ָעִׁש֖ ל ַהכגַאל־ִיְתַהֵּל֥ את ִיְתַהֵּל֣ל ַהִּמְתַהֵּל֗ ֹ֞ י ִאם־ְּבז ַע אֹוִתי֒ ְׂשֵּכ֮ל ִּכ֣  ְוָידֹ֣
ֶׂשה ֶח֛ ה עֹ֥ י ְיהָו֔ י ֲאִנ֣ י־ְבֶסד ִמְׁשָּפִּ֥כ֚ ֶרץ ִּכֽ ה ָּבָא֑ ה׃ ט ּוְצָד ָק֖ ְצִּתי ְנֻאם־ְיהָוֽ ֶּלה ָחַפ֖ ֵא֥

 }ס{

 
 


