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הפטרות חלופיות

 הפטרה חלופית
לשבת חול־המועד פסח

מלכים ב כג כא-כח: חג הפסח בימי יאשיהו המלך )מתוך ההפטרה של יום טוב שני של 
פסח בתפוצות(; ישעיה יט יט-כה: נבואת ישעיה על שיתוף פעולה עתידי בין ישראל, 

ובין מצרים ואשור.

יה֖וה ֱאֹֽלֵהיֶכ֑ם ַּכָּכ֕תּוב  ַסח ַלֽ ר ֲעׂ֣שּו ֶפ֔ ם ֵלאֹמ֔ ֶלְ֙ך ֶאת־ָּכל־ָהָע֣ ו ַהֶּמ֨ מלכים ב כג כא ַוְיַצ֤

ְפ֖טּו  ר ָׁשֽ ים ֲאֶׁש֥ ְפִט֔ ה ִמיֵמי֙ ַהּׁשֹ֣ ַסח ַהֶּז֔ א ַנֲֽעָׂש֙ה ַּכֶּפ֣ ֹ֤ י ל ית ַהֶּזֽה׃ כב ִּכ֣ ֶפר ַהְּבִר֖ ל ֵס֥ ַע֛
ֶעְׂשֵר֙ה  ִאם־ִּבְׁשֹמֶנ֤ה  י  ה׃ כג ִּכ֗ ְיהּוָדֽ י  ּוַמְלֵכ֥ ל  ִיְׂשָרֵא֖ י  ַמְלֵכ֥ י  ְיֵמ֛ ל  ְוכֹ֗ ל  ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑
ֹא֣בֹות  םִ׃ כד ְוַג֣ם ֶאת־ָהֽ ִּביֽרּוָׁשָלֽ יה֖וה  ַלֽ ַהֶּז֛ה  ַסח  ַהֶּפ֧ ה  ַנֲֽעָׂש֞ אִׁשָּי֑הּו  ֹֽ י ֶלְך  ַלֶּמ֖ ה  ָׁשָנ֔
ֶרץ  ר ִנְראּ֙ו ְּבֶא֤ ים ֲאֶׁש֤ ת ָּכל־ַהִּׁשֻּקִצ֗ ים ְוֵא֣ ים ְוֶאת־ַהִּגֻּלִל֜ ִּיְּדעִֹנים ְוֶאת־ַהְּתָרִפ֨ ְוֶאת־ַה֠
ים ַעל־ ַהְּכֻתִב֣ י ַהּתֹוָר֙ה  ים ֶאת־ִּדְבֵר֤ ָהִק֞ ַמַען  ְל֠ אִׁשָּי֑הּו  ֹֽ י ר  ִּבֵע֖ םִ  ּוִבי֣רּוָׁשַל֔ ְיהּוָד֙ה 

ֶלְך  ֶמ֗ יו  ְלָפָנ֜ ה  א־ָהָי֨ ֹֽ ל יהֽוה׃ כה ְוָכֹמהּ֩ו  ית  ֵּב֥ ן  ַהּכֵֹה֖ ִחְלִקָּי֥הּו  א  ָמָצ֛ ר  ֲאֶׁש֥ ֶפר  ַהֵּס֔
ה  מֶֹׁש֑ ת  ּתֹוַר֣ ל  ְּככֹ֖ ּוְבָכל־ְמאֹ֔דֹו  ּוְבָכל־ַנְפׁשֹ֙ו  ְּבָכל־ְלָב֤בֹו  ֶאל־יהו֙ה  ב  ֲאֶׁשר־ָׁש֤
ה ַאּ֖פֹו  ֲח֤רֹון ַאּפֹ֙ו ַהָּג֔דֹול ֲאֶׁשר־ָחָר֥ ב יה֗וה ֵמֽ ְך׀ לֹא־ָׁש֣ הּו׃ כו ַא֣ ם ָּכֹמֽ יו לֹא־ָק֥ ֲחָר֖ ְוַאֽ
אֶמר יה֗וה ַּג֤ם ֶאת־ְיהּוָד֙ה  ֹ֣ ה׃ כז ַוּי ר ִהְכִעי֖סֹו ְמַנֶּׁשֽ ים ֲאֶׁש֥ ל ָּכל־ַהְּכָעִס֔ ה ַע֚ יהּוָד֑ ִּבֽ
את ֲאֶׁשר־ ֹ֤ יר ַהּז ּ֠וָמַאְסִּתי ֶאת־ָהִע֨ ל  ִתי ֶאת־ִיְׂשָרֵא֑ ר ֲהִסרֹ֖ ֲאֶׁש֥ ַּכֽ י  ָּפַנ֔ ל  ָאִסי֙ר ֵמַע֣
י  ִּדְבֵר֥ ם׃ כח ְוֶיֶ֛תר  ָׁשֽ י  ְׁשִמ֖ ְהֶי֥ה  ִיֽ ְרִּתי  ָאַמ֔ ר  ֲאֶׁש֣ ִית  ת־ַהַּב֔ ְוֶא֨ םִ  ְרִּתי֙ ֶאת־ְי֣רּוָׁשַל֔ ָּבַח֨
ה׃  י ְיהּוָדֽ ים ְלַמְלֵכ֥ י ַהָּיִמ֖ ֶפר ִּדְבֵר֥ ים ַעל־ֵס֛ ם ְּכתּוִב֗ ה ֲהלֹא־ֵה֣ ר ָעָׂש֑ אִׁשָּי֖הּו ְוָכל־ֲאֶׁש֣ ֹֽ י
ּה  ֶצל־ְּגבּוָל֖ ה ֵאֽ ִים ּוַמֵּצָב֥ ֶרץ ִמְצָר֑ יה֔וה ְּב֖תֹוְך ֶא֣ ַח֙ ַלֽ ְהֶי֤ה ִמְזֵּב֨ ישעיה יט יט ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא ִיֽ

י־ִיְצֲע֤קּו ֶאל־יהו֙ה ִמְּפֵנ֣י  ִים ִּכֽ ֶרץ ִמְצָר֑ יה֥וה ְצָב֖אֹות ְּבֶא֣ ד ַלֽ ה ְל֥אֹות ּוְלֵע֛ יהֽוה׃ כ ְוָהָי֨ ַלֽ
ִים  ִים ְוָיְֽֽד֥עּו ִמְצַר֛ ע יהו֙ה ְלִמְצַר֔ ם׃ כא ְונֹוַד֤ ב ְוִהִּציָלֽ יַע ָוָר֖ ם מֹוִׁש֥ ח ָלֶה֛ ים ְוִיְׁשַל֥ ֹֽלֲחִצ֔
ֽף  מּו׃ כב ְוָנַג֧ ְוִׁשֵּלֽ יה֖וה  ַלֽ ֶֽדר  ְֽדרּו־ֵנ֥ ְוָנֽ ה  ּוִמְנָח֔ ֶזַ֣בח  ְבדּ֙ו  ְוָעֽ ַה֑הּוא  ַּבּ֣יֹום  ֶאת־יה֖וה 
ם׃ כג ַּבּ֣יֹום ַה֗הּוא  ם ּוְרָפָאֽ ר ָלֶה֖ בּ֙ו ַעד־יה֔וה ְוֶנְעַּת֥ ף ְוָר֑פֹוא ְוָׁש֨ ִים ָנֹג֣ יה֛וה ֶאת־ִמְצַר֖
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ְב֥דּו  ְוָעֽ ְּבַאּׁ֑שּור  ִים  ּוִמְצַר֣ ִים  ְּבִמְצַר֖ א־ַאּׁ֥שּור  ּוָבֽ ַאּׁ֔שּוָרה  ִי֙ם  ִמִּמְצַר֨ ה  ְמִסָּל֤ ה  ְהֶי֨ ִּתֽ
ּוְלַאּׁ֑שּור  ִים  ְלִמְצַר֖ ה  יִׁשָּי֔ ְׁשִל֣ ִיְׂשָרֵא֙ל  ְהֶי֤ה  ִיֽ ַה֗הּוא  ֶאת־ַאּֽׁשּור׃ כד ַּבּ֣יֹום  ִים  ִמְצַר֖
ִים  ִמְצַר֗ י  ַעִּמ֜ ָּב֨רּוְך  ר  ֵלאֹמ֑ ְצָב֖אֹות  יה֥וה  ְר֛כֹו  ֵּבֽ ר  ֶרץ׃ כה ֲאֶׁש֧ ָהָאֽ ֶרב  ְּבְֶק֥ ה  ְּבָרָכ֖

ל׃ י ִיְׂשָרֵאֽ ֲחָלִת֖ ה ָיַדי֙ ַאּׁ֔שּור ְוַנֽ ֲעֵׂש֤ ּוַמֽ

 ההפטרה המסורתית
לשביעי של פסח

שמואל ב כב: שירת דוד

ף ָּכל־ יל יה֥וה ֹא֛תֹו ִמַּכ֥ את ְּביֹו֩ם ִהִּצ֨ ֹ֑ ה ַהּז י ַהִּׁשיָר֣ יה֔וה ֶאת־ִּדְבֵר֖ ר ָּדִו֙ד ַלֽ א ַוְיַדֵּב֤

ף ָׁשֽאּול׃ יו ּוִמַּכ֥ ְיָב֖ ֹאֽ
י ָדִת֖ י ּוְמֻצֽ ְלִע֥ יה֛וה ַסֽ ר   ב ַוּיֹאַמ֑

י ֶרן ִיְׁשִע֗ י ְוְֶק֣ ִגִּנ֞ ָמֽ ֱחֶסה־ּ֑בֹו  י ֶאֽ י צּוִר֖ י׃ ג ֱאֹלֵה֥  ּוְמַפְלִטי־ִלֽ
ִני׃ ִׁשֵעֽ ֹֽ ס ּת ָחָמ֖ י ֵמֽ ִׁשִע֕ ֹֽ מ י  ִמְׂשַּגִּבי֙ ּוְמנּוִס֔
ַע׃ י ִאָּוֵׁשֽ ְיַב֖ ּוֵמֹאֽ א יה֑וה  ל ֶאְקָר֣ ד ְמֻהָּל֖

ִני׃ ֲעֻתֽ י ְבִלַּיַ֖על ְיַבֽ ֲחֵל֥ ַנֽ ֶות  ִני ִמְׁשְּבֵרי־ָמ֑ י ֲאָפֻפ֖ ה ִּכ֥

ֶות׃ ְקֵׁשי־ָמֽ ִני ֹמֽ ִקְּדֻמ֖ ִני  י ְׁש֖אֹול ַסֻּב֑ ו ֶחְבֵל֥

א י ֶאְקָר֑ ְוֶאל־ֱאֹלַה֖ א יה֔וה   ז ַּבַּצר־ִלי֙ ֶאְקָר֣

ֶרץ ׁש( ַוִּתְרַעׁ֙ש ָהָא֔  ח ותגעש )ַוִּיְתָּגַע֤ יו׃  י ְּבָאְזָנֽ י ְוַׁשְוָעִת֖ יָכלֹ֙ו קֹוִל֔ ע ֵמֵהֽ  ַוִּיְׁשַמ֤
ָרה ֽלֹו׃ ְתָּגֲעׁ֖שּו ִּכי־ָח֥ ַוִּיֽ ִים ִיְרָּג֑זּו  ֽמֹוְס֥דֹות ַהָּׁשַמ֖
ּנּו׃ ֲע֥רּו ִמֶּמֽ ים ָּבֽ ָחִל֖ ֶּגֽ ל  יו ּתֹאֵכ֑ ׁש ִמִּפ֖ ה ָעָׁשן֙ ְּבַאּ֔פֹו ְוֵא֥ ט ָעָל֤

יו׃ ַחת ַרְגָלֽ ל ַּת֥ ֲעָרֶפ֖ ַוֽ ד  ִים ַוֵּיַר֑ י ַוֵּי֥ט ָׁשַמ֖

א ַעל־ַּכְנֵפי־ֽרּוַח׃ ַוֵּיָר֖ ף  ב ַעל־ְּכ֖רּוב ַוָּיעֹ֑ יא ַוִּיְרַּכ֥

ים׃ י ְׁשָחְִקֽ ִים ָעֵב֥ ְׁשַרת־ַמ֖ ַחֽ יו ֻסּ֑כֹות  יבָֹת֖ ֶׁשְך ְסִבֽ ֹ֛ יב ַוָּיֶׁ֥שת ח

ִים יה֑וה ם ִמן־ָׁשַמ֖  יד ַיְרֵע֥ ׁש׃  ֲחֵלי־ֵאֽ ֲע֖רּו ַּגֽ ַגּה ֶנְגּ֑דֹו ָּבֽ  יג ִמֹּנ֖

ם ים ַוְיִפיֵצ֑ ח ִחִּצ֖  טו ַוִּיְׁשַל֥ ן קֹוֽלֹו׃   ְוֶעְל֖יֹון ִיֵּת֥
ם ֵקי ָי֔  טז ַוֵּיָֽֽראּ֙ו ֲאִפ֣ ם(׃  ק ויהמם )ַוָּיהֹֽ  ָּבָר֖
ת ֥רּוַח ַאּֽפֹו׃ ִמִּנְׁשַמ֖ ת יה֔וה  ֲעַר֣ ל ְּבַגֽ ְס֣דֹות ֵּתֵב֑ ִיָּג֖לּו ֹמֽ
ים׃ ִים ַרִּבֽ ִני ִמַּמ֥ ַיְֽמֵׁש֖ ִני  ח ִמָּמ֖רֹום ִיָּקֵח֑ יז ִיְׁשַל֥

ִּני׃ ְמ֖צּו ִמֶּמֽ י ָאֽ י ִּכ֥ ְנַא֔ ִמּׂשֹ֣ ז  י ָע֑ ְיִב֖ ִני ֵמֹאֽ יח ַיִּציֵל֕

י׃ ן ִלֽ י יה֛וה ִמְׁשָע֖ ַוְיִה֧ י  ִני ְּב֣יֹום ֵאיִד֑ יט ְיַקְּדֻמ֖
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