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קוממיות
מפטיר
ויקרא פרק כו )בחוקתי(
)ג( ִאם ְבּ ֻחקַֹּתי ֵתּ ֵלכוּ וְֶאת ִמ ְצוֹ ַתי ִתּ ְשׁ ְמרוּ וֲַע ִשׂי ֶתם אָֹתם:
)ד( וְנָ ַת ִתּי גִ ְשׁמֵי ֶכם ְבּ ִע ָתּם וְנָ ְתנָה ָהאָ ֶרץ יְבוּ ָלהּ וְֵעץ ַה ָשּׂ ֶדה יִ ֵתּן ִפּ ְריוֹ:
ישׁ ְב ֶתּם ָל ֶבטַח ְבּאַ ְר ְצ ֶכם:
ַשּׂיג ֶאת זָ ַרע וֲַא ַכ ְל ֶתּם ַל ְח ְמ ֶכם ָלשֹׂבַע וִ ַ
)ה( וְ ִה ִשּׂיג ָל ֶכם ַדּיִשׁ ֶאת ָבּצִיר וּ ָבצִיר י ִ
וּשׁ ַכ ְב ֶתּם וְֵאין ַמ ֲח ִריד וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ַחיָּה ָר ָעה מִן ָהאָ ֶרץ וְ ֶח ֶרב לֹא ַת ֲעבֹר ְבּאַ ְר ְצ ֶכם:
)ו( וְנָ ַת ִתּי ָשׁלוֹם ָבּאָ ֶרץ ְ
)ז( וּ ְר ַד ְפ ֶתּם ֶאת אֹיְבֵי ֶכם וְנָ ְפלוּ ִל ְפנֵי ֶכם ֶל ָח ֶרב:
ִשּׁה מֵאָה וּמֵאָה ִמ ֶכּם ְר ָב ָבה יִ ְרדֹּפוּ וְנָ ְפלוּ אֹיְבֵי ֶכם ִל ְפנֵי ֶכם ֶל ָח ֶרב:
)ח( וְ ָר ְדפוּ ִמ ֶכּם ֲחמ ָ
)ט( וּ ָפנִי ִתי ֲא ֵלי ֶכם וְ ִה ְפ ֵרי ִתי ֶא ְת ֶכם וְ ִה ְרבֵּי ִתי ֶא ְת ֶכם וֲַה ִקימִֹתי ֶאת ְבּ ִרי ִתי ִא ְתּ ֶכם:
ָשׁן ִמ ְפּנֵי ָח ָדשׁ תּוֹצִיאוּ:
נוֹשׁן וְי ָ
ָשׁן ָ
)י( וֲַא ַכ ְל ֶתּם י ָ
ִשׁ ָכּנִי ְבּתוֹ ְכ ֶכם וְלֹא ִתגְ ַעל נַ ְפ ִשׁי ֶא ְת ֶכם:
)יא( וְנָ ַת ִתּי מ ְ
)יב( וְ ִה ְת ַה ַלּ ְכ ִתּי ְבּתוֹ ְכ ֶכם וְ ָהיִי ִתי ָל ֶכם ֵלאלִֹהים וְאַ ֶתּם ִתּ ְהיוּ ִלי ְל ָעם:
)יג( ֲאנִי ה' ֱאלֵֹהי ֶכם ֲא ֶשׁר הוֹצֵא ִתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ִמ ְהיֹת ָל ֶהם ֲע ָב ִדים וֶָא ְשׁבֹּר מֹטֹת ֻע ְלּ ֶכם וָאוֹ ֵל ְך ֶא ְת ֶכם
קוֹ ְממִיּוּת :פ

הפטרה
ירמיהו פרק ל
)א( ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָהיָה ֶאל יִ ְר ְמיָהוּ ֵמ ֵאת ה' ֵלאמֹר:
יך ֶאל ֵס ֶפר:
)ב( כֹּה אָמַר ה' ֱאלֵֹהי י ְ
ִשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר ְכּ ָתב ְל ָך ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ִתּי ֵא ֶל ָ
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ִשׂ ָר ֵאל וִיהוּ ָדה אָמַר ה' וֲַה ִשׁבִֹתים ֶאל ָהאָ ֶרץ ֲא ֶשׁר נָ ַת ִתּי
)ג( כִּי ִהנֵּה יָמִים ָבּ ִאים נְ ֻאם ה' וְ ַשׁ ְב ִתּי ֶאת ְשׁבוּת ַעמִּי י ְ
ַל ֲאבוֹ ָתם וִי ֵרשׁוּ ָה :פ
עמוס פרק ט
)יג( ִהנֵּה יָמִים ָבּ ִאים נְ ֻאם ה' וְנִַגּשׁ חוֹ ֵרשׁ בַּקֹּצֵר וְדֵֹר ְך ֲענָבִים ְבּמֵֹשׁ ְך ַהזָּ ַרע וְ ִהטִּיפוּ ֶה ָה ִרים ָע ִסיס וְָכל ַהְגּ ָבעוֹת
ִתּ ְתמוֹגַגְנָה:
ָשׁבוּ וְנָ ְטעוּ ְכ ָרמִים וְ ָשׁתוּ ֶאת יֵינָם וְָעשׂוּ גַנּוֹת וְאָ ְכלוּ
ִשׂ ָר ֵאל וּ ָבנוּ ָע ִרים נְ ַשׁמּוֹת וְי ָ
)יד( וְ ַשׁ ְב ִתּי ֶאת ְשׁבוּת ַעמִּי י ְ
ֶאת ְפּ ִרי ֶהם:
ֹ
ֹ
יך:
)טו( וּנְ ַט ְע ִתּים ַעל אַ ְד ָמ ָתם וְלא יִנָּ ְתשׁוּ עוֹד ֵמ ַעל אַ ְד ָמ ָתם ֲא ֶשׁר נָ ַת ִתּי ָל ֶהם אָמַר ה' ֱאל ֶה ָ

