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 בע"ה

 ספר דבריםמבוא ל

 

 ב-ראב"ע א', א

המצות הכתובים בפרשת ראה אנכי ושופטים וכי שפירושו אלה הדברים שהם דברי  והישר בעיני

תצא והיה כי תבא, כבר אמר אותם כאשר היו במדבר, ויהיה דבר משה מושך עצמו ואחר עמו. וכן 

 מיום שנסעו מסיני. דבר משה במדבר בערבה מול סוף הוא:

רו בשמות מקומות לא נזכרו בפרשה אלה מסעי, או נזכ–בין פארן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב 

 אחרים, כי הנה שניר יש לו ג' שמות ורבים כן.

 באותם י"א יום. ,אלה הדברים הטעם שדבר -אחד עשר יום 

וכבר הגדתי לך כי מקדש ברנע הלכו המרגלים, ואחר שנשבע  עקדש ברנ עד במחור שהלכו -מחורב 

באר  אנו והעד שאמר:השם שלא יכנסו לארץ, לא התחדשה מצוה רק בשנת הארבעים, כי כן מצ

 , כי רוב המצות הם בספר הזה. לבין פארן ובין תפ הנה באר התורה, שאמר: תאת התורה הזא

 

 מבנה ספר דברים

 נאום פתיחה ד'-פרקים א'  1נאום מס' 

 נאום המצוות כ"ו-פרקים ה' 2נאום מס' 

 תוכחה וברית כ"ח -פרקים כ"ז 3נאום מס' 

 תשובה 'ל-פרקים כ"ט 4נאום מס' 

 חתימת הספר ל"ד-פרקים ל"א 

 

 

 נאום המצוות:

 פרקים מצוות בספר דברים דיברה

 י"א-ו' אם שמע(והיה  –מצוות האמונה )שמע ישראל  אנכי ה', לא יהיה

 י"ד-י"ב ם""המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו ש לא תשא את שם ה'

 ט"ז-ט"ו שמיטת כספים, עבד עברי, שלושת הרגלים זכור את יום השבת

 י"ח-י"ז מנהיגות )שופטים, שוטרים, מלך, נביא, זקנים, כהנים( כבד את אביך ואת אמך

 כ"א-י"ט דיני מלחמה, רצח, עונש מוות לא תרצח

לא תנאף, לא תגנב, לא 

 תענה, לא תחמד

 כ"ה-כ"א מצוות שבין אדם לחברו
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 מצוות האמונה

 
 

 דברים ו'
ָרא  ) ַמע ִישְׁ ינּו ה’ ל הד( שְׁ  ֶאָחד: ’ ֱאֹלה 

ת ה ָת א  ָאַהבְׁ ֹאֶדָך: ’ )ה( וְׁ ָכל מְׁ ָך ּובְׁ שְׁ ָכל ַנפְׁ ָך ּובְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ  ֱאֹלֶהיָך בְׁ

ר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיוֹם  ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּה ְוָהיּו)ו(  ָבֶבָך: ֲאשֶּ  ַעל לְׁ

ִשַננְׁ  )ז(  ָבֶניָך  ָתםוְׁ  לְׁ

ָת   ִדַברְׁ   ָבםוְׁ

יֶתָך    ב  ָך בְׁ תְׁ ִשבְׁ  בְׁ

ָך ַבֶדֶרְך    תְׁ ֶלכְׁ  ּובְׁ

ָך    בְׁ ָשכְׁ  ּובְׁ

קּוֶמָך:     ּובְׁ

ַשרְׁ  )ח(  אֹות ַעל ָיֶדָך  ָתםּוקְׁ  לְׁ

יֶניָך:  ְוָהיּו  ין ע  ֹטָטֹפת ב   לְׁ

ַתבְׁ  )ט(  ָעֶריָך: ָתםּוכְׁ יֶתָך ּוִבשְׁ זּוֹזת ב   ַעל מְׁ

  
 
 

 אדברים י"
ַאֲהָבה ֶאת ה)יג(  ֶכם ַהּיֹום לְׁ ַצֶּוה ֶאתְׁ ֹוַתי ֲאֶשר ָאֹנִכי מְׁ עּו ֶאל ִמצְׁ מְׁ ָהָיה ִאם ָשֹמַע ִתשְׁ דֹו ’ וְׁ ָעבְׁ יֶכם ּולְׁ ֱאֹלה 

ֶכם:  שְׁ ָכל ַנפְׁ ֶכם ּובְׁ ַבבְׁ ָכל לְׁ  בְׁ

... 

ֶתם ֶאת  ַשמְׁ ֶכם ְדָבַרי ֵאלֶּה )יח( וְׁ שְׁ ַעל ַנפְׁ ֶכם וְׁ ַבבְׁ  ַעל לְׁ

ֶתם   ַשרְׁ ֶכם  ֹאָתםּוקְׁ אֹות ַעל ֶידְׁ  לְׁ

ינ יֶכם:  ְוָהיּו  ין ע  טֹוָטֹפת ב   לְׁ

ֶתם  )יט(  ִלַמדְׁ ר  ֹאָתםוְׁ ַדב  נ יֶכם לְׁ   ָבםֶאת בְׁ

יֶתָך     ב  ָך בְׁ תְׁ ִשבְׁ  בְׁ

ָך ַבֶדֶרְך     תְׁ ֶלכְׁ  ּובְׁ

ָך     בְׁ ָשכְׁ  ּובְׁ

קּוֶמָך:      ּובְׁ

ַתבְׁ  )כ(  ָעֶריָך: ָתם ּוכְׁ יֶתָך ּוִבשְׁ זּוזֹות ב   ַעל מְׁ
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 "המקום אשר יבחר ה'" מאפיינים ייחודיים לפרשת
 

 . "המקום אשר יבחר ה'"1

 בתוך גבולות יחידה זו. 11פעמים בתורה, כולם בספר דברים, מתוכם  21

 מקום הבאת קדשים, מעשרות נדרים וכו'  י"ב, ה יא יד יח כא כו

 מקום הבאת מעשר שני   י"ד, כג כד כה 

 הבאת בכור בהמה טהורה מקום   ט"ו, כ

 מקום העלייה לרגל ט"ז, ב ו ז יא טו טז

 מקום מושב בית הדין העליון   י"ז, ח י

 הגעת הלוי ממקומו אל המקום הנבחר   י"ח, ו 

 מקום הבאת הביכורים   כ"ו, ב 

 מקום מעמד הקהל   ל"א, יא

 

 . מצוות שמחה2

 בפרשת ראה: 7בספר דברים,  11איזכורים בתורה,  11

 חג הסוכות   קרא כ"ג, מוי

 קדשים דברים י"ב, ז יב יח

 מעשר שני  דברים י"ד, כו

 שלושה רגלים דברים ט"ז, יא יד טו

חובת חתן לשמח את אשתו בשנה   דברים כ"ד, ה

 הראשונה

 ביכורים  דברים כ"ו, יא 

שמחה בהרי גריזים ועיבל בכריתת   דברים כ"ז, ז

 הברית

 ם"ש מושלשכן \לשום. "3

בתורה, כולם בספר  פעמים 9

 בפרשת ראה: 8דברים, 

 קדשים "ב, ה יא כא י

 מעשר שני "ד, כג כד י

 רגלים "ז, ב ו יא ט

 ביכורים  "ו, ב כ

 

 

 

 "... כי אם ... . "לא תוכל4

  יח(-דשים )י"ב, יזק עשר שני )י"ד, כד(מ ו(-לושה רגלים )ט"ז, הש

ֹבַח ֶאת ַהָפַסח  ֹלא תּוַכל)ה(   ִלזְׁ

ָעֶריָך ַאַחד שְׁ ֱאֹלֶהיָך ’ ֶשר האֲ  בְׁ

ן ָלְך:   ֹנת 

 

 

 

  ִכי ִאם)ו(  

ַחר ה ’ ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ

ַבח  ֱאֹלֶהיָך מֹו ָשם ִתזְׁ ן שְׁ ַשכ  לְׁ

בֹוא ַהֶשֶמש  ֶאת ַהֶפַסח ָבָעֶרב כְׁ

ָרִים:  ָך ִמִמצְׁ אתְׁ ד צ   מֹוע 

 

ָך ַהֶדֶרְך ֶבה ִממְׁ ִכי ִירְׁ  )כד(  וְׁ

ת ֹלא תּוַכלִכי  א   ֹו שְׁ

ָך ַהָמקֹום ֲאֶשר  ַחק ִממְׁ ִכי ִירְׁ

ַחר ה מֹו ’ ִיבְׁ ֱאֹלֶהיָך ָלשּום שְׁ

ָך ה ָבֶרכְׁ  ֱאֹלֶהיָך: ’ ָשם ִכי יְׁ

 

ָת  ַצרְׁ ָנַתָתה ַבָכֶסף וְׁ )כה(  וְׁ

ָת  ָהַלכְׁ ָך וְׁ ָידְׁ ֶאל ַהָמקֹום ַהֶכֶסף בְׁ

ַחר ה  : ֱאֹלֶהיָך בוֹ ’ ֲאֶשר ִיבְׁ

 

 

 ֶלֱאֹכל ֹלא תּוַכל "

ָעֶריָך ָך  ִבשְׁ ִתיֹרשְׁ ָך וְׁ ָגנְׁ ַשר דְׁ ַמעְׁ

ָכל  ֹצאֶנָך וְׁ ָך וְׁ ָקרְׁ ֹכֹרת בְׁ ָהֶרָך ּובְׁ ִיצְׁ וְׁ

ֹבֶתיָך  ִנדְׁ ָדֶריָך ֲאֶשר ִתֹדר וְׁ נְׁ

רּוַמת ָיֶדָך:  ּותְׁ

 

נ י ה ִכי ִאם)יח(  ֱאֹלֶהיָך ’ ִלפְׁ

ֶלנּו  ַחר הֹתאכְׁ ’ ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ

ָך ַאָתה ּובִ  ֱאֹלֶהיָך בוֹ  דְׁ ַעבְׁ ָך ּוִבֶתָך וְׁ נְׁ

ָעֶריָך  ִוי ֲאֶשר ִבשְׁ ַהל  ַוֲאָמֶתָך וְׁ

נ י ה ָת ִלפְׁ ָשַמחְׁ ֹכל ’ וְׁ ֱאֹלֶהיָך בְׁ

ַלח ָיֶדָך:  ִמשְׁ

 או ל

 בשעריך""

 

 

 

 

שה ע

"במקום 

 אשר יבחר"
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  :(י"ח-פ"ו מהלכות יו"ט הי"ז) רמב"ם

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם 

ושמחת  (דברים ט"ז) וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר להיות בהן שמח

בחגך וגו', אף על פי שהשמחה האמורה כאן היא קרבן שלמים כמו שאנו מבארין בהלכות חגיגה 

יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו כל אחד ואחד כראוי לו. כיצד? הקטנים נותן 

ים ומגדנות, והנשים קונה להן בגדים ותכשיטין נאים כפי ממונו, והאנשים להם קליות ואגוז

אוכלין בשר ושותין יין שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין, וכשהוא אוכל ושותה חייב 

לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האמללים, אבל מי שנועל דלתות חצרו  (דברים ט"ז) להאכיל

ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש אין זו שמחת מצוה אלא  ואוכל ושותה הוא ובניו

"זבחיהם כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו כי לחמם  (הושע ט') שמחת כריסו, ועל אלו נאמר

 "וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם".  (מלאכי ב') לנפשם", ושמחה כזו קלון היא להם שנאמר

 

 (' ה"גהלכות מתנות עניים פרק י)רמב"ם 

, ובעכו"ם הוא בליעלשנקרא עובד עכו"ם  כמו בליעלכל המעלים עיניו מן הצדקה הרי זה נקרא 

אומר "יצאו אנשים בני בליעל" ובמעלים עיניו מן הצדקה הוא אומר "השמר לך פן יהיה דבר עם 

לבבך בליעל", ונקרא רשע שנאמר "ורחמי רשעים אכזרי", ונקרא חוטא שנאמר "וקרא עליך אל 

ניים אתה תשמע", לפיכך צריך ה' והיה בך חטא", והקב"ה קרוב לשועת עניים שנאמר "שועת ע

 להזהר בצעקתם שהרי ברית כרותה להם שנאמר "והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני". 

 
 
 
 

 :(22-23העיצוב האמנותי של הסיפור במקרא עמ' ) שמעון בר אפרת

שב כמלה מנחה. לא כל מילה או שורש החוזרים בתוך טקסט או רצף של טקסטים, יכולים להח

. מה 2. מה  מידת השכיחות של המלה החוזרת במקרא. 1בנידון זה יש לשים לב לשלושה דברים: 

מידת השכיחות של המלה החוזרת בתוך הטקסט או בתוך רצף הטקסטים או בתוך מסכת 

. מה מידת הקירבה של המלים החוזרות זו לזו מבחינת מקומן בטקסט. ככל שהמלה 3הטקסטים. 

יותר פעמים או בקרבת ) שכיחה יותר במקרא, חייבת היא להופיע בצפיפות רבה יותר החוזרת

פחות הופעות ) , וככל שהיא נדירה יותר, יכולות הופעותיה להיות דלילות יותר(מקום גדולה יותר

 .(ובמרחקים גדולים יותר
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 בנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה" "+  שמחה .5
 
 

 שלושה רגלים )טז( מעשר שני )יד( קדשים )יב(

ַחר ה)ה( ִכי ִאם ֶאל  ’ ַהָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ

מֹו  יֶכם ָלשּום ֶאת שְׁ ט  יֶכם ִמָכל ִשבְׁ ֱאֹלה 

שּו ּוָבאָת ָשָמה:  ָשם רְׁ נֹו ִתדְׁ ִשכְׁ  לְׁ

נ י ה ()ז ֶתם ָשם ִלפְׁ יֶכם ’ ַוֲאַכלְׁ ֱאֹלה 

ם ֶכם  ּוְשַמְחתֶּ ַלח ֶידְׁ ֹכל ִמשְׁ יֶכםבְׁ  ַאֶתם ּוָבת 

ָך ה ַרכְׁ  ֱאֹלֶהיָך: ’ ֲאֶשר ב 

ַחר ה)יא(  ָהָיה ַהָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ יֶכם ’ וְׁ ֱאֹלה 

מֹו ָשם ן שְׁ ַשכ  ת ָכל  בֹו לְׁ ָשָמה ָתִביאּו א 

יכֶ  ֶכם עֹוֹלת  ַצֶּוה ֶאתְׁ ם ֲאֶשר ָאֹנִכי מְׁ

ֹכל  ֶכם וְׁ ֻרַמת ֶידְׁ יֶכם ּותְׁ ֹרת  שְׁ יֶכם ַמעְׁ ח  ִזבְׁ וְׁ

רּו ַלה יֶכם ֲאֶשר ִתדְׁ ר  ַחר ִנדְׁ )יב( ’: ִמבְׁ

ם נ י ה ּוְשַמְחתֶּ יֶכם ’ ִלפְׁ נ יֶכם ֱאֹלה  ַאֶתם ּובְׁ

ִוי  ַהל  יֶכם וְׁ ֹהת  ַאמְׁ יֶכם וְׁ ד  ַעבְׁ יֶכם וְׁ ֹנת  ּובְׁ

יֶכם ַשֲער  נַ  ֲאֶשר בְׁ ֶלק וְׁ ין לֹו ח  ֲחָלה ִכי א 

ֶכם:   ִאתְׁ

ַחר ה)יד( ִכי ִאם  ַאַחד ’ ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ בְׁ

ָשם ַתֲעֶשה ֹכל  ָבֶטיָך ָשם ַתֲעֶלה ֹעֹלֶתיָך וְׁ שְׁ

ַצֶּוָך:   ֲאֶשר ָאֹנִכי מְׁ

עָ  ָך )יז( ֹלא תּוַכל ֶלֱאֹכל ִבשְׁ ָגנְׁ ַשר דְׁ ֶריָך ַמעְׁ

ָכל  ֹצאֶנָך וְׁ ָך וְׁ ָקרְׁ ֹכֹרת בְׁ ָהֶרָך ּובְׁ ִיצְׁ ָך וְׁ ִתיֹרשְׁ וְׁ

רּוַמת ָיֶדָך:  ֹבֶתיָך ּותְׁ ִנדְׁ ָדֶריָך ֲאֶשר ִתֹדר וְׁ נְׁ

נ י ה)יח( ִכי ִאם  ֶלנּו ’ ִלפְׁ ֱאֹלֶהיָך ֹתאכְׁ

ַחר ה ַאָתה ֱאֹלֶהיָך בֹו ’ ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ

ָך ּו ִוי ֲאֶשר ּוִבנְׁ ַהל  ָך ַוֲאָמֶתָך וְׁ דְׁ ַעבְׁ ִבֶתָך וְׁ

ָעֶריָך נ י ה ָשַמְחָת וְ  ִבשְׁ ֹכל ’ ִלפְׁ ֱאֹלֶהיָך בְׁ

ַלח ָיֶדָך:  ָך ֶפן ַתֲעֹזב ֶאת ִמשְׁ )יט( ִהָשֶמר לְׁ

ִוי ָמֶתָך:  ַהל   ָכל ָיֶמיָך ַעל ַאדְׁ

ָך  ַחק ִממְׁ ַחר ה)כא( ִכי ִירְׁ ’ ַהָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ

מֹו ָשם ֱאֹלֶהיָך ָך  ָלשּום שְׁ ָקרְׁ ָת ִמבְׁ ָזַבחְׁ וְׁ

ָך ֲאֶשר נָ  ָך ַכֲאֶשר ִצִּויִתָך ’ ַתן הּוִמֹצאנְׁ לְׁ

ֶשָך:  ֹכל ַאַּות ַנפְׁ ָעֶריָך בְׁ ָת ִבשְׁ ָאַכלְׁ  וְׁ

ָך יּו לְׁ ָדֶריָך ִתָשא  )כו( ַרק ָקָדֶשיָך ֲאֶשר ִיהְׁ ּונְׁ

ַחר הּוָבאָת ֶאל   : ’ַהָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ

 מעשר שני

בּוַאת ( )כב ת ָכל תְׁ ר א  ַעש  ר תְׁ ַעש 

א ַהָשֶדה ָשָנה ָשָנה:  ֶעָך ַהֹּיצ   ַזרְׁ

נ י ה)כג(  ָת ִלפְׁ ָאַכלְׁ ֱאֹלֶהיָך ’ וְׁ

מֹו  ן שְׁ ַשכ  ַחר לְׁ ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ

ָהֶרָך  ָשם ִיצְׁ ָך וְׁ ָך ִתיֹרשְׁ ָגנְׁ ַשר דְׁ ַמעְׁ

ַמַען  ֹצאֶנָך לְׁ ָך וְׁ ָקרְׁ ֹכֹרת בְׁ ּובְׁ

ָאה ֶאת הִת  ִירְׁ ַמד לְׁ ֱאֹלֶהיָך ָכל ’ לְׁ

ָך  ַהָּיִמים:  ֶבה ִממְׁ ִכי ִירְׁ )כד(  וְׁ

תֹו ִכי  א  ַהֶדֶרְך ִכי ֹלא תּוַכל שְׁ

ָך  ַחק ִממְׁ ַחר ִירְׁ ַהָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ

מֹו ָשם’ ה ִכי  ֱאֹלֶהיָך ָלשּום שְׁ

ָך ה ָבֶרכְׁ ָנַתָתה ֱאֹלֶהיָך: ’ יְׁ )כה(  וְׁ

ָך ַבָכֶסף וְׁ  ָידְׁ ָת ַהֶכֶסף בְׁ ַצרְׁ

ָת ֶאל  ָהַלכְׁ ַחר וְׁ ַהָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ

ָנַתָתה  : ֱאֹלֶהיָך בוֹ ’ ה )כו(  וְׁ

ָך  שְׁ ַאֶּוה ַנפְׁ ֹכל ֲאֶשר תְׁ ַהֶכֶסף בְׁ

ֹכל  ָכר ּובְׁ ַבָבָקר ּוַבֹצאן ּוַבַּיִין ּוַבש 

ָת ָשם  ָאַכלְׁ ֶשָך וְׁ ָך ַנפְׁ ָאלְׁ ֲאֶשר ִתשְׁ

נ י ַאָתה  ְוָשַמְחָת ֱאֹלֶהיָך ’ ה ִלפְׁ

יֶתָך: ִוי ֲאֶשר )כז(  ּוב  ַהל  וְׁ

ָעֶריָך ין ֹלא ִבשְׁ ֶבנּו ִכי א  לֹו  ַתַעזְׁ

ַנֲחָלה ִעָמְך:  ֶלק וְׁ  ח 

 

 עשר ענימ

ה ָשֹלש ָשִנים תֹוִציא  צ  )כח(  ִמקְׁ

ָך ַבָשָנה  בּוָאתְׁ ַשר תְׁ ֶאת ָכל ַמעְׁ

ָעֶר  ָת ִבשְׁ ִהַנחְׁ  יָך: ַהִהוא וְׁ

ִוי)כט(  ּוָבא   ֶלק  ַהל  ין לֹו ח  ִכי א 

ַהָּיתֹום  ר וְׁ ַהג  ַנֲחָלה ִעָמְך וְׁ וְׁ

ָעֶריָך ָמָנה ֲאֶשר ִבשְׁ ָהַאלְׁ לּו  וְׁ ָאכְׁ וְׁ

ָך ה ָבֶרכְׁ ַמַען יְׁ עּו לְׁ ָשב  ֱאֹלֶהיָך ’ וְׁ

ָכל ַמעֲ  ָך ֲאֶשר ַתֲעֶשה: בְׁ ה ָידְׁ  ש 

 חג המצות

ָת ֶפַסח ַלה ָזַבחְׁ ֱאֹלֶהיָך ֹצאן ’ )ב(  וְׁ

ַחר הּוָבָקר  ן ’ ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ ַשכ  לְׁ

מֹו ָשם  : שְׁ

ַחר ה)ו(  ִכי ִאם ֶאל  ’ ַהָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ

מֹו ָשם ן שְׁ ַשכ  ַבח ֶאת  ֱאֹלֶהיָך לְׁ ִתזְׁ

ד  בֹוא ַהֶשֶמש מֹוע  ַהֶפַסח ָבָעֶרב כְׁ

ָרִים:  ָך ִמִמצְׁ אתְׁ ָת  צ  ָאַכלְׁ ָת וְׁ )ז(  ּוִבַשלְׁ

ַחר הבַ   ֱאֹלֶהיָך בוֹ ’ ָמקֹום ֲאֶשר ִיבְׁ

ֹאָהֶליָך:  ָת לְׁ ָהַלכְׁ  ּוָפִניָת ַבֹבֶקר וְׁ

 

 ג שבועותח

נ י ה ְוָשַמְחָת )יא(   ַאָתה  ֱאֹלֶהיָך’ ִלפְׁ

הַ  ָך ַוֲאָמֶתָך וְׁ דְׁ ַעבְׁ ָך ּוִבֶתָך וְׁ ִוי ּוִבנְׁ ל 

ַהָּיתֹום  ר וְׁ ַהג  ָעֶריָך וְׁ ֲאֶשר ִבשְׁ

ֶבָך ִקרְׁ ָמָנה ֲאֶשר בְׁ ָהַאלְׁ ַבָמקֹום ֲאֶשר  וְׁ

ַחר ה מֹו ָשם’ ִיבְׁ ן שְׁ ַשכ   : ֱאֹלֶהיָך לְׁ

 

 ג סוכותח

ַחֶגָך ְוָשַמְחָת )יד(  ָך ּוִבֶתָך  בְׁ ַאָתה ּוִבנְׁ

ָך ַוֲאָמֶתָך  דְׁ ַעבְׁ ַהָּיתֹום וְׁ ר וְׁ ַהג  ִוי וְׁ ַהל  וְׁ

ָמָנה ֲאֶשר  ָהַאלְׁ ָעֶריָךוְׁ ַעת : ִבשְׁ )טו( ִשבְׁ

ַבָמקֹום ֲאֶשר  ֱאֹלֶהיָך’ ַלה ֹחגָת ָיִמים 

ַחר ה ָך ה ’ִיבְׁ ָבֶרכְׁ ֹכל ’ ִכי יְׁ ֱאֹלֶהיָך בְׁ

ה ָיֶדיָך  ֹכל ַמֲעש  ָך ּובְׁ בּוָאתְׁ ָהִייָת ַאְך תְׁ וְׁ

 : ָשֵמחַ 

 
 שלוש רגלים

ָרֶאה ָכל  ָעִמים ַבָשָנה י  )טז(  ָשלֹוש פְׁ

ָך ֶאת  כּורְׁ נ י הזְׁ ֱאֹלֶהיָך ַבָמקֹום ’ פְׁ

ָחר ֲאֶשר יִ  ַחג בְׁ ַחג ַהַמצֹות ּובְׁ בְׁ

ָרֶאה ֶאת  ֹלא י  ַחג ַהֻסכֹות וְׁ ַהָשֻבעֹות ּובְׁ

נ י ה יָקם: ’ פְׁ  ר 
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