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  טז פרק דברים

I .Pesah 
 ִמִּמְצַרִים ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד הֹוִציֲאָך ָהָאִביב ְּבחֶֹדׁש ִּכי ֱאלֶֹהיָך ַלידָֹוד ֶּפַסח ְוָעִׂשיָת ָהָאִביב חֶֹדׁש ֶאת ָׁשמֹור  ) א ( 

 : ָלְיָלה
  )12:11 (= :ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן ְידָֹוד ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ּוָבָקר צֹאן ֱאלֶֹהיָך ַלידָֹוד ֶּפַסח ָּתְוָזַבְח  ) ב(  
 ְלַמַען ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ָיָצאָת ְבִחָּפזֹון ִּכי עִֹני ֶלֶחם ַמּצֹות ָעָליו ּתֹאַכל ָיִמים ִׁשְבַעת ָחֵמץ ָעָליו תֹאַכל לֹא  ) ג(  

 : ַחֶּייָך ְיֵמי  ּכֹל ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ֵצאְתָך יֹום תֶא ִּתְזּכֹר
 ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ָּבֶעֶרב ִּתְזַּבח ֲאֶׁשר ַהָּבָׂשר ִמן ָיִלין ְולֹא ָיִמים ִׁשְבַעת ְּגֻבְלָך ְּבָכל ְׂשאֹר ְלָך ֵיָרֶאה ְולֹא  ) ד(  

 : ַלּבֶֹקר
 : ָלְך נֵֹתן ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ֲאֶׁשר ְׁשָעֶריָך דְּבַאַח ַהָּפַסח ֶאת ִלְזּבַֹח תּוַכל לֹא  ) ה(  
 ַהֶּׁשֶמׁש ְּכבֹוא ָּבָעֶרב ַהֶּפַסח ֶאת ִּתְזַּבח ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ִאם ִּכי  ) ו(  

 : ִמִּמְצָרִים ֵצאְתָך מֹוֵעד
 : ְלאָֹהֶליָך ְוָהַלְכָּת ַבּבֶֹקר ּוָפִניָת ּבֹו ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ִיְבַחר ֲאֶׁשר ָּמקֹוםַּב ְוָאַכְלָּת ּוִבַּׁשְלָּת  ) ז(  
   ס:  ְמָלאָכה ַתֲעֶׂשה לֹא ֱאלֶֹהיָך ַלידָֹוד ֲעֶצֶרת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ַמּצֹות ּתֹאַכל ָיִמים ֵׁשֶׁשת  ) ח(  
 
II .Shavuot 
 : ָׁשֻבעֹות ִׁשְבָעה ִלְסּפֹר ָּתֵחל ַּבָּקָמה ֶחְרֵמׁש ֵמָהֵחל ָלְך ִּתְסָּפר ָׁשֻבעֹת ִׁשְבָעה  ) ט(  
  )2914: = (:ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ְיָבֶרְכָך ַּכֲאֶׁשר ִּתֵּתן ֲאֶׁשר ָיְדָך ִנְדַבת ִמַּסת ֱאלֶֹהיָך ַלידָֹוד ָׁשֻבעֹות ַחג ְוָעִׂשיָת  ) י(  
 ְוַהָּיתֹום ְוַהֵּגר ִּבְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ְוַהֵּלִוי ַוֲאָמֶתָך ְוַעְבְּדָך ּוִבֶּתָך ּוִבְנָך ַאָּתה ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ִלְפֵני ְוָׂשַמְחָּת  ) יא(  

  :ָׁשם ְׁשמֹו ְלַׁשֵּכן ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד  ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום )12:18 =(ֶּבָךְּבִקְר ֲאֶׁשר ְוָהַאְלָמָנה
   פ:  ָהֵאֶּלה ַהֻחִּקים ֶאת ְוָעִׂשיָת ְוָׁשַמְרָּת ְּבִמְצָרִים ָהִייָת ֶעֶבד ִּכי ְוָזַכְרָּת  ) יב(  
 
 

III .Sukkot 
 : ּוִמִּיְקֶבָך ִמָּגְרְנָך ְּבָאְסְּפָך ָיִמים ִׁשְבַעת ְלָך ֲעֶׂשהַּת  ַהֻּסּכֹת   ַחג   ) יג(  
  :ִּבְׁשָעֶריָך ֲאֶׁשר ְוָהַאְלָמָנה ְוַהָּיתֹום ְוַהֵּגר ְוַהֵּלִוי ַוֲאָמֶתָך ְוַעְבְּדָך ּוִבֶּתָך ּוִבְנָך ַאָּתה ְּבַחֶּגָך ְוָׂשַמְחָּת  ) יד(  
 ְּתבּוָאְתָך ְּבכֹל ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ְיָבֶרְכָך ִּכי ְידָֹוד ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ֱאלֶֹהיָך ַלידָֹוד ָּתחֹג ָיִמים ִׁשְבַעת  ) טו(  

 : ָׂשֵמַח ַאְך ְוָהִייָת ָיֶדיָך ַמֲעֵׂשה ּוְבכֹל
 ּוְבַחג ַהַּמּצֹות ְּבַחג ִיְבָחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ְּפֵני ֶאת ְזכּוְרָך ָכל ֵיָרֶאה ַּבָּׁשָנה ְּפָעִמים ָׁשלֹוׁש  ) טז( 

 : ֵריָקם ְידָֹוד  ְּפֵני ֶאת ֵיָרֶאה ְולֹא ַהֻּסּכֹות ּוְבַחג ַהָּׁשֻבעֹות
   ס:  ָלְך ָנַתן ֲאֶׁשר ֱאלֶֹהיָך ְידָֹוד ְּכִבְרַּכת ָידֹו תְּכַמְּתַנ ִאיׁש  ) יז(  
     

 

Color Key for themes: Centralization, Helping Needy, Blessing from Hashem 


