
ר ה', ֶאל לג אֹמר.-ַוְיַדבֵּ   ֹמֶשה לֵּ

ר ֶאל לד  אֹמר:-ַדבֵּ ל, לֵּ   ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

 ַבֲחִמָשה ָעָשר יֹום, ַלֹחֶדש ַהְשִביִעי ַהֶזה,   

  ּכֹות ִשְבַעת ָיִמים, ַלה'.ַחג ַהס  

 ֹקֶדש;-ַבּיֹום ָהִראשֹון, ִמְקָרא לה 

  ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה, לֹא ַתֲעשּו.-ָּכל 

 ִשְבַעת ָיִמים, ַתְקִריבּו ִאֶשה ַלה'; לו

 ֹקֶדש ִיְהֶיה ָלֶכם  -ַבּיֹום ַהְשִמיִני ִמְקָרא 

 ְוִהְקַרְבֶתם ִאֶשה ַלה',  

  ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה, לֹא ַתֲעשּו.-ָּכל—ִהואֲעֶצֶרת 

י ה', ֲאֶשר לז]  ֶלה מֹוֲעדֵּ י ֹקֶדש:-אֵּ    ִתְקְראּו ֹאָתם ִמְקָראֵּ

   יֹום ְביֹומֹו.-ְדַבר--ְלַהְקִריב ִאֶשה ַלה', ֹעָלה ּוִמְנָחה ֶזַבח ּוְנָסִכים

יֶכם,   לח  ִמְלַבד, ַשְבֹתת ה'; ּוִמְלַבד ַמְתנֹותֵּ

יֶכם  -ּוִמְלַבד ָּכל  ִנְדרֵּ

יֶכם, ֲאֶשר ִתְתנּו, ַלה'.-ּוִמְלַבד ָּכל  [  ִנְדֹבתֵּ

 ַאְך ַבֲחִמָשה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש ַהְשִביִעי,   לט

 ְתבּוַאת ָהָאֶרץ,  -ְבָאְסְפֶכם ֶאת

 ה', ִשְבַעת ָיִמים;  -ַחג-ָתֹחּגּו ֶאת

  ּיֹום ַהְשִמיִני ַשָבתֹון.ַבּיֹום ָהִראשֹון ַשָבתֹון, ּובַ 

 ּוְלַקְחֶתם ָלֶכם ַבּיֹום ָהִראשֹון,   מ 

ץ ָהָדר ַּכֹפת ְתָמִרים,  ְפִרי עֵּ

ץ  י-ַוֲעַנף עֵּ  ָנַחל;  -ָעֹבת, ְוַעְרבֵּ

   ִשְבַעת ָיִמים.--ּוְשַמְחֶתם, ִלְפנֵּי ה' אלוקיֶכם

  ָנה:ְוַחֹּגֶתם ֹאתֹו ַחג ַלה', ִשְבַעת ָיִמים ַבשָ  מא

יֶכם, ַבֹחֶדש ַהְשִביִעי ָתֹחּגּו ֹאתֹו.  ַקת עֹוָלם ְלֹדֹרתֵּ   ח 

ְשבּו, ִשְבַעת ָיִמים; ָּכל מב  ֹּכת תֵּ ל, יְֵּשבּו,  -ַבס  ָהֶאְזָרח, ְבִיְשָראֵּ

ֹּכת.    ַבס 

יֶכם,   מג  ְלַמַען, יְֵּדעּו ֹדֹרתֵּ

ּכֹות הֹוַשְבִתי ֶאת ֶאֶרץ  ְבנֵּי ִיְשרָ -ִּכי ַבס  ל, ְבהֹוִציִאי אֹוָתם מֵּ אֵּ

   ִמְצָרִים:

                                            ֲאִני, ה' אלוקיֶכם.

 ויקרא כג

  סוכות: חג שמח!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֹּכת  יג  ַתֲעֶשה ְלָך  ַחג ַהס 

 ִשְבַעת ָיִמים,

  ְבָאְסְפָך, ִמָּגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבָך. 

 ְוָשַמְחָת ְבַחֶּגָך,   יד

ר   ַאָתה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ְוַעְבְדָך ַוֲאָמֶתָך ִוי ְוַהּגֵּ ְוַהלֵּ

 ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה  

  ֲאֶשר ִבְשָעֶריָך.

 ִשְבַעת ָיִמים   טו

 ָתֹחג ַלה' אלוקיָך  

 ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיְבַחר ה',  

 ְכָך ה' אלוקיָך  ִּכי ְיָברֶ 

 ְבֹכל ְתבּוָאְתָך  

ה ָיֶדיָך,    ּוְבֹכל ַמֲעשֵּ

ַח. ַאְך ְוָהִייתָ    ָשמֵּ

  ָשלֹוש ְפָעִמים ַבָשָנה טז

 ָכל ְזכּוְרָך יֵָּרֶאה

 ה' אלוקיָך   ֶאת ְפנֵּי 

 ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיְבָחר:  

ּכֹות, ְולֹא   עֹות ּוְבַחג ַהס  ְבַחג ַהַמּצֹות ּוְבַחג ַהָשב 

יָקם. יֵָּרֶאה ֶאת ְפנֵּי ה'  רֵּ

 יש ְּכַמְתַנת ָידֹו,אִ  יז 

 ְּכִבְרַּכת ה' אלוקיָך   

 }ס{        ֲאֶשר ָנַתן ָלְך.
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