
 
 

 

  ח משנה ז פרק סוטה מסכת משנה
 חג של הראשון טוב יום מוצאי ?כיצד המלך פרשת

 בעזרה עץ של בימה לו עושין שביעית במוצאי בשמיני
 שנים שבע מקץ( א"ל דברים) שנאמר עליה יושב והוא

 לראש ונותנה תורה ספר נוטל הכנסת חזן' וגו במועד
 לכהן נותנה ןוהסג לסגן נותנה הכנסת וראש הכנסת

 וקורא ומקבל עומד והמלך למלך נותנה גדול וכהן גדול
 .יושב

 ,חכמים ושבחוהו ,עומד וקרא וקבל עמד המלך אגריפס
 זלגו "נכרי איש עליך לתת תוכל לא"ל( ז"י שם) וכשהגיע

 אתה אחינו אגריפס תתיירא אל" :לו אמרו .דמעות עיניו
 ".אתה אחינו אתה אחינו
 ",שמע"ו ",שמע" עד "דבריםה אלה" מתחלת וקורא

 ",לעשר תכלה כי" ",תעשר עשר" ",שמוע אם והיה"
  הפרשה כל שגומר עד ,וקללות וברכות ,המלך ופרשת

 
  טו פסוק יז פרק לדברים תנאים מדרש

 אגריפס תירא אל לו ואמרו ענו דמעות עיניו זלגו ...
 על דין גזר נחתם שעה מאותה אחינו אתה אחינו

 מעמידין אין אמרו מיכן: שחינפו פנימ לגלות אבותינו
 אמו שתהא עד דורות כמה אחר אפלו גרים מקהל מלך

  מישראל

 

 ו הלכה ג פרק חגיגה הלכות ם"רמב
 אפילו, בסיני בו שניתנה כיום ברעדה וגילה ויראה באימה לשמוע אזנם ולהקשיב לבם להכין חייבין מכירין שאינן וגרים

 לקריאה לבו מכוין לשמוע יכול שאינו ומי, יתרה גדולה בכוונה לשמוע חייבין כולה התורה כל שיודעים גדולים חכמים
 הוא שליח שהמלך, שומעה הגבורה ומפי בה נצטוה עתה כאילו עצמו ויראה האמת דת לחזק אלא הכתוב קבעה שלא זו

 . האל דברי להשמיע

 

  ח פרק נחמיה
י ֲאֶׁשר ְרחֹובהָ  ֶאל ֶאָחד ְכִאיׁש ָהָעם ָכל ַויֵָּאְספּו( א)  ַׁשַער ִלְפנֵּ

ר ְלֶעְזָרא ַוֹיאְמרּו ַהָמִים ֶפר ֶאת ְלָהִביא ַהֹספֵּ  ֹמֶׁשה ּתֹוַרת סֵּ
ל ֶאת' ה ִצָּוה ֲאֶׁשר  :ִיְשָראֵּ

ן ֶעְזָרא ַוָיִביא( ב) י ַהּתֹוָרה ֶאת ַהֹכהֵּ ִאיׁש ַהָקָהל ִלְפנֵּ  ְוַעד מֵּ
ִבין ְוֹכל ִאָשה  :ַהְשִביִעי ַלֹחֶדׁש ֶאָחד ְביֹום ִלְׁשֹמעַ  מֵּ

י בוֹ  ַוִיְקָרא( ג) י ֲאֶׁשר ָהְרחֹוב ִלְפנֵּ  ַעד ָהאֹור ִמן ַהַמִים ַׁשַער ִלְפנֵּ
י ְוַהְמִביִנים ְוַהָנִׁשים ָהֲאָנִׁשים ֶנֶגד ַהיֹום ַמֲחִצית  ָכל ְוָאְזנֵּ

ֶפר ֶאל ָהָעם  :ַהּתֹוָרה סֵּ
... 
ֶפר ֶעְזָרא ַוִיְפַּתח( ה) ינֵּי ַהסֵּ ַעל ִכי ָהָעם ָכל ְלעֵּ  ָהָיה ָהָעם ָכל מֵּ

 :ָהָעם ָכל ָעְמדּו ּוְכִפְתחוֹ 
... 
ֶפר ַוִיְקְראּו( ח)  ַוָיִבינּו ֶשֶכל ְושֹום ְמֹפָרׁש ָהֱאֹלִהים ְבתֹוַרת ַבסֵּ

 ס: ַבִמְקָרא
ן ְוֶעְזָרא ַהִּתְרָׁשָתא הּוא ְנֶחְמָיה ַוֹיאֶמר( ט) ר ַהֹכהֵּ  ְוַהְלִוִים ַהֹספֵּ

' ַלה הּוא ָקֹדׁש ַהיֹום ָהָעם ְלָכל ָהָעם ֶאת ְמִביִניםהַ 
יֶכם  ָהָעם ָכל בֹוִכים ִכי ִּתְבכּו ְוַאל ִּתְתַאְבלּו ַאל ֱאֹלהֵּ
י ֶאת ְכָׁשְמָעם  :ַהּתֹוָרה ִדְברֵּ

 ְוִׁשְלחּו ַמְמַתִקים ּוְׁשתּו ַמְׁשַמִנים ִאְכלּו ְלכּו ָלֶהם ַוֹיאֶמר( י)
ין ָמנֹות ינּו ַהיֹום ָקדֹוׁש ִכי לוֹ  ָנכֹון ְלאֵּ בּו ְוַאל ַלֲאֹדנֵּ ָעצֵּ  ִכי ּתֵּ
 :ָמֻעְזֶכם ִהיא' ה ֶחְדַות

 ְוַאל ָקֹדׁש ַהיֹום ִכי ַהסּו לֵּאֹמר ָהָעם ְלָכל ַמְחִׁשים ְוַהְלִוִים( יא)
בּו ָעצֵּ  :ּתֵּ

 ְוַלֲעשֹות ָמנֹות ּוְלַׁשַלח ְוִלְׁשּתֹות ֶלֱאֹכל ָהָעם ָכל ַויְֵּלכּו( יב)
ִבינּו ִכי ְגדֹוָלה ִשְמָחה  ס: ָלֶהם הֹוִדיעּו ֲאֶׁשר ַבְדָבִרים הֵּ

ִני ּוַביֹום( יג) י ֶנֶאְספּו ַהשֵּ  ַהֹכֲהִנים ָהָעם ְלָכל ָהָאבֹות ָראׁשֵּ
ר ֶעְזָרא ֶאל ְוַהְלִוִים י ֶאל ּוְלַהְשִכיל ַהֹספֵּ  :ַהּתֹוָרה ִדְברֵּ

 יְֵּׁשבּו ֲאֶׁשר ֹמֶׁשה ְבַיד' ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ַבּתֹוָרה בָכתּו ַוִיְמְצאּו( יד)
י ל ְבנֵּ  :ַהְשִביִעי ַבֹחֶדׁש ֶבָחג ַבֻסכֹות ִיְשָראֵּ

יֶהם ְבָכל קֹול ְוַיֲעִבירּו ַיְׁשִמיעּו ַוֲאֶׁשר( טו) ם ָערֵּ  לֵּאֹמר ּוִבירּוָׁשַלִ
י ְוָהִביאּו ָהָהר ְצאּו י ַזִית ֲעלֵּ ץ ַוֲעלֵּ י ֶׁשֶמן עֵּ י ֲהַדס ַוֲעלֵּ  ַוֲעלֵּ

י ְתָמִרים ץ ַוֲעלֵּ  פ: ַכָכתּוב ֻסֹכת ַלֲעֹשת ָעֹבת עֵּ
 ַגגוֹ  ַעל ִאיׁש ֻסכֹות ָלֶהם ַוַיֲעשּו ַוָיִביאּו ָהָעם ַויְֵּצאּו( טז)

יֶהם ית ּוְבַחְצרֹות ּוְבַחְצֹרתֵּ  ַהַמִים ַׁשַער ּוִבְרחֹוב ָהֱאֹלִהים בֵּ
 :ִיםֶאְפרָ  ַׁשַער ּוִבְרחֹוב

 ִכי ַבֻסכֹות ַויְֵּׁשבּו ֻסכֹות ַהְשִבי ִמן ַהָשִבים ַהָקָהל ָכל ַוַיֲעשּו( יז)
י ָעשּו ֹלא ן נּון ִבן יֵּׁשּועַ  ִמימֵּ י כֵּ ל ְבנֵּ  ַההּוא ַהיֹום ַעד ִיְשָראֵּ

 :ְמֹאד ְגדֹוָלה ִשְמָחה ַוְּתִהי
ֶפר ַוִיְקָרא( יח)  ָהִראׁשֹון ַהיֹום ִמן ְביֹום םיוֹ  ָהֱאֹלִהים ּתֹוַרת ְבסֵּ

 ַהְשִמיִני ּוַביֹום ָיִמים ִׁשְבַעת ָחג ַוַיֲעשּו ָהַאֲחרֹון ַהיֹום ַעד
 :  ַכִמְׁשָפט ֲעֶצֶרת

 

  כג-כב יםפרק ב מלכים
ן ִחְלִקָיהּו ַוֹיאֶמר( ח) ר ָׁשָפן ַעל ַהָגדֹול ַהֹכהֵּ ֶפר ַהֹספֵּ  סֵּ

ן' ה יתְבבֵּ  ָמָצאִתי ַהּתֹוָרה ֶפר ֶאת ִחְלִקָיה ַוִיּתֵּ  ַהסֵּ
הּו ָׁשָפן ֶאל  ...:ַוִיְקָראֵּ

י ֶאת ַהֶמֶלְך ִכְׁשֹמעַ  ַוְיִהי( יא) ֶפר ִדְברֵּ  ַוִיְקַרע ַהּתֹוָרה סֵּ
 ...:ְבָגָדיו ֶאת

י ַוִּתָכַנע ְלָבְבָך ַרְך ַיַען( יט)   ֲאֶׁשר ְבָׁשְמֲעָך ה' ִמְפנֵּ
 ְלַׁשָמה ִלְהיֹות ֹיְׁשָביו ְוַעל ַהֶזה םַהָמקוֹ  ַעל ִדַבְרִּתי

 ְוַגם ְלָפָני ַוִּתְבֶכה ְבָגֶדיָך ֶאת ַוִּתְקַרע ְוִלְקָלָלה
 ...:ה' ְנֻאם ָׁשַמְעִּתי ָאֹנִכי

ית ַהֶמֶלְך ַוַיַעל( ב) י ְוָכל ְיהּוָדה ִאיׁש ְוָכל' ה בֵּ  ֹיְׁשבֵּ
ם  ָהָעם ְוָכל יםְוַהְנִביאִ  ְוַהֹכֲהִנים ִאּתוֹ  ְירּוָׁשַלִ
יֶהם ַוִיְקָרא ָגדֹול ְוַעד ְלִמָקֹטן י ָכל ֶאת ְבָאְזנֵּ  ִדְברֵּ

ֶפר ית ַהִנְמָצא ַהְבִרית סֵּ  ':ה ְבבֵּ
י ַהְבִרית ֶאת ַוִיְכֹרת ָהַעמּוד ַעל ַהֶמֶלְך ַוַיֲעֹמד( ג)  ִלְפנֵּ

ְדֹוָתיו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְוִלְׁשֹמר' ה ַאַחר ָלֶלֶכת' ה  עֵּ
ב ְבָכל ֻחֹקָתיו תְואֶ  י ֶאת ְלָהִקים ֶנֶפׁש ּוְבָכל לֵּ  ִדְברֵּ

ֶפר ַעל ַהְכֻתִבים ַהֹזאת ַהְבִרית  ָכל ַוַיֲעֹמד ַהֶזה ַהסֵּ
 :ַבְבִרית ָהָעם

 


