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ר   ל לֵּאֹמר  ה'לג ַוְיַדבֵּ י ִיְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ ּכֹות    ֶאל ֹמֶשה לֵּאֹמר. לד ַדבֵּ ַבֲחִמָשה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש ַהְשִביִעי ַהֶזה ַחג ַהסֻּ

. לה ַבּיֹום ָהִראשֹון ִמְקָרא ֹקֶדש ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעשּו. לו ִשְבַעת ָיִמים ַתְקִריבּו ִאֶשה  ה'ִשְבַעת ָיִמים לַ 
 ]...[.  ֶכם ְוִהְקַרְבֶתם ִאֶשה ַליהָוה ֲעֶצֶרת ִהוא ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא ַתֲעשּו ַבּיֹום ַהְשִמיִני ִמְקָרא ֹקֶדש ִיְהֶיה לָ   ה'לַ 

ִשְבַעת ָיִמים ַבּיֹום    ה'לט ַאְך ַבֲחִמָשה ָעָשר יֹום ַלֹחֶדש ַהְשִביִעי ְבָאְסְפֶכם ֶאת ְתבּוַאת ָהָאֶרץ ָתֹחּגּו ֶאת ַחג  
 . ֹום ַהְשִמיִני ַשָבתֹוןּוַבּי ָהִראשֹון ַשָבתֹון  
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את ַהָשָנה ְבָאְסְפָך ֶאת ַמֲעֶשיָך ִמן ַהָשֶדה  .ְוַחג ָהָאִסף ְבצֵּ
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ּכֹות ד ְשַנת ַהְשִמָטה ְבַחג ַהסֻּ ץ ֶשַבע ָשִנים ְבֹמעֵּ ל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִשים ְוַהָנִשים  [...] ִמקֵּ ַהְקהֵּ
יֶכם ְוָשְמרּו ַלֲעשוֹ  ת ְוַהַטף ְוגְֵּרָך ֲאֶשר ִבְשָעֶריָך ְלַמַען ִיְשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְוָיְראּו ֶאת ה' ֱאֹלהֵּ

י ַהתֹוָרה ַהֹזאת. ּוְבנֵּיֶהם ֲאֶשר ֹלא ָיְדעּו ִיְשְמעּו ְוָלְמד יֶכם ָּכל ֶאת ָּכל ִדְברֵּ ּו ְלִיְרָאה ֶאת ה' ֱאֹלהֵּ
ן ָשָמה ְלִרְשָתּה  .ַהָּיִמים ֲאֶשר ַאֶתם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרדֵּ
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ר א ַוּיֵָּאְספּו ָכל ָהָעם ְּכִאיש ֶאָחד ֶאל ָהְרחֹוב ֲאֶשר ִלְפנֵּי ַשַער ַהָמִים ַוֹּיאְמרּו  ְלֶעְזָרא ַהֹספֵּ
ֶפר תֹוַרת ֹמֶשה ֲאֶשר ִצָּוה  ן ֶאת ַהתֹוָרה ִלְפנֵּי  ה'ְלָהִביא ֶאת סֵּ ל. ב ַוָּיִביא ֶעְזָרא ַהֹּכהֵּ ֶאת ִיְשָראֵּ

ִאיש ְוַעד ִאָשה ִבין ִלְשֹמַע ְביֹום ֶאָחד ַלֹחֶדש ַהְשִביִעי. ג ַוִּיְקָרא בֹו ִלְפנֵּי ָהְרחֹוב  ַהָקָהל מֵּ ְוֹכל מֵּ
ֲאֶשר ִלְפנֵּי ַשַער ַהַמִים ִמן ָהאֹור ַעד ַמֲחִצית ַהּיֹום ֶנֶגד ָהֲאָנִשים ְוַהָנִשים ְוַהְמִביִנים ְוָאְזנֵּי ָכל 

ֶפר ַהתֹוָרה. ד ַוַּיֲעמֹ  ץ ֲאֶשר ָעשּו ַלָדָבר ָהָעם ֶאל סֵּ ר ַעל ִמְגַדל עֵּ ַוִּיְפַתח ֶעְזָרא  ]...[ד ֶעְזָרא ַהֹספֵּ
ַעל ָּכל ָהָעם ָהָיה ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ָכל ָהָעם. ו ַוְיָבֶרְך ֶעְזָרא ֶאת  ינֵּי ָכל ָהָעם ִּכי מֵּ ֶפר ְלעֵּ  ה'ַהסֵּ

ן בְ  ן ָאמֵּ יֶהם ַוִּיְקדּו ַוִּיְשַתֲחּוֻּ לַ ָהֱאֹלִהים ַהָּגדֹול ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ָאמֵּ  ]...[  ַאַפִים ָאְרָצה ה'ֹמַעל ְידֵּ
יֶכם ַאל ִתְתַאְבלּו ְוַאל ִתְבּכּו ִּכי בֹוִכים  'ְלָכל ָהָעם ַהּיֹום ָקֹדש הּוא ַלה ]...[ט ַוֹּיאֶמר ְנֶחְמָיה  ֱאֹלהֵּ

י ַהתֹוָרה. י ַוֹּיאֶמר  ָלֶהם ְלכּו ִאְכלּו ַמְשַמִנים ּוְשתּו ַמְמַתִקים ְוִשְלחּו ָּכל ָהָעם ְּכָשְמָעם ֶאת ִדְברֵּ
בּו ִּכי ֶחְדַות  ָעצֵּ ין ָנכֹון לֹו ִּכי ָקדֹוש ַהּיֹום ַלֲאֹדנֵּינּו ְוַאל תֵּ ְזֶכם ה'ָמנֹות ְלאֵּ  .ִהיא ָמעֻּ
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קורין בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים ובחולו  משה התקין את ישראל שיהו
 .עזרא התקין לישראל שיהו קורין בתורה בשני ובחמישי, ובשבת במנחה [...] של מועד

 
 שיר השירים רבה א (  7
ם ַוַּיֲעֹמד ִלְפנֵּי ֲארֹון ְבִרית ֲאֹדָני ַוַּיַעל ֹעלֹות ַוַּיַעש ְשָלִמים ַוַּיַעש ִמְשֶתה  [שלמה]ַוָּיבֹוא " ְירּוָשַלִ

של  [סיומה]באמר רבי אלעזר: מכאן שעושין סעודה לגמרה   טו(. ,)מלכים א ג "ְלָכל ֲעָבָדיו
  .תורה
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עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כוהנים ר' שמעון בן אלעזר אומר: 
קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מאי טעמא? אמר אביי ואיתימא ריש 

 .לקיש: כדי שתכלה השנה וקללותיה
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 אמרו, כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו.
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