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עוֹד :דברי יז ,טז

ססי וְ א י ִָיב אֶ ת הָ עָ  ִמ ְצ ַר ְימָ ה לְ מַ עַ הַ ְרוֹת סס וַ ה' "מַ ר ָלכֶ א ת ִֹספ לָב ַ &ֶ ֶר %הַ 'ֶה
ַרק א י ְַרֶ ה  ֹו ִ
ָר /וֹי אֲ ֶר א ִת ְמַ ע לְ ֹנ ֹו :דברי כח ,מט
"רַ4 2אֲ ֶר י ְִדאֶ ה הַ ֶ 5
י ִָ-א ה' עָ לֶי/ .וֹי מֵ ָרחוֹק ִמ ְקצֵ ה הָ ֶ
הַ ֹ4ל ִ כְ ָתב ִמַ7ד ה' עָ לַי ִה ְ ִ48יל ֹ4ל מַ לְ אֲ כוֹת הַ ַ9בְ נִ ית :דהי"א כח ,יט
יהֶ  לְ בָ ד :זכריה יב ,יב
"רִ 2מ ְ<ָ חוֹת ִמ ְ<ָ חוֹת לְ בָ ד ִמ ְ<ַ חַ ת ֵ ית ָ&וִ יד לְ בָ ד נְ ֵיהֶ  לְ בָ ד ִמ ְ<ַ חַ ת ֵ ית נ ָָת לְ בָ ד נְ ֵ
וְ סָ פְ ָדה הָ ֶ
ר ָ& ָקר וְ סָ פְ ד עָ לָיו ִ ְ4מ ְס<ֵ ד עַ ל הַ ִָ 7חיד וְ הָ מֵ ר עָ לָיו  ְ4הָ מֵ ר עַ ל הַ ְ כוֹר :זכריה יב ,י
ְר ִ ַל רחַ חֵ וְ ַתחֲ ננִי וְ ִהִ יט אֵ לַי אֵ ת אֲ ֶ
ֹב י ָ
וְ ָפַ כְ ִ9י עַ ל ֵ ית ָ&וִ יד וְ עַ ל יו ֵ
ֹ4ה "מַ ר ה' ְצבָ אוֹת  ִ4י יִ<ָ לֵא ְ עֵ ינֵי ְאֵ ִרית הָ עָ  הַ 'ֶה ַ ִָ 7מי הָ הֵ   ְ ַ/עֵ ינַי יִ<ָ לֵא נְ א?  ה' ְצבָ אוֹת :זכריה ח ,ו
הוֹי מֹ ְכֵי הֶ עָ ֹו ְ חַ בְ לֵי הַ ָAוְ א וְ כַעֲ בוֹת הָ עֲ ָגלָה חַ " ָCה :ישעיהו ה ,יח
"ר :2תהלי ב ,זGח
אֲ סַ <ְ ָרה אֶ ל חֹ ק ה' "מַ ר אֵ לַי ְ נִ י אַ ָ9ה אֲ נִ י הַ 7וֹ יְלִ ְד ִ9יEְ :.ל ִמ ִ5 ֶFי וְ אֶ ְ9נָה ג ֹויִ נַחֲ ל ֶָת .וַ אֲ ח? ' ְָתE .פְ סֵ י ֶ
ָת ָ9ה  ֹו אֹ ֶר %י ִָמי ע ֹולָ וָ עֶ ד :תהלי כא ,ה
חַ ִ7י ָEל ִמ ְ .Fנ ַ
יתי :בראשית ח ,כא
"ד  ִ4י יֵצֶ ר לֵב הָ "דָ  ַרע ִמ ְ5ע ָ?ריו וְ א ֹא ִס Kעוֹד לְ הַ 4וֹת אֶ ת ָ4ל חַ י ַ4אֲ ֶר עָ ִִ 8
 ...וַ ֹ7אמֶ ר ה' אֶ ל לִ  ֹו א אֹ ִס Kלְ ַקֵל עוֹד אֶ ת הָ אֲ ָדמָ ה ַ עֲ בר הָ ָ
מַ לְ   ֶ9אֵ ת עָ ְרלַת לְ בַ בְ כֶ וְ עָ ְר<ְ כֶ א ַת ְק עוֹד :דברי י ,טז
הי וְ רחַ נָכ ֹו חַ &ֵ  ְ ִק ְרִ י :תהלי נא ,יב
לֵב טָ הוֹר ְ ָרא לִ י אֱ ִ
ְֶ לָ :%משלי כה ,כאGכב
8נַאֲ  .הַ אֲ כִ לֵה לָחֶ  וְ ִא צָ מֵ א הַ ְקֵ ה מָ יִ ִ4 :י גֶחָ לִ י אַ ָ9ה ח ֶֹתה עַ ל רֹא ֹו וַ ה' י ַ
ִא ָרעֵ ב ֹ
וְ "מַ ר סֹ סֹ <ַ ָ 5ד ֶר %הָ ִרימ ִמכְ וֹל ִמ&ֶ ֶר %עַ ִFי :ישעיהו נז ,יד
ָת ִ9י ָלכֶ לֵב ָ ָ8ר :יחזקאל לו ,כו
וְ נ ַָת ִ9י ָלכֶ לֵב חָ ָד וְ רחַ חֲ ָד ָה אֶ ִ ְ ֵ9ק ְר ְכֶ וַ הֲ ִסר ִֹתי אֶ ת ֵלב הָ אֶ בֶ ִמְ ְַ 8רכֶ וְ נ ַ
מָ מָ ה אֶ ת <ָ נָיו אֶ ל הַ  ָ7הַ ְַ Nדמֹ נִ י וְ סֹפ ֹו אֶ ל הַ  ָ7הָ Eחֲ ר ֹו וְ עָ לָה בָ ְא ֹו וְ ַתעַ ל צַ חֲ נָת ֹו  ִ4י ִהגְ ִ&יל לַעֲ 8וֹת :יואל ב ,כ
Eר ִחיק מֵ עֲ לֵיכֶ וְ ִה ַ& ְח ִ9יו אֶ ל אֶ ֶרִ 2צָ7ה ְ
וְ אֶ ת הַ  ְMפ ֹו ִני ְ
"ר 2וְ כָל יֵצֶ ר מַ ְח ְבֹ ת לִ  ֹו ַרק ַרע ָ4ל הַ 7וֹ :בראשית ו ,ה
"ד ָ ֶ
וַ ְַ 7רא ה'  ִ4י ַרָ ה ָרעַ ת הָ ָ
מבַ   ֵNלַהֲ ִמית ֹו :ה' א יַעַ זְ בֶ  5בְ יָד ֹו וְ א י ְַר ִיעֶ ִ ְ 5ה ָAפְ ט ֹו :תהלי לז ,לבGלג
צוֹפֶ ה ָר ָע לַ&ִ ַMיק ְ
הוֹי ָ4ל צָ מֵ א לְ כ לַ ַFיִ וַ אֲ ֶר אֵ י ל ֹו ָ4סֶ  Kלְ כ ִבְ ר וֶ אֱ כֹל לְ כ ִבְ ר ְ לוֹא כֶסֶ  Kבְ לוֹא ְמ ִחיר ַי ִי וְ חָ לָב :ישעיהו נה ,א
"ר 2וְ ִת ְקוַ ת אֱ נוֹ הֶ אֱ בַ ְד ָ :9איוב יד ,יט
אֲ בָ נִי ָחֲ ק מַ יִ ְִ 9טְֹ Kספִ יחֶ יהָ עֲ פַ ר ֶ
הֲ לוֹא כֹה ְדבָ ִרי ָ4אֵ  נְ א?  ה' כְ פַ ִCי יְפֹ צֵ  2סָ לַע :ירמיהו כג ,כט
ְמפַ ֵ5ק ִמ ֹ5עַ ר עַ בְ & ֹו וְ Eחֲ ִרית ֹו י ְִהיֶה מָ נ ֹו  :משלי כט ,כא
ִ"ל מַ ְקל ֹו ַיִ/יד ל ֹו  ִ4י רחַ זְננִי ִה ְתעָ ה וַ ִ7זְנ ִמ ַ9חַ ת אֱ הֵ יהֶ  :הושע ד ,יב
עַ ִFי ְ עֵ צ ֹו י ְ
ִ9נ מַ עַ לְ לֵיהֶ  לָב אֶ ל אֱ הֵ יהֶ   ִ4י רחַ זְ ננִי ְ ִק ְרָ  וְ אֶ ת ה' א י ָָדע :הושע ה ,ד
א י ְ
ָאֹרחַ הַ ָ א ל ֹו וַ Nִַ 7ח אֶ ת  ִ4בְ ַ8ת הָ ִאי הָ ָרא וַ ַ7עֲ ֶ8הָ ל ִָאי הַ ָ א אֵ לָיו :שמו"ב יב ,ד
מְ ָקר ֹו לַעֲ 8וֹת ל ֵ
וַ ָ7בֹ א הֵ לֶ %לְ ִאי הֶ עָ ִיר וַ ְַ 7חמֹ ל ל ַָקחַ ת ִמֹMאנ ֹו ִ
ִ ָ8ע ָ8בְ ע וַ ָָ 7ר לִ ָ  עַ ל ְֵ 4כֵחנִ י :הושע יג ,ו
ית וַ ְ 7
 ְ4מַ ְרעִ ָ
וְ עַ ָ9ה מַ ה ִ י פֹ ה נְ א?  ה'  ִ4י ל ַ?Nח עַ ִFי ִח ָ5מֹ ְלָיו יְהֵ ילִ יל נְ א?  ה' וְ ָת ִמיד ָ4ל הַ 7וֹ ְ ִמי ִמ :2" ֹ5ישעיהו נב ,ה
ֹתיהָ ָ8מָ  Oלְ מַ <ֵ לָה :ישעיהו כג ,יג
Eר ְמנו ֶ
הֵ אֶ ֶר&ִ 8ְַ 4 2י זֶה הָ עָ  א הָ יָה אַ Aר ְיסָ ָד Oלְ ִצִ7י הֵ ִקימ בַ חנָיו ע ְֹרר ְ
ִלָי אֹ הָ לִ י לְ  ְֹד ִדי בַ  ?Cחוֹת לְ מַ ְרִ/יזֵי אֵ ל לַאֲ ֶר הֵ בִ יא אֱ לוֹ ְ ַOיָד ֹו :איוב יב ,ו
יְ
ר הֲ ֵרע ִֹתי :מיכה ד ,ו
ַ 7וֹ הַ הא נְ א?  ה' ֹא ְספָ ה הַ ֹMלֵעָ ה וְ הַ &ָ ִ5חָ ה אֲ ַקֵ צָ ה וַ אֲ ֶ
ִָ 8ראֵ ל :ירמיהו יח ,ו
הֲ כַ7וֹצֵ ר הַ 'ֶה א אכַל לַעֲ 8וֹת ָלכֶ ֵ ית י ְִָ 8ראֵ ל נְ א?  ה' ִהֵ5ה ַכ ֹחמֶ ר ְ יַד הַ 7וֹצֵ ר ֵ 4אַ  ְ  ֶ9י ִָדי ֵ ית י ְ
ָת ִ9י ָלכֶ לֵב ָ ָ8ר :יחזקאל לו ,כו
וְ נ ַָת ִ9י ָלכֶ לֵב חָ ָד וְ רחַ חֲ ָד ָה אֶ ִ ְ ֵ9ק ְר ְכֶ וַ הֲ ִסר ִֹתי אֶ ת לֵב הָ אֶ בֶ ִמְ ְַ 8רכֶ וְ נ ַ
ית :יחזקאל לו ,כז
מ ְ<ָ טַ י ְִ ְ 9מר וַ עֲ ִֶ 8
יתי אֵ ת אֲ ֶר ְ ח? ַNי  ֵ9לֵכ ִ
רחי אֶ ִ ְ ֵ9ק ְרְ ֶכ וְ עָ ִִ 8
וְ אֶ ת ִ
ְהדה  ְ4פִ י ִאי א נ ָָ8א רֹא ֹו וַ ָ7בֹ א אֵ ֶה לְ הַ חֲ ִריד אֹ ָת לְ יַ&וֹת
Eרָ עָ ה חָ ָר ִי :וָ אֹ מַ ר מָ ה אֵ ֶה בָ ִאי לַעֲ 8וֹת וַ ֹ7אמֶ ר לֵאמֹ ר אֵ ֶה הַ ְָ Nרנוֹת אֲ ֶר זֵר אֶ ת י ָ
וַ ְַ 7ראֵ נִ י ה' ְ
ֹת :Oזכריה ב ,גGד
ְהדה לְ זָרו ָ
אֶ ת ַק ְרנוֹת הַ ֹ /ויִ הַ ִ 8ְ ֹ5אי ֶק ֶר אֶ ל אֶ ֶר 2י ָ
"ד :מיכה ה ,ד
מֹ נָה נְ ִסיכֵי ָ
Eר ְמנֹ תֵ ינ וַ הֲ קֵ מֹ נ עָ לָיו ִבְ עָ ה ר ִֹעי ְ
Eרצֵ נ וְ כִ י י ְִדרְֹ ְ %
וְ הָ יָה זֶה ָלוֹ אַ Aר  ִ4י יָבוֹא בְ ְ

 in his lifeשמחה  hasn’t ever seenשמחת בית השואבה : anyone who never sawמשנה א1
), basilica in Alexandria etc. (vv. 1-2בית המקדש ,ירושלי – ”: list of “most beautifulברייתא a.
: description of celebrationמשנה ב II.
”תיקו גדול“  and make aעזרת נשי : they would go down toמוצאי יו טוב הראשו
a.
i. Meaning: a separation between the men and the women
) (vv. 3-33יצה"ר ii. Tangent: long Aggadic passage about
1. Tangent: Aggadic interpretation of vv. 34-35
b. Lamps: there were golden lamps there with 4 gold cups atop them
) which they would pour into each cupשמ ( לוג , holding jugs of 120פרחי כהונה c. And: 4 ladders for each; with 4
 and light with them and use them as wicksבגדי כהונה : they would take worn out pants and belts ofמשנה ג III.
בית השואבה  that wasn’t lit up from the light ofירושלי a. The light: there was no courtyard in
: the celebrationמשנה ד IV.
: would dance before them, holding lit torches, reciting praisesחסידי ואנשי מעשה a.
: would hold harps and lyres, cymbals and an “infinite” amount of instrumentsלויי b.
)שירי המעלה  (::15עזרת נשי  toעזרת ישראל c. Location: on the 15 steps which go down from
 would stand at top gate, holding cornets in their handsכהני d. Cornets: 2
 againתר"ת ; when they got up to 10th stair,תר"ת e. When: the rooster would crow, they would blast
; they would continue to blast until they got to eastern gateעזרה i. And again: when they got to
”אבותינו and declared “...מקדש f. When: they got there, they turned back to
I.
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