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 יז   -ירמיהו פרק ט פסוק טז  . 1
ָאַמר  )טז(   ה  ִשְלחּו  -ְצב    ה' כֹּ ת  מוֹּ ַהֲחכ  ְוֶאל  ֶאינ ה  ּוְתבוֹּ ת  ְננוֹּ ַלְמקוֹּ ְוִקְראּו  ְננּו  ִהְתּבוֹּ ת  אוֹּ

אנ ה: בוֹּ ה ֵעינֵ  ְות  ֵלינּו ֶנִהי ְוֵתַרְדנ  ִים: )יז( ּוְתַמֵהְרנ ה ְוִתֶשנ ה ע  ה ְוַעְפַעֵפינּו ִיְזלּו מ   ינּו ִדְמע 
 
 ז   -שמות פרשת כי תשא פרק לד פסוק א  .  2

ֶאת    ה' ַויֹּאֶמר  )א(   ת  ַהֻלחֹּ ַעל  ַתְבִתי  ְוכ  ִנים  ִראשֹּ כ  ִנים  ֲאב  ת  ֻלחֹּ ְשֵני  ְלָך  ל  ְפס  ֶשה  מֹּ ֶאל 
ִנים ֲאֶשר ִשַּבְר  ִראשֹּ ת ה  יּו ַעל ַהֻלחֹּ ִרים ֲאֶשר ה  :ַהְדב   ת 

  
ֶקר ַוַיַעל ֶאל ַהר ֶשה ַבּבֹּ ִנים ַוַיְשֵכם מֹּ ִראשֹּ ִנים כ  ת ֲאב  ל ְשֵני ֻלחֹּ ה    )ד( ַוִיְפסֹּ ִסיַני ַכֲאֶשר ִצּו 

ִנים: ה' ת ֲאב  תוֹּ ַוִיַקח ְּבי דוֹּ ְשֵני ֻלחֹּ ן ַוִיְתַיֵצב ִעּמוֹּ ה'  ַוֵיֶרד )ה(   אֹּ נ  א ְבֵשם ֶּבע  ם ַוִיְקר    : ה' ש 
ר    )ו( א  ַעל פ    ה'ַוַיֲעבֹּ יו ַוִיְקר  ֵצר    ל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת:-אֵ   ה' ה'נ  )ז( נֹּ

ִנים ְוַעל ְּבֵני   ת ַעל ּב  ן ָאבוֹּ ֵקד ֲעוֹּ ָאה ְוַנֵקה ֹלא ְיַנֶקה פֹּ ֶפַשע ְוַחט  ן ו  וֹּ ֵשא ע  ִפים נֹּ ֲאל  ֶחֶסד ל 
ִנים ַעל ִשֵלִשים ְועַ   ל ִרֵּבִעים: ב 

 
 ח   -ישעיהו פרק נו פסוק ז    , ז   –ישעיהו פרק נה פסוק ו  . 3

ב:  ה'ִדְרשּו  )ו(   רוֹּ ק  תוֹּ  ִּבְהיוֹּ ֻאהּו  ְקר  ְצאוֹּ  ְוִאיש ָאֶון מַ   ְּבִהּמ  ַדְרכוֹּ  ע  ש  ב ר  ַיֲעזֹּ יו  )ז(  ת  ְחְשבֹּ
חַ  ה'ְוי שֹּב ֶאל   ...... : ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאֹלֵהינּו ִכי ַיְרֶּבה ִלְסלוֹּ

ַעל  ן  צוֹּ ְלר  ְוִזְבֵחיֶהם  ֹלֵתיֶהם  עוֹּ ִתי  ְתִפל  ְּבֵבית  ְוִשַּמְחִתים  ְדִשי  ק  ַהר  ֶאל  ִתים  ַוֲהִביאוֹּ )ז( 
ַעִּמים: ל ה  ֵרא ְלכ  ה ִיק  ֵאל    להים-א  ה'ְנֻאם  )ח(    ִמְזְּבִחי ִכי ֵביִתי ֵּבית ְתִפל  ְמַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְשר 

יו ְלנִ  ל  ד ֲאַקֵּבץ ע  יו:עוֹּ צ   ְקּב 
 
 דברים פרק א  .  4

ה )יב(  ְרֲחֶכם ּוַמַשֲאֶכם ְוִריְבֶכם:ֵאיכ  א ְלַבִדי ט   ֶאש 
 
 ישעיהו פרק א  . 5

ה)כא(   נ  ְלזוֹּ ה  ְית  ה  ה  ְמַרְצִחים:   ֵאיכ  ה  ְוַעת  ּה  ּב  ִלין  י  ֶצֶדק  ט  ִמְשפ  ְמֵלֲאִתי  נ ה  ֶנֱאמ   ִקְרי ה 
ְבאֵ  י ה ְלִסיִגים ס  ִים:)כב( ַכְסֵפְך ה  הּול ַּבּמ  ֵהב    ְך מ  ִבים ֻכלוֹּ אֹּ ְרִרים ְוַחְבֵרי ַגּנ  ַרִיְך סוֹּ )כג( ש 

א ֲאֵליֶהם: נ ה ֹלא  י בוֹּ טּו ְוִריב ַאְלמ  ם ֹלא ִיְשפֹּ ִנים י תוֹּ ֵדף ַשְלמֹּ ַחד ְורֹּ  שֹּ
 
 איכה פרק א  . 6

ד)א(  ד  ה ב  ה י ְשב  ה רַ  ֵאיכ  נ  ה ְכַאְלמ  ְית  ם ה  ִתי ע  ִעיר ַרּב  ה  ה  ְית  ת ה  ִתי ַּבְּמִדינוֹּ ר  ִים ש  ִתי ַבגוֹּ ּב 
ַמס:   ל ֵרֶעיה    ל  ֲהֶביה  כ  ל אֹּ ְמַנֵחם ִמכ  ּה  ּה ַעל ֶלֱחי ּה ֵאין ל  ת  ְוִדְמע  ה  ַּבַלְיל  כוֹּ ִתְבֶכה  )ב( ּב 

ְיִבים ּה ְלאֹּ יּו ל  ּה ה  ְגדּו ב     : ּב 
 
   שפט   רמז   ישעיהו   שמעוני  ילקוט . 7

 אותה  ראה ואחד, בשלותה אותה ראה אחד שושבנין  שהשל לה שהיו למטרונא משל
  ואמר   בשלותן  ישראל  את  ראה"  משה"  כך  -  בפחזותה  אותה  ראה  ואחד,  בניוולה
"  ירמיהו. "לזונה   היתה   איכה  ואמר,  בפחזותן  אותן   ראה"  ישעיהו. "לבדי  אשא   איכה 
 : בדד ישבה   איכה  ואמר, בניוולן אותם ראה

 
 וד ב תלמוד בבלי מסכת יומא דף ט עמ .  8

מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו: עבודה זרה, וגלוי עריות,   מקדש ראשון
דמים. שניאבל  .....ושפיכות  חסדים  מקדש  וגמילות  ובמצות  בתורה  עוסקין  שהיו   ,

מפני מה חרב? מפני שהיתה בו שנאת חנם. ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש  
  ושפיכות דמים.  עבירות: עבודה זרה, גלוי עריות, 

 
 



 הלכה ט ,  רמב"ם הלכות תעניות פרק ה  .  9
כך   הראשונים  חסידים  אבל  מדאי,  יתר  לסבול  יכולין  שאינן  העם  כל  מדת  היא  זו 
ושורה  במלח  חרבה  פת  לבדו  לאדם  לו  מביאין  היו  באב  תשעה  ערב  מדתן,  היתה 

ובשממון  במים ויושב בין תנור וכירים ואוכלה ושותה עליה קיתון של מים בדאגה  
, וכזה ראוי לחכמים לעשות או קרוב מזה, ומימינו לא  כמי שמתו מוטל לפניוובכיה  

 אכלנו ערב תשעה באב תבשיל אפילו תבשיל של עדשים אלא אם כן היה בשבת.  
 
 ירמיהו פרק ט .  10

את ַוֲאֶשר ִדֶּבר ִפי   ם ְוי ֵבן ֶאת זֹּ כ  ִאיש ֶהח  ּה    ה')יא( ִמי ה  יו ְוַיִגד  ָאֶרץ   ַעלֵאל  ה ה  ה ָאְבד    מ 
ה ֵבר:    ִנְצת  ר ִמְּבִלי עֹּ אֶמר    ַכִּמְדּב  ַתִתי ִלְפֵניֶהם ְוֹלא   ה')יב( ַויֹּ ִתי ֲאֶשר נ  ר  ם ֶאת תוֹּ ְזב  ַעל ע 

ּה: ְלכּו ב  ִלי ְוֹלא ה  ְמעּו ְבקוֹּ ִלים ֲאֶשר ִלְּמדּום   ש  ם ְוַאֲחֵרי ַהְּבע  )יג( ַוֵיְלכּו ַאֲחֵרי ְשִררּות ִלּב 
ם: אֲ  ת   בוֹּ
 
 עמוד ב   -תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פה עמוד א.  11

אמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה'  
אמרו חכמים ולא פירשוהו, אמרו נביאים    אליו ויגדה על מה אבדה הארץ, דבר זה

מר ה' על עזבם את  ולא פירשוהו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. שנאמר ויא
 . שלא ברכו בתורה תחילהתורתי אשר נתתי לפניהם. אמר רב יהודה אמר רב: 

 
 מצודת דוד ירמיהו פרק ט פסוק יא .  12

ויגיד מדעתו בעבור מה אבדה הארץ ונעשה שממה כמדבר מבלי מי עובר    -ויגידה  
 וכאומר אין מי בהם יגיד זאת:  מהו הדבר העיקרי בדבר החורבןשמה ר"ל 

 
 פרק ט פסוק יא   "ם ירמיהו מלבי.  13

על מה אבדה הארץ. השאלה הוא על אבדת הארץ ושממותה עד שדומה שאבדה מן  
הישוב לגמרי, כי הגם שענש ה' את ישראל בעבור עונותיהם, לא היה ראוי שתאבד  
הארץ לגמרי עד שלא תהיה ראויה לישוב כלל, שזה מורה שקצף עליהם קצף עולם 

  -וב אל ארצם כשייטיבו מעשיהם, וכמ"ש )דברים כט, כא  ואין להם תקוה עוד לש
כג( וראו את מכות הארץ וכו' גפרית ומלח שריפה כל ארצה וכו' ואמרו על מה עשה  

 ה' ככה לארץ הזאת, וז"ש על מה נצתה כמדבר עד שאינה ראויה לישוב כלל? 
  

 תלמוד ירושלמי )ונציה( מסכת חגיגה פרק א דף עו טור ג /ה"ז   .14
ר החזיקו תני  דע שלא  ישר'  ממקומן בארץ  שנתלשו  עיירות  ראית  אם  יוחי  בן  "ש 

בשכר סופרי' ומשני' מה טעמ' על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי יושב ויאמר  
אמי   ולרבי  אסי  ולרבי  חייה  לרבי  שלח  נשייא  יודן  רבי  תורתי  את  עזבם  על  יי' 

נין עלון לחד אתר ולא  למיעבור בקרייתא דארעא דישראל למתקנ' לון ספרין ומתניי
לון סנטורי   לן נטורי קרתא אייתון  לון אייתון  ולא מתניין אמרין  אשכחון לא ספר 
לון   לית אילין אלא חרובי קרתא אמרין  לון אילין אינון נטורי קרתא  קרתא אמרון 

   ...ומאן אינון נטורי קרתא אמר לון ספרייא ומתנייניא
 
 לכה א רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יג ה   .15

המוצא אבדה שהוא חייב להחזירה חייב להכריז עליה ולהודיעה ולומר מי שאבד לו  
, אפילו היתה שוה פרוטה בעת המציאה והוזלה  ויתן סימנין ויטולא מין פלוני יבוא  

 . ואבן גבוהה היתה חוץ לירושלם שעליה היו מכריזין חייב להכריז עליה, 
 
 ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תמה .  16

מתים,  נחמו   נחמוה  חיים,  נחמוה  תחתונים,  נחמוה  עליונים,  נחמוה  עמי,  נחמו 
נחמוה בעולם הזה, נחמוה לעולם הבא, נחמוה על עשרת השבטים נחמוה על שבט  

על בית ראשון ועל בית שני לכך    בכה תבכהיהודה ובנימין. לפי שכתוב שתי בכיות  
 נחמו נחמו עמי 


