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 גלות בספר בראשית
 בראשית פרק ג פסוק כג 

 :  ֱאלִֹהים ִמַּגן ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם’הַוְיַׁשְּלֵחהּו 
אדם

 בראשית פרק ד 
  :ה ָארּור ָאָּתה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּפְצָתה ֶאת ִּפיָה ָלַקַחת ֶאת ְּדֵמי ָאִחיָך ִמָּיֶדָךְוַעָּת) יא(
  
 : ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ נֹוד ִקְדַמת ֵעֶדן’הַוֵּיֵצא ַקִין ִמִּלְפֵני ) טז(

קין

 בראשית פרק יג 
  :ע לֹוט ִמֶּקֶדם ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיוַוִּיְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיַּס) יא(
 :ַאְבָרם ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְולֹוט ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר ַוֶּיֱאַהל ַעד ְסדֹם) יב(

לוט

 בראשית פרק כא 
ם ַעל ִׁשְכָמּה ְוֶאת ַהֶּיֶלד ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּתן ֶאל ָהָגר ָׂש) יד(

  :ַוְיַׁשְּלֶחָה ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע
  
 פ: ַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן ַוִּתַּקח לֹו ִאּמֹו ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים) כא(

ישמעאל

 בראשית פרק לו 
נָֹתיו ְוֶאת ָּכל ַנְפׁשֹות ֵּביתֹו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל ַוִּיַּקח ֵעָׂשו ֶאת ָנָׁשיו ְוֶאת ָּבָניו ְוֶאת ְּב) ו(

  :ְּבֶהְמּתֹו ְוֵאת ָּכל ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוֵּיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ ִמְּפֵני ַיֲעקֹב ָאִחיו
  :ֵׂשאת אָֹתם ִמְּפֵני ִמְקֵניֶהםִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב ִמֶּׁשֶבת ַיְחָּדו ְולֹא ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם ָל) ז(
 :ַוֵּיֶׁשב ֵעָׂשו ְּבַהר ֵׂשִעיר ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום) ח(

עשו

 
 ויקרא פרק יח  )1
ֹוָנּה ָעֶליָה ַוָּתִקא ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ ָוֶאְפקֹד ֲע) כה( :ַאל ִּתַּטְּמאּו ְּבָכל ֵאֶּלה ִּכי ְבָכל ֵאֶּלה ִנְטְמאּו ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ֲאִני ְמַׁשֵּלַח ִמְּפֵניֶכם) כד(

) כז( :ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ְולֹא ַתֲעׂשּו ִמּכֹל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאֶּלה ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם) כו( :ָהָאֶרץ ֶאת יְֹׁשֶביָה
ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ) כח( :ְפֵניֶכם ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץִּכי ֶאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִל

  :ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם
  

 במדבר פרק לה  )2
  :ַּפר ַלָּדם ֲאֶׁשר ֻׁשַּפְך ָּבּה ִּכי ִאם ְּבַדם ׁשְֹפכֹוְולֹא ַתֲחִניפּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָּבּה ִּכי ַהָּדם הּוא ַיֲחִניף ֶאת ָהָאֶרץ ְוָלָאֶרץ לֹא ְיֻכ) לג(
  פ:  ׁשֵֹכן ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל’הְולֹא ְתַטֵּמא ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם יְֹׁשִבים ָּבּה ֲאֶׁשר ֲאִני ׁשֵֹכן ְּבתֹוָכּה ִּכי ֲאִני ) לד(
  

 בראשית פרק ב  )3
  :ם ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ְוֵעץ ַהַחִּיים ְּבתֹוְך ַהָּגן ְוֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע ֱאלִֹהי’הַוַּיְצַמח ) ט(
  :ְוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְׁשקֹות ֶאת ַהָּגן ּוִמָּׁשם ִיָּפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרָּבָעה ָראִׁשים) י(
  

 דברים פרק יא  )4
  :ֶּתם עְֹבִרים ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ֶאֶרץ ָהִרים ּוְבָקעֹת ִלְמַטר ַהָּׁשַמִים ִּתְׁשֶּתה ָּמִיםְוָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַא) יא(
  ס:  ֱאלֶֹהיָך ָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהָּׁשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה’ה ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה ָּתִמיד ֵעיֵני ’הֶאֶרץ ֲאֶׁשר ) יב(
  

 פסוק ידברים פרק יא  )5
  : ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמָּׁשם ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ֶאת ַזְרֲעָך ְוִהְׁשִקיָת ְבַרְגְלָך ְּכַגן ַהָּיָרקִּכי

  

 בראשית פרק יג פסוק י  )6
 : ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער’ה ֶאת ְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרה ְּכַגן ’הן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת ַוִּיָּׂשא לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּד

   

  בראשית פרק יב  )7
ְוָהָיה ִּכי ִיְראּו אָֹתְך ) יב( :ַפת ַמְרֶאה ָאְּתַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה ַוּיֹאֶמר ֶאל ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה ְי) יא(

ַוְיִהי ) יד( :ִאְמִרי ָנא ֲאחִֹתי ָאְּת ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלְך) יג( :ַהִּמְצִרים ְוָאְמרּו ִאְׁשּתֹו זֹאת ְוָהְרגּו אִֹתי ְואָֹתְך ְיַחּיּו
ַוִּיְראּו אָֹתּה ָׂשֵרי ַפְרעֹה ַוְיַהְללּו אָֹתּה ֶאל ַּפְרעֹה ַוֻּתַּקח ) טו( :ָמה ַוִּיְראּו ַהִּמְצִרים ֶאת ָהִאָּׁשה ִּכי ָיָפה ִהוא ְמאֹדְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְי
  :ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרעֹה

  

 בראשית פרק לט  )8
  :ה ִּכי ִאם ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה תַֹאר ִויֵפה ַמְרֶאהַוַּיֲעזֹב ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְּבַיד יֹוֵסף ְולֹא ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמ) ו(
  :ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף ַוּתֹאֶמר ִׁשְכָבה ִעִּמי) ז(
  

 בראשית פרק ג פסוק ו  )9
  :  ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהְׂשִּכיל ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו ַוּתֹאַכל ַוִּתֵּתן ַּגם ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה ַוּיֹאַכלַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ
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 בראשית פרק יב  )10
ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ) ב( :ל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶא’הַוּיֹאֶמר ) א(

  :ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה) ג( :ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה
 

 אדם הראשון ואברהם אבינו
  אדם הראשון וחטא עץ הדעת  כיםאברהם והמלא

  )ח:ג(היום  אלקים מתהלך בגן לרוח 'הוישמעו את קול   )א:יח (היום והוא יושב פתח האוהל כחום 'הוירא אליו 
 והנה שלושה אנשים וירא וירץ לקראתם ויראוישא עיניו 

  )ב:יח(
האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ותרא 

  )ו:ג(
והוא עומד עליהם תחת העץ  . .  .העץוהשענו תחת 

  )ח- ד:יח (ויאכלו
  )יא:ג (אכלת אשר צויתיך לבתלי אכל ממנו העץהמן 

  )ט:ג (איכהאלקים אל האדם ויאמר ' ויקרא ה  )ט:יח( שרה אשתך איהויאמרו אליו 
 והנה בן לשרה אשתך חיהויאמר שוב אשוב אליך כעת 

  )י:יח(
כל חי  כי היא היתה אם חוהויקרא האדם שם אשתו 

  )כ:ג(
  )טז:ג ( בניםבעצב תלדי. . . אל האשה אמר   )י:יח( לשרה אשתך בןוהנה 

ואדוני זקן . . . ותצחק שרה בקרבה : האשה חוטאת
  )יב:יח(

ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה : האשה חוטאת
  )ו:ג(עמה 

  )ח:ג( מקדם בעדןגן ' ויטע ה  )יב:יח(עדנה אחרי בלתי היתה לי 
  )יג:ג(לאשה מה זאת עשית ' ויאמר ה  ) יג:יח( אברהם למה זה צחקה שרה אל' ויאמר ה

ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי : התנערות מהחטא
  ) טו:יח(יראה 

ותאמר האשה הנחש השיאני : התנערות מאחריות לחטא
  )יג:ג(ואכל 

  )כג:ג(אלקים מגן עדן '  הוישלחהו  )טז:יח (לשלחםואברהם הלך עמהם 
ן אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו  למעידעתיוכי 

  )יט:יח(
 טוב לדעתאלקים הן האדם היה כאחד ממנו ' ויאמר ה

  )כב:ג(ורע 
לשמור את דרך . . . וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים   )יט:יח( לעשות צדקה ומשפט 'ושמרו דרך ה

  )כד:ג (עץ החיים
This table was copied from the following article: 

  מגדים כא, מאת צבי ארליך" חסה של פרשת אברהם ומלאכים לסיפור גן עדן ולרשעת סדוםי"
 

 שמות פרק לד  )11
ר  ֶאל מֶֹׁשה ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים ְוָכַתְבִּתי ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁש’הַוּיֹאֶמר ) א(

ְוִאיׁש לֹא ַיֲעֶלה ִעָּמְך ְוַגם ִאיׁש ַאל ֵיָרא ) ג( :ֶוְהֵיה ָנכֹון ַלּבֶֹקר ְוָעִליָת ַבּבֶֹקר ֶאל ַהר ִסיַני ְוִנַּצְבָּת ִלי ָׁשם ַעל רֹאׁש ָהָהר) ב( :ִׁשַּבְרָּת
 ַוִּיְפסֹל ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים ַוַּיְׁשֵּכם מֶֹׁשה ַבּבֶֹקר ַוַּיַעל ֶאל ַהר )ד( :ְּבָכל ָהָהר ַּגם ַהּצֹאן ְוַהָּבָקר ַאל ִיְרעּו ֶאל מּול ָהָהר ַההּוא

 ַעל ָּפָניו ’הַוַּיֲעבֹר ) ו( :’ה ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ’הַוֵּיֶרד ) ה( : אֹתֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ְׁשֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים’הִסיַני ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 
נֵֹצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים נֵֹׂשא ָעֹון ָוֶפַׁשע ְוַחָּטָאה ְוַנֵּקה לֹא ְיַנֶּקה ּפֵֹקד ֲעֹון ) ז( : ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת’ה ’הַוִּיְקָרא 

  :ל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעיםָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוַעל ְּבֵני ָבִנים ַע
  

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כו עמוד א  )12
 )יהושע ו(שנאמר , והלא כל השופרות נקראו קרן: אמר רבי יוסי. חוץ משל פרה מפני שהוא קרן, כל השופרות כשרים. משנה

  . במשך בקרן היובל
דכתיב ,  לא אקרי-שופר ,  קרן אקרי-דפרה , אקרו קרןכל השופרות אקרו שופר ו:  ורבנן-! שפיר קאמר רבי יוסי. גמרא

'  ותטב לה)תהלים סט(דכתיב , דפרה נמי אקרי שופר: ורבי יוסי אמר לך.  בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו)דברים לג(
מאי שור : נהדאמר רב מת, כדרב מתנה:  ורבנן-.  משופר- אלא מאי שור פר ?  למה שור-ואם פר ,  למה פר- אם שור , משור פר

מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב : דאמר רב חסדא.  כדרב חסדא-היינו טעמא דרבנן : עולא אמר.  שהוא גדול כפר-פר 
 והא איכא - .  אשתני-  הואיל ואשתני -! והא איכא דם פר?  ולא- .  לפי שאין קטיגור נעשה סניגור-לפני ולפנים לעבוד עבודה 

 והא איכא בגדי זהב -.  חוטא בל יתנאה קא אמרינן-!  והא איכא כף ומחתה-. חוטא בל יקריב קאמרינן -! ארון וכפורת וכרוב
  .  כבפנים דמי- כיון דלזכרון הוא - !  שופר נמי מבחוץ הוא-.  מבפנים קא אמרינן-! מבחוץ

 

 שמות פרק לב  )13
ל ָהָעם ַעל ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵׂשה ָלנּו ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ִּכי ֶזה ַוַּיְרא ָהָעם ִּכי בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ַוִּיָּקֵה) א(

ֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהרֹן ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנ) ב( :מֶֹׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו
ַוִּיַּקח ִמָּיָדם ַוָּיַצר אֹתֹו ַּבֶחֶרט ) ד( :ַוִּיְתָּפְרקּו ָּכל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוָּיִביאּו ֶאל ַאֲהרֹן) ג( :ּוְבנֵֹתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי

ַוַּיְרא ַאֲהרֹן ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ְלָפָניו ַוִּיְקָרא ַאֲהרֹן ַוּיֹאַמר ) ה( :ָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםַוַּיֲעֵׂשהּו ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂש
  פ: ְלַצֵחקַוַּיְׁשִּכימּו ִמָּמֳחָרת ַוַּיֲעלּו עֹלֹת ַוַּיִּגׁשּו ְׁשָלִמים ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ֶלֱאכֹל ְוָׁשתֹו ַוָּיֻקמּו ) ו( : ָמָחר’הַחג ַל
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 שמות פרק לב  )14
  :ִמָּיָדיו ֶאת ַהֻּלחֹת ַוְיַׁשֵּבר אָֹתם ַּתַחת ָהָהר> מידו<ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל ַהַּמֲחֶנה ַוַּיְרא ֶאת ָהֵעֶגל ּוְמחֹלֹת ַוִּיַחר ַאף מֶֹׁשה ַוַּיְׁשֵלְך ) יט(
  :ִּיְטַחן ַעד ֲאֶׁשר ָּדק ַוִּיֶזר ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ַוַּיְׁשְק ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוִּיַּקח ֶאת ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ַוִּיְׂשרֹף ָּבֵאׁש ַו) כ(
  

 י דברים פרק י פסוק ח "רש )15
  . הבדילם המקום מכם,  בשנה הראשונה לצאתכם ממצרים וטעיתם בעגל ובני לוי לא טעו- בעת ההוא 

 

 פרשת תרומה סימן ח ) ורשא(מדרש תנחומא  )16
פ שפרשת המשכן " ושכנתי בתוכם אימתי נאמר למשה הפרשה הזו של משכן ביום הכפורים עצמו אעועשו לי מקדש) ח(

נעו מעגלותיה לא תדע מטולטלות ) משלי ה(שלום אין מוקדם ומאוחר בתורה שנאמר ' ר יהודה בר"א, קודמת למעשה העגל
מנין שכן עלה משה בששה בסיון ועשה , הוי ביום הכפורים נאמר למשה ועשו לי מקדש, הן שביליה של תורה ופרשותיה

הרי מאה ועשרים ואתה מוצא שביום הכפורים נתכפר להם ' לילה ועוד עשה ארבעים ועוד עשה ארבעי' יום וארבעי' ארבעי
ולכך נקרא משכן , ה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה העגל"ל הקדוש ב"ובו ביום א

ה יבא זהב שבמשכן ויכפר על זהב שנעשה בו "אמר הקדוש ב, ה שוכן במקדשכם"דות לכל באי העולם שהקבהעדות שהוא ע
, ולכן מתכפרין בזהב וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב' ויתפרקו העם את כל נזמי הזהב וגו) שמות לב(העגל שכתוב בו 

 . כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך) ירמיה ל(ה "אמר הקב
  

  כב:ל ירמיהו זאברנא )17
דבר ' לא ציוום ה, ושמעו התורה והמצוות, שהנה ישראל כשיצאו ממצרים ובאו לפני הר סיני, והנראה לי בפירוש הפסוק הזה

ולכן באו מצוות , הוצרך לתקן להם צרי ורפואה למחלתם ולרשעיהם. . . אמנם כאשר עשו העגל . . . מעניין הקרבנות 
. אילולי היו חוטאיםשלא נצטוו עליהם. . . הקרבנות   

 

 י ויקרא פרק ט פסוק ב "רש )18
  :י עגל זה על מעשה העגל שעשה"ה ע" להודיע שמכפר לו הקב-קח לך עגל ) ב(
  

 י שמות פרק לא פסוק יח "רש )19
שהרי בשבעה עשר , מעשה העגל קודם לצווי מלאכת המשכן ימים רבים היה.  אין מוקדם ומאוחר בתורה-' ויתן אל משה וגו

  :ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד בניסן, ה לישראל"וביום הכפורים נתרצה הקב, ז נשתברו הלוחותבתמו
 

 במדבר פרק יד  )20
ּנֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ֵהָּמה ַמִּליִנים ָעָלי ֶאת ְּתֻל) כז( : ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ֵלאמֹר’הַוְיַדֵּבר ) כו(

ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם ) כט( : ִאם לֹא ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ְּבָאְזָני ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם’הֱאמֹר ֲאֵלֶהם ַחי ָאִני ְנֻאם ) כח( :ַמִּליִנים ָעַלי ָׁשָמְעִּתי
ִאם ַאֶּתם ָּתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ְלַׁשֵּכן ) ל( :ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ֲאֶׁשר ֲהִלינֶֹתם ָעָליְוָכל ְּפֻקֵדיֶכם ְלָכל ִמְסַּפְרֶכם 

י אָֹתם ְוָיְדעּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְמַאְסֶּתם ְוַטְּפֶכם ֲאֶׁשר ֲאַמְרֶּתם ָלַבז ִיְהֶיה ְוֵהֵביאִת) לא( :ֶאְתֶכם ָּבּה ִּכי ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון
ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו רִֹעים ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו ֶאת ְזנּוֵתיֶכם ַעד ּתֹם ִּפְגֵריֶכם ) לג( :ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה) לב( :ָּבּה

ִמים ֲאֶׁשר ַּתְרֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ַאְרָּבִעים יֹום יֹום ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה ִּתְׂשאּו ֶאת ֲעֹונֵֹתיֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ִויַדְעֶּתם ֶאת ְּבִמְסַּפר ַהָּי) לד( :ַּבִּמְדָּבר
  :ָלי ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה ִיַּתּמּו ְוָׁשם ָיֻמתּו ִּדַּבְרִּתי ִאם לֹא זֹאת ֶאֱעֶׂשה ְלָכל ָהֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת ַהּנֹוָעִדים ָע’הֲאִני ) לה( :ְּתנּוָאִתי

  

 תלמוד בבלי מסכת סוטה דף לה עמוד א  )21
: ה"אמר הקב, תשעה באב היה] ערב[אותו היום :  אמר רבה אמר רבי יוחנן-  ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו )במדבר יד(

  . ואני אקבע להם בכיה לדורות, הן בכו בכיה של חנם
 

 פרשה א ) וילנא(איכה רבה  )22
ישעיה אמר ', איכה אשא לבדי וגו) 'דברים א(משה אמר , משה ישעיה וירמיה, שלשה נתנבאו בלשון איכה, א איכה ישבה

ר לוי משל למטרונה שהיו לה שלשה שושבינין אחד ראה אותה "א, ירמיה אמר איכה ישבה בדד, איכה היתה לזונה) 'ישעיה א(
כך משה ראה את ישראל בכבודם ושלותם ואמר איכה אשא , ואחד ראה אותה בניוולה, הואחד ראה אותה בפחזות, בשלותה

  , ירמיה ראה אותם בניוולם ואמר איכה ישבה, ישעיה ראה אותם בפחזותם ואמר איכה היתה לזונה, לבדי טרחכם
 

 י שמות פרק לב פסוק ב "רש )23
והם לא המתינו , ובתוך כך יבא משה, שמא יתעכב הדבר, יהן אמר אהרן בלבו הנשים והילדים חסים על תכשיט- באזני נשיכם 

  :ופרקו מעל עצמן
  

 י שמות פרק לב פסוק ו "רש )24
  : השטן זרזם כדי שיחטאו-וישכימו 


