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  שמות פרק לב פסוק לד 
  : ַחָּטאָתם ֲעֵליֶהם ּוָפַקְדִּתי ָּפְקִדי ּוְביֹום ְלָפֶני ֵיֵל ַמְלָאִכי ִהֵּנה ָל ִּדַּבְרִּתי ֲאֶׁשר ֶאל ָהָעם ֶאת ְנֵחה ֵל ְוַעָּתה

  

  במדבר פרק יד 
  ...:ַההּוא ַּבַּלְיָלה ָהָעם ַוִּיְבּכּו קֹוָלם ֶאת ַוִּיְּתנּו ָהֵעָדה ָּכל ַוִּתָּׂשא) א(
 ֲעֹוֹנֵתיֶכם ֶאת ִּתְׂשאּו ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה יֹום יֹום ַאְרָּבִעים ָהָאֶרץ ֶאת ַּתְרֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּיִמים ְּבִמְסַּפר) לד(

 ַהֹּזאת ָהָרָעה ָהֵעָדה ְלָכל ֶאֱעֶׂשה ֹזאת א ִאם ִּדַּבְרִּתי ְיֹקָוק ֲאִני) לה( :ְּתנּוָאִתי תאֶ  ִויַדְעֶּתם ָׁשָנה ַאְרָּבִעים
  :ָיֻמתּו ְוָׁשם ִיַּתּמּו ַהֶּזה ַּבִּמְדָּבר ָעָלי ַהּנֹוָעִדים

  

  מסכת תענית דף כט ע"א 
 בכיתם אתם: הוא ברוך הקדוש להם אמר. היה באב תשעה ליל לילה אותה: יוחנן רבי אמר רבה אמר
  . לדורות בכיה לכם קובע ואני – חנם של בכיה

  

  יחזקאל פרק כ פסוק כג 
  : ָּבֲאָרצֹות אֹוָתם ּוְלָזרֹות ַּבּגֹוִים ֹאָתם ְלָהִפיץ ַּבִּמְדָּבר ָלֶהם ָיִדי ֶאת ָנָׂשאִתי ֲאִני ַּגם

  

  תהלים פרק קו 
  :ְדָברוֹ לִ  ֶהֱאִמינּו א ֶחְמָּדה ְּבֶאֶרץ ַוִּיְמֲאסּו) כד(
  :ְיֹקָוק ְּבקֹול ָׁשְמעּו א ְבָאֳהֵליֶהם ַוֵּיָרְגנּו) כה(
  :ַּבִּמְדָּבר אֹוָתם ְלַהִּפיל ָלֶהם ָידוֹ  ַוִּיָּׂשא) כו(
  :ָּבֲאָרצֹות ּוְלָזרֹוָתם ַּבּגֹוִים ַזְרָעם ּוְלַהִּפיל) כז(
  

   דברים פרק ד פסוק כו
 ֶאת ֹעְבִרים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֵמַעל ַמֵהר ֹּתאֵבדּון ָאֹבד ִּכי ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאת ַהּיֹום ָבֶכם ַהִעיֹדִתי

  : ִּתָּׁשֵמדּון ִהָּׁשֵמד ִּכי ָעֶליהָ  ָיִמים ַתֲאִריֻכן א ְלִרְׁשָּתּה ָׁשָּמה ַהַּיְרֵּדן
  

  ויקרא פרק כו פסוק לג 
  : ָחְרָּבה ִיְהיּו ְוָעֵריֶכם ְׁשָמָמה ַאְרְצֶכם ְוָהְיָתה בָחֶר  ַאֲחֵריֶכם ַוֲהִריֹקִתי ַבּגֹוִים ֱאָזֶרה ְוֶאְתֶכם

  

  דברים פרק כח פסוק סד 
ִהים ָּׁשם ְוָעַבְדָּת  ָהָאֶרץ ְקֵצה ְוַעד ָהָאֶרץ ִמְקֵצה ָהַעִּמים ְּבָכל ְיֹקָוק ֶוֱהִפיְצא ֲאֶׁשר ֲאֵחִרים ֱא  ַאָּתה ָיַדְעָּת 
ָוָאֶבן ֵעץ ַוֲאֹבֶתי :  

  

  ב'לנתיבות ישראל' ח"ב עמ' שפג][מובא  משך חכמה
עד שבעשיית העגל אחרי שובם מחל להם  ,והקפיד השי"ת על כבוד הארץ יותר מעל כבודו כביכול

על הוציאם דבת הארץ וימאסו (שמות לב, ד)  "השי"ת, "ַוִּיָּנֶחם ה' ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמוֹ 
  "."ַאל ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ה' ְּבִקְרְּבֶכם (במדבר יד, מב) כמו שנאמרבארץ חמדה נשבע ה' ולא ינחם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


