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א'-ה'ירמיהו ל״א:
ֹ ָ֣ה ָאַמ֚(א) ּכ (ב)ֹו יְִׂשָרֵאֽל׃ֹ֖ו� ְלַהְרִּגיעֶ֥רב ָהל֑יֵדי ָח֣ם ְׂשִרַ֖ע֔רַּבִּמְדָּב֙א ֵחן֥ה ָמָצ֔ר יְהֹו
ֵָ֕מָרח ֹוד֤עי� ָחֶֽסד׃ (ג)֥ן ְמַׁשְכִּת֖י� ַעל־ֵּכֲ֔אַהְבִּת֙ת עֹוָלם֤י וְַאֲהַב֑ה ִל֣ה נְִרָאֹ֖וק יְהֹו
ים׃֥את ִּבְמח֖יִ� וְיָָצ֔י ֻתַּפַּ֣תְעִּדֹוד֚ל ע֑ת יְִׂשָרֵא֖ית ְּבתּוַלְ֔וֽנְִבנֵֶ֙אְבנֵ� ֹוד֚(ד) עֹול ְמַׂשֲחִקֽ
ְמר֖ים ְּבָהֵר֔י ְכָרִמִּ֣תְּטִע ֹֽ ֣רים ְּבַה֖נְֹצִרּ֥וֹום ָקְרא֔י יֶׁש־י֣ים וְִחֵּלֽלּו׃ (ה) ִּכ֖נְֹטִעּ֥וֹון נְָטע֑י ׁש
ָ֔ה ִצּיּ֣ומּו וְנֲַעֶל֚יִם קֶ֑אְפָר {פ} ֱא�ֵהֽינּו׃֖הֹון ֶאל־יְהֹו

א'רד"ק על ירמי׳ ל״א:
למעלה אמר זהענין זה דבק לענין הגאולה שאמרכה אמר ה' מצא חן במדבר.

כי מצא חןהעם כבר מצא חן בעיני פעם אחרת כשהוצאתיו מגלות מצרים
להמיתם ולכלותםבעיני והיו עם שרידי חרב שהיו המצריים מתנכלים עליהם

ארבעים שנהואני הוצאתים מתוכם ומצאו חן בעיני במדבר שהולכתים במדבר
וכלכלתים במן בלא יגיעה ובלא עמל:

לפניהם במדברהלוך ענינו כמו הלך כלומר האל הלך...הלוך להרגיעו.
להמציא לו מרגוע כמו שאמר לתור להם מנוחה...

ב'רד"ק על ירמי׳ ל״א:
ישראל בגלותהפסוק חלוק במענה ותשובה אומרת כנסתמרחוק ה' נראה לי.

רחוק ה'למה שאמר האל מצא חן במדבר אמרה היא אמת הוא זה כי מזמן
ואהבת עולםנראה לי אך עתה הסתיר פניו ממני בגלות ענה אותם האל

לעולם:  על כןאהבתיך לא היתה אהבתי אליך לפי שעה אלא להיות האהבה
על הר סיניר"ל על כן משכתי לך חסדי ונראתי לך בכבודימשכתיך חסד.

זה כמה שניםלהיות אהבתי לך לעולם לא לזמן ואף על פי שעזבתיך בגלות
עוד אבנך ונבנית וגו':

ג'רד"ק על ירמי׳ ל״א:
ועציו וכשיבנהכי העדה הפזורה כמו הבנין ההרוס שיתפזרו אבניועוד אבנך.
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כי עוד תהיה כבתולה שלא נבעלה ולא יבעלוך אדוניםיתקבצו:  בתולת ישראל.
בתפים ובמחולותכלומר מרוב הטובה תצאי ותשמחיזולתי:  עוד תעדי תפיך.

והתפים יהיו כעדי לך:

ד'רד"ק על ירמי׳ ל״א:
לנטוע הכרמיםדרך העולםעוד תטעי כרמים בהרי שמרון נטעו נטעים וחללו.

מאויביהם היו יראיםבהרים כי יהיה מהם היין משובח ובהיותם פוחדים בארצם
גדולה ויטעולצאת לכרמים כל שכן לטעת ...ועתה הבטיחם שיהיה להם שלוה
ועושים אותןכרמים להם ויחללו בשנה הרביעית כמשפט פדיון פירות הכרמים

לפי שהיא בשמחהחולין ויהיו מותרין לזר לאכלן אחר החלול וזכר החלול
שמרון לפי שהיו שםובשירים ...ובזמן הפחד לא יעשה אדם הלולים ומה שזכר

בפחד האויב ימים רבים במצור ובמצוק:

גי״ו'-ירמיהו ל״א:
ֹ ָָ֣אַמ׀ ֣ה(ו) ִּכי־כ ֹ֖ה וְַצֲהלִׂ֔שְמָחּ֙ו ְלַיֲֽעקֹב֤ה ָרּנ֗ר יְהֹו ִּ֣ו ְּבר ַ֙הְֽללּויעּו֤ם ַהְׁשִמ֑אׁש ַהּגֹוי

ֶרץ֣ם ֵמֶא֜יא אֹוָתֵ֨מִב֩יְִׂשָרֵאֽל׃ (ז) ִהנְנִיית֥ת ְׁשֵאִרֵ֖אֶ֔אֽת־ַעְּמ�֙ע יְהֹוָהּ֤ו הֹוַׁש֔וְִאְמר
ּובּוֹ֥ול יָׁשָּ֖גד֥לו ָקָהֶ֑דת יְַחָּד֖ה וְיֶֹלַ֥ח ָהָר֔ר ּוִפֵּסִ֣עּוֵ֚םָּבֶ֒רץִ֒מּיְַרְּכֵתי־ָאֹ֮ון וְִקַּבְצִּתיםָ֗צפ

ֵֹ֣הּֽנָה׃ (ח) ִּבְבִכ ֥אר �֔יָָׁשֶר�֣יִם ְּבֶדֲ֔חֵלי ַמֶ֣אל־נַֽ֙אֹוִליֵכםֽ֒אֹוִביֵלם֮אּו ּֽוְבַתֲחנּונִים֗י יָב
ִּ֑ו ָּב֖יִָּכְׁשל ֹ֖ב וְֶאְפַרְ֔לָא֙יִתי ְליְִׂשָרֵאלּ֤ה ִּכֽי־ָהי {פ} ִרי ֽהּוא׃֥יִם ְּבכ

ִּ֙ו ְדַבר־יְהֹוָה֤(ט) ִׁשְמע ּנּו֔יְַקְּבֶצ֙ה יְִׂשָרֵאלּ֤ו ְמָזֵר֗ק וְִאְמר֑ים ִמֶּמְרָחָ֖בִאּיִידּו֥ם וְַהִּגּ֔גֹוי
ָ֥ה ֶעְדֽרֹו׃ (י) ִּכֽי־ָפָדֹ֥ו ְּכרֶֹעּ֖וְׁשָמר ֹ֖הה יְהֹו ּנּו׃֥ד ָחָזֹ֖ו ִמּיַ֕ב ּוְגָאלֶ֑אֽת־יֲַעק ֮אּו֘(יא) ּוָבק ִמֶּמֽ

ֹ֙ה ַעל־ָּדָגן֗יְהֹוָּובּ֣ו ֶאל־ט֞וְנֲָהרּ֒ו ִבְמרֹום־ִצּיֹון֣וְִרּנְנ ֹ֔רׁש וְַעל־יְִצָה֣וְַעל־ִּתיר אן֖וְַעל־ְּבנֵי־צ
ְֶּ֣כַג֙ה נְַפָׁשם֤ר וְָהיְָתּ֑וָבָק ֙ח ְּבתּוָלה֤ז ִּתְׂשַמ֣ה ֽעֹוד׃ (יב) ָאְ֖לַדֲאָביפּו֥ה וְ�א־יֹוִס֔ן ָרו

ִמיגֹוָנֽם׃ים֖ים וְִׂשַּמְחִּתַ֔חְמִּת֣וְנִ֙ם ְלָׂשׂשֹוןֶ֤אְבָל֨יו וְָהַפְכִּת֑ים יְַחָּד֖ים ּוְזֵקנִֹ֥ול ּוַבֻחִרְּ֔בָמח
{פ} עּו נְֻאם־יְהָֹוֽה׃֖י יְִׂשָּבֶ֥את־טּוִב֛יֶׁשן וְַעִּמ֑ים ָּדֶ֖פׁש ַהּכֲֹהנִ֥י נֶ֛(יג) וְִרּוֵיִת

ח'רש"י על ירמיהו ל״א:
בבכי יבאו. על ידי תפלה ותשובה:
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ח'רד"ק על ירמי׳ ל״א:
קולו ויבך ויבך עליש בכי של שמחה כמו וישק יעקב לרחל וישאבבכי יבאו.

יבכו כי כמהצואריו עוד והדומים להם כן הוא זה מרוב שמחה שיבאו לארצם
כמו חלו נא פני אלענין חמלה ורחמיםשנים גלו ממנה:  ובתחנונים אובילם.

ויחננו...

י"ד-ט"זירמיהו ל״א:
ֹ ָָ֣אַמ׀ ֣ה(י"ד) ּכ יָה֑ה ַעל־ָּבנֶ֣ל ְמַבָּכ֖ים ָרֵח֔י ַתְמרּוִרְּ֣בִכ֙נְִהי֙ה נְִׁשָמעֹ֤ול ְּבָרָמ֣ה ק֗ר יְהֹו

ֹ        {ס} י ֵאיֶנּֽנּו׃֥יָה ִּכ֖ם ַעל־ָּבנֶ֥ה ְלִהּנֵָחֵ֛מֲאנָ ָָ֣אַמ׀ ֣ה(טו) ּכ ִכיִ֔מֶּב֙י קֹוֵל�֤ה ִמנְִע֗ר יְהֹו
ֵ֩ה ִּכי֑יִ� ִמִּדְמָע֖וְֵעינַ ָ֙ר ִלְפֻעָּלֵת�ׁ֤ש ָׂשָכ֨י ֶרץ אֹוֵיֽב׃ (ט"ז)֥בּו ֵמֶא֖ה וְָׁש֔נְֻאם־יְהֹו

ָ֖ה ְלַאֲחִריֵת֥וְיֵׁש־ִּתְקוָ ים ִלְגבּוָלֽם׃ָ֖בנִבּו֥ה וְָׁש֑� נְֻאם־יְהֹו

בראשית רבה ע״א:ב׳
ֲעָקָרה, ִעָּקָרה...אמר רבי יצחק רחל היתה עיקרו של בית כמה שנאמר וְָרֵחל

ֶׁשל ֵלָאה ָהיּו, ְלִפיָכ� עֹוִׂשים ָרֵחל ִעָּקר,ָרֵחל. ָאַמר ַרִּבי ַאָּבא ַּבר ַּכֲהנָא רֹב ְמֻסִּבין
ָּתנֵי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי, ְלִפי ֶׁשָּכלוְָרֵחל ֲעָקָרה, ָרֵחל ָהיְָתה ִעָּקרֹו ֶׁשל ַּביִת.

יְִׂשָרֵאל ַעל ְׁשָמּה (ירמיה לא, טו): ָרֵחלַהְּדָבִרים ְּתלּויִין ְּבָרֵחל, ְלִפיָכ� נְִקְראּו
ֶאָּלא ְלֵׁשם ְּבנָה (עמוס ה, טו): אּוַלי יֱֶחנַןְמַבָּכה ַעל ָּבנֶיָה. וְ�א סֹוף ָּדָבר ִלְׁשָמּה,

ְּבנָּה, ֶאָּלא ְלֵׁשם ֶּבן ְּבנָּה, ֶׁשּנֱֶאַמרה' ְצָבאֹות ְׁשֵאִרית יֹוֵסף. וְ�א סֹוף ָּדָבר ְלֵׁשם
(ירמיה לא, יט): ֲהֵבן יִַּקיר ִלי ֶאְפַריִם.

איכה רבה, פתיחתא כ״ד
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא וְָאְמָרה ִרּבֹונֹו ֶׁשל... ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָקְפָצה ָרֵחל ִאֵּמנּו ִלְפנֵי
ַאֲהָבה יְֵתָרה וְָעַבד ִּבְׁשִביִלי ְלַאָּבא ֶׁשַבעעֹוָלם, ָּגלּוי ְלָפנֶי� ֶׁשּיֲַעקֹב ַעְבְּד� ֲאָהַבּנִי

ְלַהְחִליֵפנִיוְִהִּגיַע ְזַמן נִּׂשֹּוַאי ְלַבְעִלי, יַָעץ ָאִביָׁשנִים, ּוְכֶׁשִהְׁשִלימּו אֹוָתן ֶׁשַבע ָׁשנִים
ַעד ְמאֹד ִּכי נֹוְדָעה ִלי ָהֵעָצה, וְהֹוַדְעִּתיְלַבְעִלי ִּבְׁשִביל ֲאחֹוִתי, וְֻהְקָׁשה ָעַלי ַהָּדָבר

ּוֵבין ֲאחֹוִתי ְּכֵדי ֶׁש�א יּוַכל ָאִבי ְלַהֲחִליֵפנִי,ְלַבְעִלי ּוָמַסְרִּתי לֹו ִסיָמן ֶׁשּיִַּכיר ֵּבינִי
ֶאת ַּתֲאוִָתי וְִרַחְמִּתי ַעל ֲאחֹוִתי ֶׁש�א ֵתֵצאּוְלַאַחר ֵּכן נִַחְמִּתי ְּבַעְצִמי וְָסַבְלִּתי

ִּבְׁשִביִלי, ּוָמַסְרִּתי ַלֲאחֹוִתי ָּכל ַהִּסיָמנִיןְלֶחְרָּפה, וְָלֶעֶרב ִחְּלפּו ֲאחֹוִתי ְלַבְעִלי
ָרֵחל. וְ�א עֹוד ֶאָּלא ֶׁשּנְִכנְַסִּתי ַּתַחתֶׁשָּמַסְרִּתי ְלַבְעִלי, ְּכֵדי ֶׁשיְֵהא ָסבּור ֶׁשִהיא

ִעָּמּה וְִהיא ׁשֹוֶתֶקת וֲַאנִי ְמִׁשיַבּתּו ַעלַהִּמָּטה ֶׁשָהיָה ׁשֹוֵכב ִעם ֲאחֹוִתי וְָהיָה ְמַדֵּבר
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ָּכל ָּדָבר וְָדָבר, ְּכֵדי ֶׁש�א יִַּכיר ְלקֹול ֲאחֹוִתי וְָגַמְלִּתי ֶחֶסד ִעָּמּה, וְ�א ִקּנֵאִתי ָּבּה וְ�א
וְ�אוָָדם ָעָפר וֵָאֶפר �א ִקּנֵאִתי ַלָּצָרה ֶׁשִּליהֹוֵצאִתיָה ְלֶחְרָּפה. ּוָמה ֲאנִי ֶׁשֲאנִי ָּבָׂשר
ַחי וְַקּיָם, ַרֲחָמן, ִמְּפנֵי ָמה ִקנֵאָת ַלֲעבֹוַדתהֹוֵצאִתיָה ְלבּוָׁשה ּוְלֶחְרָּפה, וְַאָּתה ֶמֶל�

ִמּיָדוְנֶֶהְרגּו ַּבֶחֶרב וְָעׂשּו אֹויְִבים ָּבם ִּכְרצֹונָם.ּכֹוָכִבים ֶׁשֵאין ָּבּה ַמָּמׁש, וְִהְגֵליָת ָּבנַי
הּוא וְָאַמר, ִּבְׁשִביֵל� ָרֵחל ֲאנִי ַמֲחִזיר ֶאתנְִתַּגְלְּגלּו ַרֲחָמיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו�

לא, טו): ּכֹה ָאַמר ה' קֹול ְּבָרָמה נְִׁשָמעיְִׂשָרֵאל ִלְמקֹוָמן, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב (ירמיה
ֵמֲאנָה ְלִהּנֵָחם ַעל ָּבנֶיָה ִּכי ֵאינֶּנּו. ּוְכִתיבנְִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָּבנֶיָה

וְֵעינַיִ� ִמִּדְמָעה ִּכי יֵׁש ָׂשָכר(ירמיה לא, טז): ּכֹה ָאַמר ה' ִמנְִעי קֹוֵל� ִמֶּבִכי
ִּתְקוָה ְלַאֲחִריֵת� נְֻאם ה' וְָׁשבּו ָבנִיםִלְפֻעָּלֵת� וגו', ּוְכִתיב (ירמיה לא, יז): וְיֵׁש

ִלְגבּוָלם.

ז –י"טירמיהו ל״א:י״
ּוָבה֔נִי וְָאׁשֲ֣הִׁשֵב֑דא ֻלָּמֶ֣גל �֖ר ְּכֵעָ֔וִֽאָּוֵס֙נִי֙יִַּסְרַּת֔דִמְתנֹוֵד֙יִםְ֙עִּתי ֶאְפַרֹ֗וַע ָׁשַמ֣(יז) ָׁשמ

ָ֖י ַאָּתִּ֥כ ֲחֵרי֔נִַחׁ֙שּוִבי֤יה ֱא�ָהֽי׃ (יח) ִּכֽי־ַאֲחֵר֥ה יְהֹו ֑�ַעל־יֵָרְקִּתי֖י ָסַפְ֔דִעִ֣הָּוְ֙מִּתי וְַאֽ
ֹ י׃ (י"ט) ֲהֵבן֥תאִתי ֶחְרַּפ֖י נָָׂשְ֥מִּתי ִּכְׁ֔שִּתי וְַגם־נְִכַלּ֚ב ִֶ֚איִם֗י ֶאְפַר֜יר ִל֨יִַּק֩נְעּוָרֽ ֶלד֣ם י

ֹּ֔ב֙י ַדְּבִרי֤ים ִּכֽי־ִמֵּדַׁ֔שֲעֻׁשִע ַרֲחֶמַ֥רֵחֹ֔ולּ֙ו ֵמַעי֤ן ָהמֹ֗וד ַעל־ֵּכּ֑נּו עֶ֖אְזְּכֶר֥רֹו ָזכ ּנּו֖ם א�
        {ס} נְֻאם־יְהָֹוֽה׃

ילקוט שמעוני על נ"ך שט״ו:ג׳
כי בודאי דבורי בו,כי מדי דברי בו(ג) כל מקום שנאמר לי קיים לעולם. ...

שמואל בר נחמני משלדבר אל בני ישראל, צו את בני ישראל, ר' יודן בשם ר'
וקפלה תן דעתךלמלך שהיה לו אפיקריסין והיה מצוה את עבדו וא"ל נערה

אתה מצוני אלא עלעליה, א"ל עבדו אדוני המלך מכל אפיקריסין שיש לך אי
משבעיםזה, א"ל מפני שדבקה בבשרי, כן אמר למשה לפני הקב"ה רבש"ע

ואל בני ישראלאומות אוותנטיאות שיש לך אי אתה מצוני אלא על ישראל,
בני ישראל, ואתהתאמר, ואל בני ישראל תדבר, אמור אל בני ישראל, דבר אל

שהם דבוקים ביתצוה את בני ישראל, כי תשא את ראש בני ישראל, א"ל מפני
וכו'.כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש כן הדבקתי אלישנאמר

ירמיהו י״ג:א׳-י״א
ָ֨(א) ּכֹה־ָאַמ יִםּ֖וַבַּמי�ֹ֑ו ַעל־ׇמְתנֶ֖ים וְַׂשְמּתֹ֔ור ִּפְׁשִּתֵ֣אזְּ֙ל�יָתֹ֤ו� וְָקנִ֞י ָהל֗ה ֵאַל֜ר יְהֹו

ָ֣רֹור ִּכְדַב֖ה ֶאת־ָהֵאז֥א ְתִבֵאֽהּו׃ (ב) וֶָאְקנֶ֥� {פ} ם ַעל־ׇמְתָנֽי׃֖ה וָָאִׂש֑יְהֹו
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ָ֧(ג) וַיְִה ר׃ (ד) ַק֥י ֵׁשנִ֖ה ֵאַל֛י ְדַבר־יְהֹו ֹֽ ֣ריָת ֲאֶׁש֖ר ָקנִֹ֥ור ֲאֶׁש֛ח ֶאת־ָהֵאז֧ית ֵלאמ
ַלע׃ (ה) וֵָאֵל֥ם ִּבנְִקָׁ֖שהּוָ֥תה וְׇטְמנֵ֔� ְּפָרֵ֣ל֙י� וְקּוםַ֑על־ׇמְתנֶ ֑תִּבְפָרהּו֖� וֶָאְטְמנֵ֕יק ַהָּסֽ

ָ֥ר ִצָּוַּ֛כֲאֶׁש י׃ (ו) וַיְִה֖ה יְהֹו ֹ֑ים ַרִּב֣ץ יִָמִ֖מֵּק֕יה אֹוִתֽ ָ֨ים וַּי ָתה֔� ְּפָרּ֣ום ֵל֚ק֗יה ֵאַל֜אֶמר יְהֹו
ם׃ (ז) וֵָאֵלי�֖ר ִצּוִיִתֹ֥ור ֲאֶׁשֵ֔אזֶ֣את־ָה֙ח ִמָּׁשם֤וְַק ֹ֔� ְּפָרְ֣לׇטְמנֹו־ָׁשֽ ָ֙וֶֽאַּקח֗רָתה וֶָאְחּפ

ֹֽל׃֖חא יְִצַלֹ֥ור �֔ת ָהֵאז֣נְִׁשַחָּ֙מה וְִהּנֵהָׁ֑שיוֹ֣ום ֲאֶׁשר־ְטַמנְִּתֹ֖ור ִמן־ַהָּמקֵ֔אזֶ֣את־ָה {פ} ַלּכ
ָ֥(ח) וַיְִה ֹ֥ה ֵאַל֖י ְדַבר־יְהֹו ר׃ (ט) ּכ ֹֽ ָָ֣אַמ֖הי ֵלאמ ֛הֹון יְהּוָד֧ית ֶאת־ְּגאָ֞כה ַאְׁשִח֠ה ָּכ֑ר יְהֹו
ב׃ (י) ָהָעם֖ ֹון יְרּוָׁשַל֥וְֶאת־ְּגא ְלִכים֗יֹוַע ֶאת־ְּדָבַרִ֣לְׁשמ׀ ים֣ע ַהֵּֽמֲאנִָ֜הָר֨הַהֶּזִ֩ם ָהָרֽ ֹֽ ַ֙הה
ֲחֵרי֗ם וַּיְֵלכּ֔ות ִלָּבִּ֣בְׁשִרר ֹורָּ֣כֵאז֙ם וִיִהי֑ת ָלֶה֣ם ּוְלִהְׁשַּתֲחוֺ֖ים ְלׇעְבָדֲ֔אֵחִריםֱ֣א�ִהּ֙ו ַאֽ

ֹֽל׃֖ר ֽ�א־יְִצַל֥ה ֲאֶׁשַ֔הֶּז יׁשֹ֗ור ֶאל־ׇמְתֵני־ִא֜ק ָהֵאז֨יְִדַּב֩י ַּכֲאֶׁשר֡(יא) ִּכ        {ס} ח ַלּכ
ֹות֥ה ִלְֽהיְ֔נֻאם־יְהֹוָ֙ית יְהּוָדה֤וְֶאת־ׇּכל־ֵּב֜לית יְִׂשָרֵא֨י ֶאת־ׇּכל־ֵּבַ֠לְ֠קִּתי ֵא֣ן ִהְדַּבֵּ֣כ

א ָׁשֵמֽעּו׃֖וְ�ֶרת֑ה ּוְלִתְפָא֖ם וְִלְתִהָּל֥ם ּוְלֵׁשְ֔לָעִ֙לי

ילקוט שמעוני על נ"ך שט״ו:ד׳
הומים לו שנאמר. כשישראל מזכירים להקב"ה מעיהםעל כן המו מעי לו(ד)

עליו (שיר השיריםאזכרה אלהים ואהמיה, דודי שלח ידו מן החור ומעי המו
כי מדי דברי בוה':ד') וכשהקב"ה מזכיר את ישראל מעיו הומים עליהם שנאמר

זכור אזכרנו עוד על כן המו מעי לו:

א-כ״'ירמיהו ל״א:כ
ְמִסָּלִ֔תי ִלֵּבִׁ֣שיםַּ֔תְמרּוִרִ֙מי ָל�֤ים ִׂש֗� ִצּיֻנִ֣יִבי ָל֧(כ) ַהִּצ ְכְּת]ֶ֑ר� (הלכתי) [ָהָל֣ה ֶּד֖� ַלֽ

֖תין ַהַּבִּ֔תְתַחָּמִקֵ֙אֶּֽלה׃ (כ"א) ַעד־ָמַתייִ�ִ֥בי ֶאל־ָעַר֖ל ֻׁש֔ת יְִׂשָרֵאּ֣וִבי ְּבתּוַלׁ֚ש
ָ֨ה ִּכֽי־ָבָרַ֑הּֽׁשֹוֵבָב {פ} ֹוֵבֽב ָּגֶֽבר׃֥ה ְּתס֖נְֵקָבֶרץָּ֔בָא֙ה ֲחָדָׁשה֤א יְהֹו

'רש"י על ירמיהו ל״א:כ
תמרים קטניםהציבי לך ציונים. סימנים בדרכי אבותיך הטובים: תמרורים.

שהלכת בהנטועים לסימן בדרך ופשוטו של מקרא עשי סימנים לדעת הדרך
משם: דרךמארץ ישראל לבבל שתחזירי באותו דרך כלומר כי ודאי תשובי

תרגם שימי לךהלכת. הלכתי כתיב וכל מקום שהלכת הלכתי אני עמך ויונתן
תמרורים התפלל במרר נפשך...

רש"י על ירמיהו ל״א:כ״א
חדשה נבראתתתחמקין. תסתרי ממני שאת בושה לשוב אלי מפני דרכך הנה
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בארץ שהנקבה תחזור אחר הזכר לבקשו שישאנה לשון ואסובבה בעיר
שמעתי נקבהאבקשה וגו' (שיר השירים ג׳:ב׳) ; ומשום רבי יהודה הדרשן

שבעה אומותתסובב להיות גבר, אני נתתיך כבת הנוטלת עישור נכסים
משבעים סוף שתטלי הכל כבן זכר שהוא יורש הכל:

כ"ט–בירמיהו ל״א:כ״
ֹֽה־ָאַמ ָ֞(כב) ּכ ֶרץ֤ה ְּבֶא֗ר ַהֶּזּ֣ו ֶאת־ַהָּדָבֹ֞וד יֹאְמר֣ע֔לי יְִׂשָרֵאֱ֣א�ֵה֙ה ְצָבאֹות֤ר יְהֹו

ָ֧ם יְָבֶרְכ�֑י ֶאת־ְׁשבּוָת֖יו ְּבׁשּוִבּ֔וְבָעָר֙יְהּוָדה ֶָ֥דק ַה֖ה נְוֵה־ֶצ֛יְהֹו ֶדׁש׃ (כג) וְי ֹֽ ְׁשבּו֥ר ַהּק
ֵּ֥ו ַּבֵעֶֽדר׃ (כד) ִּכ֖וְנְָסעים֕ו ִאָּכִר֑יו יְַחָּד֖ה וְׇכל־ָעָרּ֥ה יְהּוָדָ֛ב ֑הֲעיֵָפֶפׁש֣יִתי נֶ֖י ִהְרו

ֶֹ֖פׁש ָּדֲאָב֥וְׇכל־נֶ ֹאת֖ה ִמֵּלֽאִתי׃ (כה) ַעל־ז י׃֥י ָע֖ה ּוְׁשנִָתִ֑תי וֶָאְרֶאֱ֣הִקיצ         {ס} ְרָבה ִּלֽ
ָ֖ים ָּבִא֥ה יִָמ֛(כו) ִהּנֵ ַרע֥ה ֶז֔ית יְהּוָד֣וְֶאת־ֵּב֙ית יְִׂשָרֵאלֶ֤את־ֵּב֗יה וְָזַרְעִּת֑ים נְֻאם־יְהֹו

ָ֥ם וְֶזָ֖אָד ֹֹ֛וׁש וְִלנְת֧ם ִלנְתְ֗דִּתי ֲעֵליֶהָׁ֣שַק֧רה ַּכֲאֶׁשַ֞רע ְּבֵהָמֽה׃ (כז) וְָהי ֖סֹוץ וְַלֲהר
ַֹ֣ע ֵּכ֑יד ּוְלָהֵרּ֣וְלַהֲאִב ִֹ֥לְבנ֛םד ֲעֵליֶה֧ן ֶאְׁשק ֔םָהֵהיםַ֣ע נְֻאם־יְהָֹוֽה׃ (כח) ַּבּיִָמֹ֖ות וְִלנְט

ֹֹ֣ות ָאֹ֖וד ָאבּ֔ו ע֣�א־יֹאְמר ֹ֖ויׁש ַּבֲעוֺנ֥י ִאם־ִא֛ים ִּתְקֶהֽינָה׃ (כ"ט) ִּכָ֖בנִ֥יֶסר וְִׁשּנְֵ֑כלּו ב
ֹ֥ם ָהאֵֹכּ֛ות ׇּכל־ָהָֽאָד֑יָמ             {ס} ִׁשָּנֽיו׃ינָהֶ֥סר ִּתְקֶה֖ל ַהּב

רש"י על ירמיהו ל״א:כ״ה
בנבואת פורענותעל זאת הקיצותי. כך אמר ירמיה כל מה שהייתי ישן ונרדם

בנבואה הזאת הקיצותי מתרדמתי: ערבה. נעמה:

הרד"ק על ירמי׳ ל״א:כ״
תבא ברובהפסוק הזה הם דברי הנביא כי הנבואהעל זאת הקיצותי. ...

זאת הנחמהלנביאים בחלום ...הקיצותי ואראה וכבר ראיתי בחלום הנבואה
מתוך השמחהומתוכה הקיצותי ושמחתי וכששבתי אחר כן שנתי ערבה לי

הפך ושנתי נהיתה עליו (דניאל ב,:א)...

ורש"י על ירמיהו ל״א:כ״
להיות זרעזרע אדם וזרע בהמה. הטובים והסכלים שבהם אני אזרעם כולם

ואצלחינון כבעיר'שלי, זרע אדם וזרע בהמה תרגם יונתן אקימינון כבני אנשא
שאין עונותיה נפקדין עליה:

ורד"ק על ירמי׳ ל״א:כ״
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פירוש אשימם כזרע שמפרוטה אחת יצאו כמה.זרע אדם וזרע בהמההנה,
ופרי אדמתך אחרכמו ברוך פרי בטנך ופרי בהמתךהאדם והבהמה.פרוטות:

בהם משכלה...שאמר וזרעתי ר"ל שהוא ישים בהם ברכתו וירבם ולא תהיה

ירמיהו א׳:ט׳-י׳
ֹ֑יע ַעל־ִּפֹ֖ו וַּיַַּגֶ֔את־יָד֙ח יְהֹוָה֤(ט) וַּיְִׁשַל ְּבִפֽי�׃ (י)֖יִּתי ְדָבַר֥ה נַָת֛י ִהּנֵֵ֔אַל֙אֶמר יְהֹוָה֤וַּי

ידֹ֣וץ ּוְלַהֲאִבֹ֖וׁש וְִלנְתֹ֥ות ִלנְת֔וְַעל־ַהַּמְמָלכ֙ה ַעל־ַהּגֹויִםֹ֗ום ַהֶּזַ֣הּי׀ י�֣ה ִהְפַקְדִּתְ֞רֵא
{פ} ֹות וְִלנְֽטֹוַע׃ֹ֖וס ִלְבנ֑וְַלֲהר

חרד"ק על ירמי׳ ל״א:כ״
הוא לחוטא כמומשללא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהינה.

סבלנו (איכה ה':ז')שאמרו קדמוניהם אבותינו חטאו ואינם ואנחנו עונותיהם
וזה המדה היאואמת הוא כי ממדת הבורא יתברך פוקד עון אבות על בנים
עם עונות הבניםכשאוחזין הבנים מעשה אבותיהם אז יתחברו עונות האבות

בחטא עכו"ם וכיוצא בוויפקדו על הבנים עון האבות עם עונותיהם וזה אינו אלא
עם ה' ומלאהחטא גדול והאל הבטיח את ישראל כי לעתיד יהיה לבבם שלם
לא יחטאו חטאהארץ דעה את ה' וימעטו החוטאים ואף החוטאים בזמן ההוא

מאה שנה יקללגדול שאפילו להם עצמן יאריך העונש כמו שאמר והחוטא בן
האוכל הבוסרכל שכן שלא יענש הבן בחטא אביו אפילו יחטא כאביו לפיכך

שניו קהות ובספרתקהינה שניו ובוסר הוא הפרי שלא נגמר בשולו והאוכלו
יחזקאל נאריך עוד בזה הענין בעזרת האל:
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