עשרה בטבת

בס"ד

על מה עשה

משל למה הדבר דומה?
למלך שבנה לו ארמון חדש .והיה הארמון מפואר ומיוחד במינו .משנשלמה העבודה ,שמח המלך
שמחה רבה ורצה שביום חנוכת הבית ישמחו עימו בני המדינה כולה .מה עשה? הכריז בכל
הממלכה שביום חנוכת הבית יוכל כל אחד להכנס לבית האוצרות של המלך וליטול משם כאוות
נפשו.
מששמעו יועצי המלך את הכרוז ,נבהלו מאד .והלא יתמו אוצרות המלך! אמרו זאת למלך ,ואף
המלך הודה בטעותו ,אולם מה יעשה? יעץ לו אחד משריו  -ביום חנוכת הבית ,כשיבואו כל אנשי
הממלכה ליטול מאוצרות המלך ,ימצאו לפניהם ,בכניסה לארמון" ,לונה פארק" ענק ,מלא פתויים
ואטרקציות ,וכך ישכחו להכנס לארמון ,עד רדת החשכה .וכך היה .לונה פארק ענק נבנה בחצר
הארמון ,ובהגיע היום המיוחל החלו ההמון נוהרים אל הארמון .בראותם את המתקנים הנוצצים
ואת כל הדוכנים היפים ,שכחו את מטרת בואם ,והחלו להשתעשע .והמלך  -עומד וצופה מחלונו
על האנשים השוטים ,המכלים את זמנם בהבלים .והנה מבחין המלך ,כי בין ההמון מתהלך גם
ידידו הטוב .הצטער המלך צער רב בגינו ,והלא חבל שידידו לא ינצל את היום המיוחד ולא יקח
מאוצרות המלך .אך כיצד יסב את תשומת ליבו של הידיד ,בלי להסב את תשומת ליבם של
האחרים? לקח המלך אבן קטנה וידה אותה לכוונו של הידיד .האבן פגעה ברגלו של החבר .והחבר
הסתכל ימינה ושמאלה לחפש מהיכן נפלה האבן ,אלא שאז שמע שמכריזים על פתיחת החדר שבו
יוקרן סרט מיוחד ורץ לשם .לקח המלך אבן מעט יותר גדולה וזרק גם אותה לכוונו של חברו,
הפעם פגעה האבן בידו והמכה גם כאבה מעט .הידיד הסתכל שוב מנין צצה האבן ,אלא שאז ראה
כי מתקיימת הגרלת ענק בצד השני של המתחם ורץ לשם כדי לקנות כרטיס הגרלה .והמלך  -כבר
קצת לחוץ ,עוד מעט יערוב היום וידידו עדין לא לקח מאומה .לקח המלך אבן גדולה ויידה אותה
הישר אל מצחו של חברו .הפעם כבר כאבה המכה מאד ואפילו דם החל לזוב ממצחו.

על מה עשה
א .אחי יוסף במצרים.
האיתות :אֲ ִחיכֶם אֶ חָ ד יֵָאסֵ ר בְּ בֵ ית ִמ ְּשמַ ְּרכֶם ...וְּ אֶ ת אֲ ִחיכֶם הַ ָקטֹן ָתבִ יאּו אֵ לַי...
תגובה שגויה אפשרית:
תגובת האחים:
ב .יונה בן אמיתי.
האיתות :וַיְּ ִהי סַ עַ ר גָדוֹל בַ יָ ם וְּ הָ אֳ נִ יָ ה ִח ְּשבָ ה לְּ ִה ָשבֵ ר
תגובה שגויה אפשרית:
תגובת יונה:
ג .נינוה
ַארבָ עִ ים יוֹם וְּ נִ ינְּ וֵה נ ְֶּהפָ ֶכת
האיתות :עוֹד ְּ
תגובה שגויה אפשרית:
תגובת העם:
ד .רבי עקיבא.
האיתות :ראה אבן על פי הבאר ,שחקקוה המים.
תגובה שגויה אפשרית:
תגובת רבי עקיבא:
ה .רב הונא.
האיתות :החמיצו לו ארבע מאות חביות יין.
תגובה שגויה אפשרית:
תגובת רב הונא:
ו .ר' איסר זלמן מלצר.
האיתות :החלב גלש.
תגובה שגויה אפשרית:
תגובת ר' איסר זלמן:
ז .הקשת.
ָארץ וְּ נִ ְּראֲ תָ ה הַ ֶק ֶשת בֶ עָ נָן
האיתות :וְּ הָ יָה בְּ עַ נֲנִ י עָ נָן עַ ל הָ ֶ
תגובה שגויה אפשרית:
התגובה הנדרשת:

© 250-9630167

-2-

על מה עשה
ח .לוט.
ישב בִ ְּסדֹם
האיתות :וַיִ ְּקחּו אֶ ת לוֹט וְּ אֶ ת ְּרכֻשוֹ בֶ ן אֲ ִחי ַאבְּ ָרם וַיֵ לֵכּו וְּ הּוא ֵ
תגובת לוט:
התגובה הנדרשת:
ט .דור הפלגה.
האיתות :בַ חֹדֶ ש הַ ֵשנִ י בְּ ִשבְּ עָ ה עָ ָשר יוֹם ַלחֹדֶ ש בַ יוֹם הַ זֶה נִ בְּ ְּקעּו כָל מַ עְּ יְּ נוֹת ְּתהוֹם ַרבָ ה
וַאֲ רֻ בֹת הַ ָשמַ יִ ם נִ ְּפ ָתחּו
תגובת דור הפלגה:
התגובה הנדרשת:
י .בלעם.
האיתות :ו ֵַתט הָ ָאתוֹן ִמן הַ דֶ ֶרְך ו ֵַתלְֶך בַ ָשדֶ ה ...ו ִַתלְּ חַ ץ אֶ ת ֶרגֶל בִ לְּ עָ ם אֶ ל הַ ִקיר ...ו ִַת ְּרבַ ץ
ַתחַ ת בִ לְּ עָ ם...
תגובת בלעם:
התגובה הנדרשת:
יא .עם ישראל.
הוָה ִהנְּ נִ י נֹתֵ ן אֶ ת הָ עִ יר הַ זֹאת בְּ יַד מֶ לְֶך בָ בֶ ל ּולְּ כ ָָדּה.
האיתות :נבואה  -כֹה ָאמַ ר יְּ ֹ
תגובת העם:
התגובה הנדרשת:

יד החזקה לרמב"ם  -הלכות תעניות  -פרק א'.
(א) מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור שנאמר (במדבר י') על הצר
הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן
והריעו:
(ב) ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע
להן ככתוב (ירמיהו ה') עונותיכם הטו וגו' וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם:
(ג) אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית הרי זו דרך
אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה צרות אחרות הוא שכתוב בתורה (ויקרא כ"ו)
והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי
אוסיף לכם חמת אותו קרי:
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על מה עשה
נספח
א.

אחי יוסף במצרים.

ישי זֹאת עֲׂשּו וִ ְׁחיּו אֶּ ת
לשת י ִָמים( :יח) ַויֹאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם יוֹסֵ ף בַ יוֹם הַ ְׁשלִ ִ
(יז) וַ יֶּאֱ סֹף אֹתָ ם אֶּ ל ִמ ְׁשמָ ר ְׁש ֶּ
ֹלהים אֲ נִי י ֵָרא( :יט) ִאם ֵכנִים אַ ֶּתם אֲ ִחיכֶּם אֶּ חָ ד יֵָאסֵ ר בְׁ בֵ ית ִמ ְׁשמַ ְׁרכֶּם וְׁ אַ ֶּתם לְׁ כּו הָ בִ יאּו ֶּשבֶּ ר
הָ אֱ ִ
ֵָאמנּו ִדבְׁ ֵריכֶּם וְׁ ֹלא תָ מּותּו וַ ַיעֲׂשּו כֵן( :כא)
ַרעֲבוֹן בָ ֵתיכֶּם( :כ) וְׁ אֶּ ת אֲ ִחיכֶּם הַ ָקטֹן ָתבִ יאּו אֵ לַי וְׁ י ְׁ
ָאחינּו אֲ ֶּשר ָר ִאינּו צָ ַרת נַפְׁ ש ֹו בְׁ ִה ְׁתחַ נ ֲנ ֹו אֵ לֵינּו וְׁ ֹלא
ָאחיו אֲ בָ ל אֲ ֵש ִמים אֲ נ ְַׁחנּו עַ ל ִ
ֹאמרּו ִאיש אֶּ ל ִ
וַ י ְׁ
ָשמָ עְׁ נּו עַ ל כֵן בָ ָאה אֵ לֵינּו הַ צָ ָרה הַ זֹאת( :כב) וַ יַעַ ן ְׁראּובֵ ן אֹתָ ם לֵאמֹר הֲ לוֹא ָאמַ ְׁר ִתי אֲ לֵיכֶּם לֵאמֹר ַאל
ֶּתחֶּ ְׁטאּו בַ ֶּילֶּד וְׁ ֹלא ְׁשמַ עְׁ ֶּתם וְׁ גַם ָדמ ֹו ִהנֵה נ ְִׁד ָרש:
בראשית ,מ"ב.

ב.

יונה בן אמיתי.

(ד) וַ יהֹוָ ה הֵ ִטיל רּוחַ גְׁ ד ֹולָה אֶּ ל הַ יָם וַ יְׁ ִהי סַ עַ ר גָדוֹל בַ יָם וְׁ הָ אֳ ִניָה ִח ְׁשבָ ה לְׁ ִה ָשבֵ ר( :ה) וַ יִ ְׁיראּו הַ מַ ל ִָחים
וַ יִ זְׁ עֲקּו ִאיש אֶּ ל אֱ ֹלהָ יו וַ י ִָטלּו אֶּ ת הַ כֵלִ ים אֲ ֶּשר בָ אֳ ִניָה אֶּ ל הַ יָם לְׁ הָ ֵקל מֵ ֲעלֵיהֶּ ם וְׁ י ֹונָה י ַָרד אֶּ ל י ְַׁרכְׁ תֵ י
הַ ְׁספִ ינָה וַ יִ ְׁשכַב וַ י ֵָר ַדם( :ו) וַ יִ ְׁק ַרב אֵ לָיו ַרב הַ חֹבֵ ל וַ יֹאמֶּ ר ל ֹו מַ ה לְׁ ָך נ ְִׁר ָדם קּום ְׁק ָרא אֶּ ל אֱ ֹלהֶּ יָך אּולַי
ֹאמרּו ִאיש אֶּ ל ֵרעֵ הּו לְׁ כּו וְׁ נַפִ ילָה גו ָֹרלוֹת וְׁ נ ְֵׁדעָ ה בְׁ ֶּשלְׁ ִמי הָ ָרעָה
ֹלהים לָנּו וְׁ ֹלא נֹאבֵ ד( :ז) וַ י ְׁ
יִ ְׁתעַ ֵשת הָ אֱ ִ
ידה נָא לָנּו בַ אֲ ֶּשר לְׁ ִמי הָ ָרעָ ה הַ זֹאת
ֹאמרּו אֵ לָיו הַ גִ ָ
הַ זֹאת לָנּו וַ יַפִ לּו גו ָֹרלוֹת וַ יִ פֹל הַ גו ָֹרל עַ ל י ֹונָה( :ח) וַ י ְׁ
הוָה
ַארצֶּ ָך וְׁ אֵ י ִמזֶּ ה עַ ם אָ ָתה( :ט) וַ יֹאמֶּ ר אֲ לֵיהֶּ ם עִ בְׁ ִרי ָאנֹכִ י וְׁ אֶּ ת ְׁי ֹ
ָל נּו מַ ה ְׁמלַאכְׁ ְׁתָך ּומֵ ַאיִ ן ָתבוֹא מָ ה ְׁ
אמרּו
אֱ ֹלהֵ י הַ ָשמַ יִ ם אֲ נִי י ֵָרא אֲ ֶּשר עָ ָׂשה אֶּ ת הַ יָם וְׁ אֶּ ת הַ יַבָ ָשה( :י) וַיִ ְׁיראּו הָ אֲ נ ִָשים יִ ְׁרָאה גְׁ ד ֹולָה ַו ֹי ְׁ
ֹאמרּו אֵ לָיו מַ ה
אֵ לָיו מַ ה זֹאת עָ ִׂשיתָ כִ י י ְָׁדעּו הָ אֲ נ ִָשים כִ י ִמלִ פְׁ נֵי יְׁ הֹוָ ה הּוא ב ֵֹרחַ כִ י ִהגִ יד לָהֶּ ם( :יא) וַ י ְׁ
ַנע ֲֶּׂשה לְָך וְׁ יִ ְׁשתֹק הַ יָם מֵ עָ לֵינּו כִ י הַ יָם ה ֹולְֵך וְׁ סֹעֵ ר( :יב) וַ יֹאמֶּ ר אֲ לֵיהֶּ ם ָׂשאּונִי וַ הֲ ִטילֻנִי אֶּ ל הַ יָם
וְׁ יִ ְׁשתֹק הַ יָם מֵ ֲעלֵיכֶּם כִ י יו ֵֹדעַ ָאנִי כִ י בְׁ ֶּשלִ י הַ סַ עַ ר הַ גָדוֹל הַ זֶּ ה ֲעלֵיכֶּם:
יונה א'.

ג.

נינוה

ַארבָ עִ ים יוֹם וְׁ נִינְׁוֵ ה נ ְֶּׁהפָ ֶּכת( :ה) וַ יַאֲ ִמינּו
(ד) וַ יָחֶּ ל י ֹונָה לָבוֹא בָ עִ יר מַ הֲ לְַך יוֹם אֶּ חָ ד וַ יִ ְׁק ָרא וַ יֹאמַ ר עוֹד ְׁ
אֹלהים וַ יִ ְׁק ְׁראּו צוֹם וַ יִ לְׁ בְׁ שּו ַׂש ִקים ִמגְׁ ד ֹולָם וְׁ עַ ד ְׁקטַ נָם( :ו) וַ יִ גַע הַ ָדבָ ר אֶּ ל מֶּ לְֶּך נִי ְׁנוֵה
ַאנ ְֵׁשי נִינְׁוֵ ה בֵ ִ
וַ י ָָקם ִמכִ ְׁסא ֹו וַ ַיעֲבֵ ר אַ ַד ְׁרת ֹו מֵ עָ לָיו וַ יְׁ כַס ַׂשק וַ י ֵֶּשב עַ ל הָ אֵ פֶּ ר( :ז) וַ יַזְׁ עֵ ק וַ יֹאמֶּ ר בְׁ נִינְׁוֵ ה ִמטַ עַ ם הַ מֶּ לְֶּך
ָאדם וְׁ הַ בְׁ הֵ מָ ה הַ בָ ָקר וְׁ הַ צֹאן ַאל יִ ְׁטעֲמּו ְׁמאּומָ ה ַאל יִ ְׁרעּו ּומַ יִ ם ַאל י ְִׁשתּו( :ח) וְׁ י ְִׁתכַסּו
ּוגְׁ ֹדלָיו לֵאמֹר הָ ָ
ּומן הֶּ חָ מָ ס אֲ ֶּשר
ֹלהים בְׁ חָ זְׁ ָקה וְׁ יָשֻ בּו ִאיש ִמ ַד ְׁרכ ֹו הָ ָרעָ ה ִ
ָאדם וְׁ הַ בְׁ הֵ מָ ה וְׁ יִ ְׁק ְׁראּו אֶּ ל אֱ ִ
ַׂש ִקים הָ ָ
ֹלהים אֶּ ת
ֹלהים וְׁ ָשב מֵ חֲ רוֹן אַ פ ֹו וְׁ ֹלא נֹאבֵ ד( :י) וַ י ְַׁרא הָ אֱ ִ
בְׁ כַפֵ יהֶּ ם( :ט) ִמי יו ֵֹדעַ יָשּוב וְׁ נִ חַ ם הָ אֱ ִ
ֹלהים עַ ל הָ ָרעָ ה אֲ ֶּשר ִדבֶּ ר ַלעֲׂשוֹת לָהֶּ ם וְׁ ֹלא עָ ָׂשה:
מַ ע ֲֵׂשיהֶּ ם כִ י ָשבּו ִמ ַד ְׁרכָם הָ ָרעָ ה וַ יִ נָחֶּ ם הָ אֱ ִ
יונה ד'.
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ד.

רב הונא.

רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה דני דחמרא ,על לגביה רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא ורבנן,
ואמרי לה :רב אדא בר אהבה ורבנן ,ואמרו ליה :לעיין מר במיליה .אמר להו :ומי חשידנא
בעינייכו? אמרו ליה :מי חשיד קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא? אמר להו :אי איכא מאן
דשמיע עלי מלתא  -לימא .אמרו ליה :הכי שמיע לן דלא יהיב מר שבישא לאריסיה .אמר להו :מי
קא שביק לי מידי מיניה? הא קא גניב ליה כוליה! אמרו ליה :היינו דאמרי אינשי :בתר גנבא גנוב,
וטעמא טעים .אמר להו :קבילנא עלי דיהיבנא ליה .איכא דאמרי :הדר חלא והוה חמרא; ואיכא
דאמרי :אייקר חלא ואיזדבן בדמי דחמרא.
תרגום :רב הונא החמיצו לו ארבע מאות חביות יין ,הלך לרב יהודה אחיו של רב סלא חסידא
ולחכמים ,ויש אומרים שהלך לרב אדא בר אהבה ולחכמים ,לשאלם על הסיבה שבגללה החמיצו
לו חביות היין .אמרו לו :תפשפש במעשיך .אמר להם :וכי אני חשוד בעניכם לעבור על דברי
תורה? אמרו לו :וכי חשוד בעניך הקב"ה ,שיעשה משפט בלא סיבה? אמר להם :אם אתם יודעים
עלי משהוא שעשיתי שלא כראוי אמרו לי .אמרו לו :כך שמענו ,שאינך נותן לאריסך ,את חלקו
בזמורות הגפן( ,ולכן החמיץ היין היוצא מן הגפן) .אמר להם :איני נותן לו ,כיון שהוא גונב ממני
הרבה יותר מחלקו .אמרו לו :אעפ"כ תן לו ,שהרי כך אומר הפתגם "הגונב מן הגנב ,אף הוא טועם
טעם גניבה" .אמר להם :הריני מקבל עלי להשיב לו.
ויש אומרים ,שחזר החומץ להיות יין ,ויש אומרים ,שנמכר החומץ במכיר יין.
ברכות ה' ע"ב.

ה.

רבי עקיבא.

מה היה תחלתו של רבי עקיבא .אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום .פעם אחת היה עומד
על פי הבאר אמר מי חקק אבן זו אמרו לא המים שתדיר [נופלים] עליה בכל יום אמרו [לו] עקיבא
אי אתה קורא אבנים שחקו מים .מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו מה רך פסל את הקשה
דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם .מיד חזר ללמוד
תורה.
אבות דרבי נתן פרק שישי.

ז.

הקשת.

יתי ִא ְׁתכֶּ ם וְׁ ֹלא יִ כ ֵָרת כָל בָ ָׂשר עוֹד ִממֵ י הַ מַ בּול וְׁ ֹלא יִ ְׁהיֶּה עוֹד מַ בּול ל ְַׁשחֵ ת
(יא) וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶּ ת בְׁ ִר ִ
ֹלהים זֹאת אוֹת הַ בְׁ ִרית אֲ ֶּשר אֲ נִי נֹתֵ ן בֵ ינִי ּובֵ ינֵיכֶּם ּובֵ ין כָל נֶּפֶּ ש חַ יָה אֲ ֶּשר
ָארץ( :יב) וַ יֹאמֶּ ר אֱ ִ
הָ ֶּ
ָארץ( :יד) וְׁ הָ יָה בְׁ עַ נֲנִי
ִא ְׁתכֶּם לְׁ ֹדרֹת ע ֹולָם( :יג) אֶּ ת ַק ְׁש ִתי נָתַ ִתי בֶּ עָ נָן וְׁ הָ יְׁ תָ ה לְׁ אוֹת ְׁב ִרית בֵ ינִי ּובֵ ין הָ ֶּ
יתי אֲ ֶּשר בֵ ינִי ּובֵ ינֵיכֶּם ּובֵ ין כָל נֶּפֶּ ש חַ יָה בְׁ כָל
ָארץ וְׁ נ ְִׁראֲ תָ ה הַ ֶּק ֶּשת בֶּ עָ נָן( :טו) וְׁ זָ כ ְַׁר ִתי אֶּ ת בְׁ ִר ִ
עָ נָן עַ ל הָ ֶּ
יתיהָ לִ זְׁ כֹר בְׁ ִרית
בָ ָׂשר וְׁ ֹלא יִ ְׁהיֶּה עוֹד הַ מַ יִ ם לְׁ מַ בּול לְׁ ַשחֵ ת כָל בָ ָׂשר( :טז) וְׁ הָ יְׁתָ ה הַ ֶּק ֶּשת בֶּ עָ נָן ְּׁור ִא ִ
ֹלהים אֶּ ל נֹחַ זֹאת אוֹת
ָארץ( :יז) וַ יֹאמֶּ ר אֱ ִ
ֹלהים ּובֵ ין כָל נֶּפֶּ ש חַ יָה בְׁ כָל בָ ָׂשר אֲ ֶּשר עַ ל הָ ֶּ
ע ֹולָם בֵ ין אֱ ִ
ָארץ:
הַ בְׁ ִרית אֲ ֶּשר הֲ ִקמ ִֹתי בֵ ינִי ּובֵ ין כָ ל בָ ָׂשר אֲ ֶּשר עַ ל הָ ֶּ
בראשית ט'.

ח.

לוט.

ַאריוְֹך מֶּ לְֶּך אֶּ לָסָ ר כְׁ ָד ְׁר ָלעֹמֶּ ר מֶּ לְֶּך עֵ ילָם וְׁ ִת ְׁדעָ ל מֶּ לְֶּך גוֹיִ ם( :ב) עָ ׂשּו
ַאמ ָרפֶּ ל מֶּ לְֶּך ִשנְׁעָ ר ְׁ
(א) וַ יְׁ ִהי בִ ימֵ י ְׁ
ַאדמָ ה וְׁ ֶּש ְׁמאֵ בֶּ ר מֶּ לְֶּך ְׁצבוֹיִ ים ּומֶּ לְֶּך
ִמלְׁ חָ מָ ה אֶּ ת בֶּ ַרע מֶּ לְֶּך ְׁסדֹם וְׁ ֶּאת בִ ְׁר ַשע מֶּ לְֶּך ֲעמ ָֹרה ִשנְָׁאב מֶּ לְֶּך ְׁ
(ח) וַ יֵצֵ א מֶּ לְֶּך ְׁסדֹם
בֶּ לַע ִהיא צֹעַ ר( :ג) כָל אֵ לֶּה חָ בְׁ רּו אֶּ ל עֵ מֶּ ק הַ ִש ִדים הּוא יָם הַ מֶּ לַח:
ַאדמָ ה ּומֶּ לְֶּך ְׁצבוֹיִ ם ּומֶּ לְֶּך בֶּ לַע ִהוא צֹעַ ר וַ יַעַ ְׁרכּו ִא ָתם ִמלְׁ חָ מָ ה בְׁ עֵ מֶּ ק הַ ִש ִדים:
ּומֶּ לְֶּך ֲעמ ָֹרה ּומֶּ לְֶּך ְׁ
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ָארים הֶּ ָרה נָסּו( :יא)
(י) וְׁ עֵ מֶּ ק הַ ִש ִדים בֶּ אֱ רֹת בֶּ אֱ רֹת חֵ מָ ר וַ ָינ ֻסּו מֶּ לְֶּך ְׁסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה וַ יִ פְׁ לּו ָשמָ ה וְׁ הַ נ ְִׁש ִ
וַ יִ ְׁקחּו אֶּ ת כָל ְׁרכֻש ְׁס ֹד ם וַ ֲעמ ָֹרה וְׁ אֶּ ת כָל ָאכְׁ לָם וַ ֵילֵכּו( :יב) וַ יִ ְׁקחּו אֶּ ת לוֹט וְׁ אֶּ ת ְׁרכֻש ֹו בֶּ ן אֲ ִחי ַאבְׁ ָרם
וַ ֵילֵכּו וְׁ הּוא י ֵֹשב בִ ְׁסדֹם:
והוא יושב בסדום  -מי גרם לו זאת ,ישיבתו בסדום( .רש"י)
בראשית פרק יד

ֹשב בְׁ ַשעַ ר ְׁסדֹם ...אותו היום מינוהו שופט עליהם( .רש"י)
(א) וַ ָיבֹאּו ְׁשנֵי הַ מַ לְׁ ָאכִ ים ְׁסדֹמָ ה בָ עֶּ ֶּרב וְׁ לוֹט י ֵ
בראשית פרק יט

ט.

דור הפלגה.

ּודבָ ִרים אֲ חָ ִדים( :ב) וַ יְׁ ִהי בְׁ נ ְָׁסעָ ם ִמ ֶּק ֶּדם וַ יִ ְׁמ ְׁצאּו בִ ְׁקעָ ה בְׁ אֶּ ֶּרץ ִש ְׁנעָ ר
ָארץ ָׂשפָ ה אֶּ חָ ת ְׁ
(א) וַ יְׁ ִהי כָל הָ ֶּ
ֹאמרּו ִאיש אֶּ ל ֵרעֵ הּו הָ בָ ה נִלְׁ בְׁ נָה לְׁ בֵ נִים וְׁ נ ְִׁׂש ְׁרפָ ה לִ ְׁׂש ֵרפָ ה וַ ְׁת ִהי לָהֶּ ם הַ לְׁ בֵ נָה לְׁ ָאבֶּ ן
וַ י ְֵׁשבּו ָשם ( :ג) וַ י ְׁ
ּומגְׁ ָדל וְׁ רֹאש ֹו בַ ָשמַ יִ ם וְׁ ַנע ֲֶּׂשה לָנּו ֵשם פֶּ ן נָפּוץ
ֹאמרּו הָ בָ ה נִבְׁ נֶּה לָנּו עִ יר ִ
וְׁ הַ חֵ מָ ר הָ יָה לָהֶּ ם ַלחֹמֶּ ר( :ד) וַ י ְׁ
ָארץ :אמרו אחת לאלף ותרנ"ו שנים הרקיע מתמוטט כשם שעשה בימי המבול בואו
עַ ל פְׁ נֵי כָל הָ ֶּ
ונעשה לו סמוכות (ב"ר):
בראשית י"א.

י.

בלעם.

ֹלהים כִ י ה ֹולְֵך הּוא
(כא) וַ י ָָקם בִ לְׁ עָ ם בַ ב ֶֹּקר וַ יַחֲ בש אֶּ ת אֲ תֹנ ֹו וַ ֵילְֶּך עִ ם ָׂש ֵרי מוָֹאב( :כב) וַ יִ חַ ר ַאף אֱ ִ
ּושנֵי נְׁעָ ָריו עִ מוֹ( :כג) וַ ֵת ֶּרא הָ ָאתוֹן ֶּאת ַמלְׁ אַ ְך
וַ יִ ְׁתיַצֵ ב מַ לְׁ אַ ְך יְׁ הֹוָ ה בַ ֶּד ֶּרְך לְׁ ָׂשטָ ן ל ֹו וְׁ הּוא ֹרכֵב עַ ל אֲ תֹנ ֹו ְׁ
יְׁ הֹוָ ה נִצָ ב בַ ֶּד ֶּרְך וְׁ חַ ְׁרב ֹו ְׁשלּופָ ה בְׁ יָד ֹו וַ ֵתט הָ ָאתוֹן ִמן הַ ֶּד ֶּרְך וַ ֵתלְֶּך בַ ָש ֶּדה וַ יְַך בִ לְׁ עָ ם אֶּ ת הָ ָאתוֹן לְׁהַ טֹתָ ּה
הַ ָד ֶּרְך( :כד) וַ ַי ֲעמֹד מַ לְׁ אַ ְך יְׁ הֹוָ ה בְׁ ִמ ְׁשעוֹל הַ כְׁ ָר ִמים ג ֵָדר ִמזֶּ ה וְׁ ג ֵָדר ִמזֶּ ה( :כה) וַ ֵת ֶּרא הָ ָאתוֹן אֶּ ת מַ לְׁ אַ ְך
יְׁ הֹוָ ה וַ ִתלָחֵ ץ אֶּ ל הַ ִקיר וַ ִתלְׁחַ ץ אֶּ ת ֶּרגֶּל בִ לְׁ עָ ם אֶּ ל הַ ִקיר וַ יֹסֶּ ף לְׁהַ כֹתָ ּה( :כו) וַ יוֹסֶּ ף מַ לְׁ אַ ְך יְׁ הֹוָ ה עֲבוֹר
ּוׂשמֹאול( :כז) ו ֵַת ֶּרא הָ ָאתוֹן אֶּ ת מַ לְׁ אַ ְך יְׁ הֹוָ ה וַ ִת ְׁרבַ ץ
וַ ַי ֲעמֹד בְׁ מָ קוֹם צָ ר אֲ ֶּשר אֵ ין ֶּד ֶּרְך לִ נְׁטוֹת י ִָמין ְׁ
ַתחַ ת בִ לְׁ עָ ם וַ יִ חַ ר ַאף בִ לְׁ עָ ם וַ יְַך אֶּ ת הָ ָאתוֹן בַ ַמ ֵק ל( :כח) וַ יִ פְׁ ַתח יְׁ הֹוָ ה אֶּ ת פִ י הָ ָאתוֹן וַ תֹאמֶּ ר לְׁ ִבלְׁעָם
יתי לְׁ ָך כִ י ִהכִ יתָ נִי זֶּ ה ָשלש ְׁרגָלִ ים( :כט) וַ יֹאמֶּ ר בִ לְׁ עָ ם לָָאתוֹן כִ י ִה ְׁתעַ לַלְׁ ְׁת בִ י לּו יֶּש חֶּ ֶּרב בְׁ י ִָדי
מֶּ ה עָ ִׂש ִ
כִ י עַ ָתה הֲ ַרגְׁ ִתיְך( :ל) וַ תֹאמֶּ ר הָ ָאתוֹן אֶּ ל בִ לְׁ עָ ם הֲ לוֹא ָאנֹכִ י אֲ תֹ נְָׁך אֲ ֶּשר ָרכַבְׁ ָת עָ לַי מֵ עו ְֹׁדָך עַ ד הַ יוֹם
הוָה
הַ זֶּ ה הַ הַ ְׁסכֵן ִה ְׁס ַכנ ְִׁתי ַלעֲׂשוֹת לְָׁך כֹה וַ יֹאמֶּ ר ֹלא( :לא) וַ יְׁ גַל ְׁיהֹוָ ה אֶּ ת עֵ ינֵי בִ לְׁ עָ ם וַ י ְַׁרא אֶּ ת מַ לְׁ אַ ְך יְׁ ֹ
נִצָ ב בַ ֶּד ֶּרְך וְׁ חַ ְׁרב ֹו ְׁשלֻפָ ה בְׁ יָד ֹו וַ ִיקֹד וַ יִ ְׁש ַתחּו לְׁ אַ פָ יו( :לב) וַ יֹאמֶּ ר אֵ לָיו מַ לְׁ אַ ְך יְׁ הֹוָ ה עַ ל מָ ה ִהכִ יתָ אֶּ ת
אתי לְׁ ָׂשטָ ן כִ י י ַָרט הַ ֶּד ֶּרְך לְׁ נֶּגְׁ ִדי:
אֲ ֹתנְָׁך זֶּ ה ָשלוֹש ְׁרגָלִ ים ִהנֵה ָאנֹכִ י יָצָ ִ
במדבר כ"ב.

יא.

עם ישראל.

מנֶּה
הּודה ִהיא הַ ָשנָה ְׁש ֹ
(א) הַ ָדבָ ר אֲ ֶּשר הָ יָה אֶּ ל יִ ְׁר ְׁמיָהּו מֵ אֵ ת יְׁ הֹוָ ה בַ ָשנָה הָ ע ֲִׂש ִרית לְׁ ִצ ְׁד ִקיָהּו מֶּ לְֶּך יְׁ ָ
עֶּ ְׁׂש ֵרה ָשנָה לִ נְׁבּוכ ְַׁד ֶּראצַ ר( :ב) וְׁ ָאז חֵ יל מֶּ לְֶּך בָ בֶּ ל צָ ִרים עַ ל יְׁ רּושָ לָם וְׁ יִ ְׁר ְׁמיָהּו הַ נָבִ יא הָ יָה ָכלּוא בַ חֲ צַ ר
הּודה לֵאמֹר מַ דּועַ ַא ָתה נִבָ א לֵאמֹר כֹה
הּודה( :ג) אֲ ֶּשר כְׁ לָא ֹו ִצ ְׁד ִקיָהּו מֶּ לְֶּך יְׁ ָ
הַ מַ טָ ָרה אֲ ֶּשר בֵ ית מֶּ לְֶּך יְׁ ָ
ְׁהּודה ֹלא יִמָ ֵלט ִמיַד
ָאמַ ר יְׁ הֹוָ ה ִה ְׁננִי נֹתֵ ן אֶּ ת הָ עִ יר הַ זֹאת בְׁ יַד מֶּ לְֶּך בָ בֶּ ל ּולְׁ כ ָָדּה( :ד) וְׁ ִצ ְׁד ִקיָהּו מֶּ לְֶּך י ָ
הַ כ ְַׁׂש ִדים כִ י ִה ָנתֹן יִ נָתֵ ן בְׁ יַד מֶּ לְֶּך בָ בֶּ ל וְׁ ִדבֶּ ר פִ יו עִ ם פִ יו וְׁ עֵ ינָיו אֶּ ת עֵ ינָיו ִת ְׁראֶּ ינָה( :ה) ּובָ בֶּ ל י ֹולִ ְך אֶּ ת
ִצ ְׁד ִקיָהּו וְׁ ָשם יִ ְׁהיֶּה עַ ד פָ ְׁק ִדי אֹת ֹו נְׁאֻ ם יְׁ הֹוָ ה כִ י ִתלָחֲ מּו אֶּ ת הַ ַכ ְׁׂש ִדים ֹלא תַ ְׁצלִ יחּו:
ירמיהו ל"ב.
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א .אחי יוסף במצרים.
האיתות :אֲ ִחיכֶם אֶ חָ ד יֵָאסֵ ר בְּ בֵ ית ִמ ְּשמַ ְּרכֶם ...וְּ אֶ ת אֲ ִחיכֶם הַ ָקטֹן ָתבִ יאּו אֵ לַי...
תגובה שגויה אפשרית:
תגובת האחים:

ב .יונה בן אמיתי.
האיתות :וַיְּ ִהי סַ עַ ר גָדוֹל בַ יָ ם וְּ הָ אֳ נִ יָ ה ִח ְּשבָ ה לְּ ִה ָשבֵ ר
תגובה שגויה אפשרית:
תגובת יונה

ג .נינוה
ַארבָ עִ ים יוֹם וְּ נִ ינְּ וֵה נ ְֶּהפָ ֶכת
האיתות :עוֹד ְּ
תגובה שגויה אפשרית:
תגובת העם:

ד .רבי עקיבא.
האיתות :ראה את אבן על פי הבאר ,שחקקוה המים.
תגובה שגויה אפשרית:
תגובת רבי עקיבא:

ה .רב הונא.
האיתות :החמיצו לו ארבע מאות חביות יין.
תגובה שגויה אפשרית:
תגובת רב הונא:

ו .ר' איסר זלמן מלצר.
האיתות :החלב גלש.
תגובה שגויה אפשרית:
תגובת ר' איסר זלמן:
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ז .הקשת.
ָארץ וְּ נִ ְּראֲ תָ ה הַ ֶק ֶשת בֶ עָ נָן
האיתות :וְּ הָ יָה בְּ עַ נֲנִ י עָ נָן עַ ל הָ ֶ
תגובה שגויה אפשרית:
התגובה הנדרשת:

ח .לוט.
ישב בִ ְּסדֹם
האיתות :וַיִ ְּקחּו אֶ ת לוֹט וְּ אֶ ת ְּר ֻכשוֹ בֶ ן אֲ ִחי ַאבְּ ָרם וַיֵ לֵכּו וְּ הּוא ֵ
תגובת לוט:
התגובה הנדרשת:
ט .דור הפלגה.
האיתות :בַ חֹדֶ ש הַ ֵשנִ י בְּ ִשבְּ עָ ה עָ ָשר יוֹם ַלחֹדֶ ש בַ יוֹם הַ זֶה נִ בְּ ְּקעּו כָל מַ עְּ יְּ נוֹת ְּתהוֹם ַרבָ ה
וַאֲ רֻ בֹת הַ ָשמַ יִ ם נִ ְּפ ָתחּו
תגובת דור הפלגה:
התגובה הנדרשת:
י .בלעם.
האיתות :ו ֵַתט הָ ָאתוֹן ִמן הַ דֶ ֶרְך ו ֵַתלְֶך בַ ָשדֶ ה ...ו ִַתלְּ חַ ץ אֶ ת ֶרגֶל בִ לְּ עָ ם אֶ ל הַ ִקיר ...ו ִַת ְּרבַ ץ
ַתחַ ת בִ לְּ עָ ם...
תגובת בלעם:
התגובה הנדרשת:
יא .עם ישראל.
הוָה ִהנְּ נִ י נֹתֵ ן אֶ ת הָ עִ יר הַ זֹאת בְּ יַד מֶ לְֶך בָ בֶ ל ּולְּ כ ָָדּה.
האיתות :נבואה  -כֹה ָאמַ ר יְּ ֹ
תגובת העם:
התגובה הנדרשת:
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יד החזקה לרמב"ם  -הלכות תעניות  -פרק א'.
(א) מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור שנאמר
(במדבר י') על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות כלומר כל דבר שייצר לכם כגון בצורת
ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן והריעו:
(ב) ודבר זה מדרכי התשובה הוא שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל
מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב (ירמיהו ה') עונותיכם הטו וגו' וזה הוא שיגרום להם להסיר
הצרה מעליהם:
(ג) אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה
נקרית הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה צרות
אחרות הוא שכתוב בתורה (ויקרא כ"ו) והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי כלומר
כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי:
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