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 משל למה הדבר דומה?

בנה לו ארמון חדש. והיה הארמון מפואר ומיוחד במינו. משנשלמה העבודה, שמח המלך למלך ש

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. 

את הכרוז, נבהלו מאד. והלא יתמו אוצרות המלך! אמרו זאת למלך, ואף  מששמעו יועצי המלך

ביום חנוכת הבית, כשיבואו כל אנשי   -המלך הודה בטעותו, אולם מה יעשה? יעץ לו אחד משריו 

הממלכה ליטול מאוצרות המלך, ימצאו לפניהם, בכניסה לארמון, "לונה פארק" ענק, מלא פתויים 

כנס לארמון, עד רדת החשכה. וכך היה. לונה פארק ענק נבנה בחצר ואטרקציות, וכך ישכחו לה

הארמון, ובהגיע היום המיוחל החלו ההמון נוהרים אל הארמון. בראותם את המתקנים הנוצצים 

עומד וצופה מחלונו  -ואת כל הדוכנים היפים, שכחו את מטרת בואם, והחלו להשתעשע. והמלך 

בהבלים. והנה מבחין המלך, כי בין ההמון מתהלך גם על האנשים השוטים, המכלים את זמנם 

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 

יד. האבן פגעה ברגלו של החבר. והחבר האחרים? לקח המלך אבן קטנה וידה אותה לכוונו של היד

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, 

צצה האבן, אלא שאז ראה  הפעם פגעה האבן בידו והמכה גם כאבה מעט. הידיד הסתכל שוב מנין

כבר  -כי מתקיימת הגרלת ענק בצד השני של המתחם ורץ לשם כדי לקנות כרטיס הגרלה. והמלך 

ח המלך אבן גדולה ויידה אותה קקצת לחוץ, עוד מעט יערוב היום וידידו עדין לא לקח מאומה. ל

 . צחוהישר אל מצחו של חברו. הפעם כבר כאבה המכה מאד ואפילו דם החל לזוב ממ
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 אחי יוסף במצרים. .א

ֶאת ֲאִחיֶכם ַהָקֹטן ָתִביאּו ֵאַלי... האיתות: ֶכם... וְּ ַמרְּ ֵבית ִמשְּ  ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר בְּ

  תגובה שגויה אפשרית: 

   תגובת האחים:

 

 יונה בן אמיתי.   .ב

ִהָשֵבר האיתות: ָבה לְּ ָהֳאִנָיה ִחשְּ ִהי ַסַער ָגדוֹל ַבָים וְּ  ַויְּ

  אפשרית:תגובה שגויה 

  תגובת יונה: 

 

 נינוה .ג

ָפֶכת: האיתות ֵוה ֶנהְּ ִנינְּ ָבִעים יוֹם וְּ  עוֹד ַארְּ

  תגובה שגויה אפשרית:

  תגובת העם: 

 

 רבי עקיבא.  .ד

 ראה אבן על פי הבאר, שחקקוה המים. האיתות:

  תגובה שגויה אפשרית:

  תגובת רבי עקיבא: 

 

 רב הונא.  .ה

 ין.החמיצו לו ארבע מאות חביות י האיתות:

  תגובה שגויה אפשרית:

  תגובת רב הונא: 

 

 ר' איסר זלמן מלצר.  .ו

 החלב גלש.: האיתות

  תגובה שגויה אפשרית:

  תגובת ר' איסר זלמן: 

 

 הקשת.  .ז

ֲאָתה ַהֶקֶשת ֶבָעָנן: האיתות ִנרְּ ַענֲִני ָעָנן ַעל ָהָאֶרץ וְּ ָהָיה בְּ  וְּ

  תגובה שגויה אפשרית:

  התגובה הנדרשת: 
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 לוט.  .ח

ֹדם: תותהאי הּוא יֵשב ִבסְּ ָרם ַוֵיֵלכּו וְּ ֻכשוֹ ֶבן ֲאִחי ַאבְּ ֶאת רְּ חּו ֶאת לוֹט וְּ  ַוִיקְּ

  תגובת לוט:

   התגובה הנדרשת:

 

 דור הפלגה.  .ט

הוֹם ַרָבה  האיתות: נוֹת תְּ יְּ עּו ָכל ַמעְּ קְּ ָעה ָעָשר יוֹם ַלֹחֶדש ַביוֹם ַהֶזה ִנבְּ ִשבְּ ַבֹחֶדש ַהֵשִני בְּ

ָתחּוַואֲ   ֻרֹבת ַהָשַמִים ִנפְּ

  תגובת דור הפלגה: 

  התגובה הנדרשת:

 

 בלעם.  .י

ַבץ : האיתות ָעם ֶאל ַהִקיר... ַוִתרְּ ַחץ ֶאת ֶרֶגל ִבלְּ ַוֵתט ָהָאתוֹן ִמן ַהֶדֶרְך ַוֵתֶלְך ַבָשֶדה... ַוִתלְּ

ָעם...  ַתַחת ִבלְּ

  תגובת בלעם:

  התגובה הנדרשת:

 

 עם ישראל. .יא

ָכָדּה. -נבואה  ת:האיתו ַיד ֶמֶלְך ָבֶבל ּולְּ ִני ֹנֵתן ֶאת ָהִעיר ַהֹזאת בְּ ֹהָוה ִהנְּ  ֹכה ָאַמר יְּ

  תגובת העם:

  התגובה הנדרשת: 

 

 

 פרק א'. -הלכות תעניות  -יד החזקה לרמב"ם 

הצר )א( מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא על הצבור שנאמר )במדבר י'( על 

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 

 ום להם להסיר הצרה מעליהם:להן ככתוב )ירמיהו ה'( עונותיכם הטו וגו' וזה הוא שיגר

)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( 

כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי  והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי כלומר

 אוסיף לכם חמת אותו קרי:
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 על מה עשה

 נספח

 אחי יוסף במצרים. .א

יּו  ִליִשי ֹזאת ֲעׂשּו ִוחְׁ ם יֹוֵסף ַביֹום ַהשְׁ ר ֲאֵלהֶּ ת ָיִמים: )יח( ַוֹיאמֶּ לשֶּ ָמר שְׁ ל ִמשְׁ ֱאֹסף ֹאָתם אֶּ ת )יז( ַויֶּ אֶּ

ר  ָהֱאֹלִהים ֲאִני ָיֵרא: בֶּ כּו ָהִביאּו שֶּ ם לְׁ ַאתֶּ ם וְׁ כֶּ ַמרְׁ ֵבית ִמשְׁ ָחד ֵיָאֵסר בְׁ ם אֶּ ם ֲאִחיכֶּ )יט( ִאם ֵכִנים ַאתֶּ

ֹלא ָתמּותּו ַוַיֲעׂשּו ֵכן: )כא(  ם וְׁ ֵריכֶּ נּו ִדבְׁ ֵיָאמְׁ ם ַהָקֹטן ָתִביאּו ֵאַלי וְׁ ת ֲאִחיכֶּ אֶּ ם: )כ( וְׁ ַרֲעבֹון ָבֵתיכֶּ

ל ָאִחיו אֲ  רּו ִאיש אֶּ ֹלא ַוֹיאמְׁ ַחנֲנֹו ֵאֵלינּו וְׁ ִהתְׁ שֹו בְׁ ר ָרִאינּו ָצַרת ַנפְׁ נּו ַעל ָאִחינּו ֲאשֶּ ָבל ֲאֵשִמים ֲאַנחְׁ

ם ֵלאֹמר ַא ִתי ֲאֵליכֶּ אּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר ֲהלֹוא ָאַמרְׁ נּו ַעל ֵכן ָבָאה ֵאֵלינּו ַהָצָרה ַהֹזאת: )כב( ַוַיַען רְׁ ל ָשָמעְׁ

מַ  ֹלא שְׁ לֶּד וְׁ אּו ַביֶּ טְׁ חֶּ ָרש:  תֶּ ַגם ָדמֹו ִהֵנה ִנדְׁ ם וְׁ תֶּ  עְׁ

 בראשית, מ"ב.

 

 יונה בן אמיתי.   .ב

ִהָשֵבר: )ה( ַוִיירְׁ  ָבה לְׁ ָהֳאִנָיה ִחשְׁ ִהי ַסַער ָגדֹול ַבָים וְׁ ל ַהָים ַויְׁ דֹוָלה אֶּ אּו ַהַמָלִחים )ד( ַויֹהָוה ֵהִטיל רּוַח גְׁ

ל ֱאֹלָהיו ַוָיִטלּו  ֲעקּו ִאיש אֶּ ֵתי ַוִיזְׁ כְׁ ל ַירְׁ יֹוָנה ָיַרד אֶּ ם וְׁ ָהֵקל ֵמֲעֵליהֶּ ל ַהָים לְׁ ר ָבֳאִנָיה אֶּ ת ַהֵכִלים ֲאשֶּ אֶּ

ל ֱאֹלהֶּ  ָרא אֶּ ָדם קּום קְׁ ָך ִנרְׁ ר לֹו ַמה לְׁ ַרב ֵאָליו ַרב ַהֹחֵבל ַוֹיאמֶּ ַכב ַוֵיָרַדם: )ו( ַוִיקְׁ ִפיָנה ַוִישְׁ יָך אּוַלי ַהסְׁ

ַעֵשת ָהֱאֹלִהים ָלנּו ִמי ָהָרָעה  ִיתְׁ לְׁ שֶּ ָעה בְׁ ֵנדְׁ ַנִפיָלה גֹוָרלֹות וְׁ כּו וְׁ ל ֵרֵעהּו לְׁ רּו ִאיש אֶּ ֹלא ֹנאֵבד: )ז( ַוֹיאמְׁ וְׁ

ר לְׁ  רּו ֵאָליו ַהִגיָדה ָנא ָלנּו ַבֲאשֶּ ִמי ָהָרָעה ַהֹזאת ַהֹזאת ָלנּו ַוַיִפלּו גֹוָרלֹות ַוִיֹפל ַהגֹוָרל ַעל יֹוָנה: )ח( ַוֹיאמְׁ

ת יְׁ לָ  אֶּ ִרי ָאֹנִכי וְׁ ם ִעבְׁ ר ֲאֵליהֶּ ה ַעם ָאָתה: )ט( ַוֹיאמֶּ ֵאי ִמזֶּ ָך וְׁ צֶּ ָך ּוֵמַאִין ָתבֹוא ָמה ַארְׁ תְׁ ַלאכְׁ ֹהָוה נּו ַמה מְׁ

דֹוָלה ַויֹ  ָאה גְׁ אּו ָהֲאָנִשים ִירְׁ ת ַהַיָבָשה: )י( ַוִיירְׁ אֶּ ת ַהָים וְׁ ר ָעָׂשה אֶּ רּו ֱאֹלֵהי ַהָשַמִים ֲאִני ָיֵרא ֲאשֶּ אמְׁ

רּו אֵ  ם: )יא( ַוֹיאמְׁ ֹהָוה הּוא ֹבֵרַח ִכי ִהִגיד ָלהֶּ ֵני יְׁ עּו ָהֲאָנִשים ִכי ִמִלפְׁ ָליו ַמה ֵאָליו ַמה ֹזאת ָעִׂשיָת ִכי ָידְׁ

ם ָׂשאּוִני ַוהֲ  ר ֲאֵליהֶּ ֹסֵער: )יב( ַוֹיאמֶּ ֹתק ַהָים ֵמָעֵלינּו ִכי ַהָים הֹוֵלְך וְׁ ִישְׁ ה ָלְך וְׁ ל ַהָים ַנֲעׂשֶּ ִטילִֻני אֶּ

ם:   ה ֲעֵליכֶּ ִלי ַהַסַער ַהָגדֹול ַהזֶּ שֶּ ם ִכי יֹוֵדַע ָאִני ִכי בְׁ ֹתק ַהָים ֵמֲעֵליכֶּ ִישְׁ  וְׁ

 יונה א'.

 

 נינוה .ג

ָפכֶּ  ֵוה נֶּהְׁ ִנינְׁ ָבִעים יֹום וְׁ ָרא ַוֹיאַמר עֹוד ַארְׁ ָחד ַוִיקְׁ ל יֹוָנה ָלבֹוא ָבִעיר ַמֲהַלְך יֹום אֶּ ת: )ה( ַוַיֲאִמינּו )ד( ַוָיחֶּ

ל ַטָנם: )ו( ַוִיַגע ַהָדָבר אֶּ ַעד קְׁ דֹוָלם וְׁ שּו ַׂשִקים ִמגְׁ בְׁ אּו צֹום ַוִילְׁ רְׁ ֵוה ֵבאֹלִהים ַוִיקְׁ ֵשי ִנינְׁ ֵוה  ַאנְׁ לְֶּך ִנינְׁ מֶּ

ר: )ז( וַ  ב ַעל ָהֵאפֶּ ַכס ַׂשק ַוֵישֶּ תֹו ֵמָעָליו ַויְׁ אֹו ַוַיֲעֵבר ַאַדרְׁ לְֶּך ַוָיָקם ִמִכסְׁ ֵוה ִמַטַעם ַהמֶּ ִנינְׁ ר בְׁ ֵעק ַוֹיאמֶּ ַיזְׁ

ִיתְׁ  תּו: )ח( וְׁ עּו ּוַמִים ַאל ִישְׁ אּוָמה ַאל ִירְׁ ֲעמּו מְׁ ַהֹצאן ַאל ִיטְׁ ֵהָמה ַהָבָקר וְׁ ַהבְׁ ֹדָליו ֵלאֹמר ָהָאָדם וְׁ ַכסּו ּוגְׁ

ָישֻ  ָקה וְׁ ָחזְׁ ל ֱאֹלִהים בְׁ אּו אֶּ רְׁ ִיקְׁ ֵהָמה וְׁ ַהבְׁ ר ַׂשִקים ָהָאָדם וְׁ ָחָמס ֲאשֶּ כֹו ָהָרָעה ּוִמן הֶּ בּו ִאיש ִמַדרְׁ

ת  א ָהֱאֹלִהים אֶּ ֹלא ֹנאֵבד: )י( ַוַירְׁ ָשב ֵמֲחרֹון ַאפֹו וְׁ ִנַחם ָהֱאֹלִהים וְׁ ם: )ט( ִמי יֹוֵדַע ָישּוב וְׁ ַכֵפיהֶּ בְׁ

ם ָהֱאֹלִהים ַעל ָהָרָעה אֲ  ָכם ָהָרָעה ַוִיָנחֶּ ם ִכי ָשבּו ִמַדרְׁ ֹלא ָעָׂשה:  ַמֲעֵׂשיהֶּ ם וְׁ ר ַלֲעׂשֹות ָלהֶּ ר ִדבֶּ  שֶּ

 יונה ד'.
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 רב הונא.  .ד

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 

קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא? אמר להו: אי איכא מאן בעינייכו? אמרו ליה: מי חשיד 

לימא. אמרו ליה: הכי שמיע לן דלא יהיב מר שבישא לאריסיה. אמר להו: מי  -דשמיע עלי מלתא 

קא שביק לי מידי מיניה? הא קא גניב ליה כוליה! אמרו ליה: היינו דאמרי אינשי: בתר גנבא גנוב, 

א עלי דיהיבנא ליה. איכא דאמרי: הדר חלא והוה חמרא; ואיכא וטעמא טעים. אמר להו: קבילנ

 דאמרי: אייקר חלא ואיזדבן בדמי דחמרא.

רב הונא החמיצו לו ארבע מאות חביות יין, הלך לרב יהודה אחיו של רב סלא חסידא  תרגום:

ולחכמים, ויש אומרים שהלך לרב אדא בר אהבה ולחכמים, לשאלם על הסיבה שבגללה החמיצו 

חביות היין. אמרו לו: תפשפש במעשיך. אמר להם: וכי אני חשוד בעניכם לעבור על דברי לו 

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 

ולכן החמיץ היין היוצא מן הגפן(. אמר להם: איני נותן לו, כיון שהוא גונב ממני בזמורות הגפן, )

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.  

 נמכר החומץ במכיר יין.ויש אומרים, שחזר החומץ להיות יין, ויש אומרים, ש
 ברכות ה' ע"ב.

 

 רבי עקיבא.  .ה

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 

עקיבא דן קל וחומר בעצמו מה רך פסל את הקשה אי אתה קורא אבנים שחקו מים. מיד היה רבי 

דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם. מיד חזר ללמוד 

 תורה.  

 אבות דרבי נתן פרק שישי.

 

 הקשת.  .ז

ֹל ֹלא ִיָכֵרת ָכל ָבָׂשר עֹוד ִמֵמי ַהַמבּול וְׁ ם וְׁ כֶּ ִריִתי ִאתְׁ ת בְׁ ַשֵחת )יא( ַוֲהִקֹמִתי אֶּ יֶּה עֹוד ַמבּול לְׁ א ִיהְׁ

ר  ש ַחָיה ֲאשֶּ ם ּוֵבין ָכל נֶּפֶּ ר ֲאִני ֹנֵתן ֵביִני ּוֵביֵניכֶּ ִרית ֲאשֶּ ר ֱאֹלִהים ֹזאת אֹות ַהבְׁ ץ: )יב( ַוֹיאמֶּ ָהָארֶּ

ִרית ֵביִני ּובֵ  אֹות בְׁ ָתה לְׁ ָהיְׁ ָעָנן וְׁ ִתי ָנַתִתי בֶּ ת ַקשְׁ ֹדֹרת עֹוָלם: )יג( אֶּ ם לְׁ כֶּ ַענֲִני ִאתְׁ ָהָיה בְׁ ץ: )יד( וְׁ ין ָהָארֶּ

ם ּוֵבין ָכל נֶּפֶּ  ר ֵביִני ּוֵביֵניכֶּ ִריִתי ֲאשֶּ ת בְׁ ִתי אֶּ ָזַכרְׁ ָעָנן: )טו( וְׁ ת בֶּ שֶּ ֲאָתה ַהקֶּ ִנרְׁ ץ וְׁ ָכל ָעָנן ַעל ָהָארֶּ ש ַחָיה בְׁ

הָ  ַשֵחת ָכל ָבָׂשר: )טז( וְׁ ַמבּול לְׁ יֶּה עֹוד ַהַמִים לְׁ ֹלא ִיהְׁ ִרית ָבָׂשר וְׁ ֹכר בְׁ ִאיִתיָה ִלזְׁ ָעָנן ּורְׁ ת בֶּ שֶּ ָתה ַהקֶּ יְׁ

ל ֹנַח ֹזאת אֹות ר ֱאֹלִהים אֶּ ץ: )יז( ַוֹיאמֶּ ר ַעל ָהָארֶּ ָכל ָבָׂשר ֲאשֶּ ש ַחָיה בְׁ  עֹוָלם ֵבין ֱאֹלִהים ּוֵבין ָכל נֶּפֶּ

ץ:  ר ַעל ָהָארֶּ ר ֲהִקֹמִתי ֵביִני ּוֵבין ָכל ָבָׂשר ֲאשֶּ ִרית ֲאשֶּ   ַהבְׁ
 בראשית ט'.

 

 לוט.  .ח

לְֶּך גֹוִים ָעל מֶּ ִתדְׁ לְֶּך ֵעיָלם וְׁ ר מֶּ ָלֹעמֶּ ָדרְׁ ָלָסר כְׁ לְֶּך אֶּ יֹוְך מֶּ ָער ַארְׁ ְך ִשנְׁ לֶּ ל מֶּ ָרפֶּ ִהי ִביֵמי ַאמְׁ : )ב( ָעׂשּו )א( ַויְׁ

אֵ  מְׁ שֶּ ָמה וְׁ ְך ַאדְׁ לֶּ ָאב מֶּ לְֶּך ֲעֹמָרה ִשנְׁ ַשע מֶּ ת ִברְׁ אֶּ ֹדם וְׁ לְֶּך סְׁ ַרע מֶּ ת בֶּ ָחָמה אֶּ ְךִמלְׁ לֶּ ר מֶּ לְֶּך  בֶּ בֹוִיים ּומֶּ צְׁ

ַלח:  ק ַהִשִדים הּוא ָים ַהמֶּ ל ֵעמֶּ רּו אֶּ ַלע ִהיא ֹצַער: )ג( ָכל ֵאלֶּה ָחבְׁ ֹדם   בֶּ לְֶּך סְׁ )ח( ַוֵיֵצא מֶּ

לְֶּך ָמה ּומֶּ לְֶּך ַאדְׁ לְֶּך ֲעֹמָרה ּומֶּ ק ַהִשִדים: ּומֶּ ֵעמֶּ ָחָמה בְׁ כּו ִאָתם ִמלְׁ ַלע ִהוא ֹצַער ַוַיַערְׁ לְֶּך בֶּ בֹוִים ּומֶּ  צְׁ
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ָרה  ָאִרים הֶּ ַהִנשְׁ לּו ָשָמה וְׁ ֹדם ַוֲעֹמָרה ַוִיפְׁ לְֶּך סְׁ ֱאֹרת ֵחָמר ַוָינֻסּו מֶּ ֱאֹרת בֶּ ק ַהִשִדים בֶּ ֵעמֶּ ָנסּו: )יא( )י( וְׁ

דֹ  ֻכש סְׁ ת ָכל רְׁ חּו אֶּ ָרם ַוִיקְׁ ן ֲאִחי ַאבְׁ ֻכשֹו בֶּ ת רְׁ אֶּ ת לֹוט וְׁ חּו אֶּ ָלם ַוֵיֵלכּו: )יב( ַוִיקְׁ ת ָכל ָאכְׁ אֶּ ם ַוֲעֹמָרה וְׁ

ֹדם:      הּוא ֹיֵשב ִבסְׁ  ַוֵיֵלכּו וְׁ

 . )רש"י(מי גרם לו זאת, ישיבתו בסדום  -והוא יושב בסדום 
 בראשית פרק יד 

 

ֹדמָ  ָאִכים סְׁ ֵני ַהַמלְׁ ֹדם)א( ַוָיֹבאּו שְׁ ַשַער סְׁ לֹוט ֹיֵשב בְׁ ב וְׁ רֶּ  . )רש"י(אותו היום מינוהו שופט עליהם ...ה ָבעֶּ

 בראשית פרק יט 

 

 דור הפלגה.  .ט

ץ ִשנְׁ  רֶּ אֶּ ָעה בְׁ אּו ִבקְׁ צְׁ ם ַוִימְׁ דֶּ ָעם ִמקֶּ ָנסְׁ ִהי בְׁ ָבִרים ֲאָחִדים: )ב( ַויְׁ ָחת ּודְׁ ץ ָׂשָפה אֶּ ִהי ָכל ָהָארֶּ ָער )א( ַויְׁ

בּו ָשם: ) ן ַוֵישְׁ ָאבֶּ ֵבָנה לְׁ ם ַהלְׁ ִהי ָלהֶּ ֵרָפה ַותְׁ ָפה ִלׂשְׁ רְׁ ִנׂשְׁ ֵבִנים וְׁ ָנה לְׁ בְׁ ל ֵרֵעהּו ָהָבה ִנלְׁ רּו ִאיש אֶּ ג( ַוֹיאמְׁ

ה ָלנּו שֵ  ַנֲעׂשֶּ ֹראשֹו ַבָשַמִים וְׁ ָדל וְׁ נֶּה ָלנּו ִעיר ּוִמגְׁ רּו ָהָבה ִנבְׁ ר: )ד( ַוֹיאמְׁ ם ַלֹחמֶּ ַהֵחָמר ָהָיה ָלהֶּ ן ָנפּווְׁ ץ ם פֶּ

ץ:   אמרו אחת לאלף ותרנ"ו שנים הרקיע מתמוטט כשם שעשה בימי המבול בואו  ֵני ָכל ָהָארֶּ ַעל פְׁ

 ונעשה לו סמוכות )ב"ר(:  

 בראשית י"א.

 

 בלעם.  .י

ת ֲאֹתנֹו ַוֵילְֶּך ִעם ָׂשֵרי מֹוָאב: )כב( ַוִיַחר ַאף ֱאֹלִהים ִכי הוֹ  ר ַוַיֲחבש אֶּ ָעם ַבֹבקֶּ ֵלְך הּוא )כא( ַוָיָקם ִבלְׁ

א ָהָאת ָעָריו ִעמֹו: )כג( ַוֵתרֶּ ֵני נְׁ הּוא ֹרֵכב ַעל ֲאֹתנֹו ּושְׁ ָׂשָטן לֹו וְׁ ְך לְׁ רֶּ ֹהָוה ַבדֶּ ַאְך יְׁ ַיֵצב ַמלְׁ ַאְך ַוִיתְׁ ת ַמלְׁ ֹון אֶּ

ְך ַוֵתלְֶּך ַבשָ  רֶּ ָידֹו ַוֵתט ָהָאתֹון ִמן ַהדֶּ לּוָפה בְׁ בֹו שְׁ ַחרְׁ ְך וְׁ רֶּ ֹהָוה ִנָצב ַבדֶּ ַהֹטָתּה יְׁ ת ָהָאתֹון לְׁ ָעם אֶּ ה ַוַיְך ִבלְׁ דֶּ

ת א ָהָאתֹון אֶּ ה: )כה( ַוֵתרֶּ ָגֵדר ִמזֶּ ה וְׁ ָרִמים ָגֵדר ִמזֶּ עֹול ַהכְׁ ִמשְׁ ֹהָוה בְׁ ַאְך יְׁ ְך: )כד( ַוַיֲעֹמד ַמלְׁ ַאְך  ַהָדרֶּ ַמלְׁ

ל ַהִקיר וַ  ָעם אֶּ ל ִבלְׁ גֶּ ת רֶּ ַחץ אֶּ ל ַהִקיר ַוִתלְׁ ֹהָוה ַוִתָלֵחץ אֶּ ֹהָוה ֲעבֹור יְׁ ַאְך יְׁ ף ַמלְׁ ַהֹכָתּה: )כו( ַויֹוסֶּ ף לְׁ ֹיסֶּ

בַ  ֹהָוה ַוִתרְׁ ַאְך יְׁ ת ַמלְׁ א ָהָאתֹון אֶּ ֹמאול: )כז( ַוֵתרֶּ טֹות ָיִמין ּוׂשְׁ ְך ִלנְׁ רֶּ ר ֵאין דֶּ ָמקֹום ָצר ֲאשֶּ ץ ַוַיֲעֹמד בְׁ

ת ָהָאתֹון ַבַמֵק  ָעם ַוַיְך אֶּ ָעם ַוִיַחר ַאף ִבלְׁ ָעם ַתַחת ִבלְׁ ִבלְׁ ר לְׁ ת ִפי ָהָאתֹון ַוֹתאמֶּ ֹהָוה אֶּ ַתח יְׁ ל: )כח( ַוִיפְׁ

תְׁ ִבי לּו יֶּש חֶּ  ַעַללְׁ ָעם ָלָאתֹון ִכי ִהתְׁ ר ִבלְׁ ָגִלים: )כט( ַוֹיאמֶּ ה ָשלש רְׁ ָך ִכי ִהִכיָתִני זֶּ ה ָעִׂשיִתי לְׁ ָיִדי מֶּ ב בְׁ רֶּ

ר ָהָאתֹון אֶּ  ִתיְך: )ל( ַוֹתאמֶּ ָך ַעד ַהיֹום ִכי ַעָתה ֲהַרגְׁ ָת ָעַלי ֵמעֹודְׁ ר ָרַכבְׁ ָך ֲאשֶּ ָעם ֲהלֹוא ָאֹנִכי ֲאֹתנְׁ ל ִבלְׁ

אַ  ת ַמלְׁ א אֶּ ָעם ַוַירְׁ ת ֵעיֵני ִבלְׁ ֹהָוה אֶּ ַגל יְׁ ר ֹלא: )לא( ַויְׁ ָך ֹכה ַוֹיאמֶּ ִתי ַלֲעׂשֹות לְׁ ַכנְׁ ֵכן ִהסְׁ ה ַהַהסְׁ ֹהָוה ַהזֶּ ְך יְׁ

לָֻפה  בֹו שְׁ ַחרְׁ ְך וְׁ רֶּ ת ִנָצב ַבדֶּ ֹהָוה ַעל ָמה ִהִכיָת אֶּ ַאְך יְׁ ר ֵאָליו ַמלְׁ ַאָפיו: )לב( ַוֹיאמֶּ ַתחּו לְׁ ָידֹו ַוִיֹקד ַוִישְׁ בְׁ

ִדי:   גְׁ נֶּ ְך לְׁ רֶּ ָׂשָטן ִכי ָיַרט ַהדֶּ ָגִלים ִהֵנה ָאֹנִכי ָיָצאִתי לְׁ ה ָשלֹוש רְׁ ָך זֶּ  ֲאֹתנְׁ

 במדבר כ"ב.

 

 עם ישראל. .יא

ל  ר ָהָיה אֶּ ֹהָוה ַבָשָנה)א( ַהָדָבר ֲאשֶּ ָיהּו ֵמֵאת יְׁ מְׁ ֹמנֶּה  ִירְׁ הּוָדה ִהיא ַהָשָנה שְׁ לְֶּך יְׁ ִקָיהּו מֶּ ִצדְׁ ָהֲעִׂשִרית לְׁ

ָיהּו ַהָנִביא ָהָיה ָכלּוא  מְׁ ִירְׁ רּוָשָלם וְׁ ל ָצִרים ַעל יְׁ לְֶּך ָבבֶּ ָאז ֵחיל מֶּ אַצר: )ב( וְׁ רֶּ בּוַכדְׁ ֵרה ָשָנה ִלנְׁ ׂשְׁ ַבֲחַצר עֶּ

ר הּוָדה ֵלאֹמר ַמדּוַע ַאָתה ִנָבא ֵלאֹמר ֹכה  ַהַמָטָרה ֲאשֶּ לְֶּך יְׁ ִקָיהּו מֶּ ָלאֹו ִצדְׁ ר כְׁ הּוָדה: )ג( ֲאשֶּ לְֶּך יְׁ ֵבית מֶּ

הּוָדה ֹלא ִיָמלֵ  לְֶּך יְׁ ִקָיהּו מֶּ ִצדְׁ ָכָדּה: )ד( וְׁ ל ּולְׁ לְֶּך ָבבֶּ ַיד מֶּ ת ָהִעיר ַהֹזאת בְׁ ִני ֹנֵתן אֶּ ֹהָוה ִהנְׁ ט ִמַיד ָאַמר יְׁ

ל יוֹ ַהַכׂשְׁ  יָנה: )ה( ּוָבבֶּ אֶּ ת ֵעיָניו ִתרְׁ ֵעיָניו אֶּ ר ִפיו ִעם ִפיו וְׁ ִדבֶּ ל וְׁ לְֶּך ָבבֶּ ַיד מֶּ ת ִדים ִכי ִהָנֹתן ִיָנֵתן בְׁ ִלְך אֶּ

ִליחּו: ִדים ֹלא ַתצְׁ ת ַהַכׂשְׁ ֹהָוה ִכי ִתָלֲחמּו אֶּ ֻאם יְׁ ִדי ֹאתֹו נְׁ יֶּה ַעד ָפקְׁ ָשם ִיהְׁ ִקָיהּו וְׁ  ִצדְׁ

 ב.ירמיהו ל"
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 אחי יוסף במצרים. .א

ֶאת ֲאִחיֶכם ַהָקֹטן ָתִביאּו ֵאַלי... האיתות: ֶכם... וְּ ַמרְּ ֵבית ִמשְּ  ֲאִחיֶכם ֶאָחד ֵיָאֵסר בְּ

  תגובה שגויה אפשרית:

תגובת האחים: 

 

 יונה בן אמיתי.   .ב

ָהֳאִנָיה ִחשְּ  האיתות: ִהי ַסַער ָגדוֹל ַבָים וְּ ִהָשֵברַויְּ  ָבה לְּ

  תגובה שגויה אפשרית:

תגובת יונה

 

 נינוה .ג

ָפֶכת: האיתות ֵוה ֶנהְּ ִנינְּ ָבִעים יוֹם וְּ  עוֹד ַארְּ

  אפשרית: תגובה שגויה

  תגובת העם: 

 

 רבי עקיבא.  .ד

 ראה את אבן על פי הבאר, שחקקוה המים. האיתות:

  תגובה שגויה אפשרית:

תגובת רבי עקיבא: 

 

 

 רב הונא.  .ה

 החמיצו לו ארבע מאות חביות יין. האיתות:

  תגובה שגויה אפשרית:

תגובת רב הונא: 

 

 ר' איסר זלמן מלצר.  .ו

 החלב גלש.: האיתות

  תגובה שגויה אפשרית:

 תגובת ר' איסר זלמן: 
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 הקשת.  .ז

ֲאָתה ַהֶקֶשת ֶבָעָנן :האיתות ִנרְּ ַענֲִני ָעָנן ַעל ָהָאֶרץ וְּ ָהָיה בְּ  וְּ

  תגובה שגויה אפשרית:

 התגובה הנדרשת: 

 

 לוט.  .ח

כֻ : האיתות ֶאת רְּ חּו ֶאת לוֹט וְּ ֹדםַוִיקְּ הּוא יֵשב ִבסְּ ָרם ַוֵיֵלכּו וְּ  שוֹ ֶבן ֲאִחי ַאבְּ

  תגובת לוט:

  התגובה הנדרשת:

 

 דור הפלגה.  .ט

הוֹם ַרָבה  האיתות: נוֹת תְּ יְּ עּו ָכל ַמעְּ קְּ ָעה ָעָשר יוֹם ַלֹחֶדש ַביוֹם ַהֶזה ִנבְּ ִשבְּ ַבֹחֶדש ַהֵשִני בְּ

ָתחּו  ַוֲאֻרֹבת ַהָשַמִים ִנפְּ

דור הפלגה:  תגובת

  התגובה הנדרשת:

 

 בלעם.  .י

ַבץ : האיתות ָעם ֶאל ַהִקיר... ַוִתרְּ ַחץ ֶאת ֶרֶגל ִבלְּ ַוֵתט ָהָאתוֹן ִמן ַהֶדֶרְך ַוֵתֶלְך ַבָשֶדה... ַוִתלְּ

ָעם...  ַתַחת ִבלְּ

   :תגובת בלעם

  התגובה הנדרשת:

 

 עם ישראל. .יא

ָכָדּה. -נבואה  האיתות: ַיד ֶמֶלְך ָבֶבל ּולְּ ִני ֹנֵתן ֶאת ָהִעיר ַהֹזאת בְּ ֹהָוה ִהנְּ  ֹכה ָאַמר יְּ

 תגובת העם: 

  התגובה הנדרשת: 
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 פרק א'. -הלכות תעניות  -יד החזקה לרמב"ם 

)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 

 והריעו:ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן 

)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:

זו נקרה )ג( אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה 

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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