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  ד"בס

  חזון

   נבון.מ' ר

 
  א ישעיהו

 ַמְלֵכי ְיִחְזִקָּיהּו ָאָחז יֹוָתם ֻעִּזָּיהּו ִּביֵמי ִוירּוָׁשָלִם ְיהּוָדה ַעל ָחָזה ֲאֶׁשר ָאמֹוץ ֶבן ְיַׁשְעָיהּו ֲחזֹון) א(
  :ִבי ָּפְׁשעּו ְוֵהם ְורֹוַמְמִּתי ִּגַּדְלִּתי ָּבִנים ִּדֵּבר ְיקָֹוק ִּכי ֶאֶרץ ְוַהֲאִזיִני ָׁשַמִים ִׁשְמעּו) ב: (ְיהּוָדה

  

Hirsch (p.379) – indicates that the matters spoken here are of comprehensive universal importance to the 
history of the whole world. 
 

 ָעֹון ֶּכֶבד ַעם חֵֹטא ּגֹוי הֹוי) ד: (ְתּבֹוָנןִה לֹא ַעִּמי ָיַדע לֹא ִיְׂשָרֵאל ְּבָעָליו ֵאבּוס ַוֲחמֹור קֵֹנהּו ׁשֹור ָיַדע) ג (
  :ָאחֹור ָנזֹרּו ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁש ֶאת ִנֲאצּו ְיקָֹוק ֶאת ָעְזבּו ַמְׁשִחיִתים ָּבִנים ְמֵרִעים ֶזַרע

 

Hirsch (p.382) – The state was indifferent, careless in Torah matters …  
Hirsch (p.382) - A Society weighted down by the heavy social burden of social crimes. 
 

 ְמתֹם ּבֹו ֵאין רֹאׁש ְוַעד ֶרֶגל ִמַּכף) ו: (ַּדָּוי ֵלָבב ְוָכל ָלֳחִלי רֹאׁש ָּכל ָסָרה ּתֹוִסיפּו עֹוד ֻתּכּו ֶמה ַעל) ה (
 ֵאׁש ְׂשֻרפֹות ָעֵריֶכם ְׁשָמָמה ַאְרְצֶכם) ז: (ַּבָּׁשֶמן ָכהֻרְּכ ְולֹא ֻחָּבׁשּו ְולֹא זֹרּו לֹא ְטִרָּיה ּוַמָּכה ְוַחּבּוָרה ֶּפַצע

 ְבָכֶרם ְּכֻסָּכה ִצּיֹון ַבת ְונֹוְתָרה) ח: (ָזִרים ְּכַמְהֵּפַכת ּוְׁשָמָמה אָֹתּה אְֹכִלים ָזִרים ְלֶנְגְּדֶכם ַאְדַמְתֶכם
 ַלֲעמָֹרה ָהִיינּו ִּכְסדֹם ִּכְמָעט ָׂשִריד ָלנּו הֹוִתיר ֹותְצָבא ְיקָֹוק לּוֵלי) ט: (ְנצּוָרה ְּכִעיר ְבִמְקָׁשה ִּכְמלּוָנה
  :ֲעמָֹרה ַעם ֱאלֵֹהינּו ּתֹוַרת ַהֲאִזינּו ְסדֹם ְקִציֵני ְיקָֹוק ְדַבר ִׁשְמעּו) י (ס: ָּדִמינּו

  

  י ה אבות משנה
 סדום מדת זו אומרים ויש בינונית מדה זו שלך ושלך שלי שלי האומר באדם מדות ארבע
  : רשע שלי ושלך שלי שלי חסיד שלך ושלך שלך שלי הארץ עם שלי ושלך שלך שלי

  :ָרָׁשע ִעם ַצִּדיק ִּתְסֶּפה ַהַאף ַוּיֹאַמר ַאְבָרָהם ַוִּיַּגׁש) כג( יח בראשית
  

 ּוְכָבִׂשים ָּפִרים ְוַדם ְמִריִאים ְוֵחֶלב ֵאיִלים עֹלֹות ָׂשַבְעִּתי ְיקָֹוק יֹאַמר ִזְבֵחיֶכם רֹב ִּלי ָלָּמה) יא(
 תֹוִסיפּו לֹא) יג: (ֲחֵצָרי ְרמֹס ִמֶּיְדֶכם זֹאת ִבֵּקׁש ִמי ָּפָני ֵלָראֹות ָתבֹאּו ִּכי) יב: (ָחָפְצִּתי לֹא ְוַעּתּוִדים

 יֶכםָחְדֵׁש) יד: (ַוֲעָצָרה ָאֶון אּוַכל לֹא ִמְקָרא ְקרֹא ְוַׁשָּבת חֶֹדׁש ִלי ִהיא ּתֹוֵעָבה ְקטֶֹרת ָׁשְוא ִמְנַחת ָהִביא
 ִּכי ַּגם ִמֶּכם ֵעיַני ַאְעִלים ַּכֵּפיֶכם ּוְבָפִרְׂשֶכם) טו: (ְנׂשֹא ִנְלֵאיִתי ָלטַֹרח ָעַלי ָהיּו ַנְפִׁשי ָׂשְנָאה ּומֹוֲעֵדיֶכם

 ִחְדלּו ֵעיָני ֶּנֶגדִמ ַמַעְלֵליֶכם רַֹע ָהִסירּו ִהַּזּכּו ַרֲחצּו) טז: (ָמֵלאּו ָּדִמים ְיֵדיֶכם ׁשֵֹמַע ֵאיֶנִּני ְתִפָּלה ַתְרּבּו
 ְוִנָּוְכָחה ָנא ְלכּו) יח (ס: ַאְלָמָנה ִריבּו ָיתֹום ִׁשְפטּו ָחמֹוץ ַאְּׁשרּו ִמְׁשָּפט ִּדְרׁשּו ֵהיֵטב ִלְמדּו) יז: (ָהֵרַע

 ּתֹאבּו ִאם) יט: (ִיְהיּו ֶמרַּכֶּצ ַכּתֹוָלע ַיְאִּדימּו ִאם ַיְלִּבינּו ַּכֶּׁשֶלג ַּכָּׁשִנים ֲחָטֵאיֶכם ִיְהיּו ִאם ְיקָֹוק יֹאַמר
 ֵאיָכה) כא (ס: ִּדֵּבר ְיקָֹוק ִּפי ִּכי ְּתֻאְּכלּו ֶחֶרב ּוְמִריֶתם ְּתָמֲאנּו ְוִאם) כ: (ּתֹאֵכלּו ָהָאֶרץ טּוב ּוְׁשַמְעֶּתם

 ְלִסיִגים ָהָיה ַּכְסֵּפְך) כב: (ְמַרְּצִחים ְוַעָּתה ָּבּה ָיִלין ֶצֶדק ִמְׁשָּפט ְמֵלֲאִתי ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה ְלזֹוָנה ָהְיָתה
 ִיְׁשּפֹטּו לֹא ָיתֹום ַׁשְלמִֹנים ְורֵֹדף ׁשַֹחד אֵֹהב ֻּכּלֹו ַּגָּנִבים ְוַחְבֵרי סֹוְרִרים ָׂשַרִיְך) כג: (ַּבָּמִים ָמהּול ָסְבֵאְך
 ִמָּצַרי ֶאָּנֵחם הֹוי ִיְׂשָרֵאל רֲאִבי ְצָבאֹות ְיקָֹוק ָהָאדֹון ְנֻאם ָלֵכן) כד( פ: ֲאֵליֶהם ָיבֹוא לֹא ַאְלָמָנה ְוִריב

 ְוָאִׁשיָבה) כו: (ְּבִדיָלִיְך ָּכל ְוָאִסיָרה ִסיָגִיְך ַּכּבֹר ְוֶאְצרֹף ָעַלִיְך ָיִדי ְוָאִׁשיָבה) כה: (ֵמאֹוְיָבי ְוִאָּנְקָמה
 ְּבִמְׁשָּפט ִצּיֹון) כז: (ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה ֶּצֶדקַה ִעיר ָלְך ִיָּקֵרא ֵכן ַאֲחֵרי ְּכַבְּתִחָּלה ְויֲֹעַצִיְך ְּכָבִראׁשָֹנה ׁשְֹפַטִיְך
  :   ִּבְצָדָקה ְוָׁשֶביָה ִּתָּפֶדה

  
    ב-תלמוד בבלי מסכת מכות דף כד עמוד א 

ושמעו קול המונה של , ג ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך"וכבר היה ר
מפני מה : אמרו לו. ורבי עקיבא משחק, ו בוכיןוהתחיל, מאה ועשרים מיל] ברחוק[רומי מפלטה 
הללו כושיים שמשתחוים לעצבים : אמרו לו? ואתם מפני מה אתם בוכים: אמר להם? אתה משחק

באש ] עמוד ב[ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף , ומקטרים לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט
שוב . לעושי רצונו על אחת כמה וכמה,  כךומה לעוברי רצונו, לכך אני מצחק: אמר להן? ולא נבכה

, כיון שהגיעו להר הבית. כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם, פעם אחת היו עולין לירושלים
מפני מה אתה : אמרו לו. ע מצחק"התחילו הן בוכין ור, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים

והזר הקרב "+ 'במדבר א: +ב בומקום שכתו, אמרו לו? מפני מה אתם בוכים: אמר להם? מצחק
+ 'ישעיהו ח: +דכתיב, לכך אני מצחק: אמר להן?  ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה"יומת

? וכי מה ענין אוריה אצל זכריה, ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו
זכריה בנבואתו של תלה הכתוב נבואתו של , אלא! אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני

+ 'זכריה ח: +בזכריה כתיב] ',וגו[לכן בגללכם ציון שדה תחרש + 'מיכה ג: +באוריה כתיב, אוריה
 הייתי מתיירא -עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה , עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם

נבואתו של זכריה  בידוע ש- עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה , שלא תתקיים נבואתו של זכריה
  . ניחמתנו, עקיבא! ניחמתנו, עקיבא: בלשון הזה אמרו לו. מתקיימת
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  תקנד חיים אורח ע"שו

 בתורה לקרות ואסור, המטה ותשמיש הסנדל ונעילת וסיכה ברחיצה אסור באב תשעה - א סעיף
' ה פקודי שנאמר משום, ובאגדות בהלכות ובגמרא ובמדרש במשנה ולשנות, וכתובים נביאים
 ובדברים באיוב הוא קורא אבל בו בטלים רבן בית של ותינוקות) ט, יט תהילים (לב משמחי ישרים
  . לדלגם צריך, נחמה פסוקי ביניהם יש ואם; שבירמיה הרעים
  . הרהור י"ע ללמוד שאוסר מי יש -  ג סעיף

  
   תקנה חיים אורח ע"שו

 קטן טלית לובשים אלא, טלית אול, שחרית באב בתשעה תפילין להניח שלא נוהגים  - א סעיף
  . עליהם ומברכים, ותפילין ציצית מניחים ובמנחה; ברכה בלא בגדיו תחת

 
   תקנה סימן ברורה משנה

 ואבנים בעצים חמתו הוא ברוך הקדוש ששפך במה עונך ותם במקדש אש הציתו שאז - ובמנחה) ג(
 דהוא משום תפילין לענין רק ע"כול הוא זה וכל ביום בו באבלינו נחמה להראות כדי א"וי] א"הגר[

  :היום כל מבטלין אין ענויים החמשה כל אבל בעלמא במנהגא דתליא מילתא
  

  ' כלה ה] יד[ה "פרשה ד ד) וילנא(איכה רבה 
 בכילא הוה קרא צריך למימר אלא , " לאסף אלהים באו גוים בנחלתךמזמור) "ט"תהלים ע(כתיב  
אלא משל  למלך שעשה בית חופה לבנו , מזמור לאסףומה אומר ,  לאסףקינה לאסף נהילאסף 

מיד עלה המלך לחופה וקרע את הוילאות ושיבר את  , וסיידה וכיידה וציירה ויצא בנו לתרבות רעה
אמרו לו המלך הפך חופתו של בנו ואת יושב , הקנים ונטל פדגוג שלו איבוב של קנים והיה מזמר

ה "כך אמרו לאסף הקב, בנו ולא שפך חמתו על בנואמר להם מזמר אני  שהפך חופתו של , ומזמר
ה חמתו על העצים ועל  "אמר להם מזמר אני  ששפך הקב, החריב היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר

  .  הדא הוא דכתיב ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה, האבנים ולא שפך חמתו על ישראל
  
   תקנט חיים אורח ע"שו
 ספסליהם על לישב נהגו ועכשיו( מנחה תפלת עד לארץ הכנסת בבית יושבים, ויומו באב תשעה ליל
  . )חצות קודם מעט עד הקינות עם ומאריכין, שחרית כ"מבה שיצאו אחר מיד

  
   תקנב סימן באב תשעה הלכות חיים אורח השולחן ערוך
 במנחה צדק צדקתך אומרים אין וכן מועד דאקרי משום ב"ט בערב במנחה תחנון אומרים אין

 יתהפכו שעוד ת"בהשי מובטחים אנו כי לסימן הוא והעניין כן עצמו ב"בת וגם ב"ט ערב שבת
  : טובים וימים ושמחה למועדים האלה הימים

  
  זוטאמדרש 

חורש  היה חוץ לירושלים יהודי אחד, אמרו אותו היום שנכנסו אויבים לעיר והחריבו בית המקדש

הנח , לפרה מה לך: שמע קול אומר...ארץוראה שהפרה שהיה חורש בה הפילה את עצמה ל, במחרשתו

ותלש את , את בגדיו מיד קרע, שמע האיש. שהיא צועקת על חורבן הבית ועל מקדש שנשרף היום, אותה

... הפרה על רגליה ורקדה ושמחה שעות עמדה' או ג' לאחר ב... ונתן אפר על ראשו ובכה , שערו וצעק

   ....האיש רחץ פניו וקם ושמח הלך לביתו  שמע, שיחשמע קול אומר טעון וחרוש כי בשעה זאת נולד מ

  

  א "חידה

 א שראה ביום תשעה באב אחר הצהרים אנשים ששוטפים את הרצפה"אומרים על הרב חיד
 ל הכיצד אתם עושים כן והרי אחר חצות היום התירו רק לשבת על"וא, ומסיידים את ביתם

 לך ברחוב וראה שתי נשים מצביעותיום אחד הוא ה? ב עדיין אסורים"אבל כל דיני ט, כסא
הדבר סיקרן אותו והוא התקרב אליהם והנה הוא שומע אשה אחת אומרת לחברתה , עליו
". א אמר שלא נסייד ולא ננקה את הבית כי המשיח לא יבא"כי הרב החיד, לא יבא המשיח"

אם זה ההכנה שלכם לקבלת המשיח תמשיכו , א את דבריהם אמר להן"החיד מששמע
  .במנהגכם
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The Torrance Test of Creativity 
To score the Torrance drawing tasks, scholars aren’t looking for the best artist. They are looking for 
ideas—more ideas, original ideas, and elaboration on those ideas. Images also score higher if they 
tell a story, convey emotions, see things from a different angle, and have a sense of motion. Points 

get knocked off for responses that are very common. Sharks are popular—so are hats—perhaps 
because fins and hats feel like a starting point for drawing. On the other hand, details, humor, 

sense of visual perspective are pluses. 
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