
מרבים 

ב"אהבת חינם"

גם בבידוד

קורונה אב תש"פקורונה אב תש"פ

בס"ד



יצירה

הלכות בית הבחירה לרמב"ם:

בס"ד

[ו] ְועֹוִׂשין ַּבִּמְקָּדׁש ִׁשְבָעה ֵּכִלים: ִמְזֵּבַח ָלעֹוָלה כך מכונה לעתים מזבח זה

בתורה (שמות ל,כח ועוד) ְוִלְׁשָאר ַהָּקְרָּבנֹות, ְוֶכֶבׁש ֶׁשעֹוִלין ּבֹו

ַלִּמְזֵּבַח עלייה משופעת שממנה עלו לגג המזבח, ּוְמקֹומֹו ִלְפֵני ָהאּוָלם

ָמׁשּו ַלָּדרֹום המזבח והכבש עמדו בעזרה ממזרח לאולם בצד הדרומי

שלה (עיין לקמן ה,יד-טז)., ְוִכּיֹור ְוַכּנֹו בסיס לכיור ְלַקֵּדׁש ִמֶּמּנּו ַהֹּכֲהִנים

ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ַלֲעבֹוָדה לרחוץ במים את ידיהם ורגליהם לפני תחילת

העבודה (ראה הלכות ביאת מקדש ה,א)., ּוְמקֹומֹו ֵּבין ָהאּוָלם ְוַלִּמְזֵּבַח

ָמׁשּו ַלָּדרֹום, ֶׁשהּוא ְׂשֹמאל ַהִּנְכָנס ַלִּמְקָּדׁש שהנכנס למקדש נכנס ממזרח

למערב ּוִמְזֵּבַח ַלְּקֹטֶרת, ּוְמנֹוָרה, ְוֻׁשְלָחן, ּוְׁשָלְׁשָּתן ְּבתֹו ַהֹּקֶדׁש ִלְפֵני ֹקֶדׁש

ַהֳּקָדִׁשים בשליש הפנימי של הקודש.

סימניה- צבעו להנאתכם



סיפור ברוח הימים

בס"ד

צדיק אחד לן בביתו של מוסלמי.בלילה הקיץ

המוסלמי ולאוזנֹו הגיעה בכייה כבּושה. ירד

ממיטתו וראה:הצדיק יושב על הקרקע סמוך

למפתן, חלוץ-נעליים כאבל, נר דולק לפניו

ועיניו זולגות דמעות.נבהל המוסלמי וכל

הלילה נדדה שנתו.למחרת ניגש באימה ופחד

אל הצדיק ושאל:- רבי, מה קרה לך שישבת

על הקרקע בלילה ובכית?החזיר לו הצדיק:-

על שריפת בית-המקדש בכיתי.- אוי לי! –

נשתתף המוסלמי בצערֹו של אורחֹו ושאל: -

רבי, היכן היה בית-המקדש?- בירושלים

עיר-הקודש.- ומתי נשרף?- לפני אלפיים

שנה.נעשּו עיניו של המוסלמי תמהות מאוד

ואמר:- לפני אלפיים שנה? ואני חשבתי: מן

השריפה אתה בא...



מרבים באהבת חינם 

בס"ד

לשמור על האחים הקטנים שלא

צמים ולספר להם על קמצא ובר

קמצא

לחשוב ביחד איך לקדם את

הגאולה

אם בעזרת ה' ביהמ"ק נבנה הים-

להכין עם האכים עוגות לחג



לימוד לתשעת הימים

בס"ד

בציפיה לבניין אריאל!!

תהילים- לא לשכוח להגיד את

התהילים היומי:)

האם בית המקדש יבנה השבוע?הרב חגי לונדיןהאם בית המקדש יבנה ביום חמישי

הקרוב?האם הקורונה תיעלם במוצאי תשעה באב?האם הבעיות החברתיות,

הבטחוניות והכלכליות שלנו יפתרו בימים הקרובים?התשובה היא שאלו אינן

השאלות הרלוונטיות; השאלה הרלוונטית היא *מה  נעשה השבוע כדי לקדם את

השאיפות הללו?* שאדם מגיע לשמים, מלמדים אותנו חז"ל, שואלים אותו "ציפית

לישועה?" ומוסיפים המפרשים "בימיך". ניתן להבין זאת בפשטות כצפייה לישועה

מיידית בימינו, אולם ניתן להבין "ב-ימיך" - *באמצעות ימיך!* כלומר השאלה היא

האם לקחנו את "הימים שלנו" - את המשאבים הנפשיים שלנו - ורתמנו אותם

לקידום הגאולה. זו גם משמעותם העמוקה של דברי הרמב"ם: "אני מאמין באמונה

שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא" - אני מאמין

ומחכה שבכל יום יבוא *עוד קצת משיח.* כל תפילה, כל דמעה, כל מעשה טוב בימים

הללו -  מוסיפים עוד אבן לבניין בית המקדש בלב שלנו; מביאים עוד טיפה של

משיחיות לעולמנו; מסלקים עוד קצת את הקורונה מחיינו - וזה מה שחשוב.המגיפה

תעלם לבסוף; הכלכלה תפרח; המשיח הממשי יופיע; השלום יגיע; עוד נשוב לגוש

קטיף; וגם בית המקדש השלישי יעמוד על תילו.בינתיים אנו נעשה את שלנו -

והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו.הרע יעבור. הטוב יתגבר. בעזרת ה'


