
אנו נמצאים בימים המכונים שלושת השבועות - מי"ז בתמוז - היום בו נבקעו חומות ירושלים 

עד תשעה באב- היום בו חרב בית המקדש.

בלימודנו נעסוק בהבנה-

 מדוע בתי המקדש הראשון והשני חרבו? איך אפשר לתקן את החורבן? ומה תפקידנו בתהליך הגאולה?

 

 

"מקדש ראשון מפני מה חרב? - מפני שלושה דברים שהיו בו: עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני, שהיו עוסקים

בתורה ומצוות ובגמילות חסדים, מפני מה חרב? - מפני שהייתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות:

עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים..." 
יומא ט ע"ב

מדוע חרב בי˙ רא˘ון?
מדוע חרב בי˙ ˘ני?

הסיבה שחרב בית המקדש הראשון 

היא שעם ישראל באותה התקופה עבר על 

3 העברות החמורות ביותר,

מהן? _____________________________

לעומת זאת, בבית שני מסופר שעם ישראל היה עוסק 

בתורה ובגמילות חסדים

 אם כן - מדוע חרב הבית? ___________________

"אנשי בית שני היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. 
מפני שנאת חנם שבלבבם חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי

ואפיקורס ובאו ע"י זה לידי שפיכות דמים ולכל הרעות בעולם עד שחרב הבית. 
שהקב"ה ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם

בהליכות עולם ולא בעקמימות אע"פ שהיא לשם שמים, שזה גורם חורבן הבריאה והריסות
ישוב הארץ" 

הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, העמק דבר, פירוש לתורה, פתיחה לספר בראשית

שבוע מקדש

ערב אמהות ובנות

בס"ד



שבוע מקדש

ערב אמהות ובנות

בס"ד

˙נסי לח˘וב על חברה טובה ˘לך-
למה א˙ן חברו˙? מה מחבר בינכן? __________________________________________

איך אפ˘ר למˆוא נ˜ודו˙ זכו˙ אˆל אנ˘ים ˘אנו פחו˙ מ˙חברים אליהם?
_____________________________________________________________________________

"ואם נחרבנו ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חינם,
נשוב להיבנות והעולם עמנו יבנה על ידי אהבת חינם..." 

 
אורות הקודש, חלק ג' עמוד שכג-שכד

אהבת חינם, מהי? 
 

יש אדם שאני אוהבו כי עשה לי טובות רבות. אך יש אהבת חינם לא בגלל הטוב, אלא כמו

ששנאת חינם היא לשוֶנה, כך אהבת חינם היא לדומה. 

אדם אוהב את הדומה לו. אבל הוא באמת שונה! איך אוהב אותו?! 

והתשובה: הוא אינו שונה! הוא דומה מאד! הוא יותר דומה משונה! ככל שתראה את הדומה, יותר תאהב.

זו עבודה שכלית. לראות שהדומה גדול לאין ערוך מהשונה. זו גם עבודה מידתית. כדי לראות את הדומה, צריך

גבורה, כי השונה מרגיז אותי מאוד. צריך לעבוד על עצמו ולהתגבר על הקשיים המפריעים לראות את הדומה

ואז מגיעים לסימפטיה טבעית.
הרב אבינר

כשם שחרב בית המקדש על שנאת חינם, כך ייבנה בית המקדש השלישי בזכות אהבת חינם. החדרת

אהבת חינם היא בניית המקדש בתוככי ליבנו. וכאשר המקדש שבליבנו יעמוד על תילו, תפתח הדרך

לבנייתו המחודשת של בית המקדש השלישי! וכיצד נוכל להגביר את אהבת החינם? ע"י זה שנחפש

את הדומה והמשותף בינינו לבין אחרים. 

ככל שנחפש יותר דמיון - כך נוכל יותר להתקרב ולאהוב גם את מי ששונה מאתנו. 

 מה לדעתכן תפקידינו 

בתהליך העצום של קירוב הגאולה?



"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים 
ובזכותן עתידין להיגאל! 

ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור". 
חז"ל

הגאולה שהולכת ומתגלה לעינינו, 

מתקדמת בכל דור ודור בזכות כל מי שמקבלת על עצמה לדאוג לכלל ישראל. 

בזכות מי שעושה וחיה מתוך אמונה - בתפילה, בחסד, 

ובמציאות היומיומית בתחושה של שליחות למען עם ישראל.

 

ביום יום שלנו אנו נתקלים במעגלים רבים בהם אנו יכולות לתרום ולהשפיע.

בכל גיל ובכל זמן יש לנו אפשרות לבחור לעשות!

 

לפניכן מעגלים שונים שאתן נמצאות בהן - בחברה, במשפחה,

 מלאו בכל מעגל "משימה" שאתן יכולות לפעול בה על מנת להוסיף טוב, לגדול בעצמכן ולהגדיל את העם.

שבוע מקדש

ערב אמהות ובנות

בס"ד

כיבוד הורים-
_________________
__________________
_________________

______________

"והדרת פני זקן"-
סבא וסבתא, שכנה מבוגרת 

_________________
__________________
_________________

______________

אחי ואחיותי-
_________________
__________________
_________________

______________

חברות -
לכיתה/ לשבט

_________________

__________________

_________________

______________

עם ישראל

_________________

__________________

_________________

______________


