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לימוד הורים וילדים

תשעה באב
 //מדוע חרב בית המקדש?
 //מדוע יותר מ 2000-שנה הוא עוד לא נבנה?
 //האם אנחנו יכולים לעשות משהו על מנת לקרבו?

על מה חרבה ירושלים?
קמצא ובר-קמצא:
עשיר גדול היה בירושלים .עשה העשיר סעודה גדולה בביתו והזמין לסעודה זו את כל
חבריו וידידיו וגם את הרבנים והחכמים שבירושלים.
שלח העשיר את שלוחו להזמין לסעודתו את חברו הטוב ,קמצא .הלך השליח בטעות,
במקום להזמין את קמצא ,הזמין את בר-קמצא .השליח לא ידע שהעשיר שונא את
בר -קמצא.
כאשר שמע בר -קמצא שהעשיר מזמין אותו לסעודה ,התפלא ,אך חשב בליבו שאולי
החליט העשיר להשלים איתו ולכן לבש בגדים נאים ,הלך לסעודה וישב בין האורחים.
כאשר בא העשיר לברך את האורחים ,ראה את בר-קמצא .כעס העשיר וצעק על בר
קמצא" :מה אתה עושה פה?! הרי שונא אתה לי ,ולמה באת לסעודתי?!" התבייש בר-
קמצא מאוד ופניו החווירו מצער ומבושה .הבין בר-קמצא שהייתה כאן טעות ,התחנן
בפני העשיר שלא יבייש אותו וייתן לו להישאר בסעודה .הוא אף הציע לשלם לעשיר
את כל מה שיאכל בסעודה ואחר כך הציע לשלם לו את דמי הסעודה כולה ,אך העשיר
סרב וזרק אותו בכעס מהבית.
בר-קמצא לא היה איש סולח ולכן החליט לנקום בעשיר וביתר האנשים שהיו בסעודה
ושתקו ,ולא קמו להגן על כבודו.
מה עשה בר-קמצא?! הלך אל מלך רומי ואמר לו שהיהודים מורדים בו ואינם רוצים
שיהיה מלך עליהם .ביקש המלך הוכחה לדבריו .הציע לו בר-קמצא שישלח קורבן אל
היהודים ,כדי שיקריבו אותו על המזבח .אם יקריבו ,הרי שהיהודים אוהבים את המלך
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ואם לא ירצו להקריבו ,הרי ששונאים הם את המלך .שמע המלך בקול בר-קמצא ושלח
איתו עגל לקורבן .בדרך לירושלים פצע בר-קמצא פצע קטן בשפתיו של העגל ,כדי
שיהיה בו מום ולא יוכלו להקריבו על המזבח.
כאשר בא בר-קמצא לירושלים עם העגל וביקש להקריבו בשביל המלך ,לקחו
היהודים את הקורבן ובדקו אותו ,לראות אם הוא שלם לגמרי ,אך בשפתיו ראו את
המום שעשה בר-קמצא ולכן לא יכלו להקריב את העגל .חזר בר-קמצא אל המלך
וסיפר לו שהיהודים לא רוצים להקריב את העגל.
כעס המלך כעס גדול ,ומיד שלח את טיטוס הרשע עם הרבה חיילים להילחם ביהודים.
מלחמה גדולה הייתה אז בירושלים ,היהודים ניסו בכל כוחם להילחם ברומאים ,אך לא
הצליחו והרומאים התקרבו יותר ויותר לבית המקדש .הרסו הרומאים את כלי המקדש,
לכלכו וטימאו תוך שהם צוחקים ולועגים ליהודים .וכך נחרב בית המקדש ,הקדוש
והיקר לנו כל-כך.
 //מי אשם בכך שבסופו של דבר נחרב בית המקדש?*
 //כיצד הרגיש בר קמצא כאשר העשיר לא היה מוכן שיישאר בסעודתו?*
 //מה ציפה בר קמצא שהיושבים בסעודה יעשו?*
 //האם קרה לכם שהרגשתם דומה להרגשה של בר קמצא? מה עשיתם?*

בט' באב קרה האסון הגדול והנורא ביותר שקרה בתולדות עם ישראל -
נחרב בית המקדש.
כל עמ"י מתאבלים על חורבן בית המקדש .עברו מעל  2000שנה וכולנו עדיין מתאבלים
עליו ומחכים לבניינו .בית המקדש השני נחרב בעוון שנאת חינם ,אילו היינו היום מלאים
באהבת חינם -היה נבנה בית המקדש ולכן כדי לסייע ולזרז את בניין בית המקדש ,אנחנו
צריכים לאהוב ולעזור אחד לשני .אם נסתכל בעין טובה על הסובבים אותנו נוכל להצליח
לאהוב כל אדם.
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מה אני מקבל על עצמי
באהבת חינם?
צדקה

ביקור חולים
איסור לשון הרע

כיבוד הורים
השבת אבדה

הכנסת אורחים

עזרה לקשיש

יום ט' באב הוא יום צום .ביום זה אנחנו כל כך עצובים ,ולכן נוהגים מנהגי אבלות  -בבית
הכנסת יושבים על הרצפה או על כסאות נמוכים ,מתפללים במנגינה עצובה ,לא מברכים
איש את רעהו לשלום ,לא אוכלים או שותים ,לא מתרחצים  -לנטילת ידיים נוטלים רק
את קצות האצבעות ,לא נועלים נעלי עור ולא מושחים את העור בתחליבי גוף או שמנים
כלשהם.

(מסכת תענית דף ל')

“...וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"
ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ּבֶ ֱאמּונָ ה ְשׁלֵ ָמה ּבְ ִב ַיאת ַה ָּמ ִש ַׁיח
וְ ַאף ַעל ִּפי ֶשּׁיִ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה
ִעם ּכָ ל זֶ ה ֲא ַחּכֶ ה ּלֹו ּבְ כָ ל יֹום
ֶשּׁיָ בֹוא
יהי רצון שבקרוב ממש ובימינו אנו נזכה לביאת המשיח ולבניין בית המקדש.
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ואהבת לרעך כמוך
עזרו לרבקה לקיים מצוות ביקור חולים אצל חברתה רחלי,
שנעדרה מהלימודים כבר מספר ימים.

חניכים יקרים! את התשובות על הדף
שלחו עם הוריכם למספר .0549077550
ותוכלו לזכות במשחק קופסה לכל המשפחה!
בהצלחה! צוות עוז.
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