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  בשם ה' אל עולם 

  

 

  ָחָרבִמְּפֵני ָמה   ִמְקָּדׁש ֵׁשִני ָחָרב...ִמְקָּדׁש ִראׁשֹון ִמְּפֵני ָמה 
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ָׁשה ְּדָבִרים ֶׁשָהיּו ּבוֹ  ?ָחָרבִמְקָּדׁש ִראׁשֹון ִמְּפֵני ָמה  ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים... ִּגּלּוי ֲעָריֹות   ,ֲעָריֹות ִּגּלּויוְ  ,ֲעבֹוָדה ָזָרה :ִמְּפֵני ְׁש

 ַוֹּיאֶמר ְיהָוה, ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון, ַוֵּתַלְכָנה ְנטּויֹות ָּגרֹון, ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים;  ִּדְכִתיב: 

    (ישעיה ג, טז). ָטֹפף ֵּתַלְכָנה, ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנהָהלֹו וְ 

  .ֶׁשָהיּו ְמַהְּלכֹות ֲאֻרָּכה ְּבַצד ְקָצָרה – ַיַען ִּכי ָגְבהּו ְּבנֹות ִצּיֹון 

  .ֶׁשָהיּו ְמַהְּלכֹות ְּבקֹוָמה ְזקּוָפה – ְנטּויֹות ָּגרֹון  ַוֵּתַלְכָנה

   .]ומרמזן [ ֲהוֹו ָמְלָין ּכֹוֲחָלא ֵעיֵניֶהן ּדַ  –  ּוְמַׂשְּקרֹות ֵעיָנִים

  . ֶׁשָהיּו ְמַהְּלכֹות ָעֵקב ְּבַצד ּגּוָדל –  ָהלֹו ְוָטֹפף ֵּתַלְכָנה

    ]:ְּדֵבי ַרִּבי ַאֵמי[ ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק – ּוְבַרְגֵליֶהם ְּתַעַּכְסָנה 

  ְמַלֵּמד שמטילות מור וֲאַפְרְסמֹון במנעליהן ומהלכות ְּבׁשּוֵקי ְירּוָׁשַלִים  

ֵיֶצר ָהָרע כארס   ִיְׂשָרֵאל, ּבֹוֲעטֹות ַּבַּקְרַקע ּוַמִּתיזֹות ֲעֵליֶהם ומכניסות ָּבֶהן   של עכנה [ס"א:ְוֵכיָון שמגיעות ֵאֶצל ָּבחּוֵרי 

   ...כאש בנעורת]

  ?ִמְקָּדׁש ֵׁשִני ֶׁשָהיּו עֹוְסִקין ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ִמְּפֵני ָמה ֶחֶרב

ׁש ֲעֵברֹות ֲעבֹוָדה ָזָרה ִּגּלּוי ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ָּדִמים  .ִמְּפֵני ֶׁשָהְיָתה ּבֹו שנאת ִחָּנם   ...ְלַלְּמָד ֶׁשְּׁשקּוָלה שנאת ִחָּנם ְּכֶנֶגד ָׁש

  

  ֲאָתא ַרָּבה ַּבר ַּבר ַחָּנה ְיַהב ֵליּה ְיָדא   .ֵריׁש ָלִקיׁש ֱהֵוי סחי ְּבַיְרְּדָנא

    – ' ֶּדֶלת ִהיא, ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז-חֹוָמה ִהיא, ִנְבֶנה ָעֶליָה ִטיַרת ָּכֶסף; ְוִאם ִאם'סנינא ְלכּו ִּדְכִתיב:  !: ֱאָלָהאָאַמר לוֹ 

  . ַּכֶּכֶסף ֶׁשֵאין ָרָקב ׁשֹוֵלט ּבוֹ  נמשלתם ,ִאם ֲעִׂשיֶתם ַעְצְמֶכם כחומה ועליתם ֻּכְּלֶכם ִּביֵמי ֶעְזָרא

  ....ֲאַמר עּוָּלא: ססמגור? ַמאי ֶאֶרז. נמשלתם ָּכֶאֶרז שהרקב ׁשֹוֵלט ּבוֹ  ,ַעְכָׁשו שעליתם כדלתות

א ָלא ֲהָוה ַׁשְרָיא ְׁשִכיָנה ְּבִמְקָּדׁש ֵׁשִני  ִּכי ֲאָתא ְלַקֵּמיּה ְּדַרִּבי יֹוָחָנן ֲאַמר ֵליּה: ָלאו ַהְינּו ַטֲעָמא ִאי ַנֵמי ַסִּליקּו ֻּכְּלהּו ִּביֵמי ֶעְזרָ 

ִהים ְלֶיֶפת, ְוִיְׁשֹּכן ְּבָאֳהֵלי'ִּדְכִתיב:  ִהים ְלֶיֶפתַאף ַעל ַּגב ד –' ֵׁשם ַיְפְּת ֱא   . ֵׁשם ְּבָאֳהֵליֵאין ַהְּׁשִכיָנה ׁשֹוָרה ֵאָּלא  ,ַיְפְּת ֱא
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  .וכן בשיני . מצאנו שלא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדים עבודה זרה ומגלים עריות ושופכי דמים

  

  .רבי יוחנן בר תורתא אמר מצאנו שלא חרבה שילה אלא שהיו מבזים את המועדות ומחללין את הקדשים

  .זרה ומגלי עריות ושופכין דמים ה מצאנו שלא חרב הבית בראשונה אלא שהיו עובדי עבוד
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אלא שהיו    –  וכל ווסת טובה היתה בהן  ת,אבל בשיני מכירין אנו אותם שהיו יגיעין בתורה וזהירין במצות ובמעשרו

ושפיכות    ת היא שנאת חנם שהיא שקולה כנגד ע"ז וגילוי עריו  הוקש  .אוהבין את הממון ושונאין אילו לאילו שנאת חנם

  . דמים
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  ַרִּבי ְנֶחְמָיה אֹוֵמר:   – ַּתְנָיא

  ַּבֲעוֹון שנאת ִחָּנם ְמִריָבה ַרָּבה ְּבתֹו ֵּביתֹו ֶׁשָּלָאָדם  

  ְוִאְׁשּתֹו ַמֶּפֶלת ְנָפִלים  

  ּוָבָניו ּוְבנֹוָתיו ֶׁשָּלָאָדם ֵמִתים ְּכֶׁשֵהן ְקַטִּנים.  

  

  רש"י:

  ושונאו. ,שלא ראה בו דבר עבירה שיהא מותר לשנאותו -שנאת חנם 
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    :ִּכְדַתְנָיא

   .'ַעד ַיֲעֹבר ַעם זּו ָקִניתָ  , ַעד ַיֲעֹבר ַעְּמ יי'

   ;זֹו ִּביָאה ִראׁשֹוָנה ,'ַעד ַיֲעֹבר ַעְּמ יי"

    .זֹו ִּביָאה ְׁשִנָּיה , 'ַעד ַיֲעֹבר ַעם זּו ָקִניתָ '

    :ִמָּכאן ָאְמרּו ֲחָכִמים

  ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ֵלָעׂשֹות ָלֶהם ֵנס ִּביֵמי ֶעְזָרא   ְראּוִים

  ְּכֶדֶר ֶׁשַּנֲעָׂשה ָלֶהם ִּביֵמי ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון  

  . ם ַהֵחְטארַ ּגָ ֵאָּלא ׁשֶ 

  

 : רש"י 

 שבאו בימי יהושע.  -ביאה ראשונה 

 כשעלו מגלות בבל בימי עזרא.  -ביאה שנייה 

 לבוא ביד רמה. -להם נס   ראויים היו ליעשות

וכל ימי מלכי פרס נשתעבדו להם, לכורש ולאחשורוש ולדריוש    .ולא הלכו אלא ברשות כורש -אלא שגרם החטא 

  האחרון. 


