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פרשת ואתחנן - שבת נחמו

בית המקדש למעלה מן הטבע

הניסים שבבית המקדש

מכיון שאנו נמצאים בערב שבת נחמו, ובקרוב ממש נזכה 
לביאת גואל צדק במהרה דידן, וממילא נזכה גם להתגלות 

על טבעית סדר ההנהגה שהיה בבית המקדש.

 במסכת אבות )פרק ה' מ"ה( עשרה ניסים נעשו לאבותינו 
בבית המקדש: א', לא הפילה אשה את עוברה מריח בשר 
הקודש השרוף שהיה חריף וקשה לה. ב', ולא הסריח בשר 
הקודש מעולם. ג', ולא נראה זבוב בבית המטבחיים. ד', ולא 
גשמים  כבו  ולא  ה',  הכפורים.  ביום  גדול  לכהן  קרי  אירע 
אש על עצי המערכה מעל גבי המזבח. ו', ולא נצחה הרוח 
ולא נמצא פסול בעומר  ז',  את עמוד העשן של הקטורת. 
המוקרב בפסח ובשתי הלחם מחג השבועות ובלחם הפנים. 
ח', היו ישראל עומדים צפופים בבית המקדש ומשתחוים 
רווחים, שנעשה המקום מרווח בדרך נס. ט', ולא הזיק נחש 
אמר  ולא  י',  מעולם.  בירושלים  שהיו  הרגל  לעולי  ועקרב 
אדם לחבירו צר לי המקום שאלין בירושלים אף שהיה עם 

רב בירושלים אלו עשרת הניסים שהיו בבית המקדש.

ההנהגה במקדש היתה למעלה מן הטבע

בהך  מ"ד(  פ"ה  )אבות  היעב"ץ  רבינו  שכתב  מה  נא  וראה 
שם  וביאר  המקדש,  בבית  לאבותינו  נעשו  ניסים  דעשרה 
וז"ל, כי קודם חטאו של אדם הראשון לא היה שום קלקול 
בעולם ובחטאו הכל נתקלקל כי השי"ת ברא העולם שיהיה 
משועבד לתורה ולכן בביהמ"ק שהיתה השכינה שורה שם 
למה יארע שום קלקול כי הקלקולים אינם כמנהגו של עולם 
כי השי"ת עשהו ישר שנאמר "והנה טוב מאוד" ובבחינה זו 
כל הניסים הנזכרים בתורה אינם אלא טבע ואם נקראו ניסים 
לפי שנגזר בחטאו של אדה"ר היות העולם על הענין אשר 
הוא עומד היום עד יבוא מורה צדק והיום אשר בו יהיה ד' 
אחד ושמו אחד אז יהיה הכל בשמחה ובשלימות "וגר זאב 
עם כבש", "כי אשיב את שבות הארץ כבראשונה אמר ד", 
והנשאר בציון והנותר בירושלים מזמן התחיה ואילך קדוש 
יאמר לו, כמו שהיה אדה"ר קודם החטא, ולכן הענינים אשר 
במקדש לא היו נוהגים מנהג הטבעי אשר הוא עכשיו אלא 
כאשר בתחילה, ולזה לא הסריח בשר הקדש באור פני מלך 
חיים כי עמך מקור חיים, ובהיות עיקר השכינה בתחתונים 
תחזור  מטבעו,  העולם  נשתנה  נסתלקה,  הפסד,  שם  אין 
עמוד  וזה  לעושהו,  וידמה  לטבעו  העולם  יחזור  השכינה, 
גדול להאמין כל מה שאמרו הנביאים, ע"ש. הרי שבמקום 
החיים  ובאור  הטבע,  מן  למעלה  היתה  ההנהגה  המקדש 
הק' בכמה מקומות כתב דבית המקדש היה בבחינת ארץ 

עליונה, וכבחינת העולם קודם חטא הקדמון.

הנס במנורה שדלקה ללא שהכניסו שמן

בבית  ניסים  עוד הרבה  כידוע שהיו  הניסים  מלבד עשרה 
ובתנחומא  מביאה,  )כ"א(  ביומא  שהגמ'  וכמו  המקדש 
משמש  הייתי  אני  הכהנים,  סגן  חנינא  א"ר  תצוה  פרשת 
בבית המקדש, ומעשה ניסים היה במנורה, משהיו מדליקים 
אותה מראש השנה, לא היתה מתכבה עד שנה אחרת, ופעם 
אחת לא עשו הזיתים שמן, התחילו הכהנים לבכות, ואמר 
ומצאתי  המקדש  בבית  הייתי  אני  הכהנים,  סגן  חנינא  ר' 
השנה  ימות  כל  דליקה  שהיתה  ממה  יותר  דליקה  מנורה 
ראה מעשה ניסים, לכך נאמר כתית למאור, ולא למנחות, 
ולמה, כך אמר הקב"ה פעם אחת בשנה יהיו מדליקים את 

המנורה, ובמאמר מופלא זה יש כמה קושיות.

הרי אסור להנות ממעשה ניסים ולא הוי מן המותר

הקושיא הראשונה היא דהרי כידוע דאסור ליהנות ממעשה 
ניסים, ואם כן הרי יש כאן חסרון מצד דמן המותר לישראל, 
דהיינו מה שאסור להדיוט, גורם גם איסור למצוה, וכמו עור 
בהמה טמאה דנפסל לתפילין משום דהרי אסור באכילה 
ולא הוי מן המותר לישראל, והמקור לאיסור הנאה ממעשה 
ניסים, הוא בגמ' תענית )כד.( מעשה באליעזר איש ברתותא 
שכאשר היו רואים אותו גבאי צדקה היו מתחבאים ממנו, 
יום אחד הלך  נותן לצדקה,  משום שכל מה שהיה לו היה 
לשוק לקנות נדוניא לבתו, ראוהו גבאי צדקה וברחו ממנו 
משביע  אני  להם  ואמר  אחריהם,  רץ  הוא  אמנם  כרגיל, 
אתכם שתגידו לי במה אתם עוסקים, א"ל בנדוניה של יתום 
ויתומה, א"ל אליעזר העבודה )לשון שבועה( שהם קודמים 
לבתי, לקח כל מה שהיה לו ונתן להם, נשאר אצלו זוז אחד, 
הלך וקנה חיטים ואסיק שדייה באוצר, הלכה אשתו ומצאה 
שכל האוצר מלא בחיטים, ואליעזר איש ברתותא לא רצה 
לאדם  ואסור  הוא,  ניסים  דמעשה  משום  ופירש"י  להנות 
להנות ממעשה ניסים, כדאמר שם לעיל ואם עושים לו נס 
מנכין לו מזכויותיו, ועל כל פנים מכיון שאסור ליהנות א"כ 
)והיינו דזה לא קשה על עצם  לא הוי מן המותר לישראל 
הדלקת המנורה באופן ניסי דהרי מצות לאו ליהנות ניתנו 

רק משום מן המותר(.

ובמקראי קודש חנוכה )סי' ז' סק"ב( כתב דהאיסור ליהנות 
האדם,  לצורך  נס  שנעשה  במה  רק  שייך  ניסים  ממעשה 
אבל לא בנס שנעשה לצורך גבוה, עוד כתב ע"פ מה שכתב 
החיד"א בנחל קדומים )פרשת בשלח( שהקשה איך אכלו 
דהא  ותירץ  ניסים,  מעשה  היה  הלא  המן,  את  ישראל  בני 
דאסור ליהנות ממעשה ניסים דווקא יחיד, משום דמנכים 

לו מזכיותיו, אבל בציבור דאין מנכים שפיר מותר ליהנות.



ג

פרשת ואתחנן - שבת נחמו

האיך נהנו הכהנים מפירות הזהב שנטע שלמה

בשעה  אושעיא  א"ר  איתא  ע"ב(  )כ"א  יומא  בגמ'  והנה 
שבנה שלמה ביהמ"ק נטע בו כל מיני מגדים של זהב והיו 
נושרין,  בהם  מנשבת  וכשהרוח  בזמנם,  פירותיהן  מוציאין 
י"א(  פ"ג,  )שיה"ש  ובמדרש  יבש,  להיכל  אויבים  וכשנכנסו 
והראשונים  יבשו,  בהיכל  צלם  מנשה  דמשהעמיד  איתא 
ציינו להירושלמי )יומא פ"ד ה"ג( דשלמה נטע בבית ראשון 
גפן של זהב, והיתה מוציאה פירות בכל שנה, והוא הנקרא 
בתפארת  והקשה  דוגמתו,  עשו  שני  ובבית  פרוים,  זהב 
מזה  לאכול  לכהנים  מותר  היה  דאיך  פ"ג(  )תמיד  ישראל 
הא אין נהנין ממעשה ניסים, אלא כיון דהויא לרבים ליכא 
איסור ליהנות ממעשה ניסים, כיון דאין מנכים מזכויתיהם, 

אך להנ"ל ניחא.

האיך נהנו מפירות הזהב הא הוי גידולי הקדש

אילנות  של  מהפירות  הכהנים  פרנסת  שהיה  בזה  ואמנם 
הזהב, הקשה האור שמח )בהשמטות להלכות מעילה פ"ה( 
דלמאן דאמר מועלין בגידולין, איך נתפרנסו הכהנים מהן, 
תו  נס,  ידי  על  היה  גידולן  כיון שעיקר  לא קשה  זה  אמנם 
לא חשיב גידוליהן, וכמו שהובא בפירוש רד"ק בכד השמן 
ע"ש.  במעשר  הנס  ידי  על  הניתוסף  חייב  דאינו  דאליהו 
אמנם הקשה דלמה לא נאמר דזכה בהן היכל להקדש מדין 
חצר, ואם תאמר שנפדו כמו קדשי בדק הבית, מאי פרנסה 
לכהנים איכא, ואי משום דחיללו שוה מנה על שוה פרוטה, 
ומניח  אסור  לכתחילה  אבל  בדיעבד,  רבנן  דאמור  אימור 

בצ"ע קצת.

האם בית המקדש זכה בפירות הזהב

בו  זכה  הפקר  שהוי  דמה  שמח  האור  שהקשה  מה  והנה 
על  )חנוכה(,  חיים  הדברי  שהקשה  מה  לכך  יצוין  ההיכל, 
הנס שנעשה לשמן להדליק שמונה ימים ובאמת לא היה 
להדליק  במנורה  שנתנו  מכיון  אחד,  יום  רק  להדליק  ראוי 
ולא ידעו שנעשה בו נס מהנשאר ונעשה בו נס הוא עפ״י דין 
הפקר, כמבואר בב''ק דדבר שעשה להתבער אם נשאר הוי 
הפקר, והנה שיטת רמב״ן ז''ל )ב''ב ע''ט ע״א( דחצר הקדש 
יאוש  גבי  ר''פ מרובה  ב''ק  )ועײן במלחמות  זוכה להקדש' 
ושינוי רשות דהוי הקדש בלא בעלים'(, וא''כ איך היו יכולים 
ציבור  להיות משל  צריך  היה  הא השמן  במנורה,  להדליק 
דוקא כמבואר ויקחו אליך משלהם, אבל בדבר הקדש אין 
בנס,  הנשאר  בשמן  הדליקו  איך  וא''כ  בו,  יוצאים  הציבור 

הלא זה השמן הנשאר לא הױ משל ציבור.

אלא דבספר נחלי אפרסמון כתב על פי מה שכתב בספר 
לזה  שאמרו  מה  א',  ניסים,  עניני  כמה  דיש  מרדכי  תכלת 

שעושין לו נס מנכין אותו מזכויותיו. ב', ועוד אמרו בשבת 
נ''ד( אױ לזה שנשתנה לו סדרי בראשית, דהנס שהוא  )דף 
כמ״ש  הטבע,  לפני  שתתבטל  זוכה  הוא  מכולן  למעלה 
הטבע  האלוקים  צלם  בו  שיש  מי  כי  ט״ו,  שער  העקידה 
ג״כ עולם  נתבטל לנגדו, דכמו שנברא עולם הטבע, נברא 
הניסים שהוא טבע שני, ואם האדם זוכה מתנהג עם הטבע 
השני שהוא עולם הניסי. וא״כ בזה מתורץ מעשה ראובן עם 
ידע  לפי שראובן  הנס,  על  וסמך  לבור  אותו  יוסף שהוריד 
שלימות יוסף שינצל מצד הטבע השני ולא נחשב בגדר נס 

כלל.

דדבר  דאמרינן  דהא  חיים,  הדברי  קושיית  מיישב  זה  ולפי 
שנעשה על ידי נס הוי הפקר, הוא היכי שנעשה נס לאדם 
שאינו אדם המעלה, א''כ הנס אינו בגדר טבע שני, א''כ הוי 
בגדר  נס לאדם שהוא  נעשה  בגדר הפקר, אבל אם  שפיר 
הטבע השני, שמתבטל הטבע לפניו, זה אינו בגדר הפקר, 
כמו אם נתבטל הטבע לפניו ונתרבה ע''י ברכה ונס, זה אינו 
בגדר הפקר, כי כן הטבע השני מתחײב שיתרבה הדבר עד 
בלי די ואין כאן הפקר, ודו"ק מינה גם לקושית האור שמח.

בבית המקדש הנס כטבע

ונחזור לקושיא דאסור להנות ממעשה ניסים, דכבר מילתנו 
אמורה לעיל מהיעב"ץ וכן הוא במהר"ל, דמה שראינו דבבית 
המקדש היו הרבה ניסים, מוכיח דשם היתה ההנהגה מעל 
דרך הטבע כמו שכתבו בספה"ק, ואם כן יש לומר דמכיון 
דבבית המקדש הוי נס כמו הטבע, תו לא שייך בזה אסור 
ליהנות ממעשה ניסים, הגם דלהדיוט בכה"ג הוי שפיר נס 
ויהא אסור ליהנות בו, אבל משו"ה עדיין לא הוי פסול מצד 
החסרון דמן המותר בפיך, דמן המותר בפיך שייך לומר רק 
כשלהדיוט ולגבוה הוי באופן אחד, כמו עור בהמה טמאה 
הוי  דלהדיוט  כאן  אבל  לזה,  כדומה  וכל  שמים  למלאכת 
אין  טבע,  בבחינת  הוי  המקדש  בבית  ואילו  נס,  בהגדרת 

חסרון זה דמן המותר.

ובסגנון זה מצאנו במעשה דרבי חנינא בן דוסא שאמר מי 
שאמר לשמן וידליק יאמר לחומץ וידליק, והרי שם היה נר 
שבת דלהנאת אורה הוא צריך, והאיך נהנה ממעשה ניסים, 
שהכיר  דרחב"ד  כתב  חנוכה(  )מערכת  צדיק  דהפרי  אלא 
שהכל מהשי"ת שחונן, לא היה אצלו שייכות למעשה ניסים 
כלל, שזה רק מי שמורגל בטבע כמונו, וכשרואה דבר היוצא 
מהטבע הוא נס כמו אצלינו שנראה מה ששמן דולק הוא 
בטבע, ושידליק חומץ הוא נס, משא"כ רחב"ד הכיר מפורש 
שהכל מהשי"ת ומה שהשמן דולק הוא ג"כ בנס ממעשה 
וידלוק והכל אחד, בו לא שייך  השי"ת, והוא יאמר לחומץ 

אסור ליהנות ממעשה ניסים, יעו"ש.
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הרי צריך מעשה הדלקה

הכהנים  סגן  חנינא  רבי  מאמר  על  שיש  השניה  והקושיא 
הגר"ח  והקשה  השנה,  כל  בנס  המנורה  שדלקה  הוא, 
)הובאו  זצ"ל  אמת  האמרי  אדמו"ר  את  זצ"ל  מבריסק 
הדברים בקובץ הבאר שנה ח' סי' כ"ה( דהא מצוה להדליק 
ולהיטיב את הנרות בכל יום, ותירץ לו ע"ז האדמו"ר מגור 
ע"פ הא דאיתא בביצה )דף כב.( הנותן שמן בנר חייב משום 
מבעיר, והמסתפק ממנו חייב משום מכבה, וכן פסק השו"ע 
בהלכות שבת )סי' רפה סעיף א'( אם כן היה יכול להוסיף 
טיפה אחת בכל לילה לקיים מצות הדלקה וגם נעשה נס 

שהיה דולק כל הלילה מאותה טיפה.

האם הוספת שמן הוי כמעשה הדלקה

דהוא  כל  שמן  שבהוספת  אמת  האמרי  של  חידוש  והאי 
אולם  המנורה,  הדלקת  לענין  ממש  הדלקה  כמעשה  הוי 
חיים  )עי' מקראי קודש חנוכה ומשמרת  כבר הקשו כמה 
להגרח"פ שיינברג זצ"ל( מדברי הרא"ש שבת )פרק ב' סי' 
ז'( דאיתא שם דכיון דהדלקה עושה מצוה צריך שיהא כדי 
הוסיף  ואח"כ  הדליק  ואם  הדלקה,  קודם  בנר  שמן  שיעור 
שמן עד כדי שיעור לא יצא ידי חובתו, ולדברי האמרי אמת 
הוספת השמן היא גופא הדלקה וכאלו הדליקו עכשיו, ולמה 
לא יצא בה, וליכא למימר שדינו של הרא"ש הוא דוקא באין 
מקודם  שהיה  מה  בצירוף  ורק  בפנ"ע  השיעור  בהוספה 
יש כאן השיעור, דאז לא יצא בהוספת השמן דגם בזה אין 
כיון  יצא בה  השיעור, דלא עדיף מהדלקה הראשונה דלא 
שיעור  כדי  היה  בהוספה  אם  אבל  כשיעור,  בה  היה  דלא 
כהדלקה,  הוי  דהוספה  בהוספה,  יוצא  באמת  עצמו  בפני 
דמדברי האחרונים שכתבו דבכה"ג אין עצה אלא לכבותה 
ולחזור ולהדליקה, משמע דגם אם יוסיף הוספה שיש בה 
דוקא לכבותה  יהני, דאל"כ למה צריך  לא  בפנ"ע השיעור 
בה  הוספה שיש  להוסיף  עצה  יש  הלא  ולהדליקה  ולחזור 

כשיעור בפנ"ע.

הנס בלחם הפנים שהיה חם

והנה בנוסף לכל הניסים מצאנו מיוחד מה דאמרינן בגמ' 
)חגיגה כ"ו( מאי דכתיב )ויקרא כ"ד ו'( על השלחן הטהור, 
מכלל שהוא טמא, ואמאי כלי עץ העשוי לנחת הוא ואינו 
בו  ומראין  אותו  שמגביהין  מלמד  אלא  טומאה,  מקבל 
לעולי רגלים לחם הפנים, ואומרים להם ראו חיבתכם לפני 
המקום, סילוקו כסידורו, דאמר רבי יהושע בן לוי נס גדול 
נעשה בלחם הפנים, כסידורו כך סילוקו, שנאמר )שמואל 
א' כ"א ו'( לשום לחם חם ביום הלקחו, והרי לנו נס שהוא 

מיוחד שרק בזה אמרו שרצו להראות חיבתן לפני המקום.

והנה יש לבאר דלמה היה צריך להראות לעולי רגלים הלחם 
בבית  שם  היו  ניסים  הרבה  הרי  חיבתן,  להראות  הפנים 

המקדש כאמור לעיל, ומזה כבר ראו חיבתן לפני המקום, 
ולמה היו צריכים להראות את הלחם הפנים לעולי רגלים 

ולהגביה את השלחן ממקומו עד שיוכל לקבל טומאה.

בכל  שאין  חיבה  גילוי  באמת  בכאן  יש  דהנה  וחשבתי 
הניסים, שהרי בכל הניסים או שהיה בהם צורך גבוה, כגון 
עשן המערכה, או שלא תיכבה האש מהרוח, או שלא היה 
זבוב בבית המטבחיים, לא אירע קרי לכה"ג, וכדומה הכל 
הוא גם צורך גבוה שצריך העבודות והקרבנות, וכן מה שלא 
הפילה אשה, הרי זה נחוץ לקיום האנושי דהרי הריח היה 
למרחקים מהקרבנות, ועומדים צפופים ומשתחוים רווחים, 
הנה ללא זה האיך היו יכולים כל העם ליכנס ולהשתחוות, 
אבל בזה ש"הלחם היה חם", הנה זה גילוי חיבה מיוחד, דוכי 
הלקחו,  כביום  חם  שאינו  לחם  לאכול  יכולים  הכהנים  אין 
וזה ממש ענין שאין נצרך כלל וכלל לעצם הענין, רק לשם 

הראות חיבתן לפני המקום.

וראיתי בספר קהלת משה בשם מו"ר מהר"ם הכהן מטיקטין 
זצ"ל דבמס' יומא )ע"ו( איתא למה היה המן יורד בכל יום, 
ותירצו כדי שיהי' להם פת חמה, ואיבעית אימא משל לבן 
יום  בכל  פרנסתו  לו  קובע  ביותר,  לאביו  אהוב  שהי'  מלך 
והקב"ה  חיבתו  וזהו מחמת  יום,  בכל  אליו  שיבא  מחיבתו 
תלויות  ישראל  של  עיניהם  שיהיו  וכדי  ישראל,  את  חובב 
יום, ודייק דזה שירד דייקא  יום, לכן ירד בכל  למקום בכל 
בכל יום בודאי היא משום חיבה, דאי משום פת חמה הרי 
היה יכול לרדת רק פעם בשבוע כי הא דלחם הפנים שהי' 
חם כל השבוע, אלא מסתמא משום חיבה, וזהו מאמר הגמ' 
ראו חיבתכם לפני המקום, שמפני חיבה הי' המן יורד בכל 
יום, דאי משום פת חמה הלא הלחם הפנים סילוקו כסידורו 
דבזה  והיינו  בשבוע,  פעם  לירד  יכול  היה  המן  גם  ונמצא 
שהראו את לחם הפנים החם, נתגלה חיבתן בזה שירד להם 

המן כל יום ממש, ולא רק פעם בשבוע.

לא הזיק נחש וכו' למה חששו בניסוך המים לארס נחש

המשמעות  בירושלים,  ועקרב  נחש  הזיק  לא  הלשון  והנה 
דאע"פ שהטילו ארס, מכל מקום לא ניזוקו מהם כלל, יעוי' 
בתוי"ט. ולפי זה אפשר ליישב קושיא, דהנה במסכת סוכה 
)מ"ח.( במשנה ניסוך המים כיצד וכו' נשפכה או נתגלתה, 
פסולים  מגולים  המים  או  שהיין  הכיור,  מן  ממלא  הי' 
נתגלתה המים  או  והקשה בגמ' למה נשפכה  לגבי מזבח, 
פסולים, שיסננם במסננת, ומתרצת הגמ' כר' נחמי' שאם 
התחתונה מגולה יש בזה גילוי, ומבואר ברש"י משום שמא 
והנה  ארס,  הטיל  שמא  וחיישינן  ויחזיר  וישתה  נחש  יצא 
נחש  הזיק  שלא  היה  מהניסים  דאחד  אמרינן  דהרי  קשה 
מעולם בירושלים, וקשה לתרץ דאין סומכין על הנס, דהרי 
בבית המקדש ראינו הרבה דסומכין על הנס, ואפשר לומר 
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דאכן מעולם לא הזיק נחש בירושלים, אבל מי יאמר דאין 
יכול להטיל ארס במים, ושוב הרי לאדם בודאי שיהא אסור 
לשתותו דהרי אין סומכין על הנס, וממילא פסול גם לגבוה.

מעוברת שהריחה קדשים האם נותנים לה

כבר  הקודש,  בשר  מריח  מעוברת  אשה  הפילה  דלא  הנס 
הקשו הרבה מה היה צריך להנס, הרי באם היתה מריחה 
דכתב  אלא  אותה,  שמאכילין  הוא  בידוע  הלכה  ומתאוית 
בתוי"ט בשם רש"י וז"ל לא הפילה אשה מריח בשר הקודש 
וכו', מתאות בשר הקודש, אי נמי מריח אברים של המערכה, 
שאילו הריחה ובאת לטעום מהן, אין שומעין לה להאכילה 
בשר קודש ע"כ. והנה היא פלא והפלא וכבר עוררו הרבה 
הרי פיקוח נפש דוחה הכל חוץ מג' עבירות, מה גם דמפורש 
כן לגבי אכילת רוטב או שומן דקדשים במעוברת שהריחה 

בשר קודש כביומא )פ"ב(, דמאכילין אותה.

היו סומכין  )פ"ב( שתירץ דהכהנים  יוהכ"פ  ועי' ספר תוס' 
על הנס, דאין אשה מפלת מריח בשר הקודש, ולפיכך אם 
על  סומכין  דהיו  לה,  שומעין  אין  לטעום  ורצתה  הריחה 
הנס, והא דמבואר דמאכילין אותה בשר קודש, היינו בבשר 
קודש שהיו אוכלים הכהנים מחטאת ואשם, דבכה"ג לא היו 
סומכין על הנס, דלא הי' נס נוהג אלא בבשר קודש הנשרפין 
שם  כתב  הנס,  על  סומכין  אין  דאמרינן  והא  המזבח,  ע"ג 

דבמקום שיש נדנוד עבירה שפיר סומכין.

שהעיר  חדשים  תוס'  בספר  שכתב  מה  הביאו  והרבה 
מאמסטרדם  מהר"ש  הגאון  מפי  ליישב  וכתב  זו,  בקושיא 
זצ"ל מדקתני לא הפילה אשה, ולא קתני לא הפילה עוברה 
דמיירי  משמע  יומא(,  מסכת  דשלהי  דברייתא  )כלישנא 
באשה שלא הוכר עוברה ואין ידוע אם היא מעוברת, דאז 
אין שומעין לה, כמ"ש המגן אברהם )סי' תרי"ז( דאם היא 
מעוברת סגי באומרת צריכה אני, אע"פ שלא נשתנו פניה, 
פניו,  נשתנו  אא"כ  אמירה  מהני  לא  אחרינא  אינש  אבל 
והשתא אי איתרמי מילתא בכהאי גוונא שע"פ הדין לא היו 
לבא  יכולה  היתה  אז  קודש,  בשר  להאכילה  לה  מאמינים 
לידי סכנה, ובשביל כך היה הנס, אבל היכא דקים לן שהיא 
מעוברת, אז מאכילין אותה ע"פ אמירתה ולא היה הנס בא 
בשביל כך, כיון שהוא מותר לעשות כן, יעו"ש. הגם דאפשר 
לומר דגם באופן שמותר לה לאכול, מ"מ היה הנס, דהרי 
בגמ' שם ביומא משמע מהמעשה דלחשו לה לאוזנה ולא 
שפיר  ולכן  ביוה"כ,  אכלה  שהיא  בוולד  פגם  דהיה  הועיל, 
היה נצרך להנס, ובעיקר דברי התוס' חדשים יעוין בהגהת 
חכמת שלמה )או"ח סי' תרי"ז( שכתב להשיג על דינו של 
אם  לי  מה  באיסורין,  נאמן  אחד  דעד  דכיון  שאול,  הג"ר 
הוחזק עוברה שנאמנת, ואין חושדין אותה שמשקרת, ומה 
לי אם היא אומרת שהיא מעוברת, ולמה נאמנת על זה ולא 

על זה, ולומר דזה שכיח שתריח, הלא גם זה שכיח שהיא 
שהיא  לומר  נאמנת  דודאי  לדינא  העלה  כן  ועל  מעוברת, 

מעוברת ושהריחה עיי"ש.

ובספר באר יצחק )להרה"ק מאליק זי"ע ברית אבות( כתב 
להאכילה  אפשר  המאכל  לתאות  הריחה  אם  הכא  דשאני 
הקדשים  שיהיו  כדי  המקדש  בבית  היה  שגם  חולין,  בשר 
נאכלין אחר אכילת חולין ויהי נאכל לשובע, וכיון שהריחה 
בשר קודש לתאוותה דוקא, נראה שכח הטומאה נתגבר בה 
דוקא לבשר קודש, לכן נותנין לה קודם בשר חולין, ואם לא 
לה  דאלחיש  דיומא  כהך  מרחם  רשעים  אזי  נפשה,  תשיב 
ולא אלחישה, קרי עלי זורו מרחם, ונפיק מינה שבתאי אצר 

פרי.

מנייטרא  בראך  ר' שאול  )מהגה"ק  בנים  על  אבות  ובספר 
זצ"ל שם באבות( הביא ממחזור ויטרי וז"ל אעפ"י שאמרו 
עזים שביריחו מתעטשות מריח פטום הקטרת מירושלים 
עד ליריחו עשר פרסאות, מ"מ לא הפילה אשה, ולכאו' יפלא 
לירושלים עשר  דמיריחו  והך  דעזים  הך  הביא  ענין  לאיזה 
פרסאות, וברור כוונתו דהא אם אין מאכילין אותה באותו 
עשר  בינוני  אדם  מהלך  והרי  מיוה"כ  וראי'  מסתכנת,  יום 
פרסאות ביום, וא"כ אם הריחה את ריח הקדשים ביריחו, אין 
מציאות להאכילה, נמצא אעפ"י שמן הדין מאכילין אותה, 
הרבה  מצוי  הא  מ"מ  הנס,  על  סומכין  ואין  הסכנה,  מפני 
שלא הי' במציאות להאכילה, כגון אלו במקומות המרוחקין, 
ולכן היה נצרך להנס דלא הפילה אשה מעולם, אבל יעו"ש 
דבודאי אם הריחה נותנין לה דהרי מסתכנת, ומפקפק שם 

אם פירוש זה הוא מרש"י.

הצלה מסכנה בממון חבירו

כשהריחה  המעוברת  האשה  האם  בזה  דנחלקו  כאמור 
למה  גם  ונכנס  לה,  נותנין  האם  ונתאוותה  הקודש  בשר 
שכבר דיברנו במקום אחר, האם מותר לאדם להציל עצמו 
והסיקו  הרבה,  בזה  שהאריכו  חבירו  ממון  ידי  על  מסכנה 
כמה אחרונים מדברי רש"י האמורים לעיל דאין נותנין לה, 
דלשיטתו אזיל בב"ק )ס'( דאסור להציל עצמו בממון חבירו, 
מגבוה,  גזילה  היא  מעילה  דהרי  בגזילה,  מדובר  כאן  והרי 
ולכן אסור לה להציל עצמה בממון הקדש. ואשר לכן מובן 
שאם  כיוון  הקדש,  לבשר  יתאוו  לא  שהנשים  נס  דנעשה 
אשה תתאוה לא יתנו לה לאכול מן הבשר ותבא לידי סכנת 

נפשות.

ובחומר הנושא הנה ביומא )פ"ג( מעשה ברבי יהודה ורבי 
יוסי שהיו הולכים בדרך, אחז בולמוס מחמת רעב את רבי 
מרועה  יהודה  רבי  נטל  סכנה,  הוא  בולמוס  והרי  יהודה, 
אחד את לחמו בעל כרחו ואכלו, אמר לו רבי יוסי קיפחת 
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אחז  לעיר,  הגיעו  כאשר  לחמו,  את  כשחטפת  הרועה  את 
מלאים  בכדים  העיר  בני  הקיפוהו  יוסי,  רבי  את  בולמוס 
דבש ומיני מתיקה ובקערות מלאים תבשילים, והאכילוהו 
עד שאורו עיניו, אמר רבי יהודה לרבי יוסי אני קיפחתי את 
הרועה כשאכלתי את לחמו, ואילו אתה קיפחת את העיר 
וממה  שלהם,  והתבשילים  הדבש  כל  את  כשאכלת  כולה 
דמותר  דס"ל  משמע  הרועה  של  לחמו  נטל  יהודה  שרבי 

להציל נפשו בממון חבירו.

כשהציל עצמו בממון חבירו האם ישלם לו כשוויותו

והנה יש לעיין כשיבוא לשלם לרועה, האם משלם לו כפי 
ערך הפת האמיתי אשר שוה כיום, או צריך לשלם לו כפי 
מה שהיה מוכן לשלם לו עבור הצלת נפשו בפת זה, דהיינו 
ובספר  נפשו.  להצלת  זה  פת  עבור  לתת  אדם  מוכן  כמה 
ולקה  באושביץ  באדם שהיה  דן  וירא(  )פרשת  שיחה  דרך 
במחלת הטיפוס, ומחמת חולשתו הוא חש כי אם לא יאכל 
משהו, חייו עומדים בסכנה, בשארית כוחותיו יצא מן הביתן 
וראה יהודי האוחז בידו שתי פיסות לחם, אמנם הוא ידע כי 
אם יבקש פיסת לחם ייענה בשלילה, היה שם קרח חלקלק 
על הארץ, על כן הוא נתן לאיש דחיפה קלה, וכאשר הלה 
החליק על הקרח, חטף ממנו לחם אחד והחיה את נפשו, 
לימים חיפש את היהודי האמור כדי לנסות ולשלם, והובא 
רבי  שיטת  פי  דעל  זצ"ל  אלישיב  דהגרי"ש  משמיה  שם 
יהודה שכפה את הרועה, נראה כי על אף שיש כאן חוב, הרי 
שהדבר אינו נחשב לגזל, שכן נעשה לצרכי פיקוח נפש, ואין 
איסור גזל בדבר, והגר"ח קנייבסקי שליט"א הסמיך לזה את 
גבה  אברהם  כי  )כ'(  סוטה  במסכת  שאנץ  תוספות  דברי 
מעוברי דרכים שלא רצו לברך את ה', מחיר גבוה בהתאם 
לשוויו של המזון במדבר, ואם כן המחיר של אותה פרוסת 
לחם באושביץ הוא כמובן יותר יקר מאשר בזמן רגיל, ועליו 
לשלם לו מחיר יקר זה. אמנם אין לדמותו לשאילתא דידן, 
לא  כי  ראש  למעלה  היה  המחיר  באמת  באושביץ  שם  כי 
היה בנמצא פת לחם, אבל בהאי דרבי יהודה דשפיר היה 
רק הוא עצמו נחלה בבולמוס, ולרגע זה היה הרועה ועמו 

הלחם, בזה לא נשתנה המחיר.

לא הסריח בשר הקודש האם גם קרבן פסח

יונה ועוד מדובר בבשר שלמים דנאכל לשני  לדעת רבינו 
ימים ולילה אחד והוא זמן רב ויכול להתקלקל, על כן היה 
גבי  על  הנקטרים  באברים  דמיירי  כתב  רש"י  ואילו  הנס, 
מזבח, שהיו מעלים אותו על ראש המזבח ולפעמים כמה 
ויש  לנס,  צריך  היה  ולזה  אותן,  מקטירין  שהיו  עד  ימים 
שכתבו דעל כל הקדשים היה הנס, ולשיטתם הנה יש לעיין 
מהך דפסחים )נ"ח( דנחלקו ר"ע ור"י בזמן הקרבת הפסח 
מבעוד  הבשר  את  לצלות  אפשר  כשאי  פסח  ערב  בשבת 
חיישינן  הפסח,  את  לשחוט  נקדים  אם  ר"י  דלשיטת  יום, 

בתוס'  שם  וראה  יתקלקל,  וממילא  הבשר,  יתחמם  שמא 
דהואיל ואין הדחת הקרביים דוחה שבת, ולר"ע לא חיישינן 
לחימום הבשר ומקדימין שפיר השחיטה, והנה קשה שיטת 
ר"י הרי אמרנו שהיה זה מניסי המקום שלא הסריח בשר 
קודש מעולם, ואי משום דאין סומכין על הנס, הרי במקום 
האם  פלוגתתם  גופא  שזה  ואפשר  סמכו.  שפיר  המקדש 
ולכן  הבשר,  לקלקול  לחשוש  ולא  הנס  על  לסמוך  אפשר 
גם מובן מה שהגמ' מקשה שם לשיטת ר"ע, אי לא חיישינן 
נעבדיה בשש ומחצה, והקשה הצל"ח האם ר"ע לא חושש 
שמא  שעה  עוד  יקדימו  אם  הרי  הבשר,  לחימום  לעולם 
יסבור גם ר"ע דצריך לחשוש, אבל להנ"ל אם נאמר דלר"ע 
סמכינן אניסא דבשר הקודש לא יסריח, שוב מובן קושית 

הגמ', א"כ נקדים טפי.

עומדים צפופים ומשתחוים רווחים

בשו"ת חתם סופר )יו"ד סימן רל"ד( כתב דלא היה הנס רק 
בשעת השתחויה, וכתב שם טעם לזה, שהרי אפילו בבית 
בנס  היה  ההשתחויה  רק  צפופים,  עמדו  עצמו  המקדש 
שמשתחוים רווחים, והביא מה דאיתא בחידושי אגדה שלו 
שלא  רווחים,  בעמידה  גם  נס  לעשות  הקב"ה  רצה  שלא 
יקופח שכר אגרא דבי כלה דוחקא, כדאיתא בריש ברכות. 
וידועים הדברים מה שכתב דיובן דלפי מה שכתב בתשב"ץ 
הכנסת  בבית  כזה  נס  נראה  בזמנו  דגם  ר"א(  ס"ס  )ח"ג 
שבירושלים בבואם שם בחג השבועות מכל סביבותיה ולא 
צר להם, וה' יודע כי עיני ראו בחוץ לארץ דבר זה, ולא אוכל 
של  בישיבתו  היה  דהנס  ואמרו  עמנו,  פריצי  מפני  לפרש 
יום ביומו ומדי חדש בחדשו נתרבו  החת"ס עצמו, שמידי 
מספר התלמידים בפרשבורג, ובנין הישיבה לא נעשה צר 
מלהכילם, אך החת"ס לא רצה לגלות את הנס שבישיבתו 
ששרויה  השכינה  על  חלילה  הפריצים  ילעגו  פן  ברבים, 

בבית מקדש מעט זה.

האם היה הנס ביוה"כ או בשלוש רגלים

וז"ל  כתב  רווחים,  משתחוים  ד"ה  כא.(  )יומא  וברש"י 
וכשמשתחוים ונופלים נעשה להם נס והמקום מרחיב עד 
חבירו  של  וידוי  איש  ישמע  שלא  אמות,  ד'  ביניהם  שיש 
והנה לכאורה צ"ע דהרי הנס היה בכל שלוש  יכלם.  שלא 
הרגלים כשהיו עולין לביהמ"ק, והיכן מצינו שהיה שם וידוי, 
ויתכן לומר דכשבאו למקום הקדוש הזה נפל עליהם יראה 
עד  ונפשם  רוחם  את  עצומה שטפה  ורוח תשובה  עילאה 
שהיו מתודים כביום הכיפורים, ובמאמרי פחד יצחק להגר"י 
הוטנר ז"ל )סוכות( כתב כיון שמצינו אמירת י"ג מדות בכל 
וי"ג מדות הרחמים הם מצד  הרגלים בשעת הוצאת ס"ת, 
בהם  לכך מתאימה  ט"ז(  ר"ה  )משנה  דין  ימי  הימים  היות 

אמירת וידוי.
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אלא דרש"י באבות כתב דכשהיו משתחוים כלפי השכינה 
לבקש ולשאול כל אחד כפי צרכיו, היה ריוח כל כך שהיה 
בין אחד לאחד ד' אמות כדי שלא ישמע אחד תפילת חבירו 
כך מצאתי באגדה עכ"ל. וכ"כ הריטב"א ביומא דהיה מפני 
וכי  צ"ע  בזה  וגם  מחבירו,  אחד  ישמע  שלא  צרכיו  בקשת 

מותר לבקש צרכיו ביום טוב דהרי בג' רגלים מיירי.

ואמנם מהרש"א ביומא כתב דמיירי ביום הכיפורים דהגם 
דהכה"ג היה מתוודה בעמידה, אבל שאר העם היו מתודין 
את  פירט  אחד  שכל  דכיון  גופא  זה  מטעם  בהשתחויה, 
חטאיו, לכן כדי שלא יכלם מחבירו, היה בהשתחויה, ועוד 
מזכיר את  היה  גדול  הרי כשהכהן  זה  ללא טעם  גם  דהרי 
השם המפורש היו כולם נופלים על פניהם, ולזה עצמו היה 
הרשב"ץ  בדברי  הוא  וכן  לכולם,  מקום  שיהא  הנס  צריך 
באבות ובתשובותיו )ח"ג סי ל"ז( שמפרש דמתני' מיירי ביום 
הכיפורים, ובאמת דצ"ב דהרי הגמ' ביומא מיירי להדיא בג' 

רגלים.

הסתרת הפנים בנפילת אפיים

)סי'  או"ח  בשו"ע  דאיתא  למה  הטעם  מבואר  הזה  ומהנס 
קל"א( בדבר מה שנהגו ליפול על אפים ומסתירים פניהם, 
ישראל  כשהיו  לפי  לזה  הטעם  מנהגים  בהגהות  וכתב 
משתחוין בעזרה היה בין כל אחד ואחד ד' אמות, כדי שלא 
עושין  אנו  זה  שם  ועל  ממנו,  ויתבייש  חבירו  וידוי  ישמע 
מה  ויודע  רואה  אינו  אחד  כל  כאילו  פנים  בהסתרת  ג"כ 

שמתפלל חבירו.

האם צריך להשתחוות בביהמ"ק

נצרך  דהיה  משמע  רווחים,  דמשתחוין  נס  ומהאי 
השתחויה  דהאי  כתב  יומא  הגרי"ז  ובכתכי  להשתחוות, 
זה דין מיוחד ברגלים, אלא כל שעה שנכנסים לעזרה  אין 
פרשת  אליהו  באדרת  מהגר"א  ומביא  השתחואה,  צריכים 
כי תבוא שכתכ גבי הבאת ביכורים והשתחוית, זה הכלל כל 
היוצא מבית המקדש צריך השתחואה, ומכאן דגם ביכורים 
שטעון השתחואה אינו מיוחד לביכורים, אלא דנכנס לבית 
המקדש, וזהו ג"כ ההשחחואה שנאמרה ברגלים, שאומרים 
בשלש  לפניך  ונשתחוה  ונראה  נעלה  ושם  מוסף  בתפילת 
טעון  לעזרה  שבא  דכל  כללי  דין  דזה  והיינו  רגלינו,  פעמי 

השחחואה.

לא נצחה הרוח את עמוד העשן

בעמוד  הכוונה  העשן,  עמוד  את  הרוח  ניצחה  שלא  והנס 
ועולה  מיתמר  נס  בדרך  שהיה  המזבח  אש  של  העשן 
אבות  מגן  ועי'  הרוח.  מפני  לצדדין  נטתה  ולא  לרקיע  עד 
לרשב"ץ על מס' אבות )שם( שכתב, לא גברה הרוח ואפילו 

רוח סערה שהיא מצויה לנצח העמוד של עשן שלא יהא 
מתמר ועולה כתמרות עשן בדקל, ובעמוד זה היה נס גדול 
רחבה  היתה  שהעזרה  שאעפ"י  הקרבנות,  קדושת  מפני 
אורך על מאה  ושבע אמות  ושמונים  הרבה שהיתה מאה 
ושלשים וחמש )במסכת מדות פ"ב מ"ו ועוד ( מכל מקום 

לא תנצח הרוח את העמוד, וזה נס גדול היה.

והנה היה עוד עשן שהיה עולה כמקל למעלה, והיא עשן 
משום  היה  דשם  אלא  )ל"ח(,  ביומא  כמבואר  הקטורת 
שהכניסו את העשב המיוחד "מעלה עשן" שגרם לזה )מס' 
כריתות ו'.( מלח סדומית רובע, מעלה עשן כל שהוא ע"ש, 
ופירש רש"י שם מעלה עשן שם עשב, ע"ש, וברש"י בגמ' 
יומא )נג.( כתב מעלה עשן שם עשב שגורם לעשן לעלות 
זקוף כמקל ע"ש. והמעיין שם בראשונים יראה שהוא עשב 
סממני  את  שמניחים  שבעת  לגרום  הוא  שסגולתו  מיוחד 
הקטורת על האש הם לא ישרפו תיכף ומיד כדרך העשבים 
היבשים שכשמניחים אותם על האש תעלה מהם השלהבת 
בבת אתת וישרפו מהר, אלא הוא גורם לעכב את שריפתם 
שתהיה לאט לאט ויעלה מהם עשן, ועוד הוא גורם שהעשן 
שיעלה מהקטורת לא יתפזר לצדדים אלא יעלה זקוף כמקל 
כלפי מעלה ולא יתפזר ברוח, ומעט מעשב זה בשיעור כל 
שהוא שהיו מערבים בקטורת היה משפיע על כל סממני 
בספר  וראה  כמקל,  זקוף  יעלה  עשנם  הם  שגם  הקטורת 

מזהב ומפז בסדר הלכות הקטורת.

ובמגן אבות שם מבאר דלכן לא נחשב בין הניסים גם עשן 
הקטורת שעלה כמקל משום דשם הכניסו את העשב, ועוד 
שהיתה בפנים במקום מכוסה ולא היה העמוד גדול אבל 
בתרא  בבא  דאיתא  והא  גדול,  נס  נחשב  החיצון  במזבח 
הכל  צופין  היו  חג  של  האחרון  טוב  יום  שבמוצאי  )קמ"ז.( 
בעשן המזבח, אם היה נוטה לצפון או לדרום או למזרח או 
למערב, והיו יודעין אותה שנה אם יהיו פירותיה משתמרין 
מפני  בלבד,  יום  באותו  היה  דזה  שם  וכתב  מרקיבין,  או 
בראש  כדאיתא  המים,  על  נידון  העולם  היה  זמן  שבאותו 
השנה )טז.( אבל כל השנה לא היה נוטה כלל אפילו ברוח 

גדול וחזק.

האם קדושת המזבח עולה עד לרקיע

ויש  לרקיע  עד  עולה  היה  המערכה  שעשן  מהלשון  והנה 
בזה גם ע"פ פנימיות כמה הסברים דמכוון נגד מזבח של 
מעלה, יש לשאול האם אויר מזבח דדנו בזה בגמ' בזבחים 
לרקיע,  עד  ממש  האם  הכוונה  מה  כמזבח,  הוי  אי  )פ"ח( 
דהרי העשן היה עולה עד לרקיע והיכן נפסק הענין, או שיש 
שיעור לאויר זה, ונפק"מ באם אמרינן קלוטה כמי שהונחה 
כן  אם  אברים,  נזרקו  רב  בגובה  המזבח  אויר  ומעל  דמיא 
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הוי בהגדרת לחמו של מזבח. ועי' בערוך לנר מכות )י"ב( 
בהך דאויר ירושלים אם נתקדשה, ומה שמפלפל המשנה 
אאויר  המזבח  מאויר  ה"ד(  שגגות  מהלכו'  )פי"א  למלך 
שאיירי  העזרה  שאויר  לזה,  זה  נוגע  דאינו  כתב  העזרה, 
שם הוא שבתוך מחיצות העזרה, ואויר המזבח הוא אויר 
שע"ג מזבח עד לרקיע, שהרי מזבח אין לו תוך וכל אויר 
בנוגע  כידוע  דנו  ענין  ומאותו  המזבח.  שע"ג  אויר  הוא 
עד  דקדושתו  העזרה  אויר  מעל  במטוס  טיסה  לאיסור 

לרקיע, ואין כאן מקומו.

אש מן השמים על המזבח

במהרש"א  כתב  המערכה  אש  גשמים  כיבו  דלא  והנס 
ולא רק האש  יומא דגם האש שדליקו הכהנים לא כיבו 
ביומא,  כדאיתא  על המזבח  מן השמים  יורד אש  שהיה 
מהשמים  אש  שיורדת  דאע"ג  )כ"א(  יומא  בגמ'  ומבואר 
שנאמר  ממה  ודרשוהו  מההדיוט  אש  להביא  מצוה 
וצריך לברר היכן  ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, 
כבר  אם  להביא  צריך  היה  ומה  האש,  ירידת  היה מקום 
שם,  בגמ'  ואמנם  השמים,  מן  אש  המזבח  על  דולק 
כארי,  רבוצה  מערכה,  של  באש  נאמרו  דברים  חמשה 
וברה כחמה, ויש בה ממש, ואוכלת לחים כיבשים, ואינה 
מעלה עשן, והקשה הגמ' דהרי אחד מהניסים היה שעשן 
המערכה אין כל רוחות שבעולם מזיזות אותו ממקומו, 
והאיך אמרינן דאינו מעלה עשן, ותירצו דאש של הדיוט 
זו נאמר שאין כל רוחות  ועל אש  היה עשן עולה ממנו, 
מזיזות את עשנו, ואילו הברייתא שמנתה ה' דברים באש 
המערכה ואחד מהם שלא היתה מעלה עשן, הוא באש 
שירדה מהשמים, ומזה מוכח דאש מן השמים ואש שנתנו 

שם היו בשני מקומות נפרדים.

והיה הקול נשמע עד יריחו האם היה נס

ל(  דף  תמיד  )מסכת  הנפלאים  הראב"ד  בדברי  ונסיים 
בבית  שנעשו  דברים  שכמה  התם  דאיתא  הא  שמבאר 
המקדש היו נשמעים ביריחו, מיריחו היו שומעין קול שער 
גדול שנפתח, מיריחו היו שומעין קול מגריפה, מיריחו היו 
שומעין קול השיר, מיריחו הו שומעין קול בן אריה מקיש 
בצלצל, מיריחו היו שומעין קול החליל, מיריחו היו שומעין 
גביני כרוז, מיריחו היו שומעין קול העץ שעשה בן  קול 
וי"א  קול השופר,  היו שומעין  לכיור, מיריחו  קטין מוכני 
אף קולו של כה"ג בשעה שהוא מזכיר את השם ביוה"כ, 
מיריחו היו מריחין ריח פיטום הקטורת, וכתב ומורי הרב 
מיריחו  נשמעין  הנך דקתני שהיו  דכל  ז"ל אמר,  החסיד 
"מעשה נסים" היו, ודוקא היה ביריחו נשמע ולא בשאר 

שהיא  מפני  ירושלים,  כמו  היתה  שיריחו  מפני  צדדים, 
היתה תחלת כבוש א"י, וכמו דתרומת דגן צריך לתרום, 
כן נתרמה א"י עצמה, ובשביל כך התרימה יהושע להיות 
קודש, לפיכך היא כמו ירושלים, והיו נשמעין בה כל הנך 
דקתני, כדי שירגישו בני אדם, שביריחו יש בו גם כן קצת 

קדושה כמו בירושלים, יעו"ש דבריו הנפלאים.
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