
 

 

 

 

 

  מקדשבית הניסים שנעשו ב

אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שישראל עולין לרגל עומדין צפופין, ומשתחוים רווחים. ונמשכין אחת  '(א)כ"א 
 עשרה אמה אחורי בית הכפורת. 

, ועומדים צפופין, כשהן אחת עשרה אמה אחורי בית הכפורתהכי קאמר: אף על פי שנמשכין  מאי קאמר?
 משתחוין רווחים. וזה אחד מעשרה נסים שנעשו במקדש.  ,משתחוין

: עשרה נסים נעשו בבית המקדש: לא הפילה אשה מריח בשר הקדש, ולא הסריח בשר הקדש (ה,האבות ) דתנן
פורים, ולא נמצא פסול בעומר, מעולם, ולא נראה זבוב בבית המטבחים, ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכ

ובשתי הלחם, ובלחם הפנים, עומדים צפופים ומשתחוים רווחים, ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם, ולא 
 ברו צר לי המקום שאלין בירושלים.אמר אדם לח

 פתח במקדש וסיים בירושלים? 

אפילו  ,ועשן המערכה ;מערכהבו גשמים אש של עצי הי: מעולם לא כדתניאאיכא תרתי אחרנייתא במקדש, 
 אין מזיזות אותו ממקומו.  ,כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו

רב שמעיה בקלנבו: שברי כלי חרס נבלעין במקומן. ואמר אביי: מוראה ונוצה ודישון מזבח  והתניאותו ליכא? 
 נבלעין במקומן.  ,הפנימי ודישון המנורה

 עייל תרי. פסולי תלתא הוו, חשבינהו בחד, אפיק תרי ו

 חסרו להו!  ,לועין נמי תרי הוו, חשבינהו בחדאי הכי ב

ם ָלׂשו  "איכא נמי אחריתי, דאמר רבי יהושע בן לוי: נס גדול היה נעשה בלחם הפנים, סלוקו כסדורו, שנאמר 
חוֹ  קְּ יֹום ִהל ָ  ."ֶלֶחם חֹם ב ְּ

מר רבנאי אמר ותו ליכא? והאמר רבי לוי: דבר זה מסורת בידינו מאבותינו, מקום ארון אינו מן המדה. וא
 שמואל: כרובים בנס היו עומדין!

 לא קא חשיב.  ,ניסי דגואי. (מבחוץ, בעזרה, ניסים הידועים לכל) ניסי דבראי קא חשיב

 לחם הפנים נמי ניסי דגואי הוא! אי הכי 

הֹר"לחם הפנים ניסי דבראי הוא, דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב  ָחן ַהט ָ לְּ ֻּׁ  מכלל שהוא טמא ,טהור ?"ַעל ַהש  
 !נו מקבל טומאה, וחוצץ בפני טומאהת איהעשוי לנח עץ העשוי לנחת הוא, וכל כלי עץ כלי !?(שמקבל טומאה)

מלמד שמגביהין אותו לעולי רגלים, ואומרים להם: ראו חיבתכם לפני המקום, שסילוקו כסדורו, שנאמר  ,אלא
חוֹ ָלׂשו  " קְּ יֹום ִהל ָ  ."ם ֶלֶחם חֹם ב ְּ
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ותו ליכא? והאמר רב אושעיא: בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב, והיו  )כ"א ב'(
יוֹ "אין פירותיהן בזמנן, וכשהרוח מנשבת בהן נושרין, שנאמר מוצי רְּ ִ ָבנֹון פ  ל ְּ ַעש  כ ַ  ,. וכשנכנסו נכרים להיכל"ִירְּ

ָלל"יבש, שנאמר  מְּ ָבנֹון אֻּׁ ן " . ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן, שנאמר"ו ֶפַרח לְּ ַרנ ֵ יַלת וְּ ָתֵגל ַאף ג ִ ַרח וְּ פְּ רַֹח ת ִ ָ פ 
ן ָלה   ָבנֹון ִנת ַ בֹוד ַהל ְּ  !"כ ְּ

 ניסי דקביעי לא קא חשיב.

 ניסי דקביעי נינהו. , ם נמיארון וכרובי ,השתא דאתית להכי

שה דברים נאמרו באש של מערכה: רבוצה כארי, י: חמוהתניא !אמר מר: ועשן המערכה. ומי הוה עשן במערכה?
 , ואוכלת לחין כיבשין, ואינה מעלה עשן!(בשלהבת שלה) וברה כחמה, ויש בה ממש

ֵֹהן ֵאש  ַעל ": דתניא, (באש הדיוט שהיו מביאין אצלה) בדהדיוט (דמעלה עשן) כי קא אמרינן ֵני ַאֲהרֹן ַהכ  נו  ב ְּ ָנתְּ וְּ
זְּ  ִ ַח"ַהמ   .מצוה להביא מן ההדיוט, מן השמים אע"פ שאש יורדת 1,ב ֵ

 הראשוניםשיטות 

אין במזבח הפנימי, אבל  ;במזבח החיצוןודוקא , ממדורת בית המוקד. א"ריטבפירש  :מן ההדיוט אש להביאמצוה 
יֹות ֵאש  "כתב,  ם"והרמב 2.ממערכה העשויה לכך במזבח החיצון ,דשומוליכין ואין מקטירין אלא בגחלי ק ה ִלהְּ ַות ֲעׂשֵ ִמצְּ

ַח"  ב ֵ זְּ ִ ו ַקד ַעל ַהמ  ִמיד ת  ֱאַמר: "ֵאש  ת ָ נ ֶ ֶ ַח, ש  ב ֵ זְּ ִ ִמיד ַעל ַהמ  קו ָדה ת ָ ַמִים )ויקרא ו,ו(יְּ ָ ָדה ִמן ַהש   ָהֵאש  ָירְּ ֶ י ש  ִ ָוה מִ  -; ַאף ַעל פ  צְּ
ַח" ב ֵ זְּ ִ ֵֹהן ֵאש  ַעל ַהמ  ֵני ַאֲהרֹן ַהכ  נו  ב ְּ ָנתְּ ֱאַמר: "וְּ נ ֶ ֶ יֹוט, ש  ָהִביא ֵאש  ִמן ַהֶהדְּ  3".(ויקרא א,ז) לְּ
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 ויקרא א,ז.  . 1
בשם  א"א וריטב"רשבו כתבו .שממנה נוטל אש לקטורת ,ן על המזבחדמערכה בפני עצמה היו עושי, כדאיתא לקמן )מ"ה א'( . 2

 .שהשוו מזבח הפנימי למזבח החיצון ,בזה טעו בני אהרןד, ש"בהרא
 .(ין ב,אן ומוספהל' תמידי)ם "מבר .(ה מצוה"א ב', ד"כמא יו)א "ריטב. (ה מאי דרוש"ג א', ד"ס עירובין)א "רשב :מקורות . 3
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