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The cycle of Yom Tov shiurim are dedicated by the family of 

Dr. Chuck Feldman ז"ל 
In memory of an exemplary model of dedication to family, community, and Torah education. 

 
 
 

 פרק להאבות דרבי נתן 
עשרה נסים נעשו לאבותינו )במקדש( ]בירושלים[ לא הפילה אשה מריח בשר הקודש מעולם. ולא נפגע אדם בירושלים. ולא 

נכשל אדם בירושלים מעולם. ולא נפלה דליקה בירושלים מעולם. ולא היתה מפולת בירושלים מעולם. לא אמר אדם 
מר אדם לחבירו לא מצאתי מטה שאישן עליה בירושלים. לחבירו לא מצאתי תנור לצלות פסחים בירושלים. מעולם לא א

 מעולם לא אדם לחבירו צר לי המקום שאלין בירושלים:
]עשרה דברים נאמרו בירושלים[ אין ירושלים מטמאה בנגעים. ואין נידונית בעיר הנדחת. ואין מוציאין בה זיזין 

ה את המת. ואין מעבירין בתוכה עצמות אדם. ואין עושין וגזוזטראות וצינורות לר"ה מפני אהל טומאת המת. ואין מלינין ב
בה מקום לגר תושב. ואין מקיימין בה קברות חוץ מקברי בית דוד וחולדה הנבואה /הנביאה/ שהיו שם מימות נביאים 

הראשונים. וכשפינו את הקברות מפני מה לא פינום אמרו מחילה היתה שם שהיתה מוציאה הטומאה לנחל קדרון. ואין 
טעים בה נטיעות. ואין עושין בה גנות ופרדסין חוץ מגנות ורדים שהיו שם מימות נביאים הראשונים. ואין מגדלין בה נו

אווזין ותרנגולין. ואין צ"ל חזירים. אין מקיימין בה אשפתות מפני הטומאה. ואין מקיימין בה סורר ומורה דברי רבי נתן 
זקני עירו ואל שער מקומו )דברים כ"א י"ט( אין זה עירו ואין זה מקומו. אין שנאמר ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל 

מוכרין בה בתים אלא מן הקרקעות ולמעלה. ואין הבית צמיתות בה לאחר י"ב חודש. ואין לוקחין בה שכר מטות. רבי 
ב"ג אומר נותנין אותם יהודה אומר אף לא שכר מטות מוצעות. לא היו לוקחים בה עורות קדשים. מה היו עושים מהם רש

לבעלי אושפיזין. אכסניין היו שרויין מבפנים ובעלי אושפיזין מבחוץ. אכסניין מערימין ונוטלים כבשי מצרים שעורותיהן 
 יפין בארבע ובחמש סלעים ובהם היו אנשי ירושלים משתכרין:

שם ה'(. באחד שבטיך זו שבט יהודה  כתוב אחד אומר באחד שבטיך )דברים י"ב י"ד(. וכתוב אחד אומר מכל שבטיכם )שם
ובנימין. מכל שבטיכם זו ירושלים שכל ישראל שותפין בה. מה היה בחלקו של יהודה הר הבית והלשכות והעזרות. ומה היה 
בחלקו של בנימין ההיכל והאולם ובית קדשי הקדשים וכראש תור היה יוצא ונכנס והיה חוזר לאחוריו ועליו מזבח בנוי זכה 

ונעשה אושפזיכנא לגבורה שנאמר ובין כתפיו שכן )שם ל"ג י"ב(. אמר יהושע באותו שעה יודע אני שבית הבחירה בנימין 
עתידה לקבע בין תחומו של יהודה לבנימין אלך ואתקן דושנה של יריחו. ומי אכלה כל אותן השנים בני קני חותן משה 

(. אמרו כשיגלה הקדוש ברוך הוא את שכינתו עתיד לשלם שנאמר ובני קני חתן משה עלו מעיר התמרים )שופטים א' ט"ז
שכר טוב ליתרו ולבניו. ]ומנין[ הם מתפרנסין בניו של יתרו מן היצירה שנאמר ומשפחות סופרים יושבי יעבץ )דה"י א' ב' 

ים היו ובשביל נ"ה( ואומר המה היוצרים יושבי נטעים וגו' )שם שם ד'(. בני אדם גדולים היו ובעלי בתים ובעלי שדות וכרמ
מלאכתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא הניחו הכל והלכו. להיכן הלכו. אצל יעבץ ללמוד תורה ונעשו עם למקום. 
באותה שעה היה יעבץ איש טוב וכשר ואיש אמת וחסיד ויושב ודורש בתורה שנאמר ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם 

 שאל וגו' )שם שם י'(:ברך תברכני וגו' ויבא אלהים את אשר 
 
 

 לפרשת שלח  ]רבי שלמה מרדומסק[ תפארת שלמה
ויקרא משה להושע בן נון יהושע. בגמרא )ערכין לב, ב( כתיב יהושע והכא כתיב ישוע בשלמא משה לא בעי רחמי )על יצרא 

הוי לי' זכותא דארץ ישראל אלא יהושע דהוה ליה זכותא דא"י אמאי לא בעי רחמי. ויל"ד מה ענין זכותא דא"י דע"ג( דלא 
על ביטול היצה"ר. גם מה הפגם דוקא ביהושע שלא התפלל על יצרא דע"ג יותר מכל הנביאים שהיו בכל הדורות בא"י כגון 

מת ניחא כי ידוע למבין אשר בכל דבר מצוה התלוי בבחירת שמואל הנביא וכדומה למה לא התפללו הם על דבר זה. אך בא
האדם לא שייך להתפלל עליו כאשר הרשות נתונה לבעלי בחירה להטותו לתחי' וג"כ ח"ו להיפך הבחירה חפשית וא"כ על 

ה ידי קיום התפלה יתבטל הבחירה. לזאת הנה הדבר זה שייך דוקא ביהושע כמאמרם ז"ל )שם יג, טז וברש"י( ויקרא מש
להושע בן נון יהושע שהתפלל עליו יה יושיעך מעצת המרגלים שהי' משה ירא פן ילכד ח"ו בעצתם והועיל תפלתו עליו. אבל 

אצל כלב כתיב )שם יד, כד( ועבדי כלב פי' שהוא בעצמו הטה לבבו לטוב'. נמצא כאשר ביהושע הועיל תפלתו של משרע"ה 
מוטל עליו להתפלל ג"כ על יצרא דע"ג לבטל מהם הבחירה. לזאת אמר  עליו לבטל הבחירה ונכנס לא"י לזאת היה הדבר

שהי' לו זכותא דא"י כלומר שזכה לכנוס לארץ ישראל על ידי תפלת משה רבינו עליו השלום עליו גם הוא היה לו להתפלל על 
לקחו ממנו אות אחת  יצרא דע"ג אף שיתבטל מהם הבחירה גם זה טוב כמו ביהושע לזאת מה שהוסיפו לו אות יו"ד ביהושע

 ונקרא ישוע כנ"ל:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 
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