בס"ד
תורת הייסות ,המקדש ,ונס חנוכה
מבוסס על מאמרו של ס .גריינבאום
מ .נבון
תלמוד בבלי מסכת זבחים דף פז עמוד א
אין לינה בראשו של מזבח.
משנה מסכת כלים פרק יז משנה י
]י[ ר' מאיר אומר כל האמות היו בינוניות חוץ ממזבח הזהב והקרן והסובב והיסוד רבי יהודה
אומר אמת הבנין ששה טפחים ושל כלים חמשה:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף י עמוד ב
מקום ארון אינו מן המדה .תניא נמי הכי :ארון שעשה משה יש לו עשר אמות לכל רוח ,וכתיב
+מלכים א' ו' +ולפני הדביר עשרים אמה ארך ,וכתיב כנף הכרוב האחד עשר אמות וכנף הכרוב
האחד עשר אמות ,ארון גופיה היכא הוה קאי? אלא לאו שמע מינה :בנס היה עומד.
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משנה מסכת אבות פרק ה משנה ה
]ד[ עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש לא הפילה אשה מריח בשר הקדש ולא הסריח בשר
הקדש מעולם ולא נראה זבוב בבית המטבחים ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים ולא כבו
גשמים אש של עצי המערכה ולא נצחה הרוח את עמוד העשן ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם
ובלחם הפנים עומדים צפופים ומשתחוים ]כלפי השכינה – רש"י[ רווחים ולא הזיק נחש ועקרב
בירושלים מעולם ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים:
נסחאות

 v 
=
t R t E 1 − 2 
 c 
tR = time actually passing on rocket ship.
tE = time relatively passing (on earth).
v = rocket ship velocity relative to earth.
c = speed of light.

 v 
1 − 
2

 c 
VR = actual vol. on rocket ship.
VE = relative vol. (on earth).
v = rocket ship velocity relative to earth.
c = speed of light.
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R. E. Kitov, Book of Heritage, p.291
The king said, ‘Be informed I intend to dine with you; prepare a place for me.’ The king’s
friend prepared a place according to his ability. When the king came, servants and attendants
accompanied him, and there were golden lamps, on both sides. When the king’s friend saw
all the glory, he was embarrassed and hid all that he had prepared. The king said to him, ‘Did
I not tell you that I would dine with you? Why then did you fail to prepare anything for me?’
He answered, ‘My lord the king! I saw all the glory which accompanied you and I felt
ashamed, and hid all I had prepared. Said the king to him, ‘By your life, I leave all that I have
brought with me, and I will make use only of what is yours, for the sake of your love.’

R. E. Kitov, Book of Our Heritage, p.288
“[T]he eight day period required for the production of he new oil resulted from the fact that
the Jews had to wait seven days before they could press new oil, since they were defiled by
contact with the dead in the war. But, it is an established principle in Halacha that
‘defilement is repealed for the community’ (i.e., a community may perform the service of the
Temple even if its majority is in a state of defilement)…. Although the Jews were permitted
to light the Menorah even with defiled oil, they were unwilling to do so, since this was to be
the first lighting after an interruption; it was hence an act of dedication. And an act of
dedication should be done in accord with the most stringent requirements of purity.”
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