יומא דף כא
A

A

Today we will  בע''הlearn  דף כ"אof מס' יומא
The topics we will learn about include the following:

The many ניימ
that occurred in the בית המקדש
and in ירושלימ

The many  ניסים- miracles that occurred in the  בהמ"קand in
ירושלים
Different types of fire

Diﬀerent types of FIRE

How the direction from where the wind blows affects our
livelihood.

B

How the direction of the WIND
aﬀects our livelihood

B

Some of the key terms and concepts we will learn about
include:
 קרבן עומר- on the second day of פסח, a  קרבןfrom barley was
brought to permit people to eat  חדש- from the new crop of
grain.
 שתי הלחם- On שבועות, a special bread  קרבןwas brought to permit
 קרבנותto be brought from the new grain crop
 לחם הפנים- the 12 special loaves set on the golden table in the 2
היכל, the inner chamber.

קרבן עומר
שתי הלחם
לחם הפנים
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1

So let's review…

 משנהin מכת אבות

The  גמראcites the Mishnah in  מסכת אבות עשרה נסים נעשו בבית המקדש10 miracles occurred in the בהמ"ק.
According to the conclusion of the  גמראthey are:

עשרה נסים

נעשו בבית המקדש

ACCORDING TO THE CONCLUSION
OF THE  גמראTHEY ARE:

2

- 1 - לא הפילה אשה מריח בשר הקודש
No woman ever miscarried from the scent of the meat of the
קרבנות.

2

1

לא הפילה אשה
מריח בשר הקודש

NO woman miscarried from the
scent of the meat of the קרבנות

3

3

- 2 - ולא הסריח בשר הקודש מעולם
The meat from  קרבנותnever spoiled.

2

ולא הסריח
בשר הקודש מעולם
Meat from קרבנות
NEVER spoiled

4

- 3 - ולא נראה זבוב בבית המטבחים
A fly was never seen in the area where the slaughtered animals
were prepared.

4

3

ולא נראה זבוב
בבית המטבחים

A ﬂy was NEVER seen in where the
slaughtered animals were prepared
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5

- 4 - ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים
The  כהן גדולnever had an emission on יום כיפור.

4

ולא אירע קרי
לכהן גדול ביום הכפורים

The  כהנ גדולNEVER had an
emission on יומ כיפור
6

- 5 - ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים
The grain for the following  קרבנותnever became פסול:
The עומר, the לחם הפנים, and the שתי הלחם

6

5

ולא נמצא פסול
בעומר ¡ ובשתי הלחם ¡ ובלחם הפנים
The grain for these קרבנות
NEVER became פול

7

- 6 - עומדין צפופין ומשתחוים רווחים
They would stand pressed together, but when it was time to
bow, there was plenty of room.

7

6

עומדין צפופין
ומשתחוים רווחים

They would STAND pressed together,
but BOW with plenty of room
8

8

- 7 - מעולם לא כבו גשמים אש של עצי המערכה
Rain never extinguished the fire on the מזבח

7

מעולם לא כבו גשמים
אש של עצי המערכה

Rain NEVER extinguished
the ﬁre on the מזבח
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9

- 8 - ועשן המערכה אפי' כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו אין מזיזות
אותו ממקומו
The smoke from the  מזבחwas never diverted from its straight
column by any wind.

9

8

ועשן המערכה
אפי' כל הרוחות שבעולם
באות ומנשבות בו
אין מזיזות אותו ממקומו

The smoke from the  מזבחwas
NEVER diverted by any wind
10

- 9 - שברי כלי חרס נבלעין במקומן ומוראה ונוצה ודישון מזבח הפנימי ודישון
המנורה נבלעין במקומן
The broken shards of pottery from vessels that were used to
cook  קרבנותwere absorbed into the ground - The crop and
feathers from the bird  עולהand the ashes from the  מנורהand the
 תרומת הדשןwere also absorbed into the ground.

10

9

שברי כלי חרס נבלעין במקומן
ומוראה ונוצה ודישון מזבח הפנימי
ודישון המנורה נבלעין במקומן
SHARDS
of pottery

CROP &
FEATHERS

From vessels used
to cook קרבנות

From the
bird עולה

ASHES

from the מנורה

from תרומת הדשן

Were all ABSORBED into the ground
11

- 10 - נס גדול היה נעשה בלחם הפנים סלוקו כסדורו שנאמר לשום לחם חום
ביום הלקחו
The  לחם הפניםstayed warm all week. This is learned from the
פסוק
לשום לחם חום ביום הלקחו, To put hot bread on the day it was taken
away

11

10

נס גדול היה נעשה בלחם הפנים
סלוקו כסדורו

שנאמר
לשומ לחמ חומ ביומ הלקחו
The  לחמ הפנימﬆayed
WARM all week

כסדורו
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These also were two  ניסיםthat took place in ירושלים:
-1- ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם
No one was ever hurt by a snake or scorpion in ירושלים.
-2- ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים
No one ever said there was insuﬃcient room or board to
ﬆay the night in ירושלים.

12

TWO ניסים

took place in ירושלימ

2
ולא אמר אדם לחברו
צר לי המקום
שאלין בירושלים

No one ever said
there was INSUFFICIENT
room or board, to stay
the night in ירושלים
13

The  גמראmentions other  ניסיםthat occurred.
 כרובים בנס היו עומדין,מקום ארון אינו מן המדה
The  ארוןand the  כרוביםbodies which  שלמה המלךcreated and
ﬆood on either side of the  ארוןdid not take up any space
in the קודש הקדשים.

13

1
ולא הזיק נחש ועקרב
בירושלים מעולם

No one was ever HURT
by a snake or scorpion
in ירושלים

Other  ניימthat occurred…

מקום ארון
אינו מן המדה

5

5

20 אמות

14

However, this is not on the liﬆ of 10, because
 ניסי דבראי קא חשיב ניסי דגואי לא קא חשיבThe Mishnah liﬆs only  ניסיםthat were outside in the עזרה
for all to see, but does not liﬆ  ניסיםthat were inside the
היכל, where only the  כהניםcould see them.

10
אמות

10
אמות

20 אמות

5

10 אמות

5

אמות אמות אמות אמות

10 אמות

כרובים בנס היו עומדין
כרובים
ארון

20 אמות

14

However…
This is NOT on the liﬆ of 10

ניסי דבראי קא חשיב
ניסי דגואי לא קא חשיב

Does NOT list  ניסיםinside the היכל,
ONLY the  כהניםcould see them
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15

Although the  שולחןwith the  לחם הפניםwas also
inside the היכל,

15

The  שולחנwith
the לחמ הפנימ
was also INSIDE
the ?היכל

16

it is considered a  נסthat all could see, because  ריש לקישtaught
that every יום טוב,
שמגביהין אותו לעולי רגלים ואומרים להם
ראו חיבתכם לפני המקום שסילוקו כסדורו
שנאמר לשום לחם חום ביום הלקחו
The  כהניםwould lift up the  שולחןto show all the Jews who came
to ירושלים, how much Hashem loves them, because the bread
ﬆayed warm all week.

16

IT IS CONSIDERED A נס
THAT ALL COULD SEE

ריש לקיש
Every יום טוב

שמגביהין אותו לעולי רגלים
ואומרים להם

ראו חיבתכם לפני המקום שסילוקו כסדורו
שנאמר
לשומ לחמ חומ ביומ הלקחו

17

The  גמראcontinues to wonder if the liﬆ is complete. רב אושעיא
described a  נסthat occurred during the reign of  שלמה המלך- King
Solomon. He planted fruit trees made of gold that would
produce golden fruit like actual fruit in their season.

17

The  גמראcontinues to wonder
if the liﬆ is complete

 רב אושעיאdescribed a  נסthat occurred
during the reign of שלמה המלך

שלמה המלך

Planted fruit trees made of gold
that would produce golden fruit
like actual fruit in their season
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When the wind blew, the golden fruits would fall. When the
non-Jews entered the היכל, the trees dried up, and in the future,
Hashem will reﬆore these golden trees.

18

When the wind blew,
the golden fruits
would FALL

When the non-Jews entered the היכל,
the trees DRIED UP

IN THE FUTURE,

Hashem will reﬆore
these golden trees

19

However, the  גמראconcludes
 ניסי דקביעי לא קא חשיבThis  נסis not counted on the list, because it was constant. This
could also be the reason why the  ניסיםof the  ארוןand the כרובים
are not on the list, because they were also constant.
The list mentions only recurring ניסים.
==========

20 The  גמראnext elaborates about the fire on the מזבח, since עשן
 המערכהwas mentioned
From the Posuk  ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבחWe learn that  אע"פ שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוטEven though fire descended from Heaven, it is a  מצוהfor the
 כהניםto bring wood and create regular fire on the מזבח.

19

The  גמראconcludes…

ניסי דקביעי לא קא חשיב

This could also be the reason why
the  ניסיםof the  ארוןand the כרובים
are not on the list
The liﬆ mentions only
RECURRING ניסים
20

Since  עשנ המערכהwas mentioned…
From the פסוק

ונתנו בני אהרנ הכהנ אש על המזבח
We learn…

אע"פ שאש יורדת מן השמים
מצוה להביא מן ההדיוט

Even though ﬁre descended from Heaven,
it is a  מצוהfor the  כהנימto bring wood
and create regular ﬁre on the מזבח
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25

The Gemara clarifies another one of the  נסיםmentioned ועשן המערכה אפי' כל הרוחות שבעולם באות ומנשבות בו אין מזיזות אותו
 ממקומוThe smoke from the  מזבחwas never diverted from its straight
column by any wind.

25

The  גמראclariﬁes another one
of the  נימmentioned

ועשן המערכה

אפי' כל הרוחות שבעולם
באות ומנשבות בו
אין מזיזות אותו ממקומו

The SMOKE from the מזבח
was never diverted
by any wind
26

However,  ר' יצחק בר אבדימיsays that at the end of סוכות, everyone 26
was watching the column of smoke to see in which direction it
moved, which indicated whether there would be a dry or wet
season.

ר' יצחק בר אבדימי
AT THE END OF

סוכות

Everyone watched the column of smoke
to see in which direction it MOVED!
Which indicated whether there
would be a dry or wet season
27

The  גמראanswers;
 דאזיל ואתי כדיקלי ואבדורי לא הוה מיבדרThe smoke would indeed sway like palm trees, but it did not
disperse.

27

ואבדורי

דאזיל ואתי

It did not
DISPERSE

Would indeed
SWAY

לא הוה מיבדר

28

הדרן עלך שבעת ימים
We have B”H completed the First Perek, שבעת ימים, of מס' יומא,
and will begin the Second Perek,  בראשונה- in the next Shiur,
B’ezras hashem.
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21 The Braisa teaches;

:ברייתא
חמשה דברים נאמרו
באש של מערכה

21

 חמשה דברים נאמרו באש של מערכה רבוצה כארי- It was in the shape of a crouching lion
 וברה כחמה- It was pure like the sun
 ויש בה ממש- Its ﬂame was solid

וברה כחמה ויש בה ממש
Its FLAME
was solid

22  ואוכלת לחין כיבשין- It consumed moiﬆ materials as easily as dry ones
 ואינה מעלה עשן- It did not give oﬀ smoke Therefore, we muﬆ say that the  עשן המערכהwas
 בדהדיוט- from the earthly ﬁre.

PURE like
the sun

ואוכלת לחין כיבשין

Did NOT
CONSUMED moiﬆ as
give oﬀ smoke easily as dry materials
We must say the
 עשן המערכהwas בדהדיוט

was no ﬁre from Heaven during the second בהמ"ק.
 חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ואלו הןThe following ﬁve things were missing during the second
בהמ"ק:
 ארון וכפורת וכרובים- The ארון, its cover, and the כרובים.
 אש- The ﬁre from Heaven
 ושכינה- The Divine Presence
 ורוח הקודש- Prophecy
 ואורים ותומים- The ability to interpret the אורים ותומים

23

חמשה דברים שהיו
בין מקדש ראשון למקדש שני
ואלו הן
ושכינה

DIVINE
PRESENCE

אש

FIRE from
Heaven

ואורים ותומים

Ability to INTERPRET
the אורימ ותומימ
The Gemara answers
 אין מיהוה הוה סיועי לא מסייעאThere actually was ﬁre from Heaven during the second בהמ"ק.
However, whereas during the מקדש ראשון
 סיועי מסייעאThe  קרבנותwere moﬆly consumed by the אש מן השמים, during the
מקדש שני
 סיועי לא מסייעאThey were not consumed by the אש מן השמים, but by the אש מן
ההדיוט.

ארון וכפורת
וכרובים
ורוח הקודש
PROPHECY

24

Also, during the  מקדש ראשוןthe ﬁre was
 רבוצה כארי- in the shape of a crouching lion And during the  מקדש שניthe ﬁre was
 רבוצה ככלב- in the shape of a crouching dog.
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In the SHAPE of
a crouching
lion

22

ואינה מעלה עשן

23 The Gemara cites another teaching where it seems that there

24

רבוצה כארי

אין מיהוה הוה
סיועי לא מסייעא
מקדש שני
מקדש ראשון
סיועי לא מסייעא

 קרבנותwere
CONSUMED by

אש מן ההדיוט
The FIRE was
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רבוצה ככלב

 קרבנותwere moﬆly
CONSUMED by
Also

אש מן השמים
The FIRE was

רבוצה כארי
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