
 

   עו  יומא

     עח פרק תהלים
יִמנ ִחידֹות ַאִּביָעה ִּפי לְבָמׁשָ   ֶאְפְּתָחה (ב) ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם ַהּטּו ּתֹוָרִתי ַעִּמי  ַהֲאִזיָנה ְלָאָסף ַמְׂשִּכיל (א)

ְּתִהּלֹות ְמַסְּפִרים ַאֲחרֹון ְלדֹור םִמְּבֵניהֶ  ְנַכֵחד לֹא (ד) ָלנּו: ִסְּפרּו ַוֲאבֹוֵתינּו ַוֵּנָדֵעם ָׁשַמְענּו  ֲאֶׁשר (ג)  ֶקֶדם: 
לְ   ֲאבֹוֵתינּו ֶאת  ִצָּוה ֲאֶׁשר ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה  ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  (ה)  ָעָׂשה: ֲאֶׁשר ְוִנְפְלאֹוָתיו ֶוֱעזּוזֹו ’ה 

    ִלְבֵניֶהם  ִויַסְּפרּו ָיֻקמּו  ּוִיָּוֵלד ָּבִנים  ַאֲחרֹון ּדֹור  ֵיְדעּו  ְלַמַען (ו)  ִלְבֵניֶהם: הֹוִדיָעם
ַּבִּמְדָּבר:  ֻׁשְלָחן  ַלֲעֹר� ֵאל ֲהיּוַכל ָאְמרּו ֵּבא�ִהים  ַוְיַדְּברּו (יט)  ְלַנְפָׁשם: ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל ַוְיַנּסּו (יח)
ה'   ָׁשַמע  ָלֵכן (כא)  ְלַעּמֹו: ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם תֵּת   יּוַכל  ֶלֶחם ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו ּוְנָחִלים  ַמִים ַוָּיזּובּו צּור ִהָּכה ֵהן (כ)

    ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא ֵּבא�ִהים  ֶהֱאִמינּו לֹא  ִּכי  (כב)  ְבִיְׂשָרֵאל:  ָעָלה  ַאף ְוַגם ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה ְוֵאׁש  ַוִּיְתַעָּבר
    ָלמֹו: ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן ֶלֱאֹכל ָמן ֲעֵליֶהם  ַּיְמֵטרוַ   (כד)  :ָּפָתח ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  (כג)

    ֵתיָמן:  ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים ַיַּסע (כו)  ָלֹׂשַבע: ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה  ִאיׁש  ָאַכל ַאִּביִרים ֶלֶחם  (כה)
    ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב ַמֲחֵנהּו ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  (כח)  ָּכָנף:  עֹוף ַיִּמים ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר  ֲעֵליֶהם ַוַּיְמֵטר (כז)

    ְּבִפיֶהם:  ָאְכָלם עֹוד ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו לֹא (ל)  ָלֶהם:  ָיִבא ְוַתֲאָוָתם ְמֹאד ַוִּיְׂשְּבעּו ַוּיֹאְכלּו (כט)
  ְולֹא עֹוד ָחְטאּו  זֹאת ְּבָכל  (לב)  ִהְכִריַע: לִיְׂשָרֵא  ּוַבחּוֵרי ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהֹרג ָבֶהם  ָעָלה ֱא�ִהים ְוַאף  (לא)

     ְּבִנְפְלאֹוָתיו:  ֶהֱאִמינּו
  

  בראשית פרק ז 
אֹות ָׁשָנה ְלַחֵּיי ֹנַח ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַּבּיֹום ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָּכל ַמְעְיֹנת (יא) ִּבְׁשַנת ֵׁשׁש מֵ 

  ְּתהֹום ַרָּבה ַוֲאֻרֹּבת ַהָּׁשַמִים ִנְפָּתחּו: 
  

  ֶהָהִרים: ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלה ָּגְברּו ַהָּמִים ַוְיֻכּסּו(כ) 
  

     ?בשנה  אחת  פעם מן לישראל להם ירד לא מה מפני :יוחי בן  שמעון  רבי  את תלמידיו אלוש :שאלה

    תשובות: 3
למלך בשר  -אמשול לכם משל: למה הדבר דומה 
ו פעם אחת ודם שיש לו בן אחד. פסק לו מזונותי

בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת 
בשנה. עמד ופסק מזונותיו בכל יום, והיה מקביל 

פני אביו כל יום. אף ישראל, מי שיש לו ארבעה 
וחמשה בנים היה דואג ואומר: שמא לא ירד מן 

למחר ונמצאו כולן מתים ברעב, נמצאו כולן 
  מכוונים את לבם לאביהן שבשמים. 

כלין אותו שהיו או
  כשהוא חם

  מפני משאוי הדרך.

 
   אמה ששים גבוה היה לישראל להן שירד מן: ואמר המודעי אלעזר רבי : נענהעוד בעניין המן

  ? עלינו ומביא דברים מגבב אתה מתי עד! מודעי: טרפון רבי לו אמר :קושי
 גברו מלמעלה אמה עשרה חמש ז) (בראשית דורש אני מקרא, רבי: לו אמר: תירוץ

   ההרים ויכסו המים

  ? קיימי שורי שורי מיא וכי? בהרים עשרה חמש בעמק אמה עשרה חמש : וכי1קושי       
  ? סגיא היכי תיבה: ועוד: 2קושי       

 חמש והדר, טורי בהדי מיא דאשוו עד רבה תהום מעינות כל נבקעו אלא: תירוץ
  . המים גברו מלמעלה אמה עשרה
 מדה: אומר הוי? פורענות מדת או טובה מדה, מרובה מדה זה אי וכי: המודעי המשך דברי ר' אלעזר

 טובה במדה, ופתחנ השמים וארבת )ז בראשית( אומר הוא פורענות במדת. פורענות ממדת טובה
 לאכל מן עליהם וימטר פתח שמים ודלתי ממעל שחקים ויצו )עח תהלים( אומר הוא

 הרי, ארבע, ארבע - בדלת יש ארובות כמה :(לפי רש"י והגהות הב"ח) ותנא. למו נתן שמים ודגן
   .אמה ששים גבוה לישראל להם שירד מן ונמצא, שמונה כאן

  
 שרואין עד, ועולה מתגבר היה לישראל להם שירד מן: אומר יהודה בן איסי, תניא: עוד בעניין המן

   רויה כוסי' וגו צררי נגד שלחן לפני תערך )כג תהלים( שנאמר, ומערב מזרח מלכי כל אותו
 ועשרין מאתן דאתי לעלמא דדוד כסא - מינה שמע: אביי אמר: עוד דרשה מהפסוק שצוטט  
  . הוי הכי בגימטריא רויה - רויה כוסי שנאמר, מחזיק לוגא וחד  

  
 התם, שעתא חדא - הכא, יומין בארבעין - התם, דמיא לא הא: קושי על דברי ר' אלעזר המודעי

  . טפי להו ונפיש, לחודיה לישראל - הכא, עלמא לכולי



 

  . באכילה אסור
  ? מי כנגד ענויין חמשה הני: שאלה

 בעשור ואך )כג ויקרא( ובעשור )כט במדבר( שבתורה ענויין חמשה כנגד: חסדא רב אמר: תשובה
  . לכם והיתה )טז ויקרא( שבתון ושבת )טז ויקרא( שבתון שבת )כג ויקרא(

 במדבר פרק כט פסוק ז
 ְפֹׁשֵתיֶכם ָּכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו:נַ ֶאת  ְוִעִּניֶתםֶכם ּוֶבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה לָ 

 ויקרא פרק כג פסוק כז
ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ְוִעִּניֶתםַא� ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה יֹום ַהִּכֻּפִרים הּוא ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם 

 ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלה':
 ק לבויקרא פרק כג פסו

 ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְּבִתְׁשָעה ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב ִּתְׁשְּבתּו ַׁשַּבְּתֶכם:  ְוִעִּניֶתםַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון הּוא ָלֶכם 
 ויקרא פרק טז פסוק לא

  ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם:  ְוִעִּניֶתםַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם 
 כטויקרא פרק טז פסוק 

ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשּו ְַּעּנּו ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ת
  ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם: 

  
  ! תנן שיתא ואנן? הוו חמשה הני :קושי מהמשנה  

  . היא אכילה בכלל שתיה :תירוץ
 ואכלת )יד דברים( שנאמר - אכילה בכלל שהיא לשתיה מנין: לקיש ריש דאמר :1 חיזוק

  . ואכלת ליה וקרי הוא חמרא תירוש, ויצהרך תירשך דגנך מעשר אלהיך' ה לפני
   מיא - אניגרון: שמואל בר רבה דאמר? אניגרון ידי על דאכליה ודילמא? ממאי :קושי      
  ! שלקי דכולהו מיא - אכסיגרון, דסילקא      
   תאוה אשר בכל הכסף ונתתה )יד דברים( מהכא: יעקב בר אחא רב אמר אלא :2חיזוק     

  . ואכלת רחמנא וקרייה, הוא שתיה שכר ,ובשכר ביין ובצאן בבקר נפשך    
  כו פסוק יד פרק דברים
 ָּׁשם ָאַכְלּתָ וְ  ַנְפֶׁש� ִּתְׁשָאְל� ֲאֶׁשר ּוְבֹכל ּוַבֵּׁשָכר ּוַבַּיִין ּוַבּצֹאן ַּבָּבָקר ַנְפְׁש� ְּתַאֶּוה ֲאֶׁשר ְּבֹכל ַהֶּכֶסף ְוָנַתָּתה

  :ּוֵביֶת� ַאָּתה ְוָׂשַמְחּתָ  ֱא�קי� ה' ִלְפֵני
  
  ? אניגרון ידי על דאכליה נמי הכא ודילמא? ממאי: 2על חיזוק  1קושי       
  . דמשכר מידי, כתב שכר: 1תירוץ         

 ונכנס וחלב דבש ושתה קעילית דבילה אכל: דתניא? קעילית דבילה ודילמאקושי: 
   לוקה למקדש

   .יין כאן אף - יין להלן מה, מנזיר שכר שכר יליף אלא: 2תירוץ 
       
       בכל אסור - התירוש מן הנודר :והתניא? הוא חמרא ותירוש :1על חיזוק  2קושי    
  ! ביין ומותר, מתיקה מיני      
  ! בתלות ינובב ותירוש )ט זכריה( והכתיב? הוא חמרא ולאו :תירוץ        
  . בתולות ינובב התירוש מן הבא דבר: דחיית התירוץ          
   יקביך התירוש מן הבא דבר - יפרצו יקביך ותירוש )ג משלי( והכתיב :עוד תירוץ        
  ! לב יקח ותירוש ויין זנות )ד הושע( כתיב והא. יפרוצו        

  .אדם בני לשון אחר הלך ובנדרים, הוא חמרא תירוש עלמא דכולי, אלא :מסקנה      
  ? תירוש ליה קרי ואמאי יין ליה קרי ואמאי: לפי המסקנה עולה שאלה

  , לעולם יללה שמביא - יין  
  . רש נעשה בו המתגרה שכל - תירוש

  
 - זכה לא, ראש נעשה - זכה, תירוש וקרינן תירש כתיב: רמי כהנא רב: סתירות בפסוקים ופשרם

  . רש נעשה
  . משממו - זכה לא, משמחו - זכה, ישמח וקרינן) ישמה(שינויי נוסחאות:  ישמח כתיב: רמי רבא

 . פקחין וריחני חמרא: רבא דאמר והיינו

 
 ?עינוי דאיקרי לן מנא וסיכה רחיצה: שאלה



 

 לא וסוך פי אל בא לא ויין ובשר אכלתי לא חמדות לחם )י דניאל( דכתיב: תשובה

 אפילו: שילת בר שמואל דרב בריה יהודה רב אמר? אכלתי לא חמדות לחם מאי. סכתי
 אל אלי ויאמר )י דניאל( דכתיב - כעינוי דחשיב לן ומנא. אכל לא דכייתא דחיטי נהמא

 לפני ולהתענות להבין לבך את נתת אשר הראשון היום מן כי דניאל תירא

   בדבריך באתי ואני דבריך נשמעו אלהיך

  
  ? לן מנא רחיצה, סיכה אשכחן: המשך השאלה  

 וכשמן בקרבו כמים ותבא )קט תהלים( קרא אמר: טוביה ברבי זוטרא רב אמר: 1 תשובה

  .בעצמותיו
  ? כשתיה ואימא :קושי

  . מאבראי מים אף - מאבראי שמן מה, דשמן דומיא :תירוץ
 ביום כשתיה שהיא לסיכה מנין :דתנן, לה נסיב קא איפכא תנא והא :קושי

 בקרבו כמים ותבא שנאמר, לדבר זכר - לדבר ראיה שאין פי על אף? הכפורים

  ! בעצמותיו וכשמן
 . סכתי לא וסוך דכתיב, ליה שמיע דקרא מגופיה רחיצה: אשי רב אמר אלא :2תשובה 

  

     

 


