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מסכת יומא

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
5.1.4
)לא צריכא דאקדי ( )  6aמכלל דתרווייהו( 4b

(1
(2
(3
(4
(5

וְ סָ מַ  יָד ֹו עַ ל רֹא הָ ֹעלָה וְ ִנ ְרצָ ה ל ֹו לְ כֵַ ר עָ לָיו :ויקרא א ,ד
ִ י נֶפֶ  הַ #ָ ָ$ר ִ %ָ ַ$הוא וַ אֲ נִ י נְ ַת ִ'יו ָל ֶכ עַ ל הַ ִ*זְ  ֵ$חַ לְ כֵַ ר עַ ל נ ְַפ ֵֹתי ֶכ ִ י הַ ָ %ה+א ֶ, ַ$פֶ  ְיכֵַ ר :ויקרא יז ,יא
וְ ִא ַ%ל ה+א וְ אֵ י .יָד ֹו מַ ֶ0גֶת וְ ל ַָקח ֶבֶ  #אֶ חָ ד אָ ָ לִ ְתנ+פָ ה לְ כֵַ ר עָ ָליו ...ויקרא יד ,כא
5ביו וְ לָבַ  אֶ ת ִ$גְ דֵ י הַ  ָ$ד ִ$גְ דֵ י הַ ֹ6דֶ  :ויקרא טז ,לב
וְ כִ ֶ ר הַ ֹהֵ  .אֲ ֶר י ְִמ ַח אֹת ֹו ַואֲ ֶר יְמַ ֵ4א אֶ ת יָד ֹו לְ כַהֵ 'ַ .חַ ת ִ
אהֶ ל מוֹעֵ ד לְ ָ ֵרת ֹ6 ַ$דֶ  :שמות כט ,ל
ִ ְבעַ ת י ִָמי יִלְ  ָ ָ$הַ ֹהֵ ְ 'ַ .ח ָ'יו ִמ ָ$נָיו אֲ ֶר ָיבֹ א אֶ ל ֹ

(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(14
(15
(16

+בגְ דֵ י הַ ֹ6דֶ  אֲ ֶר לְ ;הֲ רִֹ .י ְהי +לְ בָ נָיו ;חֲ ָריו לְ מָ ְחָ ה בָ הֶ +לְ מַ ֵ4א בָ אֶ ת י ָָד  :שמות כט ,כט
ִ
ֹתכָה ִ ְבעַ ת י ִָמי ְ'מַ ֵ4א י ָָד  :שמות כט ,לה
יתי א ָ
ית לְ ;הֲ רֹ+ .לְ בָ נָיו ָ כָה ְ כֹל אֲ ֶר ִצִ ִ+
וְ עָ ִָ #
אהֶ ל מוֹעֵ ד וְ ָרחַ ְצ ָ' אֹ ָת ִ ָ* ַ$י  :שמות כט ,ד
וְ אֶ ת ;הֲ רֹ .וְ אֶ ת  ָ$נָיו ַ' ְק ִריב אֶ ל ֶ ַתח ֹ
ֵיתי :ויקרא ח ,לה
+מַ ְר ֶ' אֶ ת ִמ ְמֶ ֶרת ה’ וְ @א ָתמ+ת ִ +י כֵA .צִ +
ְ
+פֶ ַתח ֹאהֶ ל מוֹעֵ ד ֵ' ְב +יוֹמָ וָ ַל ְי ָלה ִ ְבעַ ת י ִָמי
ֵיתי :ויקרא י ,יח
הֵ @ .א ה+בָ א אֶ ת ָ%מָ  Cאֶ ל הַ ֹ6דֶ  ְנִ ימָ ה 5כוֹל 'ֹאכְ ל +א ָֹתֹ6 ַ$ Cדֶ  ַאֲ ֶר ִצִ +
Dי הַ חֲ ל ִָבי ָי ִביא +לְ הָ נִי'ְ Eנ+פָ ה לִ ְפנֵי ה' וְ הָ יָה לְ + Gלְ בָ נֶיִ Gא ְ' Gלְ חָ ק ע ֹו ָל ַאֲ ֶר ִצָ+ה ה' :ש י :טו
וֹק הַ ְ'ר+מָ ה וַחֲ זֵה הַ ְ'נ+פָ ה עַ ל ִא ֵ
ימ  :שמות כט ,א
וְ זֶה הַ ָ%בָ ר אֲ ֶר ַ'עֲ ֶ#ה לָהֶ לְ ַק  ֵ%א ָֹת לְ כַהֵ  .לִ י לְ ַקח ַ ר אֶ חָ ד ָ ָ$ . ֶ$קר וְ אֵ ילִ ְנַיִ ְ' ִמ ִ
ית ָ$ Cעָ ֶרב :ויקרא ו :יג
+מחֲ ִצ ָ
יתֶֹ $ ַ$ Cקר ַ
עֲִ #ירת הָ אֵ פָ ה ֹסלֶת ִמנְחָ ה ָ' ִמיד ַמחֲ ִצ ָ
זֶה ָק ְר; . ַ$הֲ רֹ+ .בָ נָיו אֲ ֶר י ְַק ִריבַ +לה' ְ$י ֹו ִה*ָ ַח אֹת ֹו ִ
וַ ֹHאמֶ ר מֹ ֶה אֶ ל הָ עֵ ָדה זֶה הַ  ָ%בָ ר אֲ ֶר ִצ ָ+ה ה’ לַעֲ #וֹת :ויקרא ח ,ה
'נֶת וַ ְַ HחֹIר אֹת ֹו ;ָ$בְ נֵט וַ ַHלְ ֵ$אֹת ֹו אֶ ת הַ ְ* ִעיל וַ  .'ִֵ Hעָ לָיו אֶ ת הָ אֵ פֹ ד וַ ְַ HחֹIר אֹת ֹו ְ$חֵ ֶב הָ אֵ פֹ ד וַ ְֶ Hאֹ ד ל ֹו ֹ $ו :ויקרא ח ,ז
וַ  .'ִֵ Hעָ לָיו אֶ ת הַ ֹ A
ֵאת יַד ;הֲ רֹ .וְ יַד  ָ$נָיו :שמות כט:ט
+מָ 4
וְ חָ ג ְַר ָ' א ָֹת ;בְ נֵט ;הֲ רֹ+ .בָ נָיו וְ חָ בַ ְ ָ' לָהֶ ִמגְ  ָ$עֹת וְ הָ י ְָתה לָהֶ ְ הָ, Aה לְ ח6ַ Aת ע ֹו ָל ִ

 are indispensableמילואי  agree that all requirements ofר"ל & ר"י– )Tangent (from p. 3 – II b
– ר' חנינא  andר"י a. Dispute: between
?): all requirements are indispensableר' יוחנi. One (.
 are indispensable hereלדורות ?): only requirements that are indispensableר' חנינא( ii. Other
נפקא מינה iii. Practical difference:
)] – v. 2ד  [onlyכפרה  is an enhancement, not aסמיכה –  (v. 1סמיכה :ר' יוס1. E
לכתחילה ) – butד  (onlyכפרה  is not theתנופה – ) (v. 3תנופה :רנב"י 2.
): sequestering – (we don’t sequester the understudydispensableר"פ 3.
): extra clothes and anointment all 7 days (v. 4 – even if he only anointed or had extra clothes 1 dayרבינא 4.
][extra clothes inferred from its exclusion from indispensability OR from juxtaposition to anointment
)ר' יוחנi. Argument: for total indispensability (.
) (v. 7ככה : use ofר' יצחק בר ביסנא 1.
)ויקרא ח  (notשמות כט 2. Challenge: only covers items listed in
3. Answers: 3 approaches
 (v 8 – 9) connects the 2פתח פתח :רנב"י a.
) indicates indispensabilityמשמרת( : v. 9ר' משרשיא b.
) indicates indispensabilityכאשר צויתי( : v. 10ר' אשי c.
) (vv. 9-11צוויתי ,צויתי ,צוה ה' i. Tangential explanation: 3 mentions of
) offering via allusion (v. 12איפה  and the .1מכנסיי ii. Tangent: addition of
1.
מילואי  just prior toבגדי כהונה : is reasonable – mentioned inמכנסיי
)זה זה( : offering from v. 13עשירית האיפה 2.
)3. Even: the proclamations are indispensable (v. 14
) at once – i.e. all the tunics, all the pants etc.כהני  first or allאהרוII. Order of dressing (.
)’s sons (unidentified opinionsר' חייא  andר' יוחנa. Dispute: between .
)אבנט( : dispute only regarding the sashאביי b.
) – wool/linenאבנטי  first: v. 15 (v. 16  they have identicalאהרi. .
) – linen vs. wool/linenאבנטי ii. All together: v. 16 (v. 15 teaches that they have different
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