דפי עזר ללימוד ד היומי

מסכת יומא

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

פרק שני :בראשונה Introduction to
 wouldכה  – the daily lottery which would determine whichפייס Introductory note: this chapter is completely devoted to the
 are spelled out herein.פייס “earn” the right to perform a particular service. Some of the mechanics and the background of the
:משנה א' ’s explanation ofרמב" Here is
כבר השמעתי שתרומת המזבח ,היא שיסיר ממנו אפרו .ואמרו כל הקוד את חברו לתו ארבע אמות ,הוא שיהא קרוב למזבח בארבע אמות.
וסדר הגרלה זו שהזכיר כ היא ,לפי שאסור אצלינו למנות אישי ישראל כלל ואפילו לדבר מצוה ,ומעשה דוד המל ידוע ,אבל נמני כשירצה מי
שהוא למנות בכ שלוקחי מכל אחד מה משהו ,ומוני אות הדברי ,ולפיכ א היו כהני רבי שנתקרבו כול למזבח אומר לה
הממונה הוציאו אצבעות ,אחרי שמעמיד בשורה ומסכימי ממי יתחיל המספר ואיזה מספר ,כגו שהסכימו שיהא המספר שלשי או ארבעי
או חמשי או איזה מספר שירצו ,ומוציא כל אחד מה אצבע א היה חלש ,או כמה אצבעות א הוא בעל גו חזק ,ומתחיל לספור לפי אות
האצבעות אחת שתי שלש לפי הסדר עד שישל המספר שהסכימו עליו מראש ,וזה שמגיע אצלו סו המספר הוא שעושה אותה עבודה .ואי
מוני את הגודל למי שהוציא גודלו מפני שקל לזקפה ולכפפה ,ושמא יזקפנה או יכפפנה א קרב המספר לסופו כדי שיבוא הפייס אצלו .וכסדר
הזה היו ארבעת הפייסות שהיו במקדש .דע זה ולמדהו ,לפי שהפיסות האלו לא נתבררו לשו אד לפנינו במה שפירשו הגאוני שקדמונו
ושראינו דבריה ,לפי שלשונות התלמוד לא ישיג מה האד כלו בעיו ראשו ,אבל הנכו באות הלשונות הוא מה שביארנו
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+,י .לֶ :שמואל א יא ,ח
ה)דה ְִ +
וַ ִ$פְ ְקדֵ  (ְ בָ זֶק וַ ְִ $הי) בְ נֵי י ְִ* ָראֵ ל ְ +,+מֵ אוֹת אֶ לֶ וְ ִאיְ +י ָ
וַ ְִ $מ ְצא) אֶ ת אֲ דֹנִי בֶ זֶק ְ(בֶ זֶק וַ ָ2 ִ$חֲ מ) ( ֹו וַ  )3ַ$אֶ ת הַ  ְ3נַעֲ נִי וְ אֶ ת הַ ִ ְ5רִ4י :שופטי א ,ה
ְה)דה :שמואל א טו ,ד
אתיִ אֶ לֶ ַרגְלִ י וַ עֲ ֶ* ֶרת אֲ לָפִ י אֶ ת ִאי +י ָ
וַ י ְַ ַ8+ע ָ+א)ל אֶ ת הָ עָ  וַ ִ$פְ ְקדֵ  (ַ ְ9ל ִָאי מָ ַ
ְה)דה אֶ ל ;ְב)ל אֱ דוֹ (ַ =ֶגְ (ָ ה ַק ְב ְצאֵ ל וְ עֵ דֶ ר וְ יָג)ר ...זִי וָ טֶ לֶ )בְ עָ לוֹת :יהושע טו:כא,כד
וַ ְִ $הי) הֶ עָ ִרי ִמ ְקצֵ ה לְ מַ  ֵ9ה בְ נֵי י ָ
+ר ,א יִ ַ8ד וְ ,א יִ?ָ פֵ ר ...הושע ב ,א
וְ הָ יָה ִמ ְס ַ5ר (ְ נֵי י ְִ* ָראֵ ל  ְ3חוֹל הַ  ָ$אֲ ֶ
וַ ָ$בֹ א ָ+א)ל עַ ד ִעיר עֲ מָ לֵק וַ ֶָ $רב (ַ =ָחַ ל :שמואל א טו ,ה
עלֵל וְ עַ ד י ֹונֵק ִמDוֹר וְ עַ ד ֶ*ה ִמ; ָָמל וְ עַ ד חֲ מוֹר :ש" א טו ,ג
מֵ ֹ

יתה אֶ ת עֲ מָ לֵק וְ הַ חֲ ַר ְמ ֶ Bאֶ ת ָ3ל אֲ ֶ+ר ל ֹו וְ ,א ַת ְחמֹל עָ לָיו וְ הֵ מַ ָBה מֵ ִאי +עַ ד ִא ָDה
עַ ָBה לֵ Cוְ ִהָ ִ3
Fל ְִ Bהי צַ ִGיק הַ ְר(ֵ ה F ...ל ְִ Bר ַ+ע הַ ְר(ֵ ה ...קהלת ז ,טז Hיז
וַ ֹ$אמֶ ר הַ  ֶ8לֶ Cלדויג לְ דוֹאֵ ג סֹב אַ ָBה )פְ גַע (ַ ֹ3הֲ נִי ...שמואל א כב ,יח
נִחַ ְמ ִBי  ִ3י ִה ְמלַכְ ִBי אֶ ת ָ+א)ל לְ מֶ לֶ ִ3 Cי ָ+ב מֵ Fחֲ ַרי וְ אֶ ת ְGבָ ַרי ,א הֵ ִקי ...שמואל א טו ,יא
Fר(ַ עְ ָBיִ עֵ ֶקב אֲ ֶ+ר עָ ָ*ה אֶ ת הַ ָGבָ ר הַ ֶ4ה וְ עַ ל אֲ ֶ+ר ,א חָ מָ ל :שמואל ב יב ,ו
וְ אֶ ת הַ  ִ3בְ ָ*ה י ְְַ ֵ2+
ִ* ָראֵ ל מֵ הַ ( ֶֹקר וְ עַ ד עֵ ת מוֹעֵ ד וַ ָ$מָ ת ִמ הָ עָ  ִמ ָ Gוְ עַ ד (ְ אֵ ר ֶ+בַ ע ְִ +ב ִעי אֶ לֶ ִאי :+שמואל ב כד ,טו
וַ   ֵBִ$ה'  ֶGבֶ ר (ְ י ְ
ֹתי :Kתהלי קיט ,עט
יָ)+ב) לִ י י ְֵראֶ י Kוְ י ְֹדעֵ י עֵ ד ֶ
ִ+עֶ  Kוְ ר)חַ נְ ִדיבָ ה ִת ְס ְמכֵנִי :תהלי נא ,יד
הָ ִ+יבָ ה  ִ2י ְ**וֹ י ְ
ָ8ה ְַ Bד(ֵ ר עוֹד ְGבָ ֶרי. Kמַ ְר ִBי אַ ָBה וְ ִציבָ א ְַ Bחלְ ק) אֶ ת הַ ֶָ Lדה :שמואל ב יט ,ל
וַ ֹ$אמֶ ר ל ֹו הַ  ֶ8לֶ Cל ָ
ִ* ָראֵ ל :שמואל א יג ,א
) ֵB+י ָ+נִי מָ לַ Cעַ ל י ְ
(ֶ  ָ+נָה ָ+א)ל (ְ מָ לְ כ ֹו ְ
ֹ+עֵ נ) זֶה וַ ִ$בְ זMה) וְ ,א הֵ בִ יא) ל ֹו ִמנְ חָ ה וַ י ְִהי  ְ3מַ חֲ ִרי :+שמואל א י ,כז
.מר) מַ ה ִ $
)בְ נֵי בְ לִ ַ$עַ ל ְ
Fנְ+י יָבֵ י +אֶ ל נָחָ ָ ְ3 +רת לָנ) ְב ִרית וְ נַעַ ְבדֶ ָ :Nשמואל א יא ,א
ֵ
ֹאמר) ָ3ל
וַ ַ$עַ ל נָחָ  +הָ עַ 8וֹנִי וַ ִ$חַ  עַ ל יָבֵ ִ; +לְ עָ ד וַ ְ $
 ...וְ אֹהֲ בָ יו  ְ3צֵ את הַ ֶDמֶ  ִ( +גְ ב ָMרת ֹו  ...שופטי ה ,לא

תרומת הדש  forפייס : development ofמשנה א'
פייס  – if a tie,תרוה"ד  would earnכבש  of top ofד"א a. Originally: whoever got within
 of the dayפייס  – the 1stתרוה"ד  forפייס  tussled and 1 broke his leg, enactedכהני b. After: 2
בנ"י  above – in order not to countפיה"מ : extend fingers (not thumbs) as perפייס c.
)’s counting the army (vv. 1-4, prohibition [or 2] from v. 5שאול i. Support: from
II. More of the background
פייס a. Originally: since it took place at night, no one would come, no need for
), no one came (likelihood they would come in vainפייס b. Once: there was a
 to comeכהני i. Added: other services to the winner to induce more
) (vv. 6-15שאול ודוד  relating toאגדות III. Tangential
), censusאוריה(  had 2 for which he wasn’t punishedדוד ;: his singular failure lost him the kingdomשאול a.
)’s explanationר' תנחו הירושלמי( b. Difficulty: of v. 16
) and not forgiving it (vv. 17-18כבוד המל c. Importance: of maintaining
I.
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