ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.2.3
24a (  )בעי רבי אבי25a ()ואחד פתוח לחול

 כו, במדבר יח: וַ הֲ ֵרמֹתֶ  ִמֶ  ְרמַ ת ה' מַ עֲ ֵ ר ִמ הַ ַ עֲ ֵ ר...
 כח, במדבר לא...ָ בָ א אֶ חָ ד נֶפֶ ' מֵ חֲ מֵ ' הַ ֵ אוֹת,ַ ְֹצ ִאי ל+ ַ)נְ'י הַ ִלְ חָ מָ ה ה
ֵ
וַ הֲ ֵרמֹ ָת מֶ כֶס ַלה' מֵ אֵ ת
 ג, ויקרא ו: ֵַ ח0ְֵ חַ וְ ָ מ ֹו אֵ צֶ ל הַ ִז0ְעלָה עַ ל הַ ִז
ֹ ֶָ ֶ' אֲ ֶ'ר ֹאכַל הָ אֵ ' אֶ ת ה/ ְַ ָ ר ֹו וְ הֵ ִרי אֶ ת ה0 ַ ' עַ ל0 ְמכְ נְ סֵ י בַ ד יִל
ִ  ֹו בַ ד/ֹהֵ  ִמ. ַוְ לָבַ ' ה
 ח, ויקרא ו:' ַלה7 ָָר ָת. ְֵ חַ ֵריחַ נִיחֹ חַ )ז0ְְ בֹ ָנה אֲ ֶ'ר עַ ל הַ ִנְ חָ ה וְ ִה ְק ִטיר הַ ִז9 ַָל ה.  וְ אֵ ת7ָ ְמנ8ַ מ
ִ לֶת הַ ִנְ חָ ה6ֹ  ְמצ ֹו ִמ5ְ ק0  ֶוְ הֵ ִרי ִמ
 ז, במדבר יח:  ְַתכֶ וְ הַ >ָר הַ ָ? ֵרב ימָ ת5ְ ה. ֵ ית לַ=ָ ֹרכֶת וַ עֲ בַ ְדֶ  עֲ בֹדַ ת מַ ָנָה אֶ ֵ  אֶ ת0ֵ חַ לְ ִמ0ְבַ ר הַ ִז/ְ   ְַתכֶ לְ כָל5ְ ה. וְ אַ ָה בָ נֶי< ִא ְ< ִ ְ' ְמר אֶ ת
 ז, ויקרא א:' ֵֵ חַ וְ עָ ְרכ עֵ ִצי עַ ל הָ א0ְֹהֵ  אֵ ' עַ ל הַ ִז. ְַ נֵי )הֲ רֹ ה0 וְ נ ְָתנ
 טו, תהלי נה:'ְֶ ָרג0 Dֵ9 ַהי נְהB
ִ ְֱ בֵ ית א0 ו נ ְַמ ִיק סוֹד/ָ אֲ ֶ'ר י ְַח
 ד, ויקרא טז... ִֵ גְדֵ י קֹדֶ ' ה0 G ַֹ ד י ְִצנ0 ֹר בְ ִמ ְצנֶפֶ תFַ ד י ְַח0 ְ ָ ר ֹו בְ )בְ נֵט0 מכְ נְסֵ י בַ ד י ְִהי עַ ל
ִ ' ָ0 ְַ ד קֹדֶ ' יִל0 ְ ֹתנֶת.
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’רבי אביs question – what is the minimal amount of ?תרוה"ד
a. Suggestion: like ( תרומת מעשרv. 1) – 1/10 (or 1/100)
b. Or: like ( תרומת מדיv. 2) – 1/50
c. Answer: similar to the ( תרומת המנחהvv. 3-4) – at least 1 Jקומ
II.  רבv.  לויre:  חיוב מיתהfor a non- כהperforming  ברייתא( תרוה"דsupporting each position)
a. רב: only “final” זרה"ד( עבודות, burning, water and wine libations) which are not “removals”
b. לוי: also  – תרוה"דeven removals are included
c. Both: interpreting v5 – “ =( עבודת מתנהplacing” – and not taking away)
i. לוי: extended via לכל דבר המזבח
1. רב: that extedns only to  הזאותinside and on מצורע
2. לוי: inferred from דבר/לכל דבר
a. רב: דבר/ לכל דברis insignificant
3. Challenge: why not learn כלל ופרט, only ?עבודת מתנה
a. Defense: that’s only מבית לפרוכת, not outside
4. Challenge: if so, perhaps ‘completion-service’ is only inside (see [ii] below)
a. Answer:  ועבדתincludes that stipulation in both inside and outside
ii. ועבדת: completion-worship (not e.g.  שחיטהwhich is not the last procedure)
III. רבא: removal-service inside (e.g. cleaning out the  )מנורהaccording to לוי
a. If it is like: outside (since it is outside of  ;חייב – )קדק"דif like inside (from פטור – )מבית
i. Answer:  מביתextends throughout פטור– קודש
IV.  זר – עבודת מתנה בהיכלshould be liable for setting up שלח,  מנורהand fire on מזבח
a. שלח: there is yet the cups of frankinsence – then the removal and burning ()הקטרה
b. מנורה: there is yet putting in the wicks, then the oil, then lighting – which is not an עבודה
i. Challenge: from v. 6, seems to be ( עבודהrequires )בגדי כהונה
ii. Answer: that’s only fire on מזבח, not lighting מנורה
c. אש המערכה: there is yet the setting of the 2 logs, then the )הקטרה( אברי
i. ר' יוחנ: a  זרis liable for setting up the 2 גזירי
ii. Dispute: as to whether it is a ‘completion-service’ ()עבודה תמה
V. Logistics about the פייס
a. Done: several times to increase excitement as per v. 7
b. Clothes worn: during פייס
i. ר' נחמ:  – חולotherwise, (since everyone’s wearing )בגדי כהונה, “bullies” will ignore פייס
1. Proof: ג: תמיד ה- after פייס,  כהניwould have clothes removed
2. Block ()ר' ששת: that’s removal of  בגדי כהונהfrom those who didn’t “win”
ii. ר' ששת:  – קדשotherwise, those selected will, out of excitement, begin in wrong clothes
1. Proof: from  ברייתאdescribing  פייס- would take  מצנפתfrom 1 – כהwhere  פייסstarts
2. Block ()ר"נ: he may wear garments (made by mother e.g.) similar to בגדי כהונה
iii. אביי: proof from description of  פייסthat  לשכת הגזיתwas ½ חול, ½ קדש, door opening to each
1. חול: seating of  זקand his presence; ( פייס – קדשmust be  בבית אלקיas per v. 7)
I.
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