ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.2.5
26b ('  )משנה ה27b ()זה טלה
Note: the amount of flour & wine brought as libations with a  קרבvaries
lamb – 1  ;הי ¼ & עשרוram – 2  & עשרו1/3, bull – 3  עשרוand ½ הי

ֵ ַח ָסבִ יב אֲ ֶר ֶ ַתח אֹהֶ ל%ְז-ִ ַ* עַ ל ה,ָ ַ* וְ ז ְָרק' אֶ ת ה,ָ ַֹהֲ נִי* אֶ ת ה+ ְַ נֵי )הֲ ֹר ה% 'ָ ָקר לִ ְפנֵי ה' וְ ִה ְק ִריב% ֶַ ה%  וְ ָחַ ט אֶ ת:וְ סָ מַ  יָד ֹו עַ ל רֹא הָ ֹעלָה וְ ְנִרצָ ה ל ֹו לְכֵַ ר עָ לָיו
ְת ִחי* אֶ ת הָ רֹא וְ אֶ ת0
ָ ַֹהֲ נִי* אֵ ת ה+ ְַ נֵי )הֲ ֹר ה% ' וְעָ ְרכ: ֵֵ ַח וְ עָ ְרכ' עֵ צִ י* עַ ל הָ א%ְז-ִ ַֹהֵ אֵ  עַ ל ה+ ְַ נֵי )הֲ ֹר ה% ' וְ נ ְָתנ: ָלִנְתחֶ יה
ָ /אֹת
ָ ח.ִנ
ַ ְ וְ ִהפְ ִיט אֶ ת הָ ֹעלָה ו:מוֹעֵ ד
ט4 ד, ויקרא א:'ה ֵריחַ נִיחוֹחַ ַלה2ֵ עלָה ִא
ֹ ֵ חָ ה%ְז-ִ ַֹל ה+ ַֹהֵ אֶ ת ה+ ַָ יִ* וְ ִה ְק ִטיר ה- ַ% 1 ֹו 'כְ ָרעָ יו ְיִר ַח% וְ ִק ְר:ֵ ַח%ְז-ִ ַהַ ָ דֶ ר עַ ל הָ עֵ ִצי* אֲ ֶר עַ ל הָ אֵ  אֲ ֶר עַ ל ה
 ה, ויקרא ו:*ל ִָמי2ְ ַעלָה וְ ִה ְק ִטיר עָ לֶיהָ חֶ לְ בֵ י ה
ֹ ָֹקר וְ עָ ַר עָ לֶיהָ ה%
ֶ ַ%  ֶֹקר% ַ% *ֹהֵ עֵ צִ י+ ֶַ ה 'בִ עֵ ר עָ לֶיהָ ה% ְא ִתכ6  ֹו% 'קד.
ַ
ֵַ ח%ְז-ִ ַוְ הָ אֵ  עַ ל ה
 ז, במדבר יח:ָר הַ ָ; ֵרב י'מָ ת: ַ ְַתכֶ* וְ ה0 9ְ ה+  אֶ ת.ֵ ֶנָה א.ָ ַבֹדת מ
ַ ֲ* ע.ֶ ֵ ית לַָ ֹרכֶת וַעֲ בַ ְד%ֵ חַ 'לְ ִמ%ְז-ִ ַבַ ר ה,ְ  ְַתכֶ* לְ כָל0 9ְ ה+  ְ ְמר' אֶ ת.ִ 8.ְ  ִא8ה 'בָ נֶי.ָ ַוְ א
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'משנה ה: between 9-12 * כהניinvolved in the offering of the תמיד
a. 9: regular
b. 10: ( תמיד של שחר בחג הסוכות1 added for *)מי
c. 11: ( שבת2 added for )בזיכי
d. 12: ( שבת של חג2 added for =בזיכי1 added for *)מי
i. Timing: of * ניסו= המיand *גזרי עצי
ר' יוחנ: * ניסו= המיin the morning
1.
a. Otherwise: afternoon of  חול המועד סוכותwould be 12
2. ברייתא: “stoning”  כה"גwith *( אתרוגיi.e. in morning) for deviating from *ניסו= המי
3. רשב"י: * גזרי עציin afternoon (with 2 * – )כהניfollowing v. 1 (* – וערכו עציplural x 2)
a. From: varied wording (ובער/ – )וערכוother is re: *תמיד של בי הערבי
4. ר' חייא:  פייסcan include 13 through 16 *( כהניas per our ;)משנה
a. Tradition: of “17” is against ראב"י
'משנה ו: amount of * כהניbringing up * אבריof  אילand פר
a. Ram: 11 (flesh – 5, innards, flour and wine@2 each [see note])
b. Bull: 24 (head:1, leg:2, spine:2, leg:2, torso:1, throat:3, 2 forelegs:2, 2 ribs:2, innards, flour, wine@3 each)
i. Note: all of these divisions only re:  קרב יחיד ;קרב צבורmay be done by 1 ;כה
c. Flaying and sectioning: of both  קרבנות צבורand  קרבנות יחידmay be done by זר
i. Source: v. 1 (ונתח... והפשיטlisted before )…ונתנו בני אהר
ii. Reasoning: since ( שחיטה כשרה בזרas per ושחט...= וסמand then )…והקריבו בני אהרו
1. challenge: why reemphasize  בני אהרat ( פסוק ו פסוק זflaying, sectioning) also כשרה בזר
a. Rejected:  סד"אsince  ~ כפרהrequire *נתינת עצי, I wouldn’t need *כהני, …קמ"ל
2. Rather: from  – פסוק חwhy reemphasize  בני אהרto place sections on fire?
a. Implication: excludes flaying and sectioning
i. Challenge: perhaps it excludes the two logs
ii. Rejected: excludes similar ( קרבplacing pieces; sectioning them)
b. defense: perhaps it excludes similar placing (both on fire)
c. rejection: 2 logs must be done by *כהני:
i. bringing limbs: to  מזבחis Kohanicwood isn’t2 logs is
ii. perhaps: the verse is there for its own purpose
3. rather: from end of  כה – פסוק טburns all, excluding flaying/sectioning
a. and: * וערכו בני אהרו הכהניis extra, (each plural) = 6 * כהניfor a lamb
b. Challenge: this verse is in context of bull (24 *)כהני
i. Defense: use of  מזבח, אש,* עציalludes to ( תמידlamb)
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