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מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי
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'משנה ד: first  טבילהand set of  עבודותof ( כה"גnote: no  קיו"רbefore 1st )טבילה
a. לר"מ: would be  קידוש יו"רafter he disrobed
b. Then: puts on בגדי זהב, קידוש יו"ר
c. תמיד: They bring him the תמיד, he begins ( שחיטהcompleted by another 0)כה
d. עבודות התמיד: does ( הילו> וזריקת הד,קבלה
e. קטורת ומנורה: Enters  קדשto burn  קטורתand clean out/light the (last 2) נרות
f. (העלאת אברי: Returns to  עזרהto bring head, leg of  תמידup to  מזבחalong with his  מנחהand the >נס
i. Note (about )קטורת: in morning, burnt between ( דand lifting up (אברי
1. Afternoon: between ( אבריand libations
g. כה"ג איסטניס: if  כה"גwas elderly or dainty, they would heat water on  עיו"כto warm up מקוה
Analysis of dispute between (חכמי/ ר"מabout קידוש יו"ר
a. ר"פ: only dispute about sequence; 1 for taking off  בגדי קדשand 1 for putting on (   משנהalso )כר"מ
b. תלמידי ר"פ: explicit  ברייתאwhere  ר"מobligates  קידוש יו"רeven at first change (  משנהagainst )כר"מ
c. 10  קיו"רon יוה"כ: 2 before each enrobing of ( בגדי הקדש2*5) – per ר"מ
i. (חכמי: 1 before each enrobing and 1 after each disrobing (1+8+1)
d. Note: v2 “misplaced” tradition of 5/10 changes  (2 to  ) בגדי בד2 entrances to  קדה"קv. 2 out of order
Source for  טבילהwhen changing from  בגדי זהב 0בגדי לב
a. רבי: v. 1 – all  בגדי קדשincluded; source for קיו"ר: v. 2
b. ראב"ש:  קיו"רinferred from  – ק"וin place where no  טבילהis required,  קיו"רis required,  ק"וhere
i. 2 0קידושי: 1 for enrobing, 1 for disrobing - from לבש...פשט
c. ר' יהודה: v2: only covers 0בגדי זהב בגדי לב
i.   בגדי זהב0בגדי לב: inferred via ( – ק"וused to go in to )קדה"ק
1. Rejected:  בגדי זהבaccomplish far more כפרה
ii. Rather: inferred from v. 1: only covers  בגדי זהב0בגדי לב
1. 0בגדי זהב בגדי לב: via ( ק"וaccomplishes more )כפרה
2. Rejected: 0 בגדי לבare used to go in to קדה"ק
a. Therefore:  ר' יהודהuses both (( פסוקיv. 1, v. 2), infers  קיו"רvia ( ק"וas per )ראב"ש
5 changes: G:  ;תמיד של שחרW: bull, goat,  ;קטורתG: rams; W: removal of  ;קטורתG: afternoon תמיד
a. Analysis: of ’רביs opinion (above)
i. ר' חסדא: not 0( רבנboth  קיו"רwhile dressed); not ( ר"מfinal  קיו"רwhile dressed)
ii. ר' אחא בר יעקב: all agree that final  קיו"רwhile dressed, from v. 3
iii. ר' חסדא& ר' אחא: are mutually exclusive (otherwise, there’d be 15 )קיו"ר
“”קרצו
a. Meaning of word (v4): killing (i.e. beginning of )שחיטה
b. Requirement: must cut a majority of the 2 0)”רוב שני(“( סימני
i. רשב"ל: from extra  משנהthat requires רוב שני( בבהמה, even (בקדשי, finishing ( )מירוקis a
 מצוהbut not indispensable (and therefore  כשרwith a  הדיוט0)כה
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