ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.3.5
33a (  )אביי מסדר34b ()צירו דרבנ היא

&קד  ֹו (א
ַ
ַ עַ ל הַ ִ"זְֵ ח% ֵ וְ הָ א:&קד  ֹו
ַ
ַ הַ ִ"זְֵ ח% ֵ ְילָה עַ ד הַ ֹ ֶקר וְ א$ַ ַָל ה# ַצַ ו אֶ ת הֲ ֹר וְ אֶ ת ָ נָיו לֵאמֹ ר זֹאת ו ַֹרת הָ ֹעלָה ִהוא הָ ֹעלָה עַ ל מו ְֹק ָדה עַ ל הַ ִ"זְ ֵ ח
 ה, ב, ויקרא ו:*ל ִָמי-ְ ַעלָה וְ ִה ְק ִטיר עָ לֶיהָ חֶ לְ בֵ י ה
ֹ ָ עָ לֶיהָ ה+ֹהֵ עֵ צִ י* ַ ֹקֶ ר ַ  ֶֹקר וְ עָ ַר# ִַתכְ ֶ ה &בִ עֵ ר עָ לֶיהָ ה
 לה, שמות כו:  לְ חָ ִֵ עַ ל צֶ לַע צָ פ ֹו1- ַ ֵ ימָ נָה וְ ה#ָ %ְ "ִ ַ לְ חָ עַ ל צֶ לַע ה1- ַָ ֹרכֶת וְ אֶ ת הַ ְ"נֹ ָרה נֹ כַח ה3ַ ל2& לְ חָ ִמח1- ַ ְמ ָ אֶ ת ה0ַ ְו
 ז, שמות ל:ָה7יר
ֶ רֹת י ְַק ִט7ֵ ַיטיב ֹו אֶ ת ה
ִ ֵוְ ִה ְק ִטיר עָ לָיו הֲ ֹר ְקט ֶֹרת סַ ִ"י* ַ ֹקֶ ר ַ ֹקֶ ר ְ ה
 לז, ויקרא כג:בַ ר יוֹ* ְ יוֹמ ֹו:ְ *&מ ְנחָ ה זֶבַ ח & ְנסָ כִ י
ִ ה ַלה' ֹעלָה-ֶ  לְ הַ ְק ִריב ִא% ֶר ִ ְק ְרא& א ָֹת* ִמ ְק ָראֵ י קֹ ד%ֶ ֲֶה מוֹעֲ דֵ י ה' א$ ֵא
 ח>ט, ויקרא כד:*ֵָ י ה' חָ ק ע ֹול-י* ה&א ל ֹו מֵ ִא%ִ  ָק ָד% ִֶ י קֹ ד# %ֹ ָקד...& לִ פְ נֵי ה' ָ ִמיד7ֶָ ת יַעַ ְרכ-ַ ַָ ת ְ יוֹ* ה-ַ ְַ יוֹ* ה
 טו, ויקרא ו:ָלִ יל ָ ְקטָ ר# 'ֹת@ חָ ק ע ֹולָ* ַלה
ָ ה א0ֶ ֲיחַ ַ ְח ָיו ִמָ נָיו יַע%ִ ָ" ַֹהֵ ה# ַוְ ה
 ז>>ח, במדבר כח:'חחַ ַלה
ֹ ה ֵריחַ נִ י-ֵ ה ִא0ֶ ֲ ֹו ַע#ְ ִמ ְנחַ ת הַ ֹקֶ ר &כְ ִנ ְס# *ִה ֵ י הָ עַ ְרָ י0ֶ ֲנִ י ַע-ֵ ַ ה0 ֶֶב# ַ וְ אֵ ת ה:'כָר ַלה%ֵ + ֶ נֶס+ ֵC ַ ה% ֶֹדB ַ  הָ אֶ חָ ד0 ֶֶב# ֹו ְרבִ יעִ ת הַ ִהי ַל#וְ ִנ ְס
 יא, דברי* יב:'ר& ַלה:ְ ִ ר%ֶ ֲוְ כֹל ִמבְ חַ ר ִנ ְד ֵריכֶ* א...&"ָ ה ָתבִ יא%ָ *%ָ מ ֹו%ְ #ֵ %ַ ְר יִבְ חַ ר ה' אֱ (הֵ יכֶ*  ֹו ל%ֶ ֲוְ הָ יָה הַ "ָ קוֹ* א
 ג, ויקרא יב:ר עָ ְרלָת ֹו0ַ ְ  ִמינִי ִי"וֹל-ְ ַוֹ* הG ַ&ב
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’אבייs presentation of the order of the מערכה, following ’אבא שאולs approach
a. Great fire: on outer ( מזבחv. 1 – implies 2 fires, 1st is greater which accomplishes more )כפרה
b. Small fire: on SW corner of  – מזבחused for fire for קטורת
c. 2 *גזירי עצי: placed on main fire – the  מכשירfor the קטורת
i. Note: both are " "בבקר בבקר, but completing wood is first
d. Inner מזבח: cleaning out (  )דישוof ( מזבח הקטורתbefore )הטבת הנרות
i. Since: he encounters the  מזבח פנימיfirst since it is east of the  מנורה>שלחline as per v. 2
ii. Principle: אי מעבירי על המצוות
1. Application: always pick up  תש"יbefore  ]רש"י[ תש"רor place appropriately in bag [)]ר"ת
e. 5 נרות: the doubled  בבקרof the logs is unnecessary, apply 1 to  ד* התמידand 1 to נרות
i. Note: now have 3 "  "בבקרcome first
f. ד* התמיד: has 2  בבקרand is מכפר, precedes 2 נרות
g. 2 נרות: require at least 2  נרותleft for final  ;הטבהbreak into 2 in order to create more excitement
h. קטורת: follows  נרותas per v. 3, precedes * אבריsince it has doubled בבקר, * אבריonly has one
i. אברי התמיד: finishing  תמיד של שחרis first on  מזבחas per v. 1
j.
מנחת התמיד:  מנחהthat accompanies – תמידfollowing the  עולהand its ( מנחהv. 4)
k. ( חביתי כ"גbrought daily; ½ in morning, ½ in evening): all  מנחותtogether
l. נסכי תמיד: wine libation accompanying  – תמידfollowing  קרבand its *( נסכיv. 4)
m. מוס: precedes *( בזיכיdispute among * )תנאיas per *( ביו* ביוv. 5) making later (::בבקר בבקרearly)
i. Challenging חוקה: from ( חביתיv. 6) but won’t make it before  מוסin consideration of *ביו* ביו
n. בזיכי לבונה: burnt on מזבח
o. תמיד של בה"ע: afternoon תמיד
Analysis of order of ( קטורתmorning – between * ;ד* ואבריafternoon, between * אבריand libation)
a. Morning: follows ( רבנthough they stated  קטורתbefore נרות, weren’t exacting with sequence)
b. Afternoon: following v. 7, just like תמיד של שחר, follows offering (but not *)אברי
c. Question: could  תמיד של שחרbe inferred from * של בי הערביor the inverse?
i. *חכמי: infer  שחריתfrom בה"ע, since  הכבש האחרis =האחד – בה"עthe best
ii. רבי: infer  בה"עfrom שחר, since  הכבש האחדis  ;שחריתthe “best” learned from v. 8
1.
רבנ: v8 needed for  נדבהand for חובה
Analysis of final clause – the hot water prepared for  כה"גwho was old or dainty
a. Tradition: they would heat up iron vessels and put them in on יו"כ
b. Challenge: this is ( מצרa  מלאכהof מכה בפטיש, since it completes the forming of the vessel)
i. Answer1: taken out before it reaches צירו
ii. Answer 2 ()אביי: even if it reaches דבר שאי מתכוי – צירו
1. Challenge:  אבייsays that the allowance to perform  ברית מילהeven if it means cutting
the ( צרעתv. 9) is against the problem of דבר שאי מתכוי
2. Defense:  צירוis a rabbinic prohibition,  דבר שאי מתכויis מותר
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