דפי עזר ללימוד ד היומי

מסכת יומא

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

5.3.7
)את תנו ברכה( )  37aמשנה ח'( 35b
. This may be interpreted asנכרי/גר  to give/sell it to aמצוה  is followed by theנבלה Note: the prohibition of eating a
“alternatives”, i.e. instead of eating it, it should be given away; or as sequential, such that the prohibition is “reparable” with
, even though it is impracticalעשה the

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10
(11
(12
(13
(14
(15

ֹאתי ֶכ לִ ְפנֵי ה' ִ' ְטהָ ר :%ויקרא טז ,ל
ִי בַ  ֹו הַ ֶה יְכֵַ ר עֲ לֵי ֶכ לְ ַטהֵ ר אֶ ְת ֶכ ִמֹל חַ ֵ #
וְ סָ מַ 0 -הֲ רֹ /אֶ ת ְֵ 1תי ידו י ָָדיו עַ ל רֹא 3הַ ִָ 4עיר הַ חַ י וְ ִה ְת ָוַ5ה עָ לָיו אֶ ת ָל עֲ וֹנֹ ת  ְ6נֵי י ְִָ 7ראֵ ל וְ אֶ ת ָל ִ ְ3עֵ יהֶ
נֹ7א עָ וֹ /וָפֶ ַ3ע וְ חַ : ָ#ה וְ נ ֵַ;ה <א יְ נ ֶַ;ה ֹ קֵ ד עֲ וֹ: /בוֹת עַ ל  ָ6נִי וְ עַ ל ְ6נֵי בָ נִי עַ ל ִ3ִֵ =3י
נֹ צֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ י ֵ
ָרת הַ ?ֶפֶ  3הַ ִהוא עֲ ֹונָה בָ @ :במדבר טו ,לא
ָרת ִ' ֵ
ִי ְדבַ ר ה'  ָ6זָה וְ אֶ ת ִמ ְצוָת ֹו הֵ פַ ר ִה ֵ
יְה%דה לֵאמֹר מֶ לֶ -מוֹ:ב ָ ַ3ע ִ6י :...מלכי ב ג ,ז
וַ ֵלֶ -וַ  ְִ3לַח אֶ ל יְהו ָֹ3פָ ט מֶ לֶָ -
יְה%דה עַ ד הַ  ֹו הַ ֶה :ז ִ'פְ ַ3ע לִבְ נָה  ָ6עֵ ת הַ ִהיא :מלכי ב ח ,כב
וַ ִפְ ַ3ע אֱד ֹו ִמ ַ'חַ ת יַד ָ
ִָ 7ראֵ ל לֵאמֹר נֶפֶ  ִ 3י ֶתחֱטָ א בִ ְָ 3גגָה ִמֹל ִמ ְצוֹת ה' אֲ ֶ3ר <א ֵתעָ ֶ7ינָה וְ עָ ָ7ה מֵ 0חַ ת מֵ הֵ ?ָה :ויקרא ד ,ב
ַ ֵ65ר אֶ ל ְ6נֵי י ְ
יְמינ ֹו ָל זֶה קֹ לֵעַ  ָ6אֶ בֶ  /אֶ ל הַ ַ4עֲ ָרה וְ <א יַחֲ ִטא :שופטי כ  ,טז
ִמֹל הָ עָ הַ ֶה ְ3בַ ע מֵ אוֹת ִאי ָ6 3ח%ר ִא ֵ#ר יַד ִ
ֹתינ %הֶ עֱוִ ינִ %ה ְר ְָ 3ענ :%תהלי קו ,ו
חָ טָ אנִ %ע אֲ בו ֵ
נִ 3ָ %63וְ ָ3ב %וְ ִה ְת ַח?ְנ %אֵ לֶי ְ6 Iאֶ ֶרֹ3 Hבֵ יהֶ לֵאמֹר חָ טָ אנ %וְ הֶ עֱוִ ינָ %ר ָ3עְ נ :%מלכי א ח ,מז
:ר Hאֲ ֶ3ר ְ
וְ הֵ ִ3יב %אֶ ל לִֶ ָ6 ָ6
%מ ִ ָ3ְ Jטֶ י :Iדניאל ט ,ה
חָ טָ אנ %וְ עָ וִ ינִ %ה ְר ַ3עְ נ% %מָ ָר ְדנ %וְ סוֹר ִמ ְִ Jצו ֶֹתִ I
%בעַ ד ֵ6ית ֹו :ויקרא טז ,ו
וְ ִה ְק ִריב 0הֲ רֹ /אֶ ת ַ ר הַ חַ  ָ#את אֲ ֶ3ר ל ֹו וְ כִ ֶ ר  ַ6עֲד ֹו ְ
ִָ 7ראֵ ל וְ נִֵַ ר לָהֶ הַ ָ : 5דברי כא ,ח
ית ה' וְ 0ל ִ''ֵ  5ָ /נ ִָקי ְֶ 6ק ֶרב עַ ְ IJי ְ
ֵַ ר לְעַ ְ IJי ְִָ 7ראֵ ל אֲ ֶ3ר ָ ִד ָ
ִי ֵ 3ה' אֶ ְק ָרא הָ ב %גֹ ֶדל לֵא<הֵ ינ :%דברי לב ,ג
ְ 3ר ִָ 3עי ְיִר ָקב :משלי י ,ז
ֵזכֶר צַ ִ5יק לִבְ ָרכָה וְ ֵ

ֹאת  ...ויקרא טז:כא
לְ כָל חַ ָ #
וְ עַ ל ִרִ ֵ6עי  :שמות לד:ז

פר כה /גדול : theמשנה ח'
פר ), he approaches hisמשנה  (previousבגדי הבד  and putting onטבילה a. After: 2nd
היכל  facingכה"ג ; bull faced head to N, turned head to W,מזבח/אול b. Location: between
)שחיטת קד"ק  (place forצפו considered /מזבח/אול i. In other words: between
 (i.e. E-W), might defecateמזבח ii. Not: facing back to
’s):ר"מ , including (this order isוידוי  andסמיכה  : performsכה"ג c.
: deliberate sins as per v. 4עויתי i.
: rebellion as per v. 5-6פשעתי ii.
: negligence, as per v. 7-8חטאתי iii.
) (vv. 9-11חטאתי ,עויתי ,פשעתי – ); from less to more severeר"מ  – againstחכמי ( iv. Note: proper order
)חטאעו (/שגגות  likeזדונות ’s order (v3): make theirמשה 1.
)!( תורת משה , even againstחכמי : followsהלכה 2.
) (v. 1פסוק  for himself and his household, recitingכפרה : asks forכה"ג d.
ברו Lש כבוד מלכותו לעול ועד  respond withעזרה e. Response: People in
מזבח/אול , placing bull betweenמשנה Author of
) (proximityכה"ג ), due to weakness ofצפו=/עזרה  (who considers the entireרבי a. Even:
סמיכה Method of
) between horns,חציצה  stands E facing W, places hands (w/oסומa. animal: placed N, facing W, L
אש ,אש ; forחטאת ,חטאת , forוידוי : saysוידוי b.
;)ריה"ג  (perלקט ,שכחה ,פאה ,מעשר עני :עולה i. For
)ל"ת הניתק לעשה( עשה  that are contingent on anמל"ת  andמצוות עשה : allר"ע 1.
 (see note #1):גר  toנבלה  of givingעשה 2. Dispute: revolves around understanding of
נבלה  forמלקות : noריה"ג a.
נבלה  for eatingמלקות :ר"ע b.
”) and not “blood-atonementוידוי(  = oral atonementוכפר :וידוי Source for
שחיטה  beforeפר  ofכפרה  before it is sent out to die) +כפרה  (saysשעיר המשתלח  ofכפרה a. Inferred from:
סיני ’s prayer atמשה  fromאנא i. Infer:
)עגלה ערופה  inאנא  (?) (noסיני  fromעגלה ערופה  (v. 13); cannot inferעגלה ערופה  fromש ה' ii. Infer:
)’s name with praise (vv. 14-15ה' : re responding toדרשות 1. Tangential
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