ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.4.6
44b (  )בכל יו היה חותה בשל כס46a ()אימא לא צריכא
 יב, בראשית ב: ַֹה$ ַ ה# ֶר הַ ִהוא טוֹב ָ הַ "ְ ֹדלַח וְ אֶ ב
ֶ ָזֲהַ ב ה
 יב, ויקרא טז:ָ ֹרכֶת5ַה וְ הֵ בִ יא ִמ"ֵ ית ל3ָ 4ַ י+ִ ַטֹרת ס
ֶ מ)א ָחפְ נָיו ְק
ְ 'ִפְ נֵי ה1זְ"ֵחַ ִמ+ִ ַַחֲ לֵי אֵ  מֵ עַ ל ה- ַ ְח ָ*ה+ ַוְ ל ַָקח ְמ)א ה
 לו, שמות ל: ה קֹדֶ  ָק ָד ִי ִ* ְהיֶה ָל ֶכ+ָ ָ 9ְ ת "ְ אֹהֶ ל מוֹעֵ ד אֲ ֶר ִאָ עֵ ד ל8ָה לִפְ נֵי הָ עֵ ד7 ֶ+ָה הָ דֵ ק וְ נ ַָת ָ*ה ִמ7 ֶ+וְ ָ ַח ְק ָ* ִמ

*קד
ַ
ַזְ"ֵ ח+ִ ַ"ֹקר וְ אֵ  ה
ֶ ַַיְ לָה עַ ד ה1 ַזְ"ֵ חַ =ָל ה+ִ ַ וְ אֶ ת "ָ נָיו לֵאמֹר זֹאת *ו ַֹרת הָ ֹעלָה ִהוא הָ ֹעלָה עַ ל מו ְֹק ָדה עַ ל ה#ֹ )ב( צַ ו אֶ ת <הֲ ר:ֵאמֹר1 מֹה
ֶ )א( וַ י ְַד"ֵ ר ה' אֶ ל
 )ד( פָ ַט אֶ ת "ְ ג ָָדיו:זְ"ֵ ַח+ִ ַזְ"ֵ חַ וְ ָ?מ ֹו אֵ צֶ ל ה+ִ ַ אֲ ֶר *ֹאכַל הָ אֵ  אֶ ת הָ ֹעלָה עַ ל ה#ֶ 4ֶ ַמכְנְסֵ י בַ ד יִלְ "ַ  עַ ל "ְ ָ?ר ֹו וְ הֵ ִרי אֶ ת ה
ִ  ֹו בַ ד4 ִמ# ֵ )ג( וְ לָבַ  הַ =ֹה:" ֹו
"ֹקר
ֶ ַ" "ֹקר
ֶ ַ"  עֵ ִצי# ֵבעֵ ר עָ לֶיהָ הַ =ֹה
ִ *קד " ֹו )א ִתכְ "ֶ ה
ַ
ַזְ"ֵ ח+ִ ַ )ה( וְ הָ אֵ  עַ ל ה:ַ חֲ נֶה אֶ ל ָמק ֹו ָטהוֹר+ַ אֶ ל ִמח ל#ֶ 4ֶ ַוְ לָבַ  ְ"ג ִָדי אֲ חֵ ִרי וְ הו ִֹציא אֶ ת ה
 ויקרא ו:זְ"ֵ חַ )א ִתכְ "ֶ ה+ִ ַ*קד עַ ל ה
ַ  )ו( אֵ  ָ* ִמיד: ל ִָמי$ְ ַוְ עָ ַר@ עָ לֶיהָ הָ ֹעלָה וְ ִה ְק ִטיר עָ לֶיהָ חֶ לְבֵי ה
 ז, ויקרא א: ֵזְ"ֵ חַ וְ עָ ְרכ עֵ ִצי עַ ל הָ א+ִ ַ אֵ  עַ ל ה# ֵ הַ =ֹה#ֹוְ נ ְָתנ "ְ נֵי <הֲ ר
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Analysis of 'משנה ד
a. Coals: for  קטורתwere stirred with silver (not gold) fire pan – ' הis careful with ’ישראלs expenditures
b. יוה"כ: only gold – to spare ’כה"גs strength (doesn’t have to transfer to a smaller one)
c. But everyday: surplus  קבswept into drainage אמה
i. Version: 2  קביsurplus
1. Either:  ר' ישמעאל4/2 OR
2. ר' יוסי: he collected 5 ( )סאה מדבריתand poured into 3
d. Additional difference (according to # הסג#)ב:  יוה"כonly the firepan had a bell-ring at the end
e. Variations of gold: 7 types of gold (#2 as per v. 1) for  – זהב פרויי – יוה"כred as bull’s blood
f. יוה"כ: the  קטורתwas ground extra fine – as per v. 2 + v. 3
Analysis of ' – משנה וthe number of מערכות
a. ר' יהודה: 2 (all agree to these 2) – main  מערכהand 2nd, used for coals for קטורת
i. Source: 2 fires in v. 4 פ"ב
b. ר' יוסי: adds 1 for “fire support”
i. Infers: from ( ווהאשv. 4 )פ"ה
ii. ר' יהודה:  the lighting of the kindling is atop the מזבח
iii. ( ר' יוסי::)ר"ש: derives that from v. 5 (ר' יהודהmust be done in  בגדי כהונהetc.;
1. Can’t be: derived from v. 5
2. Reason: that allows for standing on ground and using mouth bellows on )מזבח
c. ר"מ: adds another for burning limbs/fats of yesterday’s #תמידי
i. Derived from: ( וואשv. 4  ;)פ"בhis disputants dismiss the significance of the וא"ו
1. Question:what do his disputants suggest be done with leftover limbs?
2. Answer: return them to main fire (from v. 4 )פ"ג
a. Note:  ר"מinfers from there that only ( עולהnot  )קטורתhas to be returned to fire
d. Extra מערכה: for ( יוה"כall agree) – from והאש
( והv. 4 )פ"ה
e. )פ"ו( אש תמיד:  all things called  מנורה( אש, )קטורתmust have their fire taken from fire on outer מזבח
i. Alternative: perhaps it should be taken from closest source (מנורה,   מחתהinner )מזבח
ii. Rejection: מנורה תמיד
iii. Rejection: in re: ( יוה"כv. 2) he takes fire from '  מזבח לפני הa place which is partially 'לפני ה
1. Need for: both ' לפני הand מעל המזבח:
a. מעל המזבח:  סד"אinner מזבח
b. 'לפני ה:  סד"אfrom part which is in front of  היכלdoor
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