ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.6.6
67b ('  )משנה ז68b ()סו הפרק
כה: ויקרא טז:וְ אֵ ת חֵ לֶב הַ חַ ָ את י ְַק ִטיר הַ ִזְֵ ָחה
 יח, ישעיהו א:#יִהי
ְ ֶ מֶ ר-ַ(  ֹולָע,ַ כ# י ְַא ִ*ימ% ִא# ( ֶַ'לֶג יַלְִ ינ% ( ַָ'נִי%ֶ חֲ טָ אֵ יכ# י ְִהי%ָכְ ָחה יֹאמַ ר ה' ִא#ִ נָא וְ נ#לְכ
כז: ויקרא טז:%5ָ ִ ְר0  וְ אֶ ת% ָר1ָ ְ  וְ אֶ ת%ֹת
ָ  אֶ ת ֹער5 ֵ בָ א# ְרפ1ָ ְ לַַ חֲ נֶה ו4# יו ִֹציא אֶ ל ִמח...  ִעיר הַ ַחָ את1ְ ַ ר הַ חַ ָ את וְ אֵ ת0 וְ אֵ ת
85ֶ ֶ* ַ ה7 ֶפ5ֶ  ָטהוֹר אֶ ל%ֹאֶ ל ָמקו
ָ ר0 ַ וְ הוֹצִ יא אֶ ת (ָל ה: ֹו5פִ ְר#  ֹו וְ עַ ל (ְ ָרעָ יו וְ ִק ְר ֹו5ר ֹו עַ ל רֹא1ָ ְ ָ ר וְ אֶ ת (ָל0 ַוְ אֶ ת עוֹר ה
 יא; יב, ויקרא ד:  ֵר9ִי
ָ 85ֶ ֶ* ַ ה7 ֶפ5ֶ  עַ ל5 ֵ ָ א% ַר אֹת ֹו עַ ל עֵ ִצי1ָ ְו
 ח;ט,ויקרא א... כְ ָרעָ יו#  וְ ִק ְר ֹו: ַר עַ ל הַ ִזְֵ ח5ֶ ֲ א5 ֵר עַ ל הָ א5ֶ ֲ א%ָ דֶ ר עַ ל הָ עֵ ִצי0 ַ וְ אֶ ת ה5 אֶ ת הָ רֹא%>ְת ִחי
ָ ַ אֵ ת ה% הַ (ֹהֲ נִי8ֹ ְנֵי =הֲ ר#וְ עָ ְרכ
 כא, ויקרא ד:א# חַ ַ את הַ ָ@הָ ל ה8ֹו5ָ ר הָ ִרא0 ַ ַר אֵ ת ה1ָ ר5ֶ ֲ ַר אֹת ֹו (ַא1ָ ְו
ָ ר0 ַוְ הו ִֹציא אֶ ת ה
 ג, במדבר יט: לְפָ נָיוBאֹת
ָ חַ ט5ָ ְו
8 ֵ אֶ ל אֶ לְעָ זָר הַ (ֹהBאֹת
ָ %,ֶ נְת#
ַ
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'משנה ז: procedure for removing and disposing of  חטאות הנשרפותand attendant %טומאת בגדי
a. Next step in sequence: he comes to the  פר ושעירand tears them open to remove %אימורי
i. Placed: in bowl in order to later burn on the ( מזבחas per v. 1)
ii. Rest of animals: taken out on stretcher, carried outside of city to  בית השריפהby 4 men
iii. Those who are involved: in burning them incur %טומאת בגדי:
1. ת"ק: as soon as they leave the עזרה
2. ר"ש: only after the fire catches a majority of the meat
II. Filleting of פר ושעיר
a. Fillet ()ניתוח: not flay ()הפשט
i. Analogy: (v. 3::v. 4) from  משיח8פר כה
1. Only filleted: from v. 4 –  – ופרשו – והוציאtake out complete
2. Must be filleted: from v. 5 ( )עולה%ראש וכרעיי:: %( ראש וכרעייsee italicized words)
3. But not: flayed like  עולהdue to  – קרבו ופרשוi.e. just like the  פרשis inside the %קרבי,
similarly the flesh is inside the skin
III. % טומאת בגדיand exiting all 3 מחנות
a. %טומאת בגדי: happens as soon as he leaves 1  – מחנהfrom v. 3 (indicates 1 )מחנה
b. It must be: burned outside of all 3, via vv. 3, 4,6, ()ת"ק
i. ר"ש: from v. 7,  גזירה שווהto v. 3 – all 3  – מחנותboth must be east of %; – ת"ק( יnorth side)
ii. ר' יוסי: must be burned on top of some of the 8 ראב"י( דשmay disagree, or may just add a
requirement of a slope)
iii. %טומאת בגדי: only the one burning, until
1. ת"ק: it becomes ash
2. ראב"ש: the meat is charred
IV. 'משנה ח: informing  כה"גabout successful  שילוחof the שעיר
a. Informed כה"ג: that the  שעירhad arrived at מדבר
i. Informed: via signalmen ()ת"ק
ii. Figured:by adding 50% of time it took escorts to go and return (desert begins 3 RM from J-M) ()ר"י
1. ר' יהודה: holds that once it reaches the desert,  מצוהis fulfilled
iii. ר' ישמעאל: strip in  היכלwould turn white as per v. 2
I.
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