ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.7.2
70a ('  )משנה ג71b ()דלא עביד עובדא דאהר
Note: the  מוסof  יוה"כincludes 1 פר, 1 שעיר, 7  כבשיand 1 איל. This 1  אילmay be the same as that
mentioned in  )רבי( עבודת היוor a different one ( ;)ראב"שour  משנהfollows ’רביs approach.
 כג, במדבר כח:עֲ '& אֶ ת אֵ ֶה%ַ  ִמיד%ָ ַעלַת ה
ֹ ְִמְ בַ ד ֹעלַת הַ !ֹקֶ ר אֲ ֶ"ר ל
: ֵֶיה1 וְ ִנ ְס2&מנְ חָ ָת
ִ  ִמיד%ָ ַרי וְ ֹעלַת ה/ִ 0 ִ1 ַַ את ה. ַָ את ִמְ בַ ד ח. ִַ י אֶ חָ ד ח-ְ' ִעיר ִע
כד: ויקרא טז: ֶָ ר !ַ עֲ ד ֹו &בְ עַ ד הָ ע0 ִעלַת הָ עָ  וְ כ
ֹ ַ יִ !ְ מָ קוֹ ָקדוֹ" וְ לָבַ " אֶ ת !ְ ג ָָדיו וְ יָצָ א וְ עָ ָ'ה אֶ ת ֹעלָת ֹו וְ אֶ ת6 ַ אֶ ת !ְ ָ'ר ֹו ב5 ַוְ ָרח
 כג, ויקרא טז:"ָ  ָהֲ רֹ אֶ ל אֹהֶ ל מוֹעֵ ד &פָ ַ"ט אֶ ת !ִ גְדֵ י הַ !ָ ד אֲ ֶ"ר לָבַ " !ְ בֹ א ֹו אֶ ל הַ ;ֹדֶ " וְ ִה<ִ יח: &בָ א
 כה, ויקרא טז:זְ !ֵ חָ ה6ִ ַָ את י ְַק ִטיר ה. ַוְ אֵ ת חֵ לֶב הַ ח
 י, ויקרא טז: ְד!ָ ָרה6ִ ֵַ ר עָ לָיו לְ ַ"ַח אֹ ת ֹו לַעֲ זָאזֵל ה0ַוְ הַ ָ? ִעיר אֲ ֶ"ר עָ לָה עָ לָיו הַ @ו ָֹרל לַעֲ זָאזֵל יָעֳ מַ ד חַ י לִ פְ נֵי ה' לְ כ
 ט, תהלי קטז:ִיD ַרצוֹת הַ ח:
ְ ְ! ' לִ פְ נֵי הCֵ ַאֶ ְתה
 ב, משלי ג:Cִָי וְ ָ"לוֹ יו ִֹסיפ& לD ַ&"נוֹת ח
ְ  י ִָמיCִ י אֹ ֶר1
 ד, משלי ח: ָדG י"י אֶ ְק ָרא וְ קוֹלִ י אֶ ל !ְ נֵי
ִ אֲ לֵיכֶ ִא
 ח, איוב יד: ָ" ְר" ֹו &בֶ עָ פָ ר יָמ&ת @ִ זְ ע ֹו5רG
ֶ ָ! ִא יַזְ ִקי
 יא,במדבר כט
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'משנה ג: continuation (and completion) of the סדר היו
a. (if he hasn’t yet changed from )בגדי לב: קיו"ר, take off בגדי הבד, טבילה, put on בגדי זהב, קיו"ר
b. Went out: to  עזרהto perform his  )עולה( אילand the public )עולה( איל
c. מוס: offered part of ( מוס7 lambs) – (ר"ע( )ר' אליעזר: offered with )תמיד של שחר
i. שעיר: offered with  פר( תמיד של בה"עis unclear – see II below)
d. קיו"ר: take off בגדי זהב, טבילה, put on בגדי הבד, קיו"ר, return to ק, קדהto remove קטורת-vessels
e. קיו"ר: take off בגדי הבד, טבילה, put on בגדי זהב, קיו"ר
f. Complete: “daily” )תמיד של בה"ע( עבודה, קטורת, מנורה
g. קיו"ר: take off בגדי זהב, טבילה, put on “civvies” and goes home – festive meal
II. Analyzing language of משנה
a. ר"ע: when is the  פרbrought (parsed with  כבשיor with ?)שעיר
b. ר"א: when are  פר ושעירbrought (not mentioned)?
c. Both: when are ( אימורי חטאתprepared at end of previous  )פרקburnt on the ?מזבח
d. רבא: only complete versions are  ר"אas taught in ’שמואלs academy and  ר"עin the תוספתא:
i. ר"א:  שעירand 7  – כבשיwith  ;תמיד של בה"עfollow order of במדבר  ויקרא
ii. ר"ע:  פרand 7  – כבשיwith  תמיד של שחרas  מוספי רגליgo with ( שחריתv. 1) ;  שעירafter עבודת היו
1. שעיר: is referred to as ( מלבד חטאת הכפוריv. 2); must follow it
2. ר"א: verse equates their כפרה-function, not to associate them sequentially
3. ’ר' יהודהs version of ר"ע: 1  כבשwith תמיד של שחר, 6 with תמיד של בה"ע
4. ’ראב"שs version of ר"ע: 6  כבשיwith תמיד של שחר, 1 with תמיד של בה"ע
a. Tension: between v. 1 &3; solution – split the מוס
b. ר' יהודה:  כה"גmight lose focus before עבודת היו
c. ראב"ש:  כה"גwill be focused on עבודת היו, want to minimize  עבודהafterwards
III. Problem of ( פסוק כגv. 4) – only verse out of order
a. Tradition of 5/10 changes:  (2 changes to  ) בגדי בד2 entrances to  קדה"קv. 4 out of order
i. Challenge: perhaps he performs the 5 שעיר בחוin the middle (necessitating 2 changes)
ii. Answer:... ויצא ועשהfrom his original exiting (i.e.  אילbrought immediately after finishing )עבודת הדמי
iii. General challenge: later verses are out of order
1. Fix: from  פכ"גon, out of order
IV. Various greetings given to  כה"גif found (next day) in street vs. found in home
a. Tangential stories: of how students would greet each other
b. דרשות: on vv. 7-10
V. Comment on last line in  – משנהreturn of  כה"גto his house
a. Story: of  כה"גduring days of  ;שמעיה ואבטליוthe crowds left him to see them; they came to him (to bring
him honor) and he insulted their lineage (converts); they compared their peace-loving ways (of  )אהרwith
his (descendant of “ )!אהרnon-Jewish” manners
I.
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