ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.8.8
81a ('  )משנה ג82a () תרי חינוכי הוו

 ז, במדבר כט: ֲָל ְמלָאכָה &א ַתע% !ֶיעי הַ ֶה ִמ ְק ָרא קֹ ֶד י ְִהיֶה ָלכֶ! וְ עִ "ִיתֶ ! אֶ ת נַפְ ֹתֵ יכ
ִ ִבֶ עָ וֹר לַחֹ דֶ  הַ ְב
! ִא ֶה3ֶ ְ ִרי! הא ִמ ְק ָרא קֹ דֶ  י ְִהיֶה ָלכֶ! וְ עִ "ִיתֶ ! אֶ ת נַפְ ֹתֵ יכֶ! וְ ִה ְק ַרב21 ִ% ַיעי הַ ֶה יוֹ! ה
ִ ִֶ עָ וֹר לַחֹ דֶ  הַ ְב. 0 ַ )כז( א:ֵאמֹ ר/ ֵ ר ה' אֶ ל מֹ ֶה.)כו( וַ י ְַד
!ֹו5 ְַ עֶ צֶ ! ה. ע"ֶה1 ִ י כָל הַ "ֶפֶ  אֲ ֶר &א ְת% ( )כט:!ֵֶ ר עֲ לֵיכֶ! לִ פְ נֵי ה' אֱ &הֵ יכ2ַרי! הא לְ כ1ִ 2 ִ% !ִֹ י יו% וֹ! הַ ֶה5 ְַ עֶ צֶ ! ה.  ֲ )כח( וְ כָל ְמלָאכָה &א ַתע:'ַלה
ת8ַ 1ָל ְמלָאכָה &א ַתעֲ  ח% ( )לא:9 ָ7 ַ ֶרב ע8ֶ י אֶ ת הַ "ֶפֶ  הַ ִהוא ִמ3ִ וֹ! הַ ֶה וְ הַ אֲ בַ ְד5 ְַ עֶ צֶ ! ה. ָל ְמלָאכָה% עֲ ֶה3ַ  )ל( ְוכָל הַ "ֶפֶ  אֲ ֶ ר: ֶָ יה7 ַהַ ֶה וְ נִ כְ ְר ָתה מֵ ע
 ויקרא כג:!ֶכ3ְ ַ.ַ ְ ת.ְ 3ִ ָ עֶ ֶרב מֵ עֶ ֶרב עַ ד עֶ ֶרב.  ְֶ ִת ְעָ ה ַלחֹד. !ֶ הא ָלכֶ! וְ עִ "ִיתֶ ! אֶ ת נַפְ ֹתֵ יכ:ָֹ תו.ַ ַ ת.ַ ( )לב:!ְֶ כֹל מֹ ְבֹ תֵ יכ. !ֶע ֹולָ! לְ ֹדרֹתֵ יכ
 כג, ויקרא יט:ִ ְרי ֹו ָ& ָנִי! י ְִהיֶה ָלכֶ! עֲ ֵרלִ י! &א יֵ=כֵל2 ֶ ! עָ ְרלָת ֹו אֶ ת3 ְָל עֵ < מַ אֲ כָל וַ עֲ ַרל% !3ֶ =ר< נְ טַ ְע
ֶ ָוְ כִ י ָתבֹ א אֶ ל ה
 ט, דברי! ח: ְחצֹב נְ חֹ ֶת3ַ ָ אֶ ֶר< אֲ ֶר אֲ בָ נֶיהָ בַ ְרזֶל מֵ הֲ ָר ֶריה9 ָ. ֹל%  לֶחֶ ! &א תֶ ְחסַ ר9 ָ. ֹאכַל3 ת1נ%ֵ אֶ ֶר< אֲ ֶר &א בְ ִמ ְס

'משנה ג: relationship between liability for eating and מלאכה
a. העל! אחד: one “mental lapse”
i. Multiple foods: in one ! – העל1 חטאת
ii. Eating and מלאכה: in one ! – העל2 חטאות
iii. Inedible food (e.g. fish juice etc): not liable at all
II. Identifying the  אזהרהof עינוי
a. רשב"ל: impossible to be written (various options raised, each rejected, except  העינוי:)לא תסור מ
b. !תנאי: infer from various analogies; שבת בראשית,  מלאכת יוה"כetc.
c. ר' אחא בר יעקב: ! שבתכrule of  תוספת מלאכהapplies to all !ימי! טובי
i. Therefore: uses comparison of  שבת – יוה"כto infer אזהרה
d. ר' פפא: ! יוה"כ  שבתכis called a שבת, infers  אזהרהdirectly from there
e. !תנאי: who use !עצ::! עצto infer אזהרה, use  תשעהto teach  מצוהof eating on עיוה"כ
III. Examples of “inedible” foods – pepper and ginger
a. Sometimes: are considered food (e.g. for  – )ערלהif they are moist
b. Inference from:  – ציר ומורייסvinegar is considered a food (following )רבי
i. רבי: his opinion was rejected; the next year people drank vinegar on יוה"כ
1. But: that wasn’t the intent of the : – בית דיjust to exempt
IV. 'משנה ד: training children in  – מצוה עינוי1 or 2 years before they come of age
a. Condition: their health; if healthy – 2 years early; if sickly – 1 year early
b. רב הונא: 8,9 years old are trained to fast for part of the day (")"שעות,
i. 10-11 years old: complete the fast :מדרבנ,
ii. 12: complete it ( מדאורייתאgirl);
c. :ר' נחמ: 9-10 years old are trained to fast for part of the day (")"שעות,
i. 11-12: complete the fast :מדרבנ,
ii. 13: complete it ( מדאורייתאboy);
d. :ר' יוחנ: there is no “completion” until coming of age (12/13), until then, just שעות
e. Interpreting משנה: among these !אמוראי
i. :ר' הונא ור' נחמ: interpret accordingly, 1 or 2 years for השלמה
ii. :ר' יוחנ: 1 or 2 years for שעות
iii. Note: the word A חנוcan be used 2 ways
1. Gradual training: just doing part of the full task (: )ר' יוחנOR
2. Full practice: as if doing the full task ( ר' הונא,:)ר' נחמ
I.
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