ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.8.10
83a ('  )משנה ו84b () שמע מינה

 כט, שמואל א יד:ר ְרא נָא ִ י אֹר עֵ ינַי ִ י טָ עַ ְמ ִי ְמעַ ט ְ!בַ הַ "ֶה
ֶ ָוַ ֹאמֶ ר י ֹונ ָָת עָ כַר בִ י אֶ ת ה
 וַ  ְִנ ל ֹו פֶ לַח ְ!בֵ לָה  ְ נֵי:-ִ ה מָ י. וַ ֹאכַל וַ ַ ְ ק- ֶוַ ִ ְמ ְצא ִאי ִמ ְצ ִרי *ַ ָ)דֶ ה וַ  ְִקח אֹת ֹו אֶ ל ָ!וִ ד וַ  ְִנ ל ֹו לֶח
יב2 יא, שמואל א ל: ָ ה לֵילוֹת1 ְ  - ָ ה י ִָמי1 ְ -ִא ָ ָתה מַ י1 ְ ו- ֶא כַל לֶח1  וַ ֹאכַל וַ ָ ָ ב רח ֹו אֵ לָיו ִ י- ִקי.0ִצ
 יב, קהלת ז: ִָתרוֹ ַ!עַ ת הַ חָ כְ מָ ה ְחַ ֶה בְ עָ לֶיה
ְ  וְ י4 ִֶ י *ְ צֵ ל הַ חָ כְ מָ ה *ְ צֵ ל הַ ָס
 יד, לג- דברי:- ֶֶר י ְָר ִחי9 ֶ גֶד0מ
ִ
ֶֶ גֶד ְבאֹת ָ מ0מ
ִ
 כ, לב- דברי:- ָ*  .א אֵ מ1 -ָ ה *ָ נִ י0 ֵ=כֹת ה.  ִ י דוֹר ַ ְה-ית
ָ  אֶ ְראֶ ה מָ ה ;חֲ ִר- ֶ;ס ִ ָירה פָ נַי מֵ ה
ְ וַ ֹאמֶ ר
 מג, יחזקאל כג:נתהָ וָ ִהיא
ֶ ְ עַ ָה יִזְ נ ַתז-וָ אֹ מַ ר לַ*ָ לָה ִנאפִ י
 יב, בראשית יח: ִֵ י עֶ ְדנָה וַ אדֹנִ י זָקB ְתה
ָ תי הָ י1
ִ ְ לֵאמֹ ר ;חֲ ֵרי בA ָ*וַ ִ ְצחַ ק ָ@ ָרה *ְ ִק ְר

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

'משנה ו: various illnesses
a. בולמוס: (low blood-sugar) – feed him immediately (even forbidden foods) until eyes can distinguish
b. Rabid dog bite: don’t practice “folk medicine” of feeding the liver of that dog to hi
i. Tangent:  גמראshares folk medicine, signs, cures, etc. relating to rabies
ii. ר' מתיא ב חרש: allows it
iii. He also: allows putting a drug into the mouth of someone suffering from throat disease on שבת
1. Throat disease (bleeding gums?): - חכמיagree with him on this one
II. 'משנה ז: questionable circumstances re: saving a life
a. All ספק נפשות: dealt with leniently
b. מפולת: Someone buried under rubble, even if unclear if he was there, is still alive or is a ישראל, we dig it out
i. If: he is found alive, bring him out; if not, leave him there
III. Expansion on feeding the בולמוס
a. Start:with lesser -איסורי: (if no  חוליavailable; if possible, designate it, even though that is a )שבות
i. טבל: v. נבילה
ii. טבל: v. שביעית
iii. טבל: v.  – תרומהdispute
1. ת"ק: ( טבלis reparable)
2. ב תימא: ( תרומהis available as is to )כה
b. We feed him: sweet things (allusion in v. 1 – “sugar rush”) (ideally, after meal, as per v. 2)
c. Stories: of various - חכמיand who they “cured”  בולמוסfor themselves (vv. 3-4)
d. Story: with  ר' מאירand  ר' יוסי ור' יהודהwith the dishonest innkeeper (vv. 5-7)
I.
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