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מסכת יומא

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
5.8.12
)כא מאהבה כא מיראה( )  86bמשנה חט( 85b
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ִ י בַ וֹ הַ ֶה ְיכֵַ ר עֲ לֵיכֶ לְ טַ הֵ ר אֶ ְתכֶ ִמֹל חַ !ֹאתֵ יכֶ לִ פְ נֵי ה' ִ& ְטהָ ר :$ויקרא טז ,ל
$מָל $- ִ.לֵיכֶ אֲ טַ הֵ ר אֶ ְתכֶ :יחזקאל לו ,כה
$טהַ ְר ֶ& ִמֹל טְ ,מאוֹתֵ יכֶ ִ
וְ ז ַָר ְק ִ&י עֲ לֵיכֶ מַ יִ ְטהו ִֹרי ְ
5רִ 4יָתֵ ב ִ $י עָ זְ בְ $מקוֹר מַ יִ חַ ִי אֶ ת ה' :ירמיהו יז ,יג
ס$רי ֶ ָ6
ִמ ְקוֵה י ְִָ 0ראֵ ל ה' ָל עֹזְ בֶ י 1יֵבֹ  $2יסורי וְ ַ
ַ<וְ א :שמות כ ,ו
9א ִת ָ:א אֶ ת ֵ 2ה' אֱ 9הֶ י 1ל ַָ<וְ א ִ י 9א ְינ ֶַ=ה ה' אֵ ת אֲ ֶ2ר י ִָ:א אֶ ת ְ2מ ֹו ל ָ
0א עָ ֹו וָפֶ ַ2ע וְ חַ !ָ 5ה וְ נ ֵַ=ה 9א יְ נ ֶַ=ה ֹ קֵ ד עֲ ֹו 5בוֹת עַ ל  ָ6נִי וְ עַ ל ְ6נֵי בָ נִי עַ ל ִ2ִֵ -2י וְ עַ ל ִרִ ֵ6עי :שמות לד:ז
נֹ צֵ ר חֶ סֶ ד לָאֲ לָפִ י נֹ ֵ
5תנ $לָ ִ Bי אַ ָ&ה ה' אֱ 9הֵ ינ :$ירמיהו ג ,כב
$2ב ָ6 $נִי 2וֹבָ בִ י אֶ ְרָ ה ְמ$2בֹתֵ יכֶ ִהנְ נָ $
2בֶ ט ִ ְ2עָ  $בִ נְ ג ִָעי עֲ ֹונָ :תהלי פט ,לג
$פָ ַק ְד ִ&י בְ ֵ
וְ נִ גְ לָה בְ 5זְ נָי ה' ְצבָ אוֹת ִא ְיכ ַ,ר הֶ עָ ֹו הַ ֶה ָלכֶ עַ ד ְ&מ ,ת5 $מַ ר אֲ ֹדנָי ה' ְצבָ אוֹת :ישעיהו כב ,יד
וְ 5הַ בְ ָ& אֵ ת ה' אֱ 9הֶ י ְ6 1כָל לְ בָ בְ $ 1בְ כָל נַפְ ְ$ 12בְ כָל ְמאֹ דֶ  :1דברי ו ,ה
ִָ 0ראֵ ל אֲ ֶ2ר  1 ְ6אֶ ְתָ 5ר :ישעיהו מט ,ג
וַ ֹאמֶ ר לִ י עַ בְ ִGי אָ ָ&ה י ְ
Hרצ ֹו יָצָ א :$יחזקאל לו ,כ
וַ ָבוֹא אֶ ל הַ ֹ .ויִ אֲ ֶ2ר  ָ6א 2ָ $וַ יְחַ  ְ-ל $אֶ ת ָ  ֵ2ק ְד ִ2י  ֶ6אֱ מֹ ר לָהֶ  עַ  ה' אֵ ֶ-ה $מֵ ְ
אֶ ְרָ א ְמ$2בָ ָת אֹ הֲ בֵ  נְ ָדבָ ה ִ י ָ2ב אַ ִ י ִמ :$I ֶJהושע יד ,ה
ָ2לְ ָ&  ַ6עֲ ֹונֶ :1הושע יד ,ב
$2בָ ה י ְִָ 0ראֵ ל עַ ד ה' אֱ 9הֶ י ִ 1י כ ַ

5ר 4הַ ִהיא וְ אַ ְ& זָנִ ית ֵר ִעי ַר ִ6י וְ 2וֹב אֵ לַי נְ א ,
ֵלאמֹ ר הֵ י ְַַ-2ח ִאי 2אֶ ת ִא ְֹ &2ו וְ הָ לְ כָה מֵ ִא& ֹו וְ הָ י ְָתה לְ ִאיH 2חֵ ר הֲ יָ$2ב אֵ לֶיהָ עוֹד הֲ לוֹא חָ נוֹ&ֶ Kחֱ נַ Kהָ ֶ
$בָ א לְ ִצ ֹו .וֹאֵ ל $לְ ָ2בֵ י פֶ ַ2ע ַ ְ6יעֲ קֹ ב נְ א  ,ה' :ישעיהו נט ,כ
$צ ָד ָקה עֲ לֵיהֶ  ה$א ִי ְחיֶה :יחזקאל לג ,יט
$בְ $2ב ָר ָ2ע מֵ ִר ְ2עָ ת ֹו וְ עָ ָ0ה ִמ ְ ָ2ט ְ
$צ ָד ָקה ה$א אֶ ת נַפְ ֹ 2ו ְיחַ ֶה :יחזקאל יח ,כז
$בְ $2ב ָר ָ2ע מֵ ִר ְ2עָ ת ֹו אֲ ֶ2ר עָ ָ0ה וַ ַעַ ִ 0מ ְ ָ2ט ְ

כפרה  – vehicles forמשנה ח'
כפרה :חטאת ואש ודאי a.
יוה"כ , but is exempted byכפרה : achieves partialאש תלוי i.
תשובה  if accompanied byכפרה :יוה"כ b. Death and
יוה"כ  for “light sins”; for “grave sins”, it suspends untilכפרה  alone: achievesתשובה c.
תשובה  – general summative statements aboutמשנה ט' II.
 doesn’t allow for sinningיוה"כ : orתשובה a. Relying on
b. Sins between people: can only be expiated via appeasement
) תשובה  ( power ofר"ע  (supporting need for appeasement) andראב"ע : ofדרשות c. Tangential
III. Various opinions regarding distinction of “light” and “grave” sins
כפרה IV. 3 levels of
) alone achieves expiation (v. 6תשובה :עשה a.
) (v. 1יוה"כ  andתשובה :לא תעשה b.
) suspend and suffering expiates (v. 7תשובה ויוה"כ c. Capital crime:
) – all 3 suspend but only death fully expiates (v. 8חילול הש d. If accompanied: by
) beloved by others (vv. 9-11ה' : failing to act in a way that makesחילול הש i. Examples of
) (vv. 12-17תשובה  on power ofדרשות V. Various

I.
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