ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.1.1
2b (  )לכפר3b ()מעבודה תחילה במקו
note #1: a famous mnemonic regarding the independence of  שמיני עצרתfrom  סוכותis פז"ר קש"ב:
1) פייס: new “lottery” for the כהני
2) זמ:  שהחיינוrecited
3) רגל: not called סוכות
4) קרב: doesn’t follow system of ( סוכותdescending bulls, 14 )כבשי
5) שיר: separate psalm sung with the קרב תמיד
6) ברכה: the blessing for the king was altered for that day
note #2: there is a Tannaitic dispute if the ram offered on  יוה"כmentioned in  במדבר כטis identical to that mentioned in ויקרא טז
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Continuation of inferences from source-verse for ( פרישהv. 1 – )מילואי
a. Suggestion:  לעשותrefers to all   קרבנות7-day sequestering for each  בית אבof that week’s משמרת
i. Rejection: source is a case of a fixed-time offering ( קרבנותare offered every day)
b. Suggestion:  לעשותrefers to the רגלי
i. Rejection: source is a 1-time case, unlike ( רגלי3 times a year)
a. perhaps: referent is 1 ( רגל1 time a year)
i. Either :  – פסחthe “first  – ”רגלor  סוכותwith its many מצוות
1. Rejection: model is 7-days  פרישהfor 1 day of “action”, not 77
b. perhaps: referent is ( שמיני עצרת71)
i. Rejection: model is mundane days followed by sanctified day (here, all 7 prior are )קדש
1. Challenge:  – ק"וif mundanesanctified requires פרישה, certainly קדשקדש
2. Defense1:  – ביו הזהshould be similar to the model ()כזה
3. Defense2 ()ר' אשי:  סוכותdoesn’t require פרישה, how could it’s “tail end” require
4. Note:  ש"עas tail-end of  סוכות- in spite of ( פז"ר קש"בsee note #1),
a. Still: re: קרבנות, 8th is associated with ( סוכותsupporting  משנהre: )חגיגה
c. perhaps: referent is ( שבועותmundane, independent day, 71)
i. rejection:  מילואיinvolved 1 bull, 1 ram (::)יוה"כ, unlike  – שבועות2 rams
1. challenge: ( ר"א ור"שagainst )רבי: there were 2 rams on יוה"כ
2. defense: 1 was for 8מוס, the other for the unique offering of the day
a. שבועות: both rams are for unique offering of the day
d. perhaps: referent is ( ראש השנהmundane, independent day, 71, 1 bull/1 ram)
i. rejection: bull/ram of  מילואיwere bought by ( אהרו:: ר"ה ;)יוה"כwere bought by צבור
1. challenge: dispute as to whether B קח לrefers to source of funds ( – ברייתאnote #2)
2. defense: dispute only relative to “normal” B עשה ל,Bקח ל
a. Bקח ל: the spices (v. 4)
b. Bעשה ל: the trumpets (v. 5)
c. re:  מילואיand יוה"כ,  בנ"יare told to provide some of the animals
d. Therefore: ”Bל
B”ל
B לdirects specific offerings be brought at ’אהרs personal expense
e. Alternate rejections: of ר"ה, ( שבועותand all others)
i. רב אשי: model is  – פר לחטאת ואיל לעולהon ר"ה ושבועות, both are עולות
ii. רבינא1: model is worship done by ( כה גדול::)יוה"כ
iii. רבינא2: model is inaugural worship in that place (:: יוה"כis inaugural worship in )קדה"ק
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