ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.1.3
3b (  )כי אתא רב דימי4b ()מאהל מועד לאמר
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Dispute between ריב"ל/ ר"יre:  פרישהfor פרה
a. ר' יוחנ: only inferred 1 ( )יוה"כfrom extension of מילואי
i. פרישה: for  פרהis merely an enhancement, not derived from מילואי
ii. Quote: from  ר"יindicating that he accepts both extensions – in name of his teacher ר' ישמעאל
b. רשב"ל: infers both as per the earlier ברייתא
II.  ר"לv.  ר' יוחנre: source for מצוות פרישה
a. ר"י: source is ( מילואיas per earlier )ברייתא
i. Challenge: rule of  – מילואיall requirements are indispensable;
1. Therefore: understudy should require פרישה
a.
But: use of different word ( )מתקיניindicates that he isn’t sequestered
b. ר"ל: source is ( סיניv. 1): extra phrase (   )ששת ימיall sequestering is 6 days
i. Challenge: this sequestering is for 7 days
ii. Answer: follows  – ריב"בprecaution against )בועל נדה( טומאת אשתו
c. ר"י: support from  הזאהall 7 days – just like  ;מילואיchallenge to ( ר"לno  הזאהat )סיני
i. counter:  הזאהbefore  יוה"כis ד,  מילואיwas water
ii. Defense: water  ד
iii. רשב"ל:  הזאהduring  פרישהis enhancement (not from source [)]סיני
d. ברייתא: supporting ר' יוחנ
i. ( בזאתv. 3): points to משה( מילואי2 non- צדוקיscholars) פרישת פרה אדומה
ii. Challenge:  בזאתneeded for its own directions (animals to bring)
iii. Answer:  בזאתis unusual form (could have said  בזהor  )באלה2 uses
1. ברייתא: concludes with prooftext from  סד"א ;מילואיonly 1st ( יוה"כand 1st  )כה"גrequire קמ"ל – פרישה
e. ברייתא: supporting ר"ל
i. ( ריה"גand ר' מתיא ב חרש+)ר' נת: 6 days were after עשרת הדברות
1. ריה"ג: establishes model that all entering  מחנה שכינהneed  פרישהbeforehand
2. ר' נת: in order to cleanse  משהfrom food in his body
3. ר' מתיא ב חרש: in order to create anticipatory reverence/fear for ( משהv. 4)
a. Basis:  עשה"דgiven on 6th of month”7th day” is beginning of פרישה
b. Therefore: 6 days must be included in the 40 on  הר סיניto lead to  מעשה העגלon יז בתמוז
4. ר"ע: 6 days were from  ר"חon (before )עשרת הדברות
a. Basis:  עשה"דgiven on 7th of month “7th day” is that day
5. Tangent: analysis of stand of  משהwith all of ישראל
a. ברייתא: stated that  משה+ בנ"יwere listening
b. Challenge: v. 5 – only  משהheard
c. Answer: at  סיניthey all heard; at משכ, only ( משהwas akin to [ קריעת י"סv. 7])
d. וידבר...( ויקראv8): don’t speak to someone until first beckoning him
e. וידבר...ויקרא: don’t transmit information until told to do so by one who told you
I.
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