ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.7.4
72b (  )באלו נשאלי73b ()סו הפרק

 כט, שמות כט:" ֵָא בָ " אֶ ת יָד# ַבִ גְ דֵ י הַ ֹדֶ  אֲ ֶר לְ הֲ רֹ י ְִהי לְ בָ נָיו חֲ ָריו לְ מָ ְחָ ה בָ הֶ " לְ מ
 ל, שמות כט: ֶַ ֹד+ ר ָי ֹבא אֶ ל אֹהֶ ל מוֹעֵ ד לְ ָ ֵרת
ֶ ֲָ נָיו א+יו ִמ-ָ  ְח-ַ  ֵֹה, ַָ ָ" ה+ ְִבְ עַ ת י ִָמי" יִל
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:יל6ִ -ַ ֵ ל6 ַיג וְ ה5ִ -ַ ג5ֵ ִַ י ה, ֹֹאמֶ ר ל ֹו ְרד/ ַ ו4ֶג5ִ ֶַה הַ א3 ְַ דד ה2 ַֹ חֲ ֵרי ה0ַ ה' לֵאמֹ ר אֶ ְר+ וִ ד0ָ  ְִל/ ַו
 כא, במדבר כז...'ארי" לִ פְ נֵי ה
ִ ַָ ט ה:ְ ְ ִמ+ ֹהֵ  יַעֲ מֹ ד וְ ָל ל ֹו, ַוְ לִ פְ נֵי אֶ לְ עָ זָר ה
 יג, ש"א א: ָֹרה,ִ ְ ְַח ְבֶ הָ עֵ לִ י ל/ ִַ@מֵ עַ ו
ָ ָעוֹת וְ ק ֹולָ= ?א י4 ָָ = ַרק ְ>פָ תֶ יה+ ִֶ ֶרת עַ ל ל+ ַָה ִהיא ְמד4 ַוְ ח
ְ יַד+ ַ עֲ לֵי ְק ִעילָה אֹ ִתי וְ אֶ ת אֲ נ ַָי+ ִ ר2וִ ד הֲ י ְַס0ָ ֹאמֶ ר/ ַ ו:ֹאמֶ ר ה' י ֵֵרד/ ַ וC ֶ0 ְֶד נָא לְ עַ ב2 ַ ה' אֱ ?הֵ י י ְִ> ָראֵ ל הC ֶ0 ְאֲ ֶר ָמַ ע עַ ב,ַ  נִ י בַ עֲ לֵי ְק ִעילָה בְ יָד ֹו הֲ י ֵֵרד ָאלBִ ר2הֲ י ְַס
יבE יא, ש"א כג:ִ יר2ֹאמֶ ר ה' י ְַס/ ַָאל ו
 כח, שופטי" כ:C ֶ בְ יָד4ֶנ-ְ ִֶ י מָ חָ ר א, ֹאמֶ ר ה' עֲ ל/ ַל ו0ָ חי ִא" אֶ ְחI
ִ ְ נֵי בִ נְ י ִָמ+ "לְ חָ מָ ה ִעHִַ  ִָמי" הָ הֵ " לֵאמֹ ר הַ או ִֹס עוֹד לָצֵ את ל/ ַ+ ֶ  הֲ רֹ עֹמֵ ד לְ פָ נָיו+ ֶ  אֶ לְ עָ זָר+ ( פִ ינְ חָ ס7
 כד, ש"ב טו:ָל הָ עָ " לַעֲ בוֹר ִמ הָ ִעיר, "ֹ- ָתר עַ ד
ָ ַעַ ל אֶ בְ י/ ַ?הי" ו
ִ ֱק אֶ ת אֲ רוֹ הָ א6ִַ / ַ?הי" ו
ִ ְֱ ִרית הָ א+ ֹ ֹו נֹ ְ> ִאי" אֶ ת אֲ רו-ִ" ִא/ ִֵה גַ" צָ דוֹק וְ כָל הַ לְ ו4( וְ ִה8
 ח,ש"א ל

I.

II.

Garments worn by כה משוח מלחמה
a. ר' דימי: 8 (v. 1 – the one who follows  כה גדולin stature)
i. Challenge: only  כה"גbequeaths position, since only he “goes inside”
1. Answer: only one who was fundamentally anointed for coming “inside”
ii. Challenge:  כה משוח מלחמהcannot wear 4 OR 8
1. Answer: cannot wear 8 due to ( איבה
a. Which: only applies to someone lesser in stature than כה"ג,
i. Such as:  ;משוח מלחמהdoesn’t apply to “past ”כה"ג
b. ( רביcontra )ר' דימי:  ר' יוחנdidn’t say the  כה משוח מלחמהserves in 8, rather is asked in 8
Process of seeking oracular data
a. Stance: seeker faces כה, who faces the חש
b. Process: seeker asks 1 yes/no question
i.  כהanswers: '(…כה אמר הanswer)
ii. ר' יהודה: no need for 'כה אמר ה
c. Modulation: not aloud and not meditatively (as per v.4)
i. Rather: like ( חנהenunciating words silently – v. 5)
d. Asking: 1 question – if asked 2, only get response to 1st (as per  – דודv. 6)
i. Challenge:  דודwas given 2nd answer 1st
ii. Answer:  דודasked in wrong order, was answered in correct order
e. Impact: even though a prophetic decree may be annulled, not so with "משפט האורי
i. Lack of consistency: at  פלגש בגבעהdue to ambiguous answer (v. 7)
f. Form of reading: letters on חוש
i. ר' יוחנ: they stick out to be read
ii. רשב"ל: they gather (out of their original place)
g. Problems: with text (lack of letters)
i. צד"י: says names of )יצחק( אבות
ii. טי"ת: also says שבטי ישורי
h. Restrictions: in  משנהre: on whose behalf they maybe consulted
i. Inferred from: v. 4
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