ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

5.1.12
14a ('  )משנה ב15a ()וסדרא הא הדר תני לה
Note: ר' שמעו איש המצפה, a contemporary of ( ר' גמליאל הזקc. 30 CE), although only mentioned once in the משנה, was
considered to be an expert in issues relating to the מקדש
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'משנה ב: the “practice” of the  כה גדולduring 7 days of sequestration
a. עבודות: !זריקת הד, burning the קטורת, cleaning out and relighting the מנורה, offering head&leg of תמיד
b. Rest of year: may “seize” any ( עבודהusurping  בית אבof the day)
Authorship of our משנה
a. Not ר"ע: if a  טהורreceives הזאה, he becomes  כה"ג( טמאreceives  הזאהeach day), as per v. 1a:
i. הטהור על הטמא: if טמא, becomes  ;טהורif טהור, becomes )טומאת ערב( טמא
1. Intent: of v. 2 (hard to fathom)
ii. !חכמי: teaches that  הזאהmust be done only on receptacles of ( טומאהnot e.g. live animals)
1. Therefore: if done on non-receptacles, water is invalidated on account of מלאכה
2. V2: if receiving הזאה, pure; if touching (as per v. 1b), impure
a. Challenge: v. 1b states  מזהis טמא
b. Answer: ( מזהthere) = carrying; called  מזהto teach that in order to
become טמא, need ( שעור הזאהenough to reach leaves of hyssop)
i. All agree: that minimum amount is needed in ( כליeven
according to those who don’t require amount to reach )מיטהר
b. אביי: could be  – ר"עeach day, does  עבודהthen receives  הזאהat end of day (& immediately )טובל
Order of עבודה:  קטורתthen נרות
a. Challenge (ב: ה,א:)תמיד ג: order inverted (for lottery)
i. Answer: author of  סדר התמידis ( ר' שמעו איש המצפהsee note)
ii. Rejection:  ר' שמעוdisagrees with  תנאof  סדר התמידre: amount of ( מתנות2/4 vs. 3/4) of תמיד
b. Rather: our  משנהis ר' שמעו איש המצפה
i. Challenge: within ב( סדר יומא: ה,א: משניות תמיד גare adopted into ב=ג:)יומא ב
ii. Answer1 ()אביי: our  קטורת( משנהfirst) refers to final 2  ;נרותlater  משנהrefers to first 5 נרות
1. Challenge:  אבייhas 5/2 divided with ד! התמיד, not קטורת
2. Answer: ’אבייs tradition follows ( – אבא שאולall)  נרותprecede קטורת
a. אבא שאול: v. 3b –  נרותthen ( יקטירנהunlike afternoon: v. 4 – )אותו
b. !חכמי:  יקטירנהwhen lighting נרות,  קטורתshould be burning (as in afternoon)
iii. Asnwer2 ()ר"פ: our  קטורת ( משנהfirst) is  ;רבנlater  משנהis אבא שאול
1. Challenge: ד: קטורת – משנה גfirst (order is )?רבנאבא שאלרבנ
2. ר"פ: confirmed (order is “sandwiched”)
c. Justification: of positions:
i. אביי: is uncomfortable with “zig-zag” order of authorities
ii. ר"פ: is uncomfortable with “zig-zag” from 5  נרותto 2
1. אביי: first general presentation – later on, details given
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