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5.1.12 

 14a ('משנה ב) � 15a (וסדרא הא הדר תני לה) 

Note: ר' שמעו� איש המצפה, a contemporary of ר' גמליאל הזק� (c. 30 CE), although only mentioned once in the משנה, was 

considered to be an expert in issues relating to the מקדש 

 

ַ/ת ָלֶה! ְוָהְיָתה...:ָ#ָעֶרב ְוָטֵהר ַ#ַ+ִי! ְוָרַח* ְ#ָגָדיו ְוִכֶ#ס ַהְ%ִביִעי ַ#"ֹו! ְוִחְ�אוֹ  ַהְ%ִביִעי &ַב"ֹו! ַהְ%ִליִ$י ַ#"ֹו! ַהָ�ֵמאַהָ�ֵמאַהָ�ֵמאַהָ�ֵמא    ַעלַעלַעלַעל    ַהָ�ֹהרַהָ�ֹהרַהָ�ֹהרַהָ�ֹהר ְוִהָ�ה )1  ְלח0
  כא יט, ,יט במדבר :ָהָעֶרב ַעד ִיְטָמא ַה1ָ2ִהַה1ָ2ִהַה1ָ2ִהַה1ָ2ִה    ְ#ֵמיְ#ֵמיְ#ֵמיְ#ֵמי    ְוַה2ֵֹגעַ ְוַה2ֵֹגעַ ְוַה2ֵֹגעַ ְוַה2ֵֹגעַ  ְ#ָגָדיו ְיַכֵ#ס ַה1ָ2ִהַה1ָ2ִהַה1ָ2ִהַה1ָ2ִה    ֵמיֵמיֵמיֵמי    &ַמֵ�ה&ַמֵ�ה&ַמֵ�ה&ַמֵ�ה עֹוָל!

  כג ,ז קהלת :ִמֶ+2ִיִמֶ+2ִיִמֶ+2ִיִמֶ+2ִי    ְרחֹוָקהְרחֹוָקהְרחֹוָקהְרחֹוָקה    ְוִהיאְוִהיאְוִהיאְוִהיא    ההההֶאְח5ָמָ ֶאְח5ָמָ ֶאְח5ָמָ ֶאְח5ָמָ     8ַמְר7ִי8ַמְר7ִי8ַמְר7ִי8ַמְר7ִי ַבָחְכָמה ִנ6ִיִתי ֹזה 5ָל )2

 7ִָמיד ְקֹטֶרת ַיְקִטיֶר2ָה ָהַעְרַ#ִי! ֵ#י� ַה2ֵֹרת ֶאת ;ֲהֹר� &ְבַהֲע>ת :ַיְקִטיֶר2ָהַיְקִטיֶר2ָהַיְקִטיֶר2ָהַיְקִטיֶר2ָה    ַה2ֵֹרתַה2ֵֹרתַה2ֵֹרתַה2ֵֹרת    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְ#ֵהיִטיבוֹ ְ#ֵהיִטיבוֹ ְ#ֵהיִטיבוֹ ְ#ֵהיִטיבוֹ  ַ#ֹ#ֶקר ַ#ֹ#ֶקר ַסִ+י! ְקֹטֶרת ;ֲהֹר� ָעָליו ְוִהְקִטיר )3
 ח= ז ,ל שמות :!ְלֹדֹרֵתיכֶ  ה' ִלְפֵני

ת ַעל ֲאֶ$ר ַלָ?ֹרֶכת ִמח&* מֹוֵעד ְ#ֹאֶהל )4 ַ/ת ה' ִלְפֵני ֹ#ֶקר ַעד ֵמֶעֶרב &ָבָניו ;ֲהֹר� ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ  ַיֲעֹר@ ָהֵעד0  כא ,כז שמות: ִיAְָרֵאל ְ#ֵני ֵמֵאת ְלֹדֹרָת! עֹוָל! ח0

 

I. 'משנה ב: the “practice” of the כה� גדול during 7 days of sequestration 

a. זריקת הד! :עבודות, burning the קטורת, cleaning out and relighting the מנורה, offering head&leg of תמיד 

b. Rest of year: may “seize” any עבודה (usurping בית אב of the day) 

II. Authorship of our משנה 

a. Not ר"ע: if a טהור receives הזאה, he becomes טמא (כה"ג receives הזאה each day), as per v. 1a: 

i. על הטמאטהור ה : if טמא, becomes טהור; if טהור, becomes (טומאת ערב) טמא 

1. Intent: of v. 2 (hard to fathom) 

ii. !חכמי: teaches that הזאה must be done only on receptacles of טומאה (not 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 מזה is טמא 

b. Answer: מזה (there) = carrying; called מזה to teach that in order to 

become טמא, need אהשעור הז  (enough to reach leaves of hyssop) 

i. All agree: that minimum amount is needed in כלי (even 

according to those who don’t require amount to reach מיטהר) 

b. אביי: could be ר"ע – each day, does עבודה then receives הזאה at end of day (& immediately טובל) 

III. Order of קטורת :עבודה then נרות 

a. Challenge ( ב:א, ה:תמיד ג ): order inverted (for lottery) 

i. Answer: author of סדר התמיד is ר' שמעו� איש המצפה (see note) 

ii. Rejection:  ר' שמעו� disagrees with תנא of סדר התמיד re: amount of מתנות (2/4 vs. 3/4)  of תמיד 

b. Rather:  our משנה is ר' שמעו� איש המצפה 

i. Challenge: within משניות תמיד ג:א, ה:ב) סדר יומא are adopted into ג= יומא ב:ב ) 

ii. Answer1 (אביי): our משנה (קטורת first) refers to final 2 נרות; later משנה refers to first 5 נרות 

1. Challenge: אביי has 5/2 divided with ד! התמיד, not ורתקט  

2. Answer:  אביי’s tradition follows  אבא שאול  – (all) נרות precede קטורת 

a. שאולא בא :  v. 3b – נרות then יקטירנה (unlike afternoon:  v. 4 – אותו) 

b. !יקטירנה  :חכמי �when lighting קטורת ,נרות should be burning (as in afternoon) 

iii. Asnwer2 ( פ"ר ): our משנה (  אבא שאול is משנה later ;רבנ� first) is  קטורת

1. Challenge:  קטורת – משנה ג:ד first (order is רבנ��אבא שאל�רבנ�?) 

פ"ר .2 :  confirmed (order is “sandwiched”) 

c. Justification: of positions:  

i. אביי: is uncomfortable with “zig-zag” order of authorities 

ii. פ"ר : is uncomfortable with “zig-zag” from 5 נרות to 2 

 first general presentation – later on, details given :אביי .1

 


