ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יומא

דפי עזר ללימוד ד היומי

Introduction to  אמר לה הממונה:פרק שלישי
5.3.1
28a ('  )משנה א29a ()תפלת נשמעת
Introductory note: this chapter begins our formal study of  ;סדר יומאinterspersed throughout are descriptions and
prescriptions regarding the daily עבודה. Since the  משנהfollows a chronological order, we begin with the time of the שחיטת
 התמידin the morning.

 ג, ויקרא יב:ַ ר עָ ְרלָת ֹו
 ג, בראשית כב..וַ ַחֲ בֹ * אֶ ת חֲ מֹ ר ֹו
 טז, שמות ג...ְ ָראֵ ל

ְ! בַ וֹ הַ ְ ִמינִי ִיוֹל
בְ ָרהָ  !ַ !ֹקֶ ר+ ֵ)*ְַ  ַו
 אֶ ת ז ְִקנֵי ִי2ָ ְסַ פ3 ְ ו1ֵל
 טז, במדבר יא... )ִ י הֵ  זִ ְקנֵי הָ עָ  וְ * ְֹט ָריו2ָ ִ ְקנֵי ִי ְ ָראֵ ל אֲ ֶ*ר י ַָד ְע7ִ י ִ*בְ ִעי ִאי* ִמ6 וַ ֹאמֶ ר ה' אֶ ל מֹ ֶ*ה אֶ ְספָ ה
 א, בראשית כד:בְ ָרהָ  !ַ )ֹל+  אֶ ת1בְ ָרהָ  זָקֵ !ָ א !ַ  ִָמי וה' !ֵ ַר+ ְו
 א, בראשית כז:כְ הֶ י ָ עֵ ינָיו מֵ ְראֹ ת וַ  ְִק ָרא אֶ ת עֵ ָ ו !ְ נ ֹו הַ ָ;דֹל וַ ֹאמֶ ר אֵ לָיו !ְ נִ י וַ ֹאמֶ ר אֵ לָיו ִה<ֵנִ י2ִ ַוַ י ְִהי )ִ י זָקֵ יִצְ חָ ק ו
 י, בראשית מח: ִֶק לָהֶ  וַ יְחַ !ֵ ק לָה
ַ  ַאֹת אֵ לָיו ו
ָ *ֵ;ַ ַֹקֶ >א יכַל לִ ְראוֹת ו7וְ עֵ ינֵי ִי ְ ָראֵ ל )ָבְ ד ִמ
 ב, בראשית כד:חַ ת י ְֵרכִ י2ַ Aבְ ָרהָ  אֶ ל עַ בְ @ ֹו ז ְַק !ֵ ית ֹו הַ ֹ*ֵ ל !ְ כָל אֲ ֶ*ר ל ֹו ִ י נָא י ְָד+ וַ ֹאמֶ ר
 ב, בראשית טו:יתי הא @ַ ֶ ֶ ק אֱ לִ יעֶ זֶר
ִ ֵ!  עֲ ִר ִירי בֶ מֶ ֶ*ק1ֵנֹ כִ י ה ֹול3 ְ לִ י ו2ֶ 2ִ בְ ָר אֲ ֹדנָי ה' מַ ה+ וַ ֹאמֶ ר
 ה, בראשית כו:ֹתי
ָ ו ַֹתי וְ ת ֹורE Fי ִמצְ וֹתַ י ח2ִ בְ ָרהָ  !ְ קֹ לִ י וַ  ְִ*מֹ ר ִמ ְ*מַ ְר+ עֵ ֶקב אֲ ֶ*ר ָ*מַ ע
 א, תהלי כב:ֵ חַ עַ ל אַ ֶלֶת הַ ַחַ ר ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ דGַל ְַמנ
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'בH'משנה א: first preparations
a.  דב כה"ג( ממונה:)רש"י: sent a lookout to identify time for תמיד
i. ת"ק: states ( ברקאיshining – i.e. the  מזבחis in the light)
ii. מתיא ב חרש: “visibility south to ”חברו
1. ברייתא: dispute as to the declaration: ברק ברקאי, עלה ברקאי,  ברקאי בחברוJא
2. Or: ( האיר כל המזרח עד חברוand people have gone out to hire day-laborers)
iii. Reason for lookout: once  תמידwas brought too early on cloudy day and had to be disposed of
iv. On יוה"כ:  כה"גgoes to ( מקוה#1)
b. Rule: ( כהניduring  )עבודהwho defecate must go to מקוה
i. But if: they urinate, they must re-sanctify hands and legs ()קידוש ידי ורגלי
II. Tangent about exactitude of solar times: אברה אבינו
a. ר' ספרא:  אברהsaid  מנחהexactly at midday
i. Challenge (J)ר' יוס: how can we learn from ?אברה
1. Defense ()רבא: we learn about when to perform ( ברית מילהv1) – 1st thing in morning (v2)
ii. Rather: J ר' יוסwas bothered by the extra ½ hour for earliest )פסח שחל בע"ש( קרב תמיד
1. Answer1:  בית המקדשwalls were not trued, hence only darkened after midday
2. Answer2:  אברהwas an astronomer
3. Answer3:  אברהwas a scholar, as we saw all ancestors with ( ישיבותvv. 3-9)
a. רבא:  א"אobserved the entire ( תורהv. 10)
i. ר' אשי: even rabbinic decrees – from ( תורותיplural)
III. Analysis of ’ר' מתיא ב שמואלs description:
a. Perhaps: Lookout said ה:
i. Declaration: declared “whole eastern sky is lit up”,
1. And:  ממונהwould ask “’til "ה "  ”?חברו
b. Or perhaps:  ממונהsaid ה:
i. Question: “has the eastern sky lit up?”, the lookout would ask: “’til "ה "  ”?חברו
IV. Tangential observations about sunrise vs. moonlight
a. List: items where secondary effect is more intense than primary
b. Aggadic tangent: Set of  דרשותon  אסתרas ( אילת השחרv. 11)
I.
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