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 Introduction to פרק שלישי: אמר לה� הממונה 
5.3.1 

28a ( 'משנה א ) � 29a (נשמעת 
 (תפלת

Introductory note: this chapter begins our formal study of סדר יומא; interspersed throughout are descriptions and 

prescriptions regarding the daily עבודה. Since the משנה follows a chronological order, we begin with the time of the יטת שח

  .in the morning התמיד

 

  ג ,יב ויקרא :ָעְרָלתוֹ  ְ!ַ ר ִי�ֹול ַהְ�ִמיִני �ַב�ֹו� )1

  ג ,כב בראשית ..ֲחֹמרוֹ  ֶאת ַוַ�ֲחֹב* ַ!ֹ!ֶקרַ!ֹ!ֶקרַ!ֹ!ֶקרַ!ֹ!ֶקר    +ְבָרָה�+ְבָרָה�+ְבָרָה�+ְבָרָה�    ַוַ�ְ*ֵ(�ַוַ�ְ*ֵ(�ַוַ�ְ*ֵ(�ַוַ�ְ*ֵ(� )2

  טז ,ג שמות ...ִיְ ָרֵאלִיְ ָרֵאלִיְ ָרֵאלִיְ ָרֵאל    ִזְקֵניִזְקֵניִזְקֵניִזְקֵני ֶאת ְו3ַסְפ2ָ  ֵל1 )3

  טז ,יא במדבר ...ְוֹ*ְטָריו ָהָע� ִזְקֵני ֵה� ִ(י ָיַדְע2ָ  ֲאֶ*ר ִיְ ָרֵאלִיְ ָרֵאלִיְ ָרֵאלִיְ ָרֵאל    ִמ7ְִקֵניִמ7ְִקֵניִמ7ְִקֵניִמ7ְִקֵני ִאי* ִ*ְבִעי� 6ִי ֶאְסָפה ֹמֶ*ה לאֶ  ה' ַוֹ�אֶמר )4

  א ,כד בראשית :ַ!ֹ(ל +ְבָרָה� ֶאת ֵ!ַר1 ה'ו ַ!ָ�ִמי� ָ!א ָזֵק
ָזֵק
ָזֵק
ָזֵק
    ְו+ְבָרָה�ְו+ְבָרָה�ְו+ְבָרָה�ְו+ְבָרָה� )5

ָ  ִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחק    ָזֵק
ָזֵק
ָזֵק
ָזֵק
    ִ(יִ(יִ(יִ(י    ַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהי )6 
  א ,כז בראשית :ִהֵ>ִני ֵאָליו ַוֹ�אֶמר ְ!ִני ֵאָליו ַוֹ�אֶמר ַהָ;ֹדל ְ!נוֹ  ֵעָ ו ֶאת ַוִ�ְקָרא ֵמְרֹאת ֵעיָניו ַו2ְִכֶהי

  י ,מח בראשית :ָלֶה� ַוְיַחֵ!ק ָלֶה� ַוִ�ַ�ק ֵאָליו ֹאָת� ַוַ�ֵ;* ִלְראֹות י�ַכל <א ִמ7ֶֹק
ִמ7ֶֹק
ִמ7ֶֹק
ִמ7ֶֹק
    ָ(ְבד�ָ(ְבד�ָ(ְבד�ָ(ְבד�    ִיְ ָרֵאלִיְ ָרֵאלִיְ ָרֵאלִיְ ָרֵאל    ְוֵעיֵניְוֵעיֵניְוֵעיֵניְוֵעיֵני )7

  ב ,כד בראשית :ְיֵרִכי 2ַַחת ָיְדA ָנא ִ י� לוֹ  ֲאֶ*ר ְ!ָכל ַהֹ�ֵ*ל ֵ!יתוֹ ֵ!יתוֹ ֵ!יתוֹ ֵ!יתוֹ     ְזַק
ְזַק
ְזַק
ְזַק
    ַעְב@וֹ ַעְב@וֹ ַעְב@וֹ ַעְב@וֹ  ֶאל +ְבָרָה� ַוֹ�אֶמר )8

  ב ,טו בראשית :ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ֶ קֶ קֶ קֶ קַ@�ֶ ַ@�ֶ ַ@�ֶ ַ@�ֶ     ה�אה�אה�אה�א ֵ!יִתי ֶמֶ*ק �ֶב
 ֲעִריִרי הֹוֵל1 ְו3ֹנִכי ִלי 2ֶ2ִ
 ַמה ה' ֲאֹדָני +ְבָר� ַוֹ�אֶמר )9

Eֹוַתי    ִמְצֹוַתיִמְצֹוַתיִמְצֹוַתיִמְצֹוַתי    ִמְ*ַמְר2ִיִמְ*ַמְר2ִיִמְ*ַמְר2ִיִמְ*ַמְר2ִי    ַוִ�ְ*ֹמרַוִ�ְ*ֹמרַוִ�ְ*ֹמרַוִ�ְ*ֹמר ְ!ֹקִלי +ְבָרָה� ָ*ַמע ֲאֶ*ר ֵעֶקב )10 FֹוַתיחE FֹוַתיחE FֹוַתיחE Fה ,כו בראשית :ְותֹוֹרָתיְותֹוֹרָתיְותֹוֹרָתיְותֹוֹרָתי    ח  

  א ,כב תהלי� :ְלָדִוד ִמְזמֹור ַהַ�ַחרַהַ�ַחרַהַ�ַחרַהַ�ַחר    ַאֶ�ֶלתַאֶ�ֶלתַאֶ�ֶלתַאֶ�ֶלת ַעל ַלְמַנGֵחַ  )11

 

I. 'משנה א H'ב : first preparations 

a. ממונה ( ג"דב
 כה: י"רש ): sent a lookout to identify time for תמיד 

i. ק"ת : states ברקאי (shining – i.e. the מזבח is in the light) 

ii.  חרשמתיא 
ב : “visibility south to 
 ”חברו

 אJ ברקאי בחברו
 ,עלה ברקאי ,ברק ברקאי :dispute as to the declaration :ברייתא .1

2. Or: 
 (and people have gone out to hire day-laborers) האיר כל המזרח עד חברו

iii. Reason for lookout: once תמיד was brought too early on cloudy day and had to be disposed of 

iv. On כ"יוה  (#1) מקוה goes to כה"ג  :

b. Rule: כהני� (during עבודה) who 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. 'ספרא ר  exactly at midday מנחה said אברה� :

i. Challenge (Jר' יוס): how can we learn from אברה�? 

1. Defense (רבא): we learn about when to perform ברית מילה (v1) – 1st thing in morning (v2) 

ii. Rather:  Jר' יוס was bothered by the extra ½ hour for earliest תמיד 
 (פסח שחל בע"ש) קרב

1. Answer1: בית המקדש walls were not trued, hence only darkened after midday 

2. Answer2: אברה� was an astronomer 

3. Answer3: אברה� was a scholar, as we saw all ancestors with ישיבות (vv. 3-9) 

a. א"א :רבא observed the entire תורה (v. 10) 

i. 'אשי ר : even rabbinic decrees – from תורותי (plural) 

III. Analysis of  
שמואלמתיא ב  :s description’ר' 

a. Perhaps: Lookout said 
 :ה

i. Declaration: declared “whole eastern sky is lit up”,  

1. And: ממונה would ask “’til 
 "ה
" � ”?חברו

b. Or perhaps: נהממו  said 
  :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 דרשות on אסתר as אילת השחר (v. 11) 


