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10.2.3 

20a ( 2משנה ד )  21a (סוף הפרק) 

 

  כח ,ט פרק...ְוַנֲעִׂשים ִנְזָּכִרים ָהֵאֶּלה ְוַהָּיִמים )1

  ג ,יב ויקרא :ָעְרָלתוֹ  ְּבַׂשר ִיּמֹול ַהְּׁשִמיִני ּוַבּיֹום )2

  יט ,יט במדבר :ָּבָעֶרב ְוָטֵהר ַּבַּמִים ְוָרַחץ ְּבָגָדיו ְוִכֶּבס ַהְּׁשִביִעי ַּבּיֹום ְוִחְּטאוֹ  ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ַהָּטֵמא ַעל ַהָּטֹהר ְוִהָּזה )3

  לב ,טו ויקרא :ָבּה ְלָטְמָאה ֶזַרע ִׁשְכַבת ִמֶּמּנּו ֵּתֵצא ַוֲאֶׁשר ַהָּזב ּתֹוַרת ֹזאת )4

  כו ,טו ויקרא :ִנָּדָתּה ְּכֻטְמַאת ִיְהֶיה ָטֵמא ָעָליו ֵּתֵׁשב ֲאֶׁשר ַהְּכִלי ְוָכל ָּלּה ִיְהֶיה ִנָּדָתּה ְּכִמְׁשַּכב זֹוָבּה ְיֵמי ָּכל ָעָליו ִּתְׁשַּכב ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּכב ָּכל )5

  ה ,א בראשית: ֶאָחד יֹום ֹבֶקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ָלְיָלה ָקָרא ְוַלֹחֶׁש� יֹום ָלאֹור ֱא�ִהים ַוִּיְקָרא )6

  טז-טו ,ד נחמיה :ְמָלאָכה ְוַהּיֹום ִמְׁשָמר ַהַּלְיָלה ָלנּו ְוָהיּו ... :ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַעד ַהַּׁשַחר ֵמֲעלֹות ָּבְרָמִחים ַמֲחִזיִקים ְוֶחְצָים ַּבְּמָלאָכה ֹעִׂשים ַוֲאַנְחנּו )7

  ג ,קיג תהלים: ה' ֵׁשם ְמֻהָּלל ְמבֹואוֹ  ַעד ֶׁשֶמׁש ִמִּמְזַרח )8

  כד ,קיח תהלים: בוֹ  ְוִנְׂשְמָחה ָנִגיָלה ה' ָעָׂשה ַהּיֹום ֶזה )9

  א ,כט במדבר: ָלֶכם ִיְהֶיה ְּתרּוָעה יֹום ַתֲעׂשּו �א ֲעֹבָדה ְמֶלאֶכת ָּכל ָלֶכם ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ִמְקָרא ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַהְּׁשִביִעי ּוַבֹחֶדׁש )10

  מ ,כג ויקרא: ָיִמים ִׁשְבַעת ֱא�ֵהיֶכם ה' ִלְפֵני ּוְׂשַמְחֶּתם ָנַחל ְוַעְרֵבי ָעֹבת ֵעץ ַוֲעַנף ְּתָמִרים ַּכֹּפת ָהָדר ֵעץ ְּפִרי ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום ָלֶכם ּוְלַקְחֶּתם )11

  לז ,כג ויקרא: ְּביֹומוֹ  יֹום ְּדַבר ּוְנָסִכים ֶזַבח ּוִמְנָחה ֹעָלה ה'ל ִאֶּׁשה ְלַהְקִריב ֹקֶדׁש ִמְקָרֵאי ֹאָתם ִּתְקְראּו ֲאֶׁשר ה' מֹוֲעֵדי ֵאֶּלה )12

  ו ,טז ויקרא: ֵּביתוֹ  ּוְבַעד ַּבֲעדוֹ  ְוִכֶּפר לוֹ  ֲאֶׁשר ַהַחָּטאת ַּפר ֶאת ַאֲהֹרן ְוִהְקִריב )13

  ל ,טז ויקרא: ִּתְטָהרּו ה' ִלְפֵני ַחֹּטאֵתיֶכם ִמֹּכל ֶאְתֶכם ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם ְיַכֵּפר ַהֶּזה ַבּיֹום ִּכי )14

  טזיג,  ,כו דברים ... ַלֲעׂשֹות ְמַצְּו� ֱא�ֶהי� ה' ַהֶּזה ַהּיֹום...  ַלֵּלִוי ְנַתִּתיו ְוַגם ַהַּבִית ִמן ַהֹּקֶדׁש ִּבַעְרִּתי ֱא�ֶהי� ה' ִלְפֵני ְוָאַמְרּתָ  )15
  ח ,ג ויקרא:  ָסִביב ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל ָּדמוֹ  ֶאת ַאֲהֹרן ְּבֵני ְוָזְרקּו מֹוֵעד ֹאֶהל ִלְפֵני ֹאתוֹ  ְוָׁשַחט ָקְרָּבנוֹ  ֹראׁש ַעל ָידוֹ  ֶאת ְוָסַמ� )16

  ו ,יט ויקרא :ִיָּׂשֵרף ָּבֵאׁש ַהְּׁשִליִׁשי יֹום ַעד ְוַהּנֹוָתר ּוִמָּמֳחָרת ֵיָאֵכל ִזְבֲחֶכם ְּביֹום )17

  יב ,כג ויקרא :ה'לַ  ְלֹעָלה ְׁשָנתוֹ  ֶּבן ָּתִמים ֶּכֶבׂש ָהֹעֶמר ֶאת ֲהִניְפֶכם ְּביֹום ַוֲעִׂשיֶתם )18

  כה ,ה במדבר :ַהִּמְזֵּבחַ  ֶאל ֹאָתּה ְוִהְקִריב ה' ִלְפֵני ַהִּמְנָחה ֶאת ְוֵהִניף ַהְּקָנֹאת ִמְנַחת ֵאת ָהִאָּׁשה ִמַּיד ַהֹּכֵהן ְוָלַקח )19

  לח ,ז ויקרא: ִסיָני ְּבִמְדַּבר ה'לַ  ָקְרְּבֵניֶהם ֶאת ְלַהְקִריב ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ַצֹּותוֹ  ְּביֹום ִסיָני ְּבַהר ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִצָּוה ֲאֶׁשר )20

  ל ,ה במדבר :ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ָּכל ֵאת ַהֹּכֵהן ָלּה ְוָעָׂשה ה' ִלְפֵני ָהִאָּׁשה ֶאת ְוֶהֱעִמיד ִאְׁשּתוֹ  ֶאת ְוִקֵּנא ִקְנָאה רּוחַ  ָעָליו ַּתֲעֹבר ֲאֶׁשר ִאיׁש אוֹ  )21

  יא ,יז דברים :ּוְׂשֹמאל ָיִמין ְל� ַיִּגידּו ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ִמן ָתסּור �א ַּתֲעֶׂשה ְל� ֹיאְמרּו ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפט ְוַעל יֹורּו� ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ִּפי ַעל )22

  ב ,יד ויקרא :ַהֹּכֵהן ֶאל ְוהּוָבא ָטֳהָרתוֹ  ְּביֹום ַהְּמֹצָרע ּתֹוַרת ִּתְהֶיה ֹזאת )23

  ב ,ו ויקרא :ּבוֹ  ּתּוַקד ַהִּמְזֵּבחַ  ְוֵאׁש ַהֹּבֶקר ַעד ַהַּלְיָלה ָּכל ַהִּמְזֵּבחַ  ַעל מֹוְקָדה ַעל ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה ּתֹוַרת ֹזאת ֵלאֹמר ָּבָניו ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ַצו )24

  ל ,כה שמות: ָּתִמיד ְלָפַני ָּפִנים ֶלֶחם ַהֻּׁשְלָחן ַעל ְוָנַתּתָ  )25

  ח ,יב שמות: ֹיאְכֻלהּו ְמֹרִרים ַעל ּוַמּצֹות ֵאׁש ְצִלי ַהֶּזה ַּבַּלְיָלה ַהָּבָׂשר ֶאת ְוָאְכלּו )26

  יב ,יב שמות :ה' ֲאִני ְׁשָפִטים ֶאֱעֶׂשה ִמְצַרִים ֱא�ֵהי ּוְבָכל ְּבֵהָמה ְוַעד ֵמָאָדם ִמְצַרִים ְּבֶאֶרץ ְּבכֹור ָכל ְוִהֵּכיִתי ַהֶּזה ַּבַּלְיָלה ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ְוָעַבְרִּתי )27

 

I. 2משנה ד : rule of “daytime” מצוות – should be done after הנץ החמה; if after dawn, valid (v6) (v7) 

a. List: מגילה (v1); ברית מילה (v2); טבילה (association with הזאה); הזאה (v3) 

 קמ"ל ,that day; cannot due to v5night טובל per v4, should be ,זב she is like a סד"א :טבילת זבה קטנה .1

II.  המשנה : daytime מצוות may be performed all day 

a. List: מגילה (v1); הלל (vv. 8-9); שופר (v10); לולב (v11); תפילת מוסף (via association w/קרבן מוסף – v12)’ 

דברים כפרת v13 is) :ודוי פרים .1  [v14], since he doesn’t slaughter at that point) 

 (v14) יוה"כ and (…היום הזה v15, followed by) מעשר of :ודוי .2

 (vv. 16-20) הזייה and הגשה to סמיכה from ,קרבנות related to עבודות all :עבודה .3

 (only by day משפט – per v22 משפט::תורה – v21) מים המאררים that סוטה giving :סוטה .4

 v14 כפרה referred to as :עגלה ערופה .5

 per v23 :טהרת מצורע .6

III. 1משנה ו : nighttime מצוות may be performed all night 

a. List: cutting the עמר; burning fats and limbs of עולה (v24) 

IV. 2משנה ו : rule – any daytime מצוה may be performed all day, any nighttime מצוה may be performed all night 

a. Includes: removing and replacing the cups of לבונה with לחם הפנים 

1. Follows: ר' יוסי who doesn’t require simultaneous removal/replacement 

2. Interprets: v25 – table shouldn’t go overnight without לחם (not literally תמיד) 

b. 2nd rule: includes eating פסחים – contra ראב"ע who limits to midnight, based on vv. 26-27 


