יומא מה
בכל יום היה זהבה ירוק.
רב חסדא –  7זהבים הן

זהב
זהב טוב
זהב אופיר
זהב מופז
זהב שחוט
זהב סגור

רב אשי 5:וכל חד וחד אית ביה זהב
וזהב טוב

מקור לדבריו
וזהב הארץ ההוא טוב

דאתי מאופיר
שדומה לפז
ש טוה כחוט
בשעה ש פתח כל הח ויות
סגרות
שדומה לדם הפרים

זהב פרוים

זהב אופיר
זהב מופז
זהב שחוט
זהב סגור
זהב פרוים

ויקרא פרק טז פסוק יב
ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפ י ה' ומלא חפ יו קטרת סמים דקה
שמות פרק ל פסוק לו – קטורת בכל יום
ושחקת ממ ה הדק ו תתה ממ ה לפ י העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם:

בכל יום מקריב פרס שחרית וכו' בכל יום היתה דקה והיום דקה מן הדקה.
ת ו רב ן :דקה מה תלמוד לומר? והלא כבר אמר ושחקת ממנה הדק! אלא :להביא דקה מן הדקה.
הלכות במש ה וטעמיהם:
בכל יום כה ים עולין במזרחו של כבש דאמר מר :כל פי ות שאתה פו ה לא יהו אלא דרך ימין למזרח.
והיום עולה באמצע ויורד באמצע .מאי טעמא  -משום כבודו דכהן גדול.
בכל יום כהן ]גדול[ מקדש ידיו ורגליו מן הכיור וכו' .מאי טעמא  -משום כבודו של כהן גדול.
בכל יום היו שם ארבע מערכות .כמה מערכות היו?
ר' יוסי
ר' יהודה
3
2
כל יום
מערכה גדולה
מערכה גדולה
מערכה ש יה של
מערכה ש יה של
קטורת
קטורת
קיום האש
יום הכיפורים  - 3אחת שמוסיפין
בו ביום
ר' יהודה
)ויקרא ו:ב( היא העלה
על מוקדה על המזבח
)ויקרא ו:ב( ואש המזבח
תוקד בו
)ויקרא ו:ה( והאש על
המזבח תוקד בו
)ויקרא א:ז( ונתנו בני
אהרן הכהן אש על
המזבח
)ויקרא ו:ב( ואש

)ויקרא ו:ה(

והאש

 - 4אחת שמוסיפין בו
ביום

ר' מאיר
4
מערכה גדולה
מערכה ש יה של קטורת
קיום האש
לאיברים ופדרים שלא
תעכלו מבערב
 - 5אחת שמוסיפין בו ביום

ר' יוסי
מערכה גדולה

ר' מאיר

זו מערכה ש יה של קטורת
להצתת אליתא שלא תהא
אלא בראשו של מזבח
הוה אמי א קאי אארעא
ועביד במפוחא קמ"ל

קיום האש
הצתת אליתא

איברים ופדרים שלא
וא"ו לא דרשי
תעכלו מבערב
מוסיפין בו ביום

ויקרא פרק ו
)א( וַ יְ דַ בֵּ ר ה' ֶאל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר:
מוֹקדָ ה עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ כָּ ל הַ לַּ ְילָ ה עַ ד
תּוֹרת הָ עֹלָה ִהוא הָ ֹעלָה עַ ל ְ
)ב( צַ ו ֶאת ַאהֲ רֹן וְ ֶאת בָּ ָיו ֵלאמֹר ז ֹאת ַ
וּמכְ ְ סֵ י בַ ד יִ לְ בַּ שׁ עַ ל בְּ שָׂ רוֹ וְ הֵ ִרים ֶאת הַ דֶּ שֶׁ ן
תּוּקד בּוֹ) :ג( וְ ָלבַ שׁ הַ כֹּהֵ ן ִמדּוֹ בַ ד ִ
ַ
הַ בּ ֶֹקר וְ ֵאשׁ הַ ִמּזְ בֵּ חַ
אֲ שֶׁ ר תּ ֹאכַ ל הָ ֵאשׁ ֶאת הָ ֹע ָלה עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ וְ שָׂ מוֹ ֵאצֶ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח) :ד( וּפָ שַׁ ט ֶאת בְּ ג ָָדיו וְ ָלבַ שׁ ְבּג ִָדים אֲ חֵ ִרים
תּוּקד בּוֹ ל ֹא ִתכְ בֶּ ה וּבִ עֵ ר
ַ
וְ הוֹצִ יא ֶאת הַ דֶּ ֶשׁן ֶאל ִמחוּץ לַ מַּ חֲ ֶה ֶאל מָ קוֹם טָ הוֹר) :ה( וְ הָ ֵאשׁ עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ
עָ לֶיהָ הַ כּ ֵֹהן עֵ צִ ים בַּ בּ ֶֹקר בַּ בּ ֶֹקר וְ עָ ַר עָ לֶיהָ הָ עֹלָ ה וְ ִה ְק ִטיר עָ לֶיהָ חֶ ְלבֵ י הַ ְשּׁ ָל ִמים:
תּוּקד עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ ל ֹא ִתכְ בֶּ ה:
)ו( ֵאשׁ ָתּ ִמיד ַ
רב ן – ר' יהודה ור' יוסי
אשר תאכל האש את
העולה על המזבח

)ויקרא ו:ג(

איברים ופדרים שלא תעכלו מבערב
סודרן על גבי מזבח ,ואם אין מחזיקן
 שסודרן על הכבש או על גבי סובבעד שיעשה מערכה גדולה וסודרן –

ר' מאיר
עיכולי עולה  -אתה מחזיר,
ואי אתה מחזיר עיכולי קטורת

ז"א הם עולים שוב על המערכה על
המזבח
ויקרא פרק ו פסוק ו
תּוּקד עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ ַח ל ֹא ִתכְ בֶּ ה:
ֵאשׁ ָתּ ִמיד ַ
ויקרא פרק ו פסוק ב
תּוּקד בּוֹ
ַ
וְ ֵאשׁ הַ ִמּזְ בֵּ חַ
שאלה :אש תמיד למאי אתא?
מבעי ליה לכדת יא :ואש המזבח תוקד בו ,לימד על מערכה ש יה של קטורת שלא תהא אלא על

המזבח החיצון.
אש מחתה ומ ורה מ יין?
 ודין הוא :אמרה אש בקטורת ,ו אמרה אש במחתה ומ ורה ,מה להלן על מזבח החיצון  -אף
כאן על המזבח החיצון.
 או כלך לדרך זו :אמרה אש בקטורת ,ו אמרה אש במחתה ומ ורה ,מה להלן בסמוך לו  -אף
מחתה ומ ורה בסמוך לו,
מסק ה :תלמוד לומר אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה  -אש תמיד שאמרתי לך לא
תהא אלא בראשו של מזבח החיצון.
למד ו אש למ ורה ,אש למחתה מ יין?
 ודין הוא :אמרה אש במחתה ו אמרה אש במ ורה ,מה להלן על גבי מזבח החיצון  -אף
כאן על מזבח החיצון,
 או כלך לדרך זו :אמרה אש בקטורת ו אמרה אש במחתה ,מה להלן בסמוך לו אף כאן
בסמוך לו
מסק ה :תלמוד לומר ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני ה',
איזהו מזבח שמקצתו לפ י ה' ואין כולו לפ י ה'  -הוי אומר זה מזבח החיצון.

