יומא מב מה פרה זהב ומערכה

בס"ד
במדבר פרק יט – פרה אדומה
הרֹ ֵלאמֹר:
)א( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה וְ ֶאל ֲ
יה עֹל:
ימה ֲא ֶר ֵאי ָ! מ  ֲא ֶר לֹא ָע ָלה ָע ֶל ָ
$%ה ְִ #מ ָ
י& ָפ ָרה ֲאד ָ
)ב( זֹאת ח ַת ַה ָרה ֲא ֶר ִצ ָה יְ קֹוָק ֵלאמֹר ַ* ֵר ֶאל ְנֵי יִ ְ( ָר ֵאל וְ יִ ְקח ֵא ֶל ָ
ה-ציא א ָֹת ֶאל ִמח ַ /ל ֲַ $חנֶה וְ ָ ַחט א ָֹת ְל ָפנָיו:
)ג( נְ ַת ֶ #א ָֹת ֶאל ֶא ְל ָעזָר ַה ֵֹה וְ ִ
מ-עד ִמ ָ* ָמ! ֶ ַבע ְָ 0ע ִמי:
)ד( וְ ָל ַקח ֶא ְל ָעזָר ַה ֵֹה ִמ ָ* ָמ! ְ ֶא ְצ ָע -וְ ִהָ1ה ֶאל נ ַֹכח ְ0נֵי א ֶֹהל ֵ
)ה( וְ ָ( ַרֶ 2את ַה ָָ 0רה ְל ֵעינָיו ֶאת ע ָֹר! וְ ֶאת ְ ָ( ָר! וְ ֶאת ָ* ָמ! ַעל ְִ 0ר ָ! יִ ְ(רֹ:2
ֵ (ְ &-#ר ַפת ַה ָָ 0רה:
י& ֶאל ְ
ת-ל ַעת וְ ִה ְ ִל ְ
)ו( וְ ָל ַקח ַה ֵֹה ֵעֶ /א ֶרז וְ ֵאז-ב ְנִ י ָ
חר ָיבֹא ֶאל ַה ֲַ $חנֶה וְ ָט ֵמא ַה ֵֹה ַעד ָה ָע ֶרב:
ָדיו ַה ֵֹה וְ ָר ַח(ָ ְ /ר$ַ ַ -יִ  וְ ַ
)ז( וְ ִכ ֶס ְג ָ
ָדיו ַ ַ$יִ  וְ ָר ַח(ָ ְ /ר$ָ ַ -יִ  וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב:
)ח( וְ ַהֵֹ 4ר 2א ָֹת! יְ ַכ ֵס ְג ָ
ֲדת ְנֵי יִ ְ( ָר ֵאל ְל ִמ ְ ֶמ ֶרת ְל ֵמי נִ ָ!ה ַח ָ6את ִהוא:
יח ִמח ַ /ל ֲַ $חנֶה ְ ָמקָ -טה-ר וְ ָהיְ ָתה ַלע ַ
)ט( ְו ַס ִאי ָטה ר ֵאת ֵא ֶפר ַה ָָ 0רה וְ ִהַ ִ5
ע-ל:
ת-כ ְל %ח ַ8ת ָ
ָדיו וְ ָט ֵמא ַעד ָה ָע ֶרב וְ ָהיְ ָתה ִל ְבנֵי יִ ְ( ָר ֵאל וְ ַלֵ7ר ַהָ7ר ְ ָ
)י( וְ ִכ ֶס ָהא ֵֹסֶ 2את ֵא ֶפר ַה ָָ 0רה ֶאת ְג ָ
ָמי:
9ד וְ ָט ֵמא ִ ְב ַעת י ִ
ֶפ ָ
ֵע ְ ֵמת ְל ָכל נ ֶ
)יא( ַהֹ5ג ַ
יעי לֹא יִ ְט ָהר:
יי ַב;ַ -ה ְִ :ב ִ
יעי יִ ְט ָהר וְ ִא לֹא יִ ְת ַח ָ6א ַ;ַ -ה ְִ :ל ִ
'בַ # $ה ְִ :ב ִ
יי ַ
)יב( ה א יִ ְת ַח ָ6א בַ # $%ַ -ה ְִ :ל ִ
ֶפ ַה ִהוא ִמ;ִ ְ( ָר ֵאל ִ<י ֵמי נִ ָ*ה לֹא ז ַֹרק ָע ָליו
9ד ֲא ֶר יָמ ת וְ לֹא יִ ְת ַח ָ6א ֶאת ִמ ְ ַ< יְ קֹוָק ִט ֵ$א וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהֶ 5
ֶפ ָה ָ
ֵע ְ ֵמת ְנ ֶ
)יג( ָ<ל ַהֹ5ג ַ
ָט ֵמא יִ ְהיֶה ע-ד %ט ְמ9ת -ב:-
ָמי:
9ד ִ<י יָמ ת ְא ֶֹהל ָ<ל ַה ָא ֶאל ָהא ֶֹהל וְ ָכל ֲא ֶר ָא ֶֹהל יִ ְט ָמא ִ ְב ַעת י ִ
-#רה ָ
)יד( זֹאת ַה ָ
)טו( וְ כֹל ְ< ִלי ָפת ַח ֲא ֶר ֵאי ָצ ִמיד ִָ 0תיל ָע ָליו ָט ֵמא ה א:
ָמי:
9ד אְ -ב ָק ֶבר יִ ְט ָמא ִ ְב ַעת י ִ
)טז( וְ כֹל ֲא ֶר יִ ַ7ע ַעל ְ0נֵי ַה ֶָ 4דה ַ ֲח ַלל ֶח ֶרב אְ -ב ֵמת אְ -ב ֶע ֶצ ָ
ָת ָע ָליו ַמ ִיַ #ח ִ$יֶ #אל ֶ ִלי:
ֲפר ְ( ֵר ַפת ַה ַח ָ6את ְונ ַ
)יז( ְו ָל ְקח' ַל ֵָ 6מא ֵמע ַ
ֵע ַ ֶע ֶצ אֶ -ב ָח ָלל אַ -ב ֵ$ת אַ -ב ֶָ 8בר:
)יח( וְ ָל ַקח ֵאז ב וְ ָט ַבל ַ)ַ %יִ ִ #אי ָטה ר וְ ִהָ1ה ַעל ָהא ֶֹהל וְ ַעל ָ<ל ַה ֵ< ִלי וְ ַעל ַהָ ְ5פ-ת ֲא ֶר ָהי ָ וְ ַעל ַהֹ5ג ַ
ָדיו וְ ָר ַח$ַ ַ /יִ  וְ ָט ֵהר ָ ָע ֶרב:
יעי וְ ִכ ֶס ְג ָ
יעי וְ ִח ְ6אַ -;ַ -ה ְִ :ב ִ
יי ַב;ַ -ה ְִ :ב ִ
)יט( ְו ִהָ+ה ַה ָ*הֹר ַעל ַה ָ* ֵמא ַ;ַ -ה ְִ :ל ִ
ַ &-#ה ָָ 8הל ִ<י ֶאת ִמ ְק ַ* יְ קֹוָק ִט ֵ$א ֵמי נִ ָ*ה לֹא ז ַֹרק ָע ָליו ָט ֵמא ה א:
ֶפ ַה ִהוא ִמ ְ
)כ( וְ ִאי ֲא ֶר יִ ְט ָמא וְ לֹא יִ ְת ַח ָ6א וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהֶ 5
ֵע ְ ֵמי ַה*ָ ִ5ה יִ ְט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב:
ָדיו וְ ַהֹ5ג ַ
ע-ל ַמֵ1ה ֵמי ַה*ָ ִ5ה יְ ַכ ֵס ְג ָ
)כא( וְ ָהיְ ָתה ָל ֶה ְל %ח ַ8ת ָ
ַעת ְִ #ט ָמא ַעד ָה ָע ֶרב :פ
ֶפ ַהֹ5ג ַ
)כב( וְ כֹל ֲא ֶר יִ ַ7ע ַ -ה ֵָ 6מא יִ ְט ָמא וְ ַהֶ 5
זהב

צבעי המתכות
היקרות

כסף

נחושת

ויקרא פרק ו – מערכות המזבח
)א( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ֵ=אמֹר:
'קד : %
ְא ַה ִ)זְ ֵַ %ח ַ
הרֹ וְ ֶאת ָנָיו ֵלאמֹר זֹאת ַרת ָהע ָֹלה ִהוא ָהע ָֹלה ַעל מ ְק ָדה ַעל ַה ִ)זְ ֵַ %ח ָל ַה ַ-יְ ָלה ַעד ַהֶֹ %קר ו ֵ
)ב( ַצו ֶאת ֲ
ֹאכל ָה ֵא ֶאת ָהע ָֹלה ַעל ַה ִ)זְ ֵַ %ח וְ ָ(מֵ -א ֶצל ַה ְִ $ז ֵ ַח:
ַ
)ג( וְ ָל ַב ַה< ֵֹה ִמ*ַ -בד ִמ ְכנְ ֵסי ַבד יִ ְל ַ ַעל ְ ָ(ר -וְ ֵה ִרי ֶאת ַה ֶ* ֶ ֲא ֶר
ה-ציא ֶאת ַה ֶ* ֶ ֶאל ִמח ַ /ל ֲַ $חנֶה ֶאל ָמקָ -טה-ר:
ָדי ֲא ֵח ִרי וְ ִ
ָדיו וְ ָל ַב ְג ִ
)ד( ָפ ַט ֶאת ְג ָ
יה ֶח ְל ֵבי ַה ְָ :ל ִמי:
יה ָהע ָֹלה וְ ִה ְק ִטיר ָע ֶל ָ
יה ַה< ֵֹה ֵע ִצי ַ ֶֹקר ַ ֶֹקר וְ ָע ַר ְ& ָע ֶל ָ
'קד  %לֹא ִת ְכ ֶ%ה ִב ֵער ָע ֶל ָ
)ה( ְו ָה ֵא ַעל ַה ִ)זְ ֵַ %ח ַ
'קד ַעל ַה ִ)זְ ֵַ %ח לֹא ִת ְכ ֶ%ה :ס
)ו( ֵא ָ ִמיד ַ
מערכות המזבח
ִהוא ָהע ָֹלה ַעל מ ְק ָדה

ר' יהודה

ר' יוסי
מערכה גדולה

ַעל ַה ִ)זְ ֵַ %ח ָל ַה ַ-יְ ָלה ַעד ַהֶֹ %קר

'קד %
וְ ֵא ַה ִ) ְז ֵַ %ח ַ
'קד  %לֹא ִת ְכ ֶ%ה
וְה ֵא ַעל ַה ִ)זְ ֵַ %ח ַ
ָ
0הרֹ ַה ֵֹה ֵא ַעל ַה ִ)זְ ֵַ %ח
ָתנ' ְ%נֵי ֲ
ְונ ְ
'קד %
וְ ֵא ַה ִ) ְז ֵַ %ח ַ
ֹאכל ָה ֵא ֶאת ָהע ָֹלה ַעל ַה ִ)זְ ֵַ %ח
ַ
ֲא ֶר
'קד  %לֹא ִת ְכ ֶ%ה
וְה ֵא ַעל ַה ִ)זְ ֵַ %ח ַ
ָ
'קד ַעל ַה ִ)זְ ֵַ %ח לֹא ִת ְכ ֶ%ה
ֵא ָ ִמיד ַ
ו ְָל ַקח ְמלֹא ַה ַ) ְח ָ ה ֲַ 1ח ֵלי ֵא ֵמ ַעל ַה ִ)זְ ֵַ %ח ִמ ְִ -פנֵי יְ קֹוָק

ר' מאיר

מערכה שניה של קטרת
מערכה של קיום האש

שתהא הצתת האליתא בראש המזבח

שתהא הצתת האליתא בראש המזבח

הצתת האליתא מצריך כהן וכלי שרת

מערכה לאברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב

וא"ו לא דרשי
אברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב חוזרים למערכה גדולה

עיכולי עולה אתה מחזיר ולא עיכולי קטורת

מערכה נוספת ליום הכיפורים
אש הקטורת* ואש המנורה באות מהמזבח החיצון
אש הקטורת ליום הכיפורים באה מן המזבח החיצון

* ע"פ הגר"א זאת נלמדת מהפסוק וְ ֵא ַה ִ$זְ ֵ ַח ַ #קד -
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