
 המיומא דף 
  . ירוק זהבה היה יום בכל
 ביה אית וחד חד וכל 5:רב אשי  מקור לדבריו  7 - חסדא רב

  טוב וזהב זהב
      זהב
    טובההואהארץוזהב  טוב זהב

  אופיר זהב  מאופיר דאתי  אופיר זהב
  מופז זהב  לפז שדומה  מופז זהב
  שחוט זהב  כחוט שנטוה  שחוט זהב
 החנויות כל שנפתח בשעה  סגור זהב

  נסגרות
  סגור זהב

  פרוים זהב  הפרים לדם שדומה  פרוים זהב
  

  יבפסוק  טז פרק ויקרא
   דקה סמים קטרת חפניו ומלא 'ה מלפני המזבח מעל אש גחלי המחתה מלא ולקח
 בכל יום תטורק – לו פסוק ל פרק שמות
  :לכם תהיה קדשים קדש שמה לך אועד אשר מועד באהל העדת לפני ממנה ונתתה הדק ממנה ושחקת

  
  . הדקה מן דקה והיום דקה היתה יום בכל' וכו שחרית פרס מקריב יום בכל
   .הדקה מן דקה להביא: אלא! הדק ממנה ושחקת נאמר כבר והלא? לומר תלמוד מה דקה: רבנן תנו

  
  : הלכות במשנה וטעמיהם

  . למזרח ימין דרך אלא יהו לא פונה שאתה פינות כל: מר דאמר כבש של במזרחו עולין כהנים יום בכל
  

  . גדול דכהן כבודו משום - טעמא מאי. באמצע יורדו באמצע עולה והיום
  

 . גדול כהן של כבודו משום -  טעמא מאי. 'וכו הכיור מן ורגליו ידיו מקדש] גדול[ כהן יום בכל
 

  ?כמה מערכות היו. מערכות ארבע שם היו יום בכל
  מאיר' ר  יוסי' ר  יהודה' ר  

  4  3  2  כל יום
  מערכה גדולה  מערכה גדולה  מערכה גדולה

שניה של ערכה מ
  קטורת

  שניה של קטורתערכה מ  שניה של קטורתערכה מ
  האש קיום  האש קיום

 נתעכלו שלא ופדרים לאיברים
  מבערב

 בו שמוסיפין ואחת 3  יום הכיפורים
  ביום

 בו שמוסיפין ואחת 4
  ביום

  ביום בו שמוסיפין ואחת 5

  
  מאיר' ר  יוסי' ר  יהודה' ר  

העלה היא )ב:ויקרא ו(
 המזבח על מוקדה על
  הלילה כל

  גדולה מערכה
  

 ואש )ב:ויקרא ו(
   בו תוקד המזבח

  קטורת של שניה מערכה זו
  

 של שניה מערכה זו
  קטורת

על והאש )ה:ויקרא ו(
  בו תוקד המזבח

 שלא אליתא להצתת
 של בראשו אלא תהא
  מזבח

  האש קיום
 בני ונתנוהצתת אליתא הוא לומד מפסוק אחר (

  )המזבח על אש הכהן אהרן
  

  דרשי לא ו"וא  ואש )ב:ויקרא ו(
  

 שלא ופדרים איברים
  מבערב נתעכלו

  ביום בו מוסיפין  והאש )ה:ויקרא ו(
  

  
   



  ו פרק ויקרא
 עד הלילה כל המזבח על מוקדה על העלה הוא העלה תורת זאת לאמר בניו ואת אהרן את צו) ב(

 הדשן את והרים בשרו על ילבש בד ומכנסי בד מדו הכהן ולבש) ג( :בו תוקד המזבח ואש הבקר
  :המזבח אצל ושמו המזבח על העלה את האש תאכל אשר

  
  מאיר' ר  יוסי' יהודה ור 'ר – רבנן

 גבי על סודרן מבערב נתעכלו שלא ופדרים איברים
 על או הכבש על שסודרן -  מחזיקן אין ואם, מזבח
א "ז – וסודרן גדולה מערכה שיעשה עד סובב גבי

  הם עולים שוב על המערכה על המזבח

 מחזיר אתה ואי, מחזיר אתה - עולה עיכולי
  קטורת עיכולי

  
  ו פסוק ו פרק ויקרא

  :תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש
  ? אתא למאי
 שלא קטורת של שניה מערכה על לימד, תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש: לכדתניא ליה מבעי
  . החיצון המזבח על אלא תהא


