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  אדומהפרה  –במדבר פרק יט 
  ַוְיַדֵ�ר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ְוֶאל �ֲהרֹ� ֵלאמֹר: (א)
ַ�ת זֹאת (ב)   ֲאֶ�ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹל:ֲאֶ�ר ִצָ ה ְיקָֹוק ֵלאמֹר ַ*ֵ�ר ֶאל ְ�ֵני ִיְ)ָרֵאל ְוִיְקח  ֵאֶליָ& ָפָרה ֲאד%ָ$ה ְ#ִמיָמה ֲאֶ�ר ֵאי� ָ�! מ �  ַה�ָרה ח�
  :ְלָפָניו אָֹת�ֶאל ִמח / ַלַ$ֲחֶנה ְוָ�ַחט  אָֹת�ְוה-ִציא  ֶאְלָעָזר ַה�ֵֹה�ֶאל  אָֹת� ְנַתֶ#�  (ג)
  ִמָ*ָמ! ְ�ֶאְצָ�ע- ְוִה1ָה ֶאל נַֹכח 0ְֵני אֶֹהל מ-ֵעד ִמָ*ָמ! ֶ�ַבע 0ְָעִמי�: ֶאְלָעָזר ַה�ֵֹה�ְוָלַקח  (ד)
  ֶאת עָֹר! ְוֶאת ְ�ָ)ָר! ְוֶאת ָ*ָמ! ַעל 0ְִרָ�! ִיְ)ר2ֹ: ְלֵעיָניוְוָ)ַר2 ֶאת ַה0ָָרה  (ה)
  ֵע/ ֶאֶרז ְוֵאז-ב  ְ�ִני ת-ָלַעת ְוִהְ�ִליְ& ֶאל #-ְ& ְ)ֵרַפת ַה0ָָרה: ַה�ֵֹה�ְוָלַקח  (ו)
  ַעד ָהָעֶרב: ַה�ֵֹה�ְוָרַח/ ְ�ָ)ר- ַ�ַ$ִי� ְו�ַחר ָיבֹא ֶאל ַהַ$ֲחֶנה ְוָטֵמא  ַה�ֵֹה�ְוִכֶ�ס ְ�ָגָדיו  (ז)
  ְוַה4ֵֹר2 אָֹת! ְיַכֵ�ס ְ�ָגָדיו ַ�ַ$ִי� ְוָרַח/ ְ�ָ)ר- ַ�ָ$ִי� ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב: (ח)
  ת ִהוא:ַח6ָא ְלִמְ�ֶמֶרת ְלֵמי ִנָ!הֵאת ֵאֶפר ַה0ָָרה ְוִה5ִיַח ִמח / ַלַ$ֲחֶנה ְ�ָמק-� ָטה-ר ְוָהְיָתה ַלֲעַדת ְ�ֵני ִיְ)ָרֵאל  ְו ַס� ִאי� ָטה�ר (ט)
  ְלח8ַ%ת ע-ָל�:ְוִכֶ�ס ָהאֵֹס2 ֶאת ֵאֶפר ַה0ָָרה ֶאת ְ�ָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיְ)ָרֵאל ְוַל7ֵר ַה7ָר ְ�ת-ָכ�  (י)
  ַה5ֵֹגַע ְ�ֵמת ְלָכל ֶנֶפ� 9ָד� ְוָטֵמא ִ�ְבַעת ָיִמי�: (יא)
  ַהְ:ִביִעי ִיְטָהר ְוִא� לֹא ִיְתַח6ָא ַ�;-� ַהְ:ִליִ�י  ַב;-� ַהְ:ִביִעי לֹא ִיְטָהר: 'ַב$�#ְ:ִליִ�י הַ  ַ%$�#ה א ִיְתַח6ָא ב-  (יב)
ִמִ;ְ)ָרֵאל ִ>י ֵמי ִנָ*ה לֹא זַֹרק ָעָליו  ואָ>ל ַה5ֵֹגַע ְ�ֵמת ְ�ֶנֶפ� ָה9ָד� ֲאֶ�ר ָימ ת ְולֹא ִיְתַח6ָא ֶאת ִמְ�ַ>� ְיקָֹוק ִטֵ$א ְוִנְכְרָתה ַה5ֶֶפ� ַהִה  (יג)

ְמ9ת- ב-:   ָטֵמא ִיְהֶיה ע-ד ט%
  זֹאת ַה#-ָרה 9ָד� ִ>י ָימ ת ְ�אֶֹהל ָ>ל ַהָ�א ֶאל ָהאֶֹהל ְוָכל ֲאֶ�ר ָ�אֶֹהל ִיְטָמא ִ�ְבַעת ָיִמי�: (יד)
  יו ָטֵמא ה א:ְוכֹל ְ>ִלי ָפת ַח ֲאֶ�ר ֵאי� ָצִמיד 0ִָתיל ָעלָ  (טו)
  ְוכֹל ֲאֶ�ר ִי7ַע ַעל 0ְֵני ַה4ֶָדה ַ�ֲחַלל ֶחֶרב א- ְבֵמת א- ְבֶעֶצ� 9ָד� א- ְבָקֶבר ִיְטָמא ִ�ְבַעת ָיִמי�: (טז)
  :ְוָנַת� ָעָליו ַמִי# ַחִ$י# ֶאל ֶ�ִליַל6ֵָמא ֵמֲעַפר ְ)ֵרַפת ַהַח6ָאת ְוָלְקח'  (יז)
  ת א- ַב8ֶָבר:ְוִה1ָה ַעל ָהאֶֹהל ְוַעל ָ>ל ַהֵ>ִלי� ְוַעל ַה5ְָפ�-ת ֲאֶ�ר ָהי  ָ�� ְוַעל ַה5ֵֹגַע ַ�ֶעֶצ� א- ֶבָחָלל א- ַב$ֵ  ִאי� ָטה�ר ָטַבל ַ%ַ(ִי#ְוָלַקח ֵאז�ב וְ  (יח)
  6ְא- ַ�;-� ַהְ:ִביִעי ְוִכֶ�ס ְ�ָגָדיו ְוָרַח/ ַ�ַ$ִי� ְוָטֵהר ָ�ָעֶרב:ַ�;-� ַהְ:ִליִ�י  ַב;-� ַהְ:ִביִעי ְוִח  ְוִהָ+ה ַהָ*הֹר ַעל ַהָ*ֵמא (יט)
  ִנָ*ה לֹא זַֹרק ָעָליו ָטֵמא ה א:ְוִאי� ֲאֶ�ר ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַח6ָא ְוִנְכְרָתה ַה5ֶֶפ� ַהִהוא ִמ#-ְ& ַה8ָָהל ִ>י ֶאת ִמְקַ*� ְיקָֹוק ִטֵ$א ֵמי  (כ)
  ָהְיָתה ָלֶה� ְלח8ַ%ת ע-ָל�  ַמ1ֵה ֵמי ַה5ִָ*ה ְיַכֵ�ס ְ�ָגָדיו ְוַה5ֵֹגַע ְ�ֵמי ַה5ִָ*ה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב:וְ  (כא)
  פְוכֹל ֲאֶ�ר ִי7ַע �- ַה6ֵָמא ִיְטָמא ְוַה5ֶֶפ� ַה5ַֹגַעת ִ#ְטָמא ַעד ָהָעֶרב:  (כב)

  

  
  

   המזבח מערכות – ויקרא פרק ו
  ַוְיַדֵ�ר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ֵ=אמֹר: (א)
  :ַח 'ַקד %�זֹאת �ַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מ�ְקָדה ַעל ַהִ(ְזֵ%ַח ָ�ל ַהַ-ְיָלה ַעד ַה%ֶֹקר ְוֵא� ַהִ(ְז%ֵ ַצו ֶאת �ֲהרֹ� ְוֶאת ָ�ָניו ֵלאמֹר  (ב)
  ְוָ)מ- ֵאֶצל ַהִ$ְזֵ�ַח: ֲאֶ�ר ֹאַכל ָהֵא� ֶאת ָהעָֹלה ַעל ַהִ(ְזֵ%חַ ְוָלַב� ַה>ֵֹה� ִמ*- ַבד  ִמְכְנֵסי ַבד ִיְלַ�� ַעל ְ�ָ)ר- ְוֵהִרי� ֶאת ַהֶ*ֶ��  (ג)
  א ֶאת ַהֶ*ֶ�� ֶאל ִמח / ַלַ$ֲחֶנה ֶאל ָמק-� ָטה-ר: ָפַ�ט ֶאת ְ�ָגָדיו ְוָלַב� ְ�ָגִדי� ֲאֵחִרי� ְוה-ִצי (ד)
�ֶֹקר ְוָעַרְ& ָעֶליָה ָהעָֹלה ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַהְ:לָ  ְוָהֵא� ַעל ַהִ(ְזֵ%ַח 'ַקד %� לֹא ִתְכֶ%ה (ה)��ֶֹקר ַ�  ִמי�: ִבֵער ָעֶליָה ַה>ֵֹה� ֵעִצי� ַ
ִמיד 'ַקד  (ו)ָ �  ס: ַעל ַהִ(ְזֵ%ַח לֹא ִתְכֶ%הֵא
  

  מאיר 'ר  יוסי ר'  יהודה ר'  המזבחכות מער

  גדולהמערכה   ַעל ַהִ(ְזֵ%ַח ָ�ל ַהַ-ְיָלה ַעד ַה%ֶֹקר ִהוא ָהעָֹלה ַעל מ�ְקָדה

  שניה של קטרתמערכה   ַח 'ַקד %�ְוֵא� ַהִ(ְז%ֵ 

  של קיום האשמערכה   המזבח בראשהאליתא  הצתתתהא ש  ְוָהֵא� ַעל ַהִ(ְזֵ%ַח 'ַקד %� לֹא ִתְכֶ%ה

  המזבח בראשהאליתא  הצתתתהא ש  כלי שרתהאליתא מצריך כהן והצתת   חַ ְוָנְתנ' ְ%ֵני 0ֲהרֹ� ַה�ֵֹה� ֵא� ַעל ַהִ(ְז%ֵ 

  בערבמלו כשלא נתע לאברים ופדריםמערכה   ו לא דרשי"או  ַח 'ַקד %�ְוֵא� ַהִ(ְז%ֵ 

  רתועיכולי קט לאו מחזיראתה  עיכולי עולה  חוזרים למערכה גדולה בערבמופדרים שלא נתעכלו אברים   ְזֵ%חַ ֲאֶ�ר ֹאַכל ָהֵא� ֶאת ָהעָֹלה ַעל ַהִ( 

  נוספת ליום הכיפוריםמערכה   ְוָהֵא� ַעל ַהִ(ְזֵ%ַח 'ַקד %� לֹא ִתְכֶ%ה

ִמיד 'ַקד ָ �  מהמזבח החיצון תוואש המנורה בא *רתוהקטאש   ַעל ַהִ(ְזֵ%ַח לֹא ִתְכֶ%הֵא

�  מן המזבח החיצון הרת ליום הכיפורים באוהקטאש   ָוקֵמַעל ַהִ(ְזֵ%ַח ִמִ-ְפֵני ְיקֹ ְוָלַקח ְמלֹא ַהַ(ְחָה 1ֲַחֵלי ֵא
  ַח # ַקד �-ְוֵא� ַהִ$ְז�ֵ א זאת נלמדת מהפסוק "הגר פ"ע *

 זהב

סףכ שתוחנ   

המתכות בעי צ

 היקרות


