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ביאורי מושגים
הצתת אליתא  -המערכה הגדולה שעל המזבח היתה עשוייה מעצים גדולים .כדי להדליקם היה צורך להקדים
ולהדליק עצים דקים )זרדים( .את העצים הדקים הבוערים היו תוחבים בינות לעצים הגדולים וכך היו נדלקים
העצים הגדולים .הדלקת העצים הדקים נקראת 'הצתת אליתא'

הברייתא

המקור למערכה גדולה:
'היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה'

המדורות )מערכות( שהיו על המזבח

הברייתא

המקור למערכה של קטורת:
'ואש המזבח תוקד בו'

המערכה הגדולה:
עליה הקטירו את האברים

המדורות לפי ר'
יהודה ):(1+2

מערכה של קטורת:
ממנה לקחו גחלים לקטורת של מזבח הפנימי
המדורה הנוספת
לפי ר' יוסי ):(3

מערכה של קיום האש:
ממנה לקחו אש כשהמערכה הגדולה נחלשה

המדורה הנוספת
לפי ר' מאיר ):(4

מערכה של אברים ופדרים:
עליה שמו אברים שלא הספיקו להשרף.

המדורה הנוספת
של יוה"כ:

מערכה של יום כיפור:
ממנה לקחו גחלים לקטורת שבקודש הקודשים

המקור למערכה הנוספת של יום כיפור:
האותיות 'וה' שבמילה 'והאש' )גם חכמים שלא
דורשים את האות 'ו' דורשים את האותיות 'וה'(

מדליקים את המנורה
מהאש שעל המזבח החיצון,
המערכה של הגחלים לקטורת של יוה"כ
היתה על המזבח החיצון

המקור למערכה של קיום האש:
'והאש על המזבח תוקד בו'
תגובת ר' יהודה )שטען שאין כזו מערכה(:
משם לומדים שמדליק האש צריך להיות על
המזבח.

המקור למערכה של אברים ופדרים:
מהאות 'ו' שבמילה 'והאש'
תגובת ר"י ור"י )שטענו שאין כזאת מערכה(:
לא דורשים את ה'ו' )ואת האברים והפדרים הללו
שמים על המערכה הגדולה(

המקור לכך שהדלקת המנורה היתה מהמזבח החיצון:
'אש תמיד תוקד על המזבח' ' -נר התמיד' מודלק מ'אש התמיד'
שעל המזבח החיצון.
המקור לכך שהמערכה הנוספת של יוה"כ היתה בזמזבח החיצון:
'מעל המזבח מלפני ה' ' לוקחים את האש ממזבח שרק חלקו
נמצא לפני ה' )וזהו המזבח החיצון(
מותר לקחת גחלים גם מאלו אינם לפני ה' )נמצאים
שלא מול הפתח(  -הדין של 'לפני ה' ' נאמר רק כדי
להגדיר מאיזה מזבח לוקחים.
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