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  ו פרק ויקרא

 :לאמר משה אל ה' וידבר) א(
 עד הלילה כל המזבח על מוקדה על העלה הוא העלה תורת זאת לאמר בניו ואת אהרן את צו) ב(

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

 :המזבח אצל ושמו המזבח
 :טהור מקום אל למחנה מחוץ אל הדשן את והוציא אחרים בגדים ולבש בגדיו את ופשט) ד(
 העלה עליה וערך בבקר בבקר עצים הכהן עליה ובער תכבה לא בו תוקד המזבח על והאש) ה(

 :השלמים חלבי עליה והקטיר
  :תכבה לא המזבח על תוקד תמיד אש) ו(
  

  ז פסוק ל פרק שמות
  :יקטירנה הנרת את בהיטיבו בבקר בבקר סמים קטרת אהרן עליו והקטיר

  כט פרק שמות
  :הערבים בין תעשה השני הכבש ואת בבקר תעשה האחד הכבש את) לט(

  
  סדר העבודות במקדש על פי אבא שאול

  למה קידם לעבודה שבאה לאחריו?  הפסוק  העבודה
 מערכה
   גדולה

  

 המזבח על מוקדה על היא העלה
 הבקר עד הלילה כל

 כל המזבח על מוקדה על העלה היא
 המזבח ואש גדולה מערכה זו - הלילה
  .קטורת של שניה מערכה זו - בו תוקד

  עדיפא מרובה כפרתה
 לא מי שניה למערכה עצים משכח לא אי

  ?גדולה ממערכה מעייל
 מערכה

 של שניה
  קטורת

 בבקר בבקר עצים הכהן עליה ובער בו תוקד המזבח ואש
 דאיתא מכלל, חברתה על ולא - עליה

  .לחברתה
 שני סידור
 גזירי
  עצים

 בבקר עצים הכהן עליה ובער
 בבקר

 והכא בבקר בבקר כתיב דהכא גב על אף
  עדיף  מכשיר הכי אפילו - בבקר בבקר כתיב

  . גומר - במערכה והתחיל הואיל: אמר רבינא
 למערכה עצים משכח לא אי: אמר אשי רב

  ?גדולה ממערכה מעייל לא מי - שניה



 

 דישון
 מזבח

  הפנימי

 סמים קטרת אהרן עליו והקטיר
 הנרת את בהיטיבו בבקר בבקר

 יקטירנה

. ידענא לא סברא, גמירנא גמרא: אביי אמר
 על מעבירין אין לקיש: כריש: אמר ורבא

  המצות

 הטבת
  נרות חמש

 גזירי דשני בבקר בבקר ההוא: אביי אמר הנרת את בהיטיבו בבקר בבקר
 שדייה חד, להכא שדינהו - צריכי דלא עצים

, התמיד לדם דליקדמי נרות חמש להטבת
  . תרי והכא תלתא דהכא

? ברישא נרות חמש הטבת דעביד שנא מאי
 כיון -! ברישא נרות שתי הטבת נעביד

  רובא עביד - בהו דאתחיל
  

 דם
  התמיד

 להטבת דנקדמיה התמיד לדם שדייה וחד  בבקר תעשה האחד הכבש את
 - תרי והכא תרי דהכא גב על אף. נרות שתי

  עדיף מכפר
 הטבת

  נרות שתי
 והדר הנרת את בהיטיבו קרא דאמר הנרת את בהיטיבו בבקר בבקר

  יקטירנה
  קטורת

  
 סמים קטרת אהרן עליו והקטיר
 הנרת את בהיטיבו בבקר בבקר

 יקטירנה

 שלא לדבר בבקר בבקר בו שנאמר דבר יוקדם
  .בלבד אחד בקר אלא בו נאמר

  אברים
  

שחר  של לתמיד קודם דבר יהא שלא מניין בבקר תעשה האחד הכבש את
רבא  ואמר העלהו עליה וערך לומר תלמוד

 עולה היא העולה (בהסבר הברייתא):
.ראשונה

  


