
 

  לד יומא
  סדר העבודות במקדש על פי אבא שאול

  למה קידם לעבודה שבאה לאחריו?  הפסוק  העבודה
  אברים

  
שחר  של לתמיד קודם דבר יהא שלא מניין בבקר תעשה האחד הכבש את

רבא  ואמר והעלה עליה וערך לומר תלמוד
 עולה היא העולה (בהסבר הברייתא):

.ראשונה
  מנחה

  
 אתם תקראו אשר ה' מועדי אלה

 לה' אשה להקריב קדש מקראי
 יום דבר ונסכים זבח ומנחה עלה
 ביומו

 ומנחה עלה

  חביתין
  

 יקריבו אשר ובניו אהרן קרבן זה
 האפה עשירת אתו המשח ביום לה'
 בבקר מחציתה תמיד מנחה סלת

 המשיח בערב... והכהן ומחציתה
 עולם חק אתה יעשה מבניו תחתיו
 תקטר כליל ליקוק

מנחה (נקרא בפסוק מנחה וכן מביאים  שום
  יחד עם המנחה)

  נסכין
  

 יום דבר ונסכים זבח ומנחה ...עלה
 ביומו

 ונסכים זבח

  מוספין
  

  מחלוקת תנאים
  

  מוסף קודם
 אמרת מי לאו

 בבקר בבקר
, להקדים

 נמי הכא
 - ביום ביום

  לאחר

  בזיכין קודמים
  . מחביתין חקה חקה גמר

, גמר מהתם קושי: אי
 מילתא כולה ליגמרה
  ! מהתם

 ביום אהני תירוץ: להכי
  לאחר ביום

  בזיכין
  

 זכה לבנה המערכת על ונתת
לה':  אשה לאזכרה ללחם והיתה
 יערכנו השבת ביום השבת ביום
 ישראל בני מאת תמיד ה' לפני
 עולם ברית

 

 של תמיד
 בין

  הערבים

 בין תעשה השני הכבש ואת
 הערבים

 עליה - השלמים חלבי עליה והקטיר
  כולן הקרבנות כל השלם

  
  . 'וכו לאיברים דם בין קריבה היתה שחר של קטורת

  אבא שאול  חכמים  משנה
  נרות 5הטבת   דם התמיד  דם התמיד

  דם התמיד  הנרות 5הטבת   קטורת
  נרות 2הטבת   קטורת  אברים
  קטורת  נרות 2הטבת   נסכים

  אברים  אברים  
  

  . 'וכו לנסכים איברים בין קריבה היתה הערבים בין ושל
  ? מילי הני מנא: שאלה

 בין תעשה השני הכבש ואת כח:ח פרק במדבר קרא דאמר: יוחנן רבי אמר: תשובה
 קטורת - הבקר מנחת מה .לה' ניחח ריח אשה תעשה וכנסכו הבקר כמנחת הערבים

  . לנסכים קודמת קטורת - כאן אף, לנסכים קודמת
  ? לאיברים קודמת קטורת כאן אף, לאיברים קודמת קטורת להלן מה אי קושי:  
  . הבקר כאיברי ולא הבקר כמנחת, כתיב הבקר כמנחת? הבקר כאיברי כתיב מי תירוץ:    


