
 דל-לגיומא דף 
  סדר העבודות במקדש על פי אבא שאול 

  ?קידם לעבודה שבאה לאחריולמה   הפסוק  העבודה
 מערכה
   גדולה

  

כלהמזבחעלמוקדהעלהעלההיא 
  הבקר עד הלילה

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

  עדיפא מרובה כפרתה
 מעייל לא מי שניה למערכה עצים משכח לא אי

  ?גדולה ממערכה
 מערכה
 של שניה

  קטורת

 על ולא - עליה בבקר בבקר עצים הכהןעליהבערו בותוקדהמזבח ואש
  .לחברתה דאיתא מכלל, חברתה

 שני סידור
 גזירי
  עצים

 בבקר כתיב והכא בבקר בבקר כתיב דהכא גב על אף בבקרבבקרעציםהכהןעליה ובער
   עדיף מכשיר הכי אפילו - בבקר
  . גומר - במערכה והתחיל הואיל: אמר רבינא
 מי - שניה למערכה עצים משכח לא אי: אמר אשי רב
  ?גדולה ממערכה מעייל לא

 דישון
 מזבח
  הפנימי

בבקרסמיםקטרתאהרןעליו והקטיר
  יקטירנה הנרת את בהיטיבו בבקר

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

 הטבת
  נרות חמש

 דלא עצים גזירי דשני בבקר בבקר ההוא: אביי אמר הנרתאתבהיטיבובבקר בבקר
 נרות חמש להטבת שדייה חד, להכא שדינהו - צריכי

  . תרי והכא תלתא דהכא, התמיד לדם דליקדמי

 נעביד? ברישא נרות חמש הטבת דעביד שנא מאי
 עביד - בהו דאתחיל כיון - ! ברישא נרות שתי הטבת
  רובא

  
. נרות שתי להטבת דנקדמיה התמיד לדם שדייה וחד בבקרתעשההאחדהכבש את התמיד דם

  עדיף מכפר -  תרי והכא תרי דהכא גב על אף
 הטבת
  נרות שתי

  יקטירנה והדר הנרת את בהיטיבו קרא דאמר הנרתאתבהיטיבובבקר בבקר

  קטורת
  

בבקרסמיםקטרתאהרןעליו והקטיר
  יקטירנה הנרת את בהיטיבו בבקר

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

  אברים
  

 לומר תלמוד שחר של לתמיד קודם דבר יהא שלא מניין בבקרתעשההאחדהכבש את
 :)בהסבר הברייתא( רבא אמרו והעלה עליה וערך

  .ראשונה עולה היא העולה
  מנחה

  
אתםתקראואשר'המועדי אלה

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

 ומנחהעלה

  חביתין
  

'להיקריבואשרובניואהרן קרבן זה
 סלת האפה עשירת אתו המשח ביום

 ומחציתה בבקר מחציתה תמיד מנחה
 מבניו תחתיו המשיח והכהן... בערב
  תקטר כליל ליקוק עולם חק אתה יעשה

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

  נסכין
  

יוםדברונסכיםזבחומנחה עלה...
  ביומו

 ונסכיםזבח

  מוספין
  

  מחלוקת תנאים  
  

  מוסף קודם
 בבקר אמרת מי לאו

 הכא, להקדים בבקר
  לאחר -  ביום ביום נמי

  בזיכין קודמים
  . מחביתין חקה חקה גמר
 כולה ליגמרה, גמר מהתם אי: קושי

  ! מהתם מילתא
  לאחר ביום ביום אהני להכי: תירוץ



  בזיכין
  

והיתהזכהלבנההמערכת על ונתת
 השבת ביום: 'הל אשה לאזכרה ללחם
 מאת תמיד 'ה לפני יערכנו השבת ביום
  עולם ברית ישראל בני

  

 של תמיד
 בין

  הערבים

 כל השלם עליה - השלמים חלבי עליהוהקטיר הערביםביןתעשההשניהכבש ואת
  כולן הקרבנות

  
 

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


