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כיצד הוא סדר המערכה לאביי אליבא דאבא שאול ,ומני?

כיצד הוא סדר המערכה?
1
מערכה גדולה
מערכה שניה של קטורת
סידור שני גזרי עצי
דישו 8מזבח הפנימי
הטבת חמש נרות
ד התמיד
הטבת שתי נרות
קטורת
אברי )דתמיד(
מנחה )דתמיד(
חביתי) 8דכה"ג(
נסכי )דתמיד(
מוספי )בשבת וחגי(
בזיכי )דלח הפני(
תמיד של בי 8הערבי

מני שהוא קוד לדבר שבא אחריו ,דכתיב...
מ3ק ָדה ַעל ַה ְִ 2ז ֵַ 0ח ָ-ל ַה ַ,יְ ָלה"
)ויקרא ו:ב( " ִהוא ָהע ָֹלה ַעל ְ
3
יה ַהֵֹ -הֵ 8ע ִצי ֶַֹ 00קר ֶַֹ 00קר"
5ב ֵער ָע ֶל ָ
)ש:ה( " ִ
מכשיר עדי )ועצי ה מכשיר להקטרת הקטורת(
"אי 8מעבירי 8על המצות" ,והמזבח עומד קוד המנורה
4
דשדינ 8עליה חד " ֶַֹ 00קר" מגזרי עצי ,ונעשה ג' " ֶַ ֹ00קר"
5
דשדינ 8עליה חד " ֶַֹ 00קר" מגזרי עצי ,ונעשה ב' " ֶַֹ 00קר"
ירָ:ה"
ַק ִט ֶ
יטיבֶ 3את ַה ֵ:רֹת" ; ואח"כ ; "י ְ
)שמות ל:ז( " ְֵ 0ה ִ
בקטורת נאמר שני " ֶַֹ 00קר" ובאברי תמיד נאמר אחד
6
יה ָהע ָֹלה" ; העולה תהיה ראשונה
)ויקרא ו:ה( "וְ ָע ַר ְ< ָע ֶל ָ
5מנְ ָחה" ; המנחה צמודה לעולת התמיד
)ש כג:לז( "ע ָֹלה ִ
דחביתי 8נקראי מנחה לכ 8זמנ מיד ע מנחת התמיד
ֶבח 5נְ ָס ִכי" ; הנסכי צמודי לזבח
)ש( "ז ַ
7
בבזיכי כתיב )ש כד:ח( "ביו השבת ביו השבת"
8
יה ֶח ְל ֵבי ַה ְ= ָל ִמי"
)ש ו:ה( "וְ ִה ְק ִטיר ָע ֶל ָ
והוא אחרו8

2

 1ומה שלא הזכיר תרומת הדש שהיא קודמת לכל ,כתבו התוס' )בד"ה אביי( ,משו שלפעמי היו
מקדימי אותה הרבה בעוד לילה ,והיה הפסק גדול בינה לבי עבודות היו.
"#קד " ו"תוקד בו" 
" 2מוקדה"  היא מערכה גדולה ,ובהמש הפסוק כתוב " ַעד ַה ֶֹקר וְ ֵא) ַה ִ( ְז ֵ ַח ַ
היא מערכה שניה של קטורת ,ומזה ילפינ שהיא שניה לה .ומקשה הגמ' ,דאיפו אנא .ומתרצת,
שמסתבר שמערכה גדולה קודמת שכ כפרתה מרובה  לכל הקרבנות ,ועוד שא לא מצא עצי ממערכה
שניה מכניס ממנה ,וא"כ ישלה ג את מעלת המערכה השניה.
 3ואנחנו מדקדקי" ,עליה" ,היינו על המערכה הגדולה ולא על המערכה של קטורת ,ומזה למדנו שכבר
יש את המערכה של קטורת ,ולכ צרי ללמד שלא יבעיר עליה את העצי.
יטיב ֶאת ַה ֵ/רֹת" ,וכתוב גבי גזרי עצי )ויקרא
 4פי' ,גבי הטבת הנרות כתוב )שמות ל:ז( " ַ ֶֹקר ַ ֶֹקר ְ ֵה ִ
יה ַהֵֹ 0ה ֵע ִצי ַ ֶֹקר ַ ֶֹקר" ,והנה גבי גזרי עצי אי צריכי לתיבות " ַ ֶֹקר ַ ֶֹקר",
"ב ֵער ָע ֶל ָ
ו:ה( " ִ
דכבר אנחנו יודעי מקרא אחרינא שה קודמי ,ולכ לוקחי חד " ַ ֶֹקר" הכתוב בו ומוסיפי על מה
שכתוב גבי נרות  ונעשה גבי הטבת חמש נרות כאילות כתוב ג' " ַ ֶֹקר" ,ומכא אני יודע להקדימ לד
ֲ2ה ַב ֶֹקר" ,ועוד
התמיד שכתוב בו רק שני " ַ ֶֹקר" ,אחד שכתוב בו )שמות כט:לט( " ֶאת ַה ֶֶ 0בָ 2ה ֶא ָחד ַ#ע ֶ
" ַ ֶֹקר" לומדי לו מב' גזרי עצי.
 5ואע"ג שג גבי הטבת שתי נרות יש לנו שני " ַ ֶֹקר" )שכתוב בהטבת הנרות שני " ַ ֶֹקר" ,אול אי כא
שלש ,דאת ד התמיד נתנו רק להטבת חמש נרות ולא לשני הנרות( ,מ"מ ד התמיד שהוא מכפר עדי.4
 6ולכ היא קודמת למנחה ,שלא יקטירו על מזבח החיצו כלו קוד שיקטירו את אברי העולה.
 7ולשו "ביו משמע בעיצומו של יו ,ולכ יש לאחרו מהבוקר.
 8ודרשינ "עליה"  השל כל הקרבנות כול ,שצרי לגמור את כל הקרבת הקרבנות קוד הקרבת
תמיד של בי הערבי ,ולכ יש להקדי לו את הבזיכי.

