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ביאורי מושגים
אין מעבירין על המצוות :אין לדחות מצוה המצויה לפני האדם כדי להתעסק במצוה אחרת ,אלא חובה עליו לקיים את המצוה הבאה
לידו .איסור זה נלמד במכילתא מהפסוק" :ושמרתם את המצות" ,ודרשו" :אל תקרי כן ,אלא :ושמרתם את המצוות ,כדרך שאין
מחמיצין את המצה )כלומר שלא ממתינים מלאפות את הבצק ,שאז עלול הבצק להחמיץ( ,כך אין מחמיצין את המצוה ,אלא אם באה מצוה
לידך עשה אותה מיד".
לכן .1 :יניח תפילין של יד לפני של ראש כי פוגע בזרועו לפני ראשו )רש"י(;
 .2יניח בנרתיק את תפילין של יד בולטות כדי שכשיבוא להניח ייתקל בהם ראשונות ויניחם )רב האי גאון(;
 .3כשממשמש בתפילין ימשמש קודם בשל יד שהרי פוגע בהם תחילה )ר' אליהו  -בתוס'(.

כשיטת אבא שאול שהטבת כל הנרות קודמת לקטורת.

סדר העבודות בבית המקדש לפי אביי:
סידור העצים על המזבח
סידור המערכה הגדולה.

קודמת למערכה שניה כי .1 :עליה מקריבים הרבה הקטרות.
 .2בדיעבד ניתן לקחת אף ממנה גחלים לקטורת.

סידור המערכה השניה )המיועדת לקטורת(.

סידור  2גזירי עצים )על המערכה הגדולה(

קודמת לסידור  2הגזרים כי :התורה ממעטת מ"ובער עליה"  -על המערכה הגדולה,
ולא על השניה .מכאן שהמערכה השניה מסודרת לפני העצים.
קודם לדישון מזבח הפנימי כי' .1 :מכשיר עדיף'
 .2כיון שהתחיל במערכה אז יגמור את כל השייך לכך.

עבודות ההיכל
דישון מזבח הפנימי.
הטבת  5נרות.

)קודם להטבת  5נרות כי כשנכנס להיכל פוגע במזבח לפני המנורה(
)בהטבת  5הנרות מוזכר  3פעמים "בבוקר" בדם התמיד מוזכר רק פעמיים(
ב 2גזירי עצים נאמר
פעמיים "בבוקר" ללא צורך,
ולכן אחד הועבר לנרות
ואחד הועבר לתמיד

עבודות העזרה
שחיטת התמיד וזריקת דמו.

)הקרבן מכפר ,לכן הוא חשוב ויש להקדימו ל  2 -הנרות(.

עבודות ההיכל
הטבת  2נרות.
הקטרת הקטורת.

)בהיטיבו את הנרות יקטירנה'  -הנרות קודמים לקטורת(.
)בקטורת נאמר "בבוקר בבוקר" ובאברי התמיד נאמר רק "בבוקר"(

העלאה על מזבח החיצון
הקטרת אברי התמיד.
הקרבת מנחת התמיד )הסולת והשמן(.
הקרבת החביתין של כ"ג.
הקרבת נסכי התמיד )היין(.

)נאמר במפורש שהקטרת העולה היא הפעולה הראשונה(
)'עולה ומנחה'  -מנחה באה מיד אחר העולה(
)חביתין נכללים בשם מנחה ולכן הם אחר העולה(
)'זבח ונסכים'  -לאחר הזבח באים הנסכים(

קרבנות שבת
הקרבת מוספין.
הקרבת בזיכין.

)בבזיכין נאמר "ביום ...ביום - "...מכאן שהבזיכים מאוחרים(

זו שיטת ר' ישמעאל
ר"ע חלק וסבר :בזיכין קודמים למוספין.
)ג"ש ממנחת חביתין  -ולכן יש להקדים את הבזיכין,
"ביום ...ביום"  -מלמד שאין להקדימם לפני הנסכים(

קרבנות הערב
הקרבת תמיד של בין הערביים.
"והקטיר עליה )=תמיד של שחר("  -אחרי תמיד של ערב לא מקריבים כלום) ,ולכן הוא אחרון(.
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