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לג.
וכי מאחר דאפילו פסולא מדרבנן ליכא, למה לי למרק?¿

מצוה למרק.!◊לג.

אביי מסדר מערכה משמיה דגמרא, ואליבא דאבא שאול:▀◊לג.

מערכה גדולה קודמת למערכה שניה של קטורת▀לג.

מערכה שניה של קטורת קודמת לסידור שני גזירי עצים▀לג.

וסידור שני גזירי עצים קודם לדישון מזבח הפנימי▀לג.

ודישון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות▀לג.

והטבת חמש נרות קודם לדם התמיד▀לג.

ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות▀לג.

והטבת שתי נרות קודם לקטורת▀לג.

וקטורת קודם לאברים▀לג.

ואברים למנחה▀לג.

ומנחה לחביתין▀לג.

וחביתין לנסכין▀לג.

ונסכין למוספין▀לג.

ומוספין לבזיכין▀לג.

▀לג.
ובזיכין לתמיד של בין הערבים, שנאמר (ויקרא ו) והקטיר עליה חלבי השלמים ־ עליה השלם כל 

הקרבנות כולן.

מערכה גדולה קודמת למערכה שניה של קטורתאמר מר:▀◊>לג.

מנא לן?^לג.

דתניא:▀!◊לג.
(ויקרא ו) היא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה ־ זו מערכה גדולה ואש המזבח תוקד בו ־ זו מערכה 

שניה של קטורת.

ואיפוך אנאִ ¿לג.

מסתברא, מערכה גדולה עדיפא ־ שכן כפרתה מרובה.!◊לג.

אדרבה, מערכה שניה עדיפא, שכן מכניסין ממנה לפניםִ ¿◊לג.

אפילו הכי, כפרתה מרובה עדיפא.!◊לג.

ואיבעית אימא: אי לא משכח עצים למערכה שניה מי לא מעייל ממערכה גדולה?!◊לג.

מערכה שניה של קטורת קודמת לסידור שני גזירי עצים▀◊>לג.

מנא לן?^לג.

דכתיב (ויקרא ו) ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר עליה ־ ולא על חברתה, מכלל דאיתא לחברתה.!◊לג.

והאי עליה מיבעי ליה לגופיהִ ¿לג.

תרי עליה כתיבי.!◊לג.

סידור שני גזירי עצים קודם לדישון מזבח הפנימי▀◊>לג.
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אף על גב דהכא כתיב בבקר בבקר והכא כתיב בבקר בבקר ־ אפילו הכי מכשיר עדיף.▀◊לג.

מכשיר מאי ניהו ־ שני גזירי עצים, והא אמרת שני גזירי עצים למערכה גדולה אזליִ ¿◊לג.

שום עצים.רבי ירמיה:!◊לג.

הואיל והתחיל במערכה ־ גומר.רבינא:!◊לג.

אי לא משכח עצים למערכה שניה ־ מי לא מעייל ממערכה גדולה?רב אשי:!◊לג.

ודישון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות▀◊>לג.

מאי טעמא?^לג.

גמרא גמירנא, סברא לא ידענא.אביי:!◊לג.

כריש לקיש.רבא:!◊לג.

אין מעבירין על המצות.וכי עייל להיכל ־ במזבח פגע ברישא.דאמר ריש לקיש:▀!◊לג.

לג:
דתניא:▀!◊

שלחן בצפון, משוך מן הכותל שתי אמות ומחצה, ומנורה בדרום משוכה מן הכותל שתי אמות ומחצה, 

מזבח ממוצע ועומד באמצע ומשוך כלפי חוץ קימעא.

ונוקמיה להדייהוִ ¿לג:

כיון דכתיב (שמות כו) ואת המנרה נכח השלחן, בעינן דחזו אהדדי.!◊לג:

שמא מינה מדריש לקיש: עבורי דרעא אטוטפתא ־ אסור.רבא:▀◊לג:

היכי עביד^לג:

מדרעא לטוטפתא.!לג:

והטבת חמש נרות קודמת לדם התמיד, ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות.▀◊>לג:

מאי טעמא?^לג:

אביי:!◊לג:
ההוא בבקר בבקר דשני גזירי עצים דלא צריכי ־ שדינהו להכא, חד שדייה להטבת חמש נרות דליקדמי 

לדם התמיד, וחד שדייה לדם התמיד דנקדמיה להטבת שתי נרות:

חד שדייה להטבת חמש נרות דליקדמי לדם התמיד, דהכא תלתא והכא תרי.!לג:

וחד שדייה לדם התמיד דנקדמיה להטבת שתי נרות, אף על גב דהכא תרי והכא תרי ־ מכפר עדיף.!לג:

רב פפא לאביי:¿◊לג:
ואימא: חד שדייה לדישון מזבח הפנימי דנקדמיה לדם התמיד, דהכא תלתא והכא תרי, וחד שדייה לדם 

התמיד דנקדום להטבת חמש נרות, דאף על גב דהכא תרי והכא תרי, מכפר עדיףִ

אם כן אפסוקי במאי מפסקת להו?¿◊לג:

הניחא לריש לקיש!לג:

למה מטיבין וחוזרים ומטיבין ־ כדי להרגיש כל העזרה כולה, שפיר.דאמר:[ריש לקיש]▀!לג:

אלא לרבי יוחנן¿לג:

בבקר בבקר חלקהו לשני בקריםדאמר:[רבי יוחנן]▀¿◊לג:

מאי איכא למימר?¿לג:

רבינא לרב אשי:¿◊לג:
האי בבקר בבקר דעצים מי מייתר? הא מיבעי ליה לגופיה, דקאמר רחמנא: נקדמו למערכה שניה של 

קטורתִ 

ולאו מי אוקימנא עליה ־ ולא על חברתה, מכלל דאיתה לחברתה.אמר ליה:[רב אשי]!◊לג:

מאי שנא דעביד הטבת חמש נרות ברישא? נעביד הטבת שתי נרות ברישאִ ¿◊לג:
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כיון דאתחיל בהו ־ עביד רובא.!◊לג:

ונעביד שיתִ ¿לג:

אמר קרא (שמות ל) בהיטיבו את הנרת יקטירנה, ואין נרות פחותות משתים.!◊לג:

והטבת שתי נרות קודמת לקטורת,▀◊>לג:

דאמר קרא בהיטיבו את הנרת והדר יקטירנה.!◊לג:

וקטורת לאברים▀◊>לג:

יוקדם דבר שנאמר בו בבקר בבקר לדבר שלא נאמר בו אלא בקר אחד בלבד.דתניא:▀!◊לג:

ואברים למנחה▀◊>לג:

מניין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר תלמוד לומר (ויקרא ו) וערך עליה העלהדתניא:▀!◊לג:

לד.
העולה היא עולה ראשונה.ואמר רבא:▀!
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