סיכום תמיד תמיד לג

בס"ד
סדר התמיד ע"פ הרמב"ם בפי' המשניות
ולפיכך יהיה סדור האמתי היוצא מכל מה שאמרנו ועל דעת חכמים כן:

 (1הרמת הדשן ממזבח החיצון והוא מזבח העולה
 (2סדור מערכה גדולה
 (3סדור מערכה שניה של קטורת
 (4העלת שני גזרי עצים ונותנין אותם על מערכה גדולה
 (5זמון כבש התמיד
 (6א .פותחין שער הגדול
ב .ובשעת פתיחתו שוחט התמיד
ג .ובאים שתי כהנים להיכל שאחד מהם מדשן מזבח הפנימי והשני מדשן המנורה תוך זמן ששוחטין התמיד
 (7ונטל דמו במזרק ואינו זורק דמו על גבי מזבח עד שגמר דישון מזבח הפנימי ואז זורק דמו
 (8א .ואחר זריקת דמו מתעסק בהטבת חמש נרות המתעסק בו
ב .ומתעסקים האחרים בניתוח התמיד והבאת אבריו לכבש ומליחתם שם כמו שהקדמנו הכל בבת אחת
 (9אחר כך מתקבצין בלשכת הגזית וקורין
 (10ואחר כן מביא הקטרת להיכל ומקטיר
 (11ואחר כן מטיב שתי נרות הנשארים
 (12ואחר כן מעלין האברים לגבי מזבח
 (13ואחר כן הסלת
 (14ואחר כן החביתין
 (15א .ואחר כן יין לנסך
ב .ובשעת ניסוך היין מתחילים הלוים בשיר ומנגנים בכלים הנזכרים בערכין )דף י(
 (16ותוקעין תשע תקיעות בהפסקות כפי הפסקות השיר
 (17וכשיוצא המקטיר מן ההיכל עומד על מעלות האולם עם הכהנים האחרים עד שיגמר העלות האברים למזבח אח"כ
מברכין העם ברכת כהנים
ושמור הסדר הזה שהוא יוצא מתוך כל מה שנאמר בענין זה במשנה ובהתלמוד.
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אביי מסדר מערכה משמיה דגמרא )יומא יד ,:לג(.
אליבא דרבנן
אליבא דאבא שאול )משניות תמיד(
 (2מערכה גדולה קודמת למערכה שניה של קטרת
מערכה גדולה קודמת למערכה שניה של קטרת
ומערכה שניה של קטרת קודמת לסדור שני גזרי עצים
 (3ומערכה שניה של קטרת קודמת לסדור שני גזרי עצים
וסדור שני גזרי עצים קודמת לדישון מזבח הפנימי
 (4וסדור שני גזרי עצים קודמת לדישון מזבח הפנימי
דישון מזבח הפנימי קודם לדם התמיד
 (6דישון מזבח הפנימי קודם לדם התמיד
והטבת ה' נרות קודמת לדם התמיד
 (7ודם התמיד קודם להטבת ה' נרות
 (8והטבת ה' נרות קודמת לקטרת
ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות
 (10והקטרת להטבת שתי נרות
והטבת שתי נרות קודמת לקטרת
והקטרת קודם לאברים
 (11והטבת שתי נרות קודמת לאברים
ואברים למנחה
 (12ואברים למנחה
ומנחה לחביתים
 (13ומנחה לחביתים
וחביתים לנסכים
 (14וחביתים לנסכים
ונסכים למוספים
 (15ונסכים למוספים
ומוספים לבזיכים
ומוספים לבזיכים
ובזיכים לתמיד של בין הערבים
ובזיכים לתמיד של בין הערבים
שנא' והקטיר עליה חלבי השלמים עליה השלם כל הקרבנות כולם

תלמוד בבלי מסכת יומא דף יד עמוד ב
דתניא :לא ייטיב את הנרות ואחר כך יקטיר ,אלא יקטיר ואחר כך ייטיב .אבא שאול אומר :מטיב ואחר כך מקטיר
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