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  .מד ד� יומא
ְוָכל 'ָד� לֹא ִיְהֶיה ְ�אֶֹהל מ"ֵעד ְ�בֹא" ְלַכֵ�ר ַ��ֶֹד� ) "יז:ויקרא טז(איזה למודי� ילפינ מהפסוק 

  ?"ַעד ֵצאת" ְוִכֶ�ר ַ�ֲעד" *ְבַעד ֵ�ית" *ְבַעד ָ(ל ְקַהל ִיְ)ָרֵאל
  

  ?מה הדרשה  
  וקא בהיכל אסור לעמוד בשעת הכפרה אבל בעזרה מותרד  ְוָכל 'ָד� לֹא ִיְהֶיה ְ�אֶֹהל מ"ֵעד  .א
  אלא ג� בשילה ובבית עולמי� אסור, לא רק במשכ$  ַ��ֶֹד�  ב
  2אלא ג� במת$ דמי� בפני�, 1לא רק בשעת הקטרת קטורת  ְ�בֹא" ְלַכֵ�ר  ג
  ג"הכהאסור להכנס עד שיצא , א� שגמר להקטיר ולהזות  ַעד ֵצאת"  ד
  ג קודמת לכפרת אשתו וכפרת אחיו הכהני�"כפרתו של כה   *ְבַעד ֵ�ית"ְוִכֶ�ר ַ�ֲעד"  ה
  כפרת אשתו ואחיו הכהני� קודמת לכפרת קהל ישראל  *ְבַעד ָ(ל ְקַהל ִיְ)ָרֵאל  ו

  
   ? ומהיכ לא צרי2 לפרוש כלל בשעת הקטרת קטורת,היכ רק מדרבנמו, ת" מהפורשמהיכ

  

  מ שאר העזרה   למזבח3אול�מבי ה  מ ההיכל  מ קדש הקדשי�  
  בקטורת דכל יו�
   על מזבח הפנימי

  מותר  פורשי� מדרבנ$  ת"פורשי� מה  (((((
  כ"בקטורת דיוה

   בקודש הקדשי�
  מותר  4מותר  ת"פורשי� מה  ת"פורשי� מה

  

  :יומא ד� מד
  ?וכמה היה מתפזר בכל יו�, איזה כמות של גחלי� היה חותה ממזבח החיצו, לתנאי� דלהל

  

  כמה מכניס להיכל  כמה היה מתפזר  ה היה חותהכמ  
  שלשה קבי$  קב אחד  ארבע קבי$  לרבנ

   ששה קבי$:לרב חסדא  יוסי' לר
  5 חמשה קבי$:לרב אשי

   שלשה קבי$:לרב חסדא  שלשה קבי$
   שני קבי$:לרב אשי

    שני קבי$  שני קבי$  ארבע קבי$  ב"ישמעאל ב ריב' לר
                                                           

לקמ� דהמשמעות הפשוטה של שעת כפרה היא הקטרת הקטורת משו� שהיא כפרה ' ומבארת הגמ 1
ג מכפר "שפרו של כה, דאילו במת� דמי� יש חילוק, ששוה לו ולביתו ולאחיו הכהני� ולכל קהל ישראל

 .ועל ישראל מכפר שעיר הע�, עליו ועל אחיו הכהני�
 .ע� בקודש הקדשי� לפני הכפורתדהיינו בשעת מת� ד� של פר כה� גדול ושעיר ה 2
, ל לדקדק שקדושת אול� והיכל חדא מלתא היא"דרבא ס, נחלקו' בעמוד ב' בגמ, ומתו� האול� עצמו 3

' ל שהיכל ואול� ה� ב"י', ואילו לדחיית הגמ. וכמו שצרי� לפרוש מ� ההיכל צרי� לפרוש מ� האול�
קטורת בקודש הקדשי� אי� צרי� לפרוש מ� וכשמקטיר , ודי� האול� כדי� בי� האול� והמזבח, קדושות

 .האול� אלא רק מ� ההיכל
 עומד סמו� למקו� ההקטרה דהיינו בי� האול� למזבח  היהדרק בכל יו� א�, כא� לא גזרו חכמי� 4

כ אי� לגזור על "אבל ביוה, יש לחוש שמא יכנס למקו� ההקטרה ולכ� גזרו חכמי�, וההקטרה בהיכל
  .להיכל כיו� שאי� מקטירי� ש�' אי� חשש שיכנס אפי, ק"בקהההקטרה היא דכיו� ש, האול� ועל המזבח

אכ� רב אשי , קבי�'  היינו ו�רב חסדא מפרש את המשנה כפשוטה שאמרה בכל יו� חותה בשל סאה  5
 שאחר שהגדילו את המדות בירושלי� היו נכנסי� בה �מפרש שבכל יו� היה חותה בסאה מדברית 

 .ז כשהיה מערה לתו� מחתת השתי קבי� מתפזרי� רק שני קבי�"פול, חמשה קבי� ירושלמיות


