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  .מט ד� יומא
  ?מה דינו במקרי� דלהל�, מש תחתיויכה� גדול שמת ונכנס אחר וש

  

  ומת  �כשחפ� הראשו� ונת� לכ�   
  ?הא� השני יכול להכנס בקטורת זו

  ומת �כששחט הראשו� את הפר 
  ?הא� השני יכול להכנס בד� זה

  2אינו יכול  1אינו יכול  חנינא' לר
  יכול  3ל"ספיקא דריב  חנינא' ל וחברי ר"לריב

  

  ?ל א� השני יכול להכנס בחפינת הראשו�"כיצד יש לפשוט את ספק ריב
  

  לצד שאי� חוזר וחופ�  4לצד שחוזר וחופ� שוב בקודש הקדשי�  
  יש להסתפק   5ימת חפינהי דמתק# חברו נכנס בחפינתו  לרב פפא 

  יש להסתפק  6אי% חברו נכנס בחפינתו  י"לרב הונא בריה דר
  

  :יומא ד� מט
  ?ומדוע, ג את הקטורת על המחתה בקודש הקדשי�" נות� הכהכיצד היה

  

  ?ומדוע  ?כיצד  
   #היה צוברה   'לסתמא דגמ

   שיהיה עשנה שוהה מלבוא
  ג "שלא יחנק הכהכדי 

  מרוב העש% א� יבוא מיד
   #היה מפזרה   ליש אומרי�

  שיהיה עשנה ממהר לבוא
  ג "שלא ישהה הכהכדי 

    7בקודש הקדשי� יותר מדי
                                                           

ונוטל את , כ היא ששוחט את הפר ומקבל את הד� ונות� אותו לממרס"הוא דסדר עבודות יוהוהטע�  1
ונכנס ומקטיר את , ושוב חופ� את הקטורת ונות� לתו� הכ�, המחתה וחותה גחלי� על המזבח ומניחה

' ע. (דש הקדשי� ומזה בי� בדי הארו�וכ לוקח את הד� ממי שהיה ממרס בו ונכנס לק"ואח, הקטורת
 שא� הקדי� חפינת הקטורת ,חנינא לדרוש מקרא' וסובר ר). 'א וב"כ ה"ד מהלכות עבודת יוה"� פ"רמב

על כרח� תקד� חפינת , ועתה א� נאמר שיכול השני לצאת בחפינת הראשו�. לשחיטה לא עשה כלו�
 .דהרי השני צרי� לשוב ולשחוט פר חדש, הקטורת לשחיטת הפר

ולא בדמו של " בפר" ודרשינ� . "א -ֲהרֹ� ֶאל ַה+ֶֹד* ְ&ַפר ֶ&� ָ&ָקר ְלַחָ'אתְ&זֹאת ָיבֹ" )ג:ויקרא טז(דכתיב  2
 .וא� יבוא הכה� השני בדמו של פר הראשו� הרי שלא בא הוא ע� פר אלא רק בדמו של פר, פר

ל שיכול לבוא ג� "מ דס"ש, ל"ומזה שהסתפק בזה ריב. חנינא' והוא ג� ספק הראשוני� חבריו של ר 3
אלא ודאי , )של השני(ל שצרי� לחפו� שוב משו� שקדמה החפינה לשחיטת הפר "כ תיפו"דאל, בד� הפר

 .שלא צרי� פר שני ויכול לבוא בד� הפר של ראשו�
והנידו� הוא הא� מלבד החפינה הראשונה שעושה .  או לא"חופ� וחוזר וחופ�"דנה הא� ' הגמ', פי 4

הא� יש חפינה שניה בקודש הקדשי� שנות� , מהכלי שבה נמצאת הקטורת אל חופניו ומש� נות� לכ�
  .או שמהכ� נות� ישר אל מחתת הגחלי�, מהכ� אל תו� חופניו ומחופניו נות� על מחתת הגחלי�

) ה אי"בד(' אכ� התוס. שלא נפסדה מהשני עבודת החפינהונמצא , דהרי ג� השני מקיי� עוד חפינה 5
כ יכול "וא,  הרי שלא איכפת ל� שיעשה כמה חפינות." חופ� וחוזר וחופ�" כיו� שק"וה, מפרשי� אחרת

 וחוזר ונות� לתו� הכ� ומכניס ,מהכ� לתו� ידיו) את זו הקטורת של הראשו� פע� שניה(לחפו� בחו/ 
 .לקודש הקדשי�

ולא , או יותירהשני  ובודאי יחסיר .י החופני� של הראשו� והשני אותו דבר נהיו שדאי אפשר שי 6
או שיהיה , דהרי או שלא יתמלאו חופניו משו� שה� גדולות מהראשו�, "מלא חופניו"מתקיי� בשני 

  .מיותר משו� שה� קטנות מהראשו�
 .א להבעית את ישראלועוד שימהר לצאת כדי של, כדי שלא יבוא להסתכל ולהנות מקודש הקדשי� 7


