בס"ד

יומא מג) :המשנה באמצע העמוד( עד מה) .ש(18
ביאורי מושגים
חטאות פנימיות  -ישנן מספר חטאות שדמם נכנס לקודש )ובחלקן אף לקודש הקודשים!( ,חטאות אלו נקראות  -חטאות
הנשרפות כיוון שבשרן לא נאכל ע"י הכהנים וגם לא מוקטר על גבי המזבח אלא נשרף מחוץ לבית המקדש .חטאות פנימיות
שמוקרבות במשך השנה )פר העלם דבר של ציבור ,שעיר עבודת כוכבים ופר כהן משיח( מזים  7פעמים על פני הפרוכת ו 4פעמים
על קרנות המזבח הפנימי .חטאות פנימיות של יוה"כ )הפר והשעיר( מזים גם בקודש הקודשים  7פעמים כנגד הארון.

המשנה
המשך העבודה
הכהן עמד בשורה  4מחוץ להיכל שהרי אסור להיות בהיכל
בזמן הקטרת הקטורת

שחיטת הפר
שחט את הפר
קיבל את דמו
נתנו לכהן )שעמד בשורה הרביעית של ההיכל( שיערבבו )כדי שלא יקרוש(
הבאת הגחלים
בהקטרת הקטורת

נטל מחתה,
לקח בעזרתה גחלים מהמזבח,
שם את המחתה על שורת המרצפות הרביעית שבעזרה.

המחתה
היתה מכסף
כיוון
שהתורה
חסה על
ממון ישראל

ההבדל בין ימות השנה ליום הכיפורים
בהוצאת הגחלים
בימות השנה
מוציא  4קבים גחלים )ר"י 6 :קבים( במחתת כסף,
מעביר  3קבים מהם למחתת זהב,
המחתה היתה כבדה ,קצרה) ,ר"מ :מזהב ירוק(.

ביום כיפור
מוציא  3קבים גחלים במחתת זהב,
ובה היה מכניס,
המחתה היתה קלה ,ארוכה )ר"מ :ומזהב אדום(.

בהקטרת הקטורת
בימות השנה
הקטירו פעמיים חצי מנה,
קטורת דקה על המזבח הפנימי.
כיוון
שתמיד יש
לפנות
ימינה

ביום כיפור )בנוסף ל 2ההקטרות שבכל יום(

הקטירו פעם מלא חופניו,
קטורת דקה מן הדקה בקודש הקודשים.

הסיבה להבדלים
בענייני המחתה:
להקל על הכה"ג

הבדל נוסף:
ביוה"כ היתה
הטבעת מצלצלת
על המחתה.
הסיבה לזהב
אדום:
להזכיר את דם
הפרים

בתחומים אחרים
בימות השנה
עולים במזרח הכבש ויורדים במערבו,
מקדשים ידיים מהכיור,
היו  2או  3או  4מערכות )מדורות( על המזבח.
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ביום כיפור
הכה"ג עלה וירד במרכז הכבש
הכה"ג קידש ידיו מקערת זהב,
היו  3או  4או  5מערכות )אחת יותר מבכל יום(
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משום כבודו של
הכה"ג

בס"ד
ההבדלים בין ההיכל לקודש הקודשים

כשמקטירים או כשמזים דם בהיכל או
בקה"ק:
אסור לאף אדם להימצא בהיכל

בעבודות שנעשות בהיכל

בעבודות שנעשות בקודש הקודשים

 .1פורשים רק בזמן העבודה

 .1פורשים כל זמן שהכה"ג נמצא שם

 .2פורשים גם מבין האולם ולמזבח

 .2פורשים רק מההיכל

המקור לאיסור הכניסה:
'וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו
לכפר בקודש עד צאתו'

היכן
'בקודש'  -האיסור נוהג גם בשילה ובירושלים,
'באהל מועד'  -בעזרה מותר,
מתי
'לכפר'  -אסור בזמן ההקטרה
'בבואו לכפר'  -אסור גם בזמן זריקת הדם,
'עד צאתו'  -אסור גם כל זמן שהכה"ג נמצא שם
בשאר השנה
גזירה שווה 'לכפר' ' -לכפר'  -אסור גם בזמן
זריקת דם של חטאות פנימיות בימות השנה.

חכמים תיקנו שיפרשו מבין האולם ולמזבח  -האמוראים ניסו ללמוד מכך ש:
ראב"א :יש הבדל מהתורה בין קדושת בין האולם ולמזבח לקדושת העזרה
 אחרת למה תיקנו שיפרשו רק משם ולא מכל העזרה?דחיה לראב"א:
תיקנו שיפרשו רק משם כיוון שבשאר העזרה יש מכשול )המזבח( שמפריד בינה
לבין האולם.
רבא :קדושת האולם וההיכל שווה
 אחרת מדוע תיקנו שיפרשו גם מהאולם וגם מבין המזבח לאולם )אלו הן שתיגזרות וחכמים גוזרים רק גזירה אחת(?
דחיה לרבא:
ייתכן שבין האולם ולמזבח והאולם עצמו הינם אותה קדושה ולכן חכמים תיקנו
גזרה אחת לא להיכנס לא לאולם ולא לבין האולם ולמזבח
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