
 

 

 

 

 

 תרומת הדשן

  פיס הראשוןה

. ובזמן )ולא היה פייס לדבר(תורם  )שחרית(המזבח  )הדשן שעל(בראשונה כל מי שרוצה לתרום את : משנה( )כ"ב א'
)העליונות של הכבש, בארבע אמות  )ליכנס(הקודם את חבירו  : כלאמה( 23)שאורכו שהן מרובין רצין ועולין בכבש 

 . )הוציאו אצבע(: הצביעו )לכולם(אומר להן  )על הפייסות(זכה. ואם היו שניהן שוין, הממונה  הסמוכות למזבח(

מעשה שהיו שניהם שווין ורצין ועולין בכבש, ודחף אחד מהן את חברו ונפל, ונשברה רגלו. וכיוון )המשך משנה:( 
 המזבח אלא בפייס.  )הדשן שעל(שראו בית דין שבאין לידי סכנה, התקינו שלא יהו תורמין את 

 .הפייס הראשון ה, וז)ארבע פעמים ביום נאספים לפייס(ארבע פייסות היו שם :( משנההמשך )

 והא מעיקרא מאי טעמא לא תקינו לה רבנן פייסא? 

לא חשיבא להו, או משום וכיוון דעבודת לילה היא, ) מעיקרא סבור לא אתו .אמר רב אשי: שתי תקנות הוו( ומסיק)

אמרי: מי  ,לא אתו ,כיון דתקינו לה פייסא .תקינו לה פייסא ,נמי לידי סכנה כיון דחזו דקאתו, ואתו .(אונס שינה
יימר דמתרמי לן? הדר תקינו להו: מי שזכה בתרומת הדשן יזכה בסידור מערכה, ובשני גזירי עצים, כי היכי 

  דניתו וניפייסו. 

 שיטות הראשונים

לחד מאן  בירושלמיוהאמרינן  !?םאיך רצי ,, כיון דעבודה היאש"ותוספות הרא תוספות ישניםהקשו  :על כבש המזבחיצה ר
ר"ב ידאמר, שכהנים היו מהלכים עקב בצד גודל, דכת ֶ ִחי ֲאש  יו ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזב ְ לָּ ְתךָּ עָּ ֶלה ֶעְרוָּ כיון ותירצו,  !"לֹא ִתג ָּ

 1.2עקב בצד גודל םרצי ,אי נמי .הולכת אברים לכבששעת ב כמו ,יכולין לרוץ, עדיין עסוקין בעבודה היושלא 

יָּ " הרמב"םכתב  :נוספות ן ועבודותעל תרומת הדשהפיס  ְ ה פ  עָּ ֹון ַאְרב ָּ ִראש  ִיס הָּ ַ ֲחִרית: ַהפ  ַ ש   ל יֹום ב ַ כָּ יו  ְמִפיִסין ב ְ  -סֹות הָּ
נֵ  ְ ה, ְוהו א ַמֲעֶלה ש  כָּ ֲערָּ ַ ר ֶאת ַהמ  ה ִלְתרֹם, ְוהו א ְמַסד ֵ כָּ ז ָּ ֶ ה ִמי ש  כָּ , ְוזָּ ַח. ֵהִפיסו  ְזב ֵ ִ ֹוֵרם ֶאת ַהמ  ַח, ְוהו א ִמי ת  ְזב ֵ ִ ְזֵרי ֵעִצים ַלמ  י ג ִ

ה ְמלֵ  ֶליהָּ ְקטֶֹרת.ַמְכִניס ַמְחת ָּ ב ְלַהְקִטיר עָּ הָּ ח ַהז ָּ ַח ַהִחיצֹון ְלִמְזב ַ ְזב ֵ ִ ה ֵאש  ִמן ַהמ   "אָּ

, ולא ביום , שהפייסות המוזכרות במשנתנו, הם פייסות לשאר ימות השנהה"הרזדעת  :פייסות ביום הכיפורים ישאם ה
ש ארבעה , שין"הרמבדעת . )כדלקמן ל"ב ב'(שכל עבודת יום הכיפורים, אינה כשירה אלא בכהן גדול פי ל .הכיפורים

 4ת הדשן.שמפיסין לתרומ ירהזכ ם"והרמב 3.הודעבי שיראו מכה, ליל דותבון עשה ותבודע, לםפייסות גם ביום הכיפורי

                                                
שממהרים לרוץ ) היינו זריזותייהו דאגב דרהטי ,אמרינן (ה א'"פסחים ס) דהא בשלהי תמיד נשחט ,וכן נראהש, "ות הראבתוספוכתב  . 1

דרצין עקב בצד גודל  מע מינה,אלא ש. ת דם עיקר עבודה היא וקאמר דרהטיוהולכ ,(נשפך הדם מידם) מיתשיד דמא ,(ולקרב ולזרוק
 .(ה בזמן"ד) ש"ראהת ישנים ותוספו :מקורות .קאמר

ילך אבל שהזהירנו מעלות על המזבח במעלות, כדי שלא יפסע פסיעות גסות בעלותו. ' (לא תעשה פ)כתב בספר המצוות  ם"הרמבו . 2
שהעולה במעלות על ת מדרגות למזבח, ולעשוכתב רק את האיסור  (הל' בית הבחירה א,יז)שנה תורה' מב'אילו ו 'עקב בצד אגודל.

 ב. "וצוהשמיט את האיסור של פסיעה גסה. המזבח לוקה. 
מזבח ן שודישני לפייס  .(עבודת לילהת יום הכיפורים, אלא נו עבודאיל והוא כשר קודם חצות, הואיש) הדשןלתרומת ראשון פייס  . 3

הולכת מחתה ל שלישיהייס הפ .(, ועבודת לילהיטת התמידמזבח הפנימי קודם לשחודישון עבודה.  שהם מכשירי)המנורה הפנימי ו
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 איסור מניית ישראל

 הוציאו אצבעותיכם למניין.  תנא: (הממונה אומר להם הצביעו, ןששוישבזמן )שנינו  )כ"ב ב'(

 ?)לפי גולגלותם(ונימנינהו לדידהו  )ומקשה(

ע "מהכא,  (ומסיק) .הלדבר מצוו אפילויצחק: אסור למנות את ישראל  רבייצחק, דאמר  בירמסייע ליה ל ַ מ  ַ ַוְיש 
או ל ֶא  ָּ ִאיםת ש  לָּ ט ְ ְפְקֵדם ב ַ ם ַוי ִ עָּ  ."הָּ

ם ֲא " 5אמר רבי אלעזר: כל המונה את ישראל עובר בלאו, שנאמר חֹול ַהי ָּ ֵאל כ ְ רָּ ֵני ִיש ְ ר ב ְ ַ ה ִמְספ  יָּ ד ְוהָּ ַ ר לֹא ִימ  ֶ ש 
ֵפר)  ."(ְולֹא ִיס ָּ

ֵפר"שנאמר  ,עובר בשני לאוין :רב נחמן בר יצחק אמר ד ְולֹא ִיס ָּ ַ  . "לֹא ִימ 

 שיטות הראשונים

ְפקֹד", רהתוב ובכת :האיסור למנות את ישראלעם ט ֹו ַלה' ב ִ ֶֹפר ַנְפש  ְתנו  ִאיש  כ  ֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם ְונָּ רָּ ֵני ִיש ְ א ֶאת רֹאש  ב ְ ָּ י ִתש    כ ִ
ם ְולֹא ִיהְ  םאֹתָּ ְפקֹד אֹתָּ ֶהם ֶנֶגף ב ִ ר בא עליהם, כמו שמצינו בימי בֶ והֶד  ,שולט בו עין הרע ין,שהמני ,י"שר רשפיו ."ֶיה בָּ

בוי זרעם בנס נסתר, ושלא ישלוט בהם עין יכדי שתהיה הברכה חלה עליהם ברשהוא , יםברהדר איב ורבינו בחיי .דוד

  6.הרע השולטת בעצם הדבר המנוי

על ידי אבל דבר אחר.  מנות, דווקא שלא על ידילר , שהאיסון"רמבבמקום אחד כתב  :מותר למנות את ישראלתי מ
במניין שהוא ש ,ן"רמב כתבובמקום אחר . בר אחר אסורעל ידי ד לואפי ,שלא לדבר מצוהדכתב,  ד"ורידבר אחר, מותר. 

 האיסור הוא,, שלפרש כתבעוד  7.אלישר תא ותמנל כמו שהיה בימי משה, ובדגלים, ובחילוק הארץ, אין איסור ,לצורך

 8.לספור רק מבן עשרים שנה ומעלה, בשקליםוהותר . שיהו כל ישראל בגדר המניין

ֵאל", בכתו ,רמב"םב אבוה וריסהא :למנות את ישראלהאיסור  רָּ סו ר ִלְמנֹות ֶאת ִיש ְ אָּ ֶ ר ַאֵחר ש  בָּ א ַעל ְיֵדי ד ָּ וכן  ".ֶאל ָּ

 9.ע"השוהשמיטו וכן השמיטוהו.  ש"ף ורא"ריואילו . ד, והמאירי"ריג, "סמהעיתים, הביאוהו 

                                                                                                                                                                         
  .והקטרתם ,מאתמול, מן הכבש למזבחשנותרו  ריםהעלאת איבעי, רביפייס ו .(מקטיר גדולוכהן ) למזבח פנימי, וחתיית הגחלים

 .(אד, םיום הכיפוריעבודת )הל' ם "רמב. (כ א,ב", עבודת יוהמ"ן בכס"ד הרמב"; והוף"ב ברי-א אמאור ומלחמות, )ן "ה ורמב"רז :מקורות . 4
 ב,א.הושע  . 5
 , פר' כי תבוא)דבריםאלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר:  ,ולא בדבר השקול ,ולא בדבר המנוי ,שאין הברכה מצויה לא בדבר המדוד . 6

ֶמיךָּ ְיַצו ה' ִאת ְ "ח( כח, ֲאסָּ ה ב ַ כָּ רָּ ום, ושהוא וונו חכמים לומר בזה שהנסים הנסתרים הם בכל יום וייכ ., בדבר הסמוי מן העין"ךָּ ֶאת ַהב ְ
ועל מכוון  .ואין כל אדם זוכה לנס מפורסם ,לא היה נס נסתר אלא מפורסם ,כי אם היתה הברכה חלה במנוי .בדבר שאינו מנוי ומדוד

רך הרי זו תפלת שוא, שכיון שנמדד אי אפשר בזה נס נסתר, ועין הרע שולטת בעצם מדד ואח"כ ב ,(ב א'"בבא מציעא מ) זה אמר
 .(שמות, כי תשא ל,יב)י ורבינו בחיי "רש :מקורות .הדבר המדוד, וכן בעצם הדבר השקול והמנוי

ל כל זמן שנמנו ישרא :ם ר' יוסי בן זמרא אמראליעזר בש בי, רן ממדרש רבה"הרמבוהביא טעה דוד, שמנאם שלא לצורך. ובזה  . 7
  .בימי דוד ,שלא לצורך. בימי משה ובדגלים ובחלוק הארץ ?איזה זמן נמנו לצורך .לצורך לא חסרו, שלא לצורך חסרו

 .(ג-; במדבר א,בכי תשא, ל,יב)ן "רמב :מקורות . 8
ב "פסקיו, כ)ד "רי. (ומעתה באה "ב א', ד"כ) מאירי :תמקורו. (ק ב"קנו, ס) לדינא הביאו א"המגומוני המצוות השמיטו איסור זה. גם  . 9

 .פין ד,ד()הל' תמידין ומוסם "רמב. (ה ונהגו השתא"ס' קעד, ד) העיתים. (הממונה קהה פיס"ב', ד
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