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שיעור תרומת הדשן
(כ"ד א') בעי רבי אבין :תרומת הדשן בכמה? מתרומת מעשר ילפינן לה (אחד מעשרה) ,או מתרומת ִמ ְדיָ ן ילפינן
1
לה (אחד מחמש מאות).
(מ ּ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ֻק ְמצוֹ ִמ ּ ֹ
סלֶּ ת ַה ּ ִמנְ ָחה
תא שמע ,דתני רבי חייא :נאמר כאן "והרים" .ונאמר להלן( 2לעניין קרבן מנחה) "וְ ֵה ִרים ִ
ו ִּמ ּ ַש ְמנָ ּה)" .מה להלן בקומצו ,אף כאן בקומצו (ולא יפחות מאומד מלוא הקומץ ,דהיינו מלוא שלוש אצבעות כפופות .ואם

רצה להוסיף ,יוסיף).
שיטות הראשונים
אף כאן בקומצו :פירש רש"י ,דמהרמת קומץ ילפינן לה ,לא יפחות מאומד מלא הקומץ; ואם רצה להוסיף,
והרמב"ם השמיט השיעור4.

יוסיף3.

עבודות שזר חייב עליהם מיתה בידי שמים
(כ"ד א') ( )1אמר רב :ארבע עבודות ,זר חייב עליהן מיתה (בידי שמים) :זריקה (של הדם) והקטרה (של קומץ ואיברים

וחלבים) וניסוך המים (בחג הסוכות) ,וניסוך היין (כל ימות השנה).
( )2ולוי אמר :אף תרומת הדשן.
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מאי טעמא דרב? דכתיב "וְ ַא ָּתה ו ָּבנֶּ ָ
יך ִא ְּת ָך ִּת ְש ְמר ּו ֶּאת ְ ּכ ֻה ַּנ ְתכֶּ ם לְ כָ ל דְּ ַבר ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח וּלְ ִמ ֵ ּבית לַ ּ ָפרֹכֶּ ת וַ ֲע ַב ְד ֶּּתם
ֲעב ַֹדת ַמ ָּתנָ ה ֶּא ֵּתן ֶּאת ְ ּכ ֻה ַּנ ְתכֶּ ם (וְ ַה ָּזר ַה ָ ּק ֵרב יו ָּמת)" -
"עב ַֹדת ַמ ָּתנָ ה" ,ולא עבודת סילוק (שאתה מסלק מעל המזבח ,כגון תרומת הדשן).
ֲ
"וַ ֲע ַב ְד ֶּּתם" ,עבודה תמה (שגומרת ומתממת את הדבר) ,ולא עבודה שיש אחריה עבודה.
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ולוי ,רבי רחמנא "לְ כָ ל דְּ ַבר ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח" (לרבות עבודת סילוק אם עבודה תמה היא ,כגון תרומת הדשן).
ורב ,ההוא לאתויי שבע הזאות שבפנים.
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נֶּפש ֵמ ֲח ֵמש ַה ּ ֵמאוֹת".
במדבר ,פר' מטות ,לא,כח" :וַ ֲה ֵרמ ָֹת ֶּמ ֶּכס לַ ה' ֵמ ֵאת ַאנְ ֵשי ַה ּ ִמלְ ָח ָמה ַה ּיֹצְ ִאים לַ ָּצ ָבא ֶּא ָחד ֶּ
ויקרא ,פר' צו ,ו,ח.
דהא ליכא למימר דווקא קאמר ,דהא לא אפשר לפשוט ברמץ גחלים רותחות ידיו לקמוץ .רש"י.
וכן תמה על ההשמטה במשנה למלך (הל' תמידין ב,יב).
כתב ריטב"א ,פירוש ,שאף היא עבודה שאין אחריה עבודה בענינה; דאילו הוצאת הדשן מילתא אחריתי היא ,דלא חשיבא עבודה
כולי האי .והיינו דלא פליגי רב ולוי בתרומת הדשן אלא משום דהויא עבודת סילוק ,הא לאו הכי ,דכולי עלמא עבודה תמה היא .וכן
פרש"י ז"ל (ראה כ"ח א' ,רש"י ד"ה והרי אברים).
כגון שחיטה וקבלה והולכה ,שיש אחריה זריקה .אבל זריקה ,עבודה אחרונה שבדם .וכן הקטרה בקומץ מנחה ובאברים ופדרים ,וכן
ניסוך היין בכל השנה ,וכן המים בחג .רש"י.
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ולוי ,נפקא ליה (כולהו מיניה) מ"דבר" "לכל דבר".
"עב ַֹדת ַמ ָּתנָ ה" פרט ,כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט,
(ומקשה על לוי) ואימא "לְ כָ ל דְּ ַבר ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח" כללֲ ,
עבודת מתנה אין ,עבודת סילוק לא (וכדברי רב)?
(ומתרץ) אמר קרא "וּלְ ִמ ֵ ּבית לַ ּ ָפרֹכֶּ ת וַ ֲע ַב ְד ֶּּתם ֲ(עב ַֹדת ַמ ָּתנָ ה)" (ללמד) אל מבית לפרוכת הוא דעבודת מתנה (כגון

הזאות שבין הבדים של יום הכיפורים ,ונתינת קטורת על האש) ולא עבודת סילוק; 8הא בחוץ ,אפילו עבודת סילוק.
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(כ"ד ב') בעי רבא :עבודת סילוק בהיכל (שהיא עבודה תמה כגון דישון מזבח הפנימי והמנורה ,ללוי) מהו? לפנים מדמינן
ליה (ופטור) או לחוץ מדמינן ליה (וחייב).
"מ ֵ ּבית" "וּלְ ִמ ֵ ּבית" (שדינו כקודש הקודשים ופטור אף ללוי).
הדר פשטא ִ
אלא מעתה ,זר שסידר את השולחן ליחייב! איכא סידור בזיכין 10.סידר בזיכין ליחייב! איכא סילוק והקטרה .זר
שסידר את המנורה ליחייב! איכא נתינת פתילה .נתן פתילה ליחייב! איכא נתינת שמן .נתן שמן ליחייב! איכא
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הדלקה .הדליק ליחייב! הדלקה לאו עבודה היא.
ולא?! והתניא" :וְ נָ ְתנ ּו ְ ּבנֵ י ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ֵאש ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח וְ ָע ְרכ ּו ֵעצִ ים ַעל ָה ֵאש" ,לימד על הצתת אליתא שלא
תהא אלא בכהן כשר ובכלי שרת!
הצתת אליתא עבודה היא ,הדלקה לאו עבודה היא.
אלא מעתה זר שסידר את המערכה ליחייב! איכא סידור שני גזירי עצים .סידר שני גזירין ליחייב! איכא סידור
אברים (דתמיד בתריה ,וכל זה מעבודת הסידור הוא).
והא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן :זר שסידר שני גזירי עצים חייב!
בהא פליגי :מר (רבי יוחנן) סבר עבודה תמה היא 12.ומר (רב) סבר לאו עבודה תמה (דשם סידור אחד הוא).
תניא כוותיה דרב .תניא כוותיה דלוי.
תניא כוותיה דרב :עבודות שזר חייב עליהם מיתה :זריקת דם בין לפנים בין לפני ולפנים ,והמזה בחטאת
העוף ,והממצה והמקטיר בעולת העוף ,והמנסך שלשה לוגין מים ושלשה לוגין יין .וכו'.
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שמזֶּ ה על הפרוכת מפר העלם דבר ופר משיח ,ושל יום הכיפורים ,ושבמצורע שמזה מלוג שמן בהיכל .דסלקא דעתך אמינא לאו
ַ
"דבר המזבח" הוא ,להכי רבי "לכל" .רש"י.
כגון הוצאת כף ומחתה שהכהן גדול מכניס שם לקטורת יום הכיפורים ומניח בין הבדים ,ואח"כ חוזר ומוציאן .רש"י.
נמצא ,בין לרב בין ללוי חייב בעבודות שבפנים רק בשני תנאים :עבודה תמה ,ועבודת מתנה ולא סילוק .ובעבודות שבחוץ לכולי
עלמא בעינן עבודה תמה .ונחלקו אם בעינן גם עבודת מתנה.
נָת ָּת ַעל ַה ּ ַמ ֲע ֶּרכֶּ ת לְ בֹנָה זַ ָ ּכה" ,ולאו עבודה תמה היא.
בתריה ,כדכתיב (ויקרא ,פר' אמור ,כד,ז) "וְ ַ
שהשלהבת עולה מאליה .אבל הצתת האליתא איכא אש גדול .אבל תימה לה"ר יוסף ,כיון דהדלקה לאו עבודה היא ,אמאי כתיב בה
כהן ,דכתיב (במדבר ח) דבר אל אהרן ואל בניו בהעלותך את הנרות וגו' .תוספות ישנים.
רבי יוחנן סבר סידור שני גזירין עבודה תמה היא ,שסידור מערכת עצים תמה וגומרת היא בה ,וסידור האברים תחילת סידור אחר
הוא .רש"י.
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שיטות הראשונים
בוֹדה ֵמ ֲעבוֹדוֹ ת
על איזו עבודה חייב הזר מיתה :פסק הרמב"ם כרב ,וכתב " ַאף ַעל ּ ִפי ֶּש ַה ָּז ִרים ֻמזְ ָה ִרין ֶּשלּ ֹא י ְִת ַע ְּסק ּו ַ ּב ֲע ָ
בוֹדה ֶּש ֵ ּיש ַא ֲח ֶּר ָיה ֲעבוֹ ָדה .וְ ֵאין ַה ָּזר ַח ָ ּיב ִמ ָיתה ֶּא ָ ּלא ַעל
ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹת ֵ -אינָ ן ַח ָ ּיבִ ין ִמ ָיתה ֶּא ָ ּלא ַעל ֲעבו ָֹדה ַּת ּ ָמה ,ל ֹא ַעל ֲע ָ
יקה ,וְ ַעל ַה ַה ְק ָט ָרה ,וְ ַעל נִ ּסו ְּך ַה ּ ַמיִם ֶּ ּב ָחג ,וְ ַעל נִ ּסו ְּך ַה ַ ּייִן ָּת ִמיד13".
ַא ְר ַ ּבע ֲעבוֹ דוֹת ִ ּבלְ ַבדַ :על ַה ְּז ִר ָ
עבודות שאין הזר חייב עליהן מיתה :פירשו רש"י וריטב"א ,שנקט ארבע עבודות ,דווקא לעניין חיוב מיתה; אבל אזהרה,
בכל עבודה איכא ,ואפילו בעבודת סילוק ושיש אחריה עבודה .וכן פסק הרמב"ם שאף שאינו חייב מיתה ,אבל לוקה14.
עבודות שיש אחריהן עבודות :כתב הרמב"ם " ֲא ָבל ַה ּיוֹ צֵ ק ,וְ ַהבּ ֹולֵ ל ,וְ ַה ּפוֹ ֵתת ,וְ ַה ּמ ֹולֵ ַח ,וְ ַה ּ ֵמנִ יף ,וְ ַה ּ ַמ ִ ּגיש ,וְ ַה ּ ְמ ַס ֵּדר ֶּאת לֶּ ֶּחם
וֹמץ ,וְ ַה ּ ְמ ַק ֵ ּבל דָּ ִמים ַ -אף ַעל ּ ִפי ֶּש ּ ָפ ַסל,
ַה ּ ָפנִ ים אוֹ ֶּאת ַה ָ ּבזִ ִ ּכין ַעל ַה ּ ֻשלְ ָחן ,וְ ַה ּ ֵמ ִטיב ֶּאת ַה ֵּנרוֹ ת ,וְ ַה ּ ַמ ִּצית ֵאש ַ ּב ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ,וְ ַה ּק ֵ
בוֹדה ,וְ ֵאינָ ּה ְ ּג ַמר
וַ ֲה ֵרי הוּא ֻמזְ ָהר ַעל ָ ּכל ֵאלּ ּו וְ לוֹ ֶּקהֵ ,אינ ֹו ַח ָ ּיב ִמ ָיתהִ ,מ ּ ְפנֵ י ֶּש ָ ּכל ַא ַחת ֵמ ֶּהן ֲעבוֹ ָדה ֶּש ּיֵש ַא ֲח ֶּר ָיה ֲע ָ
ֲעבוֹ ָדה15".
תרומת הדשן אם כשרה בזר :במחלוקת רב ולוי ,פסק הרמב"ם כרב ,כנזכר לעיל ,שהכלל הממעט עבודות סילוק
ממיתה ,תקף גם בחוץ ,בעזרה .וכתב " ֲה ָר ַמת ַה ֶּּד ֶּשן צְ ִריכָ ה כּ ֵֹהןֶּ ,ש ֶּּנ ֱא ַמר" :וְ לָ בַ ש ַהכּ ֵֹהן ִמדּ וֹ ַבד( "...ויקרא ו,ג) ,וְ ִאם ֵה ִרים
"עב ַֹדת ַמ ָּתנָ ה( "...במדבר יח,ז) ֲ -עבוֹ ַדת ַמ ָּתנָ ה
בוֹדה; ֶּש ֶּּנ ֱא ַמרֲ :
י ְִש ָר ֵאל  -לוֹ ֶּקה וְ ֵאינוֹ ַח ָ ּיב ִמ ָיתהַ ,אף ַעל ּ ִפי ֶּש ֵאין ַא ֲח ֶּר ָיה ֲע ָ
הוּא ֶּש ִּת ְהיֶּ ה ַ ּבכּ ֵֹהן לְ ַבדּ וֹ וְ ִאם ָק ַרב לָ ּה ַה ָּזר ַח ָ ּיב ִמ ָיתהֲ ,א ָבל ֲעבוֹ ַדת ִסלּ וּק ֵ -אין ַח ָ ּיבִ ין ָעלֶּ ָיה ִמ ָיתה .וְ כֵ ן ִאם דִּ ּ ֵשן ִמזְ ַ ּבח
יתה16".
נוֹרה ֵ -אינוֹ ַח ָ ּיב ִמ ָ
ַה ָּז ָהב וְ ַה ּ ְמ ָ
הדלקת נרות בזר :כתב הרמב"ם "וְ כֵ ן ַה ְדלָ ַקת ַה ֵּנרוֹ ת ְ ּכ ֵש ָרה ַ ּב ָּז ִרים .לְ ִפיכָ ְךִ ,אם ֵה ִטיב ַהכּ ֵֹהן ַה ֵּנרוֹ ת וְ הוֹ צִ ָיאן לַ חוּץ ֻ -מ ָּתר
יקן ".והשיגו ראב"ד ,הפליג כשאמר מותר לזר להדליקן ,אלא שאם הדליקן כשירות17.
לַ ָּזר לְ ַה ְדלִ ָ
זר שסידר שני גזרי עצים :במחלוקת רב ורבי יוחנן ,פסק הרמב"ם כרבי יוחנן ,דאמר סידור שני גיזרי עצים ,עבודה תמה
יתהֶּ ,ש ָה ֵעצִ ים ָק ְר ָ ּבן ֵהן18".
היא ,וכתב "וְ ַה ּ ְמ ַסדֵּ ר ְשנֵ י ִ ּגזְ ֵרי ֵעצִ ים ַעל ַה ּ ַמ ֲע ָרכָ ה ֲ -ה ֵרי הוּא ְ ּכ ַמ ְק ִטיר ֵא ָב ִרים וְ ַח ָ ּיב ִמ ָ
שיעור ההקטרה שחייב עליה זר :כתב הרמב"ם " ֵ ּכיצַ ד ַעל ַה ַה ְק ָט ָרה? ִה ְק ִטיר ֵאבָ ִרים אוֹ ק ֶֹּמץ אוֹ לְ ב ֹונָ ה ַעל ַה ּ ִמזְ ֵ ּב ַח ֲ -א ִפלּ ּו
ָהפַ ְך ָ ּב ֵאבָ ִרים ֶּשלּ ֹא נִ ְת ַא ְ ּכל ּו וְ ֵק ֵרב ְש ֵר ָפ ָתןַ ,ח ָ ּיב ִמ ָיתה; וְ הוּא ֶּש ַ ּי ְק ִטיר ַ ּכ ַּזיִת .וְ כֵ ן ִאם ִה ְק ִטיר ְקט ֶֹּרת ַעל ִמזְ ַ ּבח ַה ָּז ָהב -
ִמ ּ ֶּש ַ ּי ְק ִטיר ַ ּכ ַּזיִת ַח ָ ּיבֲ .א ָבל ַה ּ ַמ ְק ִטיר ְקט ֶֹּרת ֶּש ְ ּליוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ְ ּבק ֶֹּדש ַה ֳּּק ָד ִשים ֵ -אינוֹ ַח ָ ּיב ִמ ָיתה ָעלֶּ ָיה ַעד ֶּש ּי ְַק ִטיר ְמל ֹא
וֹרה19".
ָח ְפנָ יוַ ,ה ּ ִשעוּר ַה ּ ְמפ ָֹרש ַ ּב ּת ָ

.13
.14
.15

.16
.17
.18
.19

מקורות :רמב"ם (הל' ביאת המקדש ט,ב).
מקורות :רמב"ם (הל' ביאת המקדש ט,ה) .ריטב"א (כ"ד א' ,ד"ה ארבע עבודות).
אלו ,חוץ ממצית אש על המזבח ,מנויים במשנה בסוף זבחים (קי"ב ב') ,וקתני בהו אין בהם משום זרות .וטעמא כמו שנתבאר
שכולם עבודה שיש אחריה עבודה ,ולאו עבודה תמה היא .ומצית אש על המזבח נמי לאו עבודה תמה היא ,שיש אחריה סידור שני
גיזרי עצים .כסף משנה .מקורות :רמב"ם (הל' ביאת המקדש ט,ה).
מפני שהן עבודות סילוק .מקורות :רמב"ם (הל' ביאת המקדש ט,ח).
וביאר הכסף משנה טעמו של הרמב"ם ,דכיון דלאו עבודה היא מישרא נמי שרי .כמו שחיטה ,שהיא כשירה בזרים .מקורות :רמב"ם
וראב"ד (הל' ביאת המקדש ט,ז).
מקורות :רמב"ם (הל' ביאת המקדש ט,ה).
ומה שכתב אפילו הפך באיברים שלא נתאכלו וכו' ,הוא על פי גמרא בשבועות ,י"ז ב' ,דכל קרובי עבודה ,עבודה היא .מקורות:
רמב"ם (הל' ביאת המקדש ט,ד).

בעזהשי”ת

כג אייר תשפ"א

מסכת :יומא | פרק :ב | דף :כ"ד

בגדים שעורכים בהם פיס
(כ"ד ב') למה מפיסין וחוזרין ומפיסין (למה נאספים לפייס ארבע פעמים ביום)?
"א ֶּשר יַ ְחדָּ ו
אמר רבי יוחנן :כדי להרגיש כל העזרה (להשמיע קול המון עם רב כמה פעמים ,שהוא כבוד למלך) .שנאמר ֲ
נַ ְמ ִּתיק סוֹ ד ְ ּב ֵבית ֱאל ִֹהים נְ ַה ֵ ּל ְך ְ ּב ָרגֶּ ש".
במה מפייסין (מה היו לובשים אותם הנאספים לפייס ,בגדי חול או בגדי קודש)?
רב נחמן אמר :בבגדי חול.
ורב ששת אמר :בבגדי קדש.
רב נחמן אמר :בבגדי חול .דאי אמרת בבגדי קודש ,איכא בעלי זרועות דחמסי ועבדי (אע"פ שלא זכו בגורל).
רב ששת אמר :בבגדי קודש ,דאי אמרת בבגדי חול( ,שמא) אגב חביבותיה מיקרו ועבדי (עבודה בבגדי חול אותם

שזכו בפייס).
אמר רב נחמן :מנא אמינא לה? דתנן (תמיד ה,ג) :מסרון (את הכהנים) לחזנין והיו מפשיטין אותן את בגדיהן ,ולא
היו מניחין עליהן אלא מכנסיים בלבד .מאי לאו ,באותן (כהנים) שזכו לפיס?
(כ"ה א') אמר רב הונא בר יהודה אמר רב ששת :לא .באותן שלא זכו לפייס (פושטים בגדי קודש ולובשים בגדי חול).
שיטות הראשונים
מפיסין בבגדי חול או קודש :פסק רבינו חננאל כרב ששת ,דהלכתא כוותיה באיסורי .וכן פסק הרמב"ם ,וכתב " ָ ּכל
ָה ֲעבוֹדוֹ ת ָה ֵאלּ ּו ֶּשעו ִֹשין ְ ּבכָ ל יוֹ ם ּ ְ -ב ַפיִס ָהי ּו עוֹ ִשין או ָֹתן .וְ כֵ יצַ ד ָהי ּו עו ִֹשין? ָ ּכל כּ ֲֹהנֵ י ָ ּב ֵּתי ָאבוֹ ת ֶּש ַ ּל ּיוֹ ם נִ כְ נָ ִסין לְ לִ ְש ַ ּכת
בוֹדה ֲאנָ ִשים
ַה ָ ּגזִ ית ַא ַחר ֶּש ַ ּי ֲעלֶּ ה ַע ּמוּד ַה ּ ַש ַחר וְ ֵהן ְמלֻ ָ ּב ִשין ְ ּבבִ גְ ֵדי ְ ּכ ֻה ָּנה ,וְ ַה ּ ְמ ֻמ ֶּּנה ֶּש ַעל ַה ּ ְפ ָיסוֹ ת ִע ּ ָמ ֶּהן ...וְ יוֹ צְ ִאין לָ ֲע ָ
יחין ֲעלֵ ֶּיהן ֶּא ָ ּלא ַה ּ ִמכְ נָ ַסיִם
יטין אוֹ ָתם ֶּאת ִ ּבגְ ֵדי ַה ּק ֶֹּדש ,וְ ל ֹא ָהי ּו ַמ ִ ּנ ִ
ֶּשעוֹ בְ ִדין .ו ְּש ָאר ַהכּ ֲֹהנִ ים  -מוֹ ְס ִרין אוֹ ָתן לַ ַח ָּזנִ ין ,ו ַּמפְ ִש ִ
ירין ַה ַח ָּזנִ ין ֶּאת ַה ֵ ּכלִ ים לַ ַחלּ וֹ נוֹת20".
ִ ּבלְ ַבדַ ,עד ֶּשלּ ֹובְ ִשין ִ ּבגְ ֵדי חֹל ,וְ חוֹ זְ ִרין וּפו ְֹש ִטין ֶּאת ַה ּ ִמכְ נָ ַסיִם ֶּש ַ ּל ּק ֶֹּדש ,ו ַּמ ֲחזִ ִ

 .20מקורות :רמב"ם (הל' תמידין ומוספין ד,א-ב).

