
 

 

 

 

 

 שיעור תרומת הדשן

מתרומת ִמְדָין ילפינן  , או)אחד מעשרה( מתרומת מעשר ילפינן לה בעי רבי אבין: תרומת הדשן בכמה?)כ"ד א'( 

  1.אחד מחמש מאות()לה 

ְנָחה "ְוֵהִרים  )לעניין קרבן מנחה( 2נאמר כאן "והרים". ונאמר להלן: חייא רבידתני , תא שמע ת ַהּמִ ֻקְמצֹו ִמּסֹלֶּ ּנּו ּבְ )ִמּמֶּ

ְמָנּה( ַ ּ א שלוש אצבעות כפופות. ואם )ולא יפחות מאומד מלוא הקומץ, דהיינו מלו". מה להלן בקומצו, אף כאן בקומצו ּוִמש 

 . רצה להוסיף, יוסיף(

 שיטות הראשונים

 3.יוסיף ,ואם רצה להוסיף ;הקומץ דמהרמת קומץ ילפינן לה, לא יפחות מאומד מלא, רש"יפירש : אף כאן בקומצו
 4השמיט השיעור. והרמב"ם

 עבודות שזר חייב עליהם מיתה בידי שמים 

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

 . )כל ימות השנה(, וניסוך היין )בחג הסוכות(וניסוך המים  וחלבים(

 5ולוי אמר: אף תרומת הדשן. (2)

ַבר ַהּמִ  ם ְלָכל ּדְ ְתכֶּ ֻהּנַ ת ּכְ ְמרּו אֶּ ְ ש  ָך ּתִ יָך ִאּתְ ה ּוָבנֶּ ית מאי טעמא דרב? דכתיב "ְוַאּתָ ַח ּוְלִמּבֵ ם ְזּבֵ ת ַוֲעַבְדּתֶּ רֹכֶּ ַלּפָ
ם  ְתכֶּ ֻהּנַ ת ּכְ ן אֶּ ּתֵ ָנה אֶּ ֵרב יּוָמת(ֲעבַֹדת ַמּתָ ר ַהּקָ    - ")ְוַהּזָ

ָנה", ולא עבודת סילוק   . )שאתה מסלק מעל המזבח, כגון תרומת הדשן("ֲעבַֹדת ַמּתָ

ם", עבודה  6.ה שיש אחריה עבודה, ולא עבודגומרת ומתממת את הדבר(ש)תמה  "ַוֲעַבְדּתֶּ

ַח" ולוי, רבי  ְזּבֵ ַבר ַהּמִ  . ()לרבות עבודת סילוק אם עבודה תמה היא, כגון תרומת הדשןרחמנא "ְלָכל ּדְ

  7.ב, ההוא לאתויי שבע הזאות שבפניםור

                                                
ָח : לא,כח , פר' מטות,במדבר . 1 ָבא אֶּ ְלָחָמה ַהּיְֹצִאים ַלּצָ י ַהּמִ ֵ ס ַלה' ֵמֵאת ַאְנש  כֶּ אֹות"ַוֲהֵרמָֹת מֶּ ש  ֵמֲחֵמש  ַהּמֵ פֶּ  ."ד נֶּ
 ו,ח.  , פר' צו,ויקרא . 2
  רש"י. דהא ליכא למימר דווקא קאמר, דהא לא אפשר לפשוט ברמץ גחלים רותחות ידיו לקמוץ. . 3
 וכן תמה על ההשמטה במשנה למלך )הל' תמידין ב,יב(. . 4
דלא חשיבא עבודה  ,אדאילו הוצאת הדשן מילתא אחריתי הי ;א עבודה שאין אחריה עבודה בענינהשאף הי רוש,פיכתב ריטב"א,  . 5

וכן  .דכולי עלמא עבודה תמה היא ,והיינו דלא פליגי רב ולוי בתרומת הדשן אלא משום דהויא עבודת סילוק, הא לאו הכי .כולי האי
 .)ראה כ"ח א', רש"י ד"ה והרי אברים( פרש"י ז"ל

וכן הקטרה בקומץ מנחה ובאברים ופדרים, וכן  .עבודה אחרונה שבדם ,אבל זריקה .שיש אחריה זריקה ,לכהכגון שחיטה וקבלה והו . 6
 רש"י. ניסוך היין בכל השנה, וכן המים בחג.
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 "אפתש אייר כג
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 מ"דבר" "לכל דבר".  )כולהו מיניה(ולוי, נפקא ליה 

ַח" כל על לוי(ומקשה ) ְזּבֵ ַבר ַהּמִ ָנה" פרט, כלואימא "ְלָכל ּדְ  ,ל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרטל, "ֲעבַֹדת ַמּתָ
 ?)וכדברי רב(אין, עבודת סילוק לא  עבודת מתנה

ם  )ומתרץ( ת ַוֲעַבְדּתֶּ רֹכֶּ ית ַלּפָ ָנה(אמר קרא "ּוְלִמּבֵ )כגון אל מבית לפרוכת הוא דעבודת מתנה  )ללמד(" )ֲעבַֹדת ַמּתָ

  9.עבודת סילוק אפילו ,הא בחוץ 8;סילוקולא עבודת  תינת קטורת על האש(הזאות שבין הבדים של יום הכיפורים, ונ

לפנים מדמינן  ?מהו )שהיא עבודה תמה כגון דישון מזבח הפנימי והמנורה, ללוי(בעי רבא: עבודת סילוק בהיכל )כ"ד ב'( 
 . )וחייב(או לחוץ מדמינן ליה )ופטור( ליה 

ית"  ית" "ּוְלִמּבֵ  .כקודש הקודשים ופטור אף ללוי()שדינו הדר פשטא "ִמּבֵ

והקטרה. זר איכא סילוק  סידר בזיכין ליחייב! 10לחן ליחייב! איכא סידור בזיכין.ותה, זר שסידר את השאלא מע
שסידר את המנורה ליחייב! איכא נתינת פתילה. נתן פתילה ליחייב! איכא נתינת שמן. נתן שמן ליחייב! איכא 

 11.עבודה היא הדלקה לאוהדלקה. הדליק ליחייב! 

ְזבֵּ ": והתניא !ולא? ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵאש  ַעל  ַהּמִ לימד על הצתת אליתא שלא  ",ַח ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל ָהֵאש  ְוָנְתנּו ּבְ
  ובכלי שרת! תהא אלא בכהן כשר

 לאו עבודה היא.  הצתת אליתא עבודה היא, הדלקה

איכא סידור ר שני גזירי עצים. סידר שני גזירין ליחייב! תה זר שסידר את המערכה ליחייב! איכא סידואלא מע
 . )דתמיד בתריה, וכל זה מעבודת הסידור הוא( אברים

 והא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן: זר שסידר שני גזירי עצים חייב! 

 . )דשם סידור אחד הוא(סבר לאו עבודה תמה  )רב(ומר  12.סבר עבודה תמה היא (רבי יוחנן)בהא פליגי: מר 

 כוותיה דלוי.  תניא .כוותיה דרב תניא

כוותיה דרב: עבודות שזר חייב עליהם מיתה: זריקת דם בין לפנים בין לפני ולפנים, והמזה בחטאת  תניא
 .וכו'העוף, והממצה והמקטיר בעולת העוף, והמנסך שלשה לוגין מים ושלשה לוגין יין. 

                                                                                                                                                                         
ה על הפרוכת מפר העלם דבר ופר משיח, ושל יום הכיפורים, ושבמצורע שמזה מלוג שמן ב . 7 לאו  לקא דעתך אמינאהיכל. דסשַמזֶּ

 . רש"י."לכל"להכי רבי  ,"דבר המזבח" הוא
 ן. רש"י.יח בין הבדים, ואח"כ חוזר ומוציאתה שהכהן גדול מכניס שם לקטורת יום הכיפורים ומנכגון הוצאת כף ומח . 8
ולי ה ולא סילוק. ובעבודות שבחוץ לכעבודת מתנעבודה תמה, ובין לרב בין ללוי חייב בעבודות שבפנים רק בשני תנאים:  ,נמצא . 9

 .מתנהבעינן עבודה תמה. ונחלקו אם בעינן גם עבודת  עלמא
הְוָנַתּתָ "( ,זכד ' אמור,פר ,בתריה, כדכתיב )ויקרא . 10 ת ְלֹבָנה ַזּכָ כֶּ ֲערֶּ  ולאו עבודה תמה היא.", ַעל ַהּמַ
אמאי כתיב בה  ,כיון דהדלקה לאו עבודה היא ,אבל תימה לה"ר יוסף .אבל הצתת האליתא איכא אש גדול .שהשלהבת עולה מאליה . 11

 . תוספות ישנים. ל בניו בהעלותך את הנרות וגו'וא דכתיב )במדבר ח( דבר אל אהרן ,כהן
ידור האברים תחילת סידור אחר סידור שני גזירין עבודה תמה היא, שסידור מערכת עצים תמה וגומרת היא בה, וס יוחנן סבר ביר . 12

 . רש"י.הוא

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר כג
 כ"ד| דף:  ב| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 שיטות הראשונים

ֲעבֹוָדה ֵמֲעבֹודֹות "כרב, וכתב  ם"הרמבפסק  :איזו עבודה חייב הזר מיתהעל  קּו ּבַ ּלֹא ִיְתַעּסְ ֶּ ִרים ֻמְזָהִרין ש  ַהּזָ ֶּ י ש  ַאף ַעל ּפִ
נֹות  ְרּבָ ב ִמיָת  -ַהּקָ ר ַחּיָ יָה ֲעבֹוָדה. ְוֵאין ַהּזָ ש  ַאֲחרֶּ ּיֵ ֶּ ה, לֹא ַעל ֲעבֹוָדה ש  ּמָ א ַעל ֲעבֹוָדה ּתַ ּלָ ִבין ִמיָתה אֶּ א ַעל ֵאיָנן ַחּיָ ּלָ ה אֶּ

ע ֲעבֹודֹות  ִמיד.ַאְרּבַ ִין ּתָ ָחג, ְוַעל ִנּסּוְך ַהּיַ ִים ּבֶּ ִריָקה, ְוַעל ַהַהְקָטָרה, ְוַעל ִנּסּוְך ַהּמַ ְלַבד: ַעל ַהּזְ  13"ּבִ

, שנקט ארבע עבודות, דווקא לעניין חיוב מיתה; אבל אזהרה, רש"י וריטב"א: פירשו עבודות שאין הזר חייב עליהן מיתה
 14.שאף שאינו חייב מיתה, אבל לוקה הרמב"םוכן פסק בכל עבודה איכא, ואפילו בעבודת סילוק ושיש אחריה עבודה. 

ם " ב"םהרמכתב : עבודות שיש אחריהן עבודות חֶּ ת לֶּ ר אֶּ ַסּדֵ , ְוַהּמְ יש  ּגִ ִניף, ְוַהּמַ ֲאָבל ַהּיֹוֵצק, ְוַהּבֹוֵלל, ְוַהּפֹוֵתת, ְוַהּמֹוֵלַח, ְוַהּמֵ
ַח, ְוַהּקֹוֵמץ, ְוהַ  ְזּבֵ ּמִ ית ֵאש  ּבַ ּצִ רֹות, ְוַהּמַ ת ַהּנֵ ִטיב אֶּ ְלָחן, ְוַהּמֵ ֻ ּ ין ַעל ַהש  ִזּכִ ת ַהּבָ ִנים אֹו אֶּ ִמיםַהּפָ ל ּדָ ַקּבֵ ַסל,  - ּמְ ּפָ ֶּ י ש  ַאף ַעל ּפִ

יהָ  ש  ַאֲחרֶּ ּיֵ ֶּ ן ֲעבֹוָדה ש  ל ַאַחת ֵמהֶּ ּכָ ֶּ ֵני ש  ב ִמיָתה, ִמּפְ ה, ֵאינֹו ַחּיָ ל ֵאּלּו ְולֹוקֶּ ַמר  ַוֲהֵרי הּוא ֻמְזָהר ַעל ּכָ ֲעבֹוָדה, ְוֵאיָנּה ּגְ
 15"ֲעבֹוָדה.

ממעט עבודות סילוק שהכלל ה כנזכר לעיל, כרב, הרמב"םבמחלוקת רב ולוי, פסק : תרומת הדשן אם כשרה בזר
ֱאַמר: "ְוָלַבש  ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד..." "וכתב  ממיתה, תקף גם בחוץ, בעזרה. ּנֶּ ֶּ ן ְצִריָכה ּכֵֹהן, ש  ֶּ ש  , ְוִאם ֵהִרים ו,ג( ויקרא)ֲהָרַמת ַהּדֶּ

ָרֵאל  ֱאַמר: -ִיש ְ ּנֶּ ֶּ יָה ֲעבֹוָדה; ש  ֵאין ַאֲחרֶּ ֶּ י ש  ב ִמיָתה, ַאף ַעל ּפִ ה ְוֵאינֹו ַחּיָ ָנה..."  לֹוקֶּ ָנה  - )במדבר יח,ז("ֲעבַֹדת ַמּתָ ֲעבֹוַדת ַמּתָ
ב ִמיָתה, ֲאָבל ֲעבֹוַדת ִסּלּוק  ר ַחּיָ ּכֵֹהן ְלַבּדֹו ְוִאם ָקַרב ָלּה ַהּזָ ה ּבַ ְהיֶּ ּתִ ֶּ ח  -הּוא ש  ן ִמְזּבַ ֵ ּ ש  יָה ִמיָתה. ְוֵכן ִאם ּדִ ִבין ָעלֶּ ֵאין ַחּיָ

נֹוָרה  ָהב ְוַהּמְ ב מִ  -ַהּזָ  16"יָתה.ֵאינֹו ַחּיָ

רֹות ְוהֹוִציָאן ַלחּוץ " הרמב"ם: כתב הדלקת נרות בזר ִרים. ְלִפיָכְך, ִאם ֵהִטיב ַהּכֵֹהן ַהּנֵ ּזָ ָרה ּבַ ֵ ש  רֹות ּכְ ר  -ְוֵכן ַהְדָלַקת ַהּנֵ ֻמּתָ
ר ְלַהְדִליָקן.  17.אלא שאם הדליקן כשירות ,ר להדליקןהפליג כשאמר מותר לז, ראב"דוהשיגו  "ַלּזָ

כרבי יוחנן, דאמר סידור שני גיזרי עצים, עבודה תמה  הרמב"םבמחלוקת רב ורבי יוחנן, פסק : גזרי עציםזר שסידר שני 
ֲעָרָכה היא, וכתב " ְזֵרי ֵעִצים ַעל ַהּמַ ֵני ּגִ ְ ר ש  ַסּדֵ ן ֵהן. -ְוַהּמְ ָהֵעִצים ָקְרּבָ ֶּ ב ִמיָתה, ש  ַמְקִטיר ֵאָבִרים ְוַחּיָ  18"ֲהֵרי הּוא ּכְ

ץ אוֹ " ם"הרמבכתב  :ההקטרה שחייב עליה זרשיעור  יַצד ַעל ַהַהְקָטָרה? ִהְקִטיר ֵאָבִרים אֹו קֹמֶּ ַח  ּכֵ ְזּבֵ ֲאִפּלּו  -ְלבֹוָנה ַעל ַהּמִ
ִית. ְוֵכן ִאם ִהְקִטיר  ּזַ ְקִטיר ּכַ ּיַ ֶּ ב ִמיָתה; ְוהּוא ש  ֵרָפָתן, ַחּיָ לּו ְוֵקֵרב ש ְ ּלֹא ִנְתַאּכְ ֶּ ֵאָבִרים ש  ָהב ָהַפְך ּבָ ח ַהּזָ ת ַעל ִמְזּבַ  -ְקטֹרֶּ

 ֶּ ת ש  ְקִטיר ְקטֹרֶּ ב. ֲאָבל ַהּמַ ִית ַחּיָ ּזַ ְקִטיר ּכַ ּיַ ֶּ ּ ים ִמש  ִ ָדש  ש  ַהּקֳּ קֹדֶּ ּפּוִרים ּבְ יֹום ַהּכִ ְקִטיר ְמלֹא  -ּלְ ּיַ ֶּ יָה ַעד ש  ב ִמיָתה ָעלֶּ ֵאינֹו ַחּיָ
ּתֹוָרה. פָֹרש  ּבַ עּור ַהּמְ ִ ּ  19"ָחְפָניו, ַהש 
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 פיסבגדים שעורכים בהם 

 ? )למה נאספים לפייס ארבע פעמים ביום(למה מפיסין וחוזרין ומפיסין  )כ"ד ב'(

ו )להשמיע קול המון עם רב כמה פעמים, שהוא כבוד למלך(: כדי להרגיש כל העזרה רבי יוחנןאמר  ר ַיְחּדָ ֶּ . שנאמר "ֲאש 
יק סֹוד  ֵביַנְמּתִ ". ּבְ ש  ָרגֶּ ְך ּבְ  ת ֱאלִֹהים ְנַהּלֵ

 ?(, בגדי חול או בגדי קודשהיו לובשים אותם הנאספים לפייס )מה במה מפייסין

 .רב נחמן אמר: בבגדי חול

 ורב ששת אמר: בבגדי קדש. 

 . )אע"פ שלא זכו בגורל(רב נחמן אמר: בבגדי חול. דאי אמרת בבגדי קודש, איכא בעלי זרועות דחמסי ועבדי 

)עבודה בבגדי חול אותם חביבותיה מיקרו ועבדי אגב  )שמא(רב ששת אמר: בבגדי קודש, דאי אמרת בבגדי חול, 

 . שזכו בפייס(

לחזנין והיו מפשיטין אותן את בגדיהן, ולא  )את הכהנים(מסרון  :)תמיד ה,ג( דתנן ?אמר רב נחמן: מנא אמינא לה
 ?שזכו לפיס )כהנים(היו מניחין עליהן אלא מכנסיים בלבד. מאי לאו, באותן 

 . )פושטים בגדי קודש ולובשים בגדי חול(ה אמר רב ששת: לא. באותן שלא זכו לפייס אמר רב הונא בר יהוד)כ"ה א'( 

 שיטות הראשונים

ל , וכתב "הרמב"םכרב ששת, דהלכתא כוותיה באיסורי. וכן פסק  רבינו חננאל: פסק מפיסין בבגדי חול או קודש ּכָ
ָכל יֹום  ין ּבְ עֹוש ִ ֶּ ַפִיס ָהיּו עוֹ  -ָהֲעבֹודֹות ָהֵאּלּו ש  ת ּבְ ּכַ ְ ּיֹום ִנְכָנִסין ְלִלש  ּלַ ֶּ י ָאבֹות ש  ּתֵ ל ּכֲֹהֵני ּבָ ין? ּכָ ין אֹוָתן. ְוֵכיַצד ָהיּו עֹוש ִ ש ִ

ֻמּנֶּ  ה, ְוַהּמְ ֻהּנָ ִבְגֵדי ּכְ ין ּבְ ִ ש  ַחר ְוֵהן ְמֻלּבָ ַ ּ ה ַעּמּוד ַהש  ֲעלֶּ ּיַ ֶּ ִזית ַאַחר ש  ןַהּגָ הֶּ ָיסֹות ִעּמָ ַעל ַהּפְ ֶּ ים ְויֹוְצִאין ָלֲעבֹוָד .. .ה ש  ִ ה ֲאָנש 
ָאר ַהּכֲֹהִנים  ְ עֹוְבִדין. ּוש  ֶּ ְכָנסַ  -ש  א ַהּמִ ּלָ ן אֶּ יִחין ֲעֵליהֶּ , ְולֹא ָהיּו ַמּנִ ש  ְגֵדי ַהּקֹדֶּ ת ּבִ יִטין אֹוָתם אֶּ ִ ִנין, ּוַמְפש  ִים מֹוְסִרין אֹוָתן ַלַחּזָ

ת ַהּמִ  ִטין אֶּ ְ ְגֵדי חֹל, ְוחֹוְזִרין ּופֹוש  ין ּבִ ִ ּלֹוְבש  ֶּ ְלַבד, ַעד ש  ִלים ַלַחּלֹונֹות.ּבִ ת ַהּכֵ ִנין אֶּ , ּוַמֲחִזיִרין ַהַחּזָ ש  ּקֹדֶּ ּלַ ֶּ  20"ְכָנַסִים ש 
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