בס"ד

יומא כג) :ש (12עד כד) :ש 6מסוף הצרות(
ביאורי מושגים )תקציר מהביאור של דף כא(
תרומת הדשן  -בבוקר כהן עלה לראש המזבח ונטל כמות מהבשר השרוף ,הורידו ושם אותו ממזרח הכבש )בין הכבש לעזרת ישראל(
הוצאת הדשן  -אחת לזמן מסויים )לפי רש"י כשהצטברה כמות גדולה של דשן ולפי הרמב"ם כל יום( היה עולה כהן למזבח לוקח את רובו
המכריע של הדשן ומוציא אותו מחוץ לירושלים.
זריקת הדם של המצורע  -מצורע היה מביא שלושה קרבנות :אשם חטאת ועולה .החטאת והעולה היו קרבים כרגיל .האשם שהובא
יחד עם לוג שמן היה קרב בצורה מיוחדת .אחרי זריקת דם האשם היו נותנים מהדם שנשאר על אוזן המצורע הימנית ,על האגודל
הימני ,ועל בהן הרגל הימנית.
אחר כך לקחו את השמן והזו ממנו לכיוון ההיכל שבע הזאות .אחרי ההזאות היו נותנים את השמן על המצורע )באותם אברים שבהם
נתנו את הדם(
'ולבש ...הכהן מידו בד ומכנסי בד יהיו על בשרו'

ר"ל :צריך ללבוש רק 'מידו בד' )כתונת( ו'מכנסי בד' )מכנסים(

הלכות תרומת הדשן והוצאת הדשן

ר' יוחנן' :מידו בד'  -הכותנת צריכה להיות במידה הנכונה,
'מכנסי בד יהיו על בשרו'  -המכנסים נלבשים ראשונים

בגדי הכהונה
הכמות:
ר"ל 2 :בגדים בלבד) ,מכנסיים וכותנת(
ר' יוחנן :כל  4הבגדים,
טיב הבגדים:
ת"ק שבברייתא :בגדי קודש משומשים,

איזה כהן רשאי לתרום ולהוציא:

תגובת ר"ל :מכך שהתורה לא כתבה כותנת אלא מידו בד
 לומדים גם שצריך במידה המתאימה,מ'על בשרו'  -לומדים שלובשים בתחילה את המכנסיים.

'ולבש בגדים אחרים'

ת"ק' :אחרים'  -בגדי קודש משומשים) ,העבד משתמש בבגדים שונים
לבישול ולהגשה לאדון(
ר"א' :אחרים'  -כהנים פסולים )זוהי אינה עבודה ולכן גם כהן פסול כשר(

הוצאת הדשן:
ת"ק :רק כהן כשר,
ר"א :גם כהן פסול,
תרומת הדשן:
ר' יוחנן :כולם מצריכים כהן כשר
ר"ל :ת"ק :רק כהן כשר,
ר"א :גם כהן פסול,

ר"ל ור' יוחנן נחלקו מה מעמד תרומת הדשן:
ר"ל :אינה עבודה ,לכן מספיקים שני בגדים ולכן כהן פסול כשר,
ר"י :עבודה ,לכן צריך ארבעה בגדים ולכן צריך דוקא כהן כשר.

השיעור המינימלי של תרומת הדשן:
שיעור של קמיצה )קמיצת מנחות(

בתרומת הדשן נאמר 'והרים' וכן בקמיצה נאמר 'והרים'

זר שתרם תרומת הדשן:
רב :עבר על לאו אבל פטור ממיתה,
לוי :חייב מיתה.

עיין בעמוד הבא בהרחבה בעניין המחלוקת
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בס"ד
'...לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת ועבדתם עבודת מתנה ...והזר הקרב יומת'

רב' :ועבדתם'  -עבודה סופית שמסיימת תהליך )'עבודה תמה'(
'עבודת מתנה'  -עבודה שנותנים לה' )ולא תרומת הדשן שמסלקים מלפני ה'(
תגובת לוי :המיעוט של 'עבודת מתנה'  -תקף רק על עבודות שנעשות בהיכל

על אילו עבודות חייב זר מיתה
רב:
 .1זריקה או מיצוי דם,
 .2הקטרה,
 .3ניסוך מים,
 .4ניסוך יין

לוי' :לכל דבר המזבח'  -לרבות גם עבודה שמסלקים לפני ה' )תרומת הדשן(
תגובת רב :מ'לכל דבר המזבח' מרבים זריקות שלא על המזבח
)זריקת מצורע וזריקת הדם של חטאות פנימיות על הפרוכת(
תגובת לוי לתגובת רב :דין זה נלמד מהמילה כל.

לוי:
 .5גם תרומת הדשן,
ר' יוחנן:
 .6גם סידור שני גזרי עצים.

ר' יוחנן :סידור שני גזרי עצים היא מלאכה עצמאית וסופית,
רב ולוי :סידור העצים הינו שלב במערכת הקטרה הכוללת גם הקטרת אברים

אינו חייב על:
סידור המנורה ,נתינת הפתילה ,נתינת שמן -
כיוון שהמלאכה הסופית היא הדלקת הנר
הדלקת הנר -
כיוון שזו אינה עבודה,
סידור מערכה ,סידור שני גזרי עצים,
כיוון שהמלאכה הסופית היא סידור האברים
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