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מתי תורמי את הדש  ,ומדוע?
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מתי תורמי את הדש ?
בזמ #קריאת הגבר או בסמו לו
מחצות
מאשמורה הראשונה
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ומדוע?
דאי #זמ #מסוי לתרומת הדש#
4
משו חולשת כה #גדול
5
משו שרבי הקרבנות ברגל
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מני שחצות עושה עיכול?6
לרב
לר' יוחנ

מני שחצות עושה עיכול?
הוא מדאורייתא מסתירת הפסוקי
8
מדכתיב " ַעד ַהֶֹ +קר"  .לומר ת #בוקר לבקרו של לילה
7

 1תרומת הדש #הוא לחתות במחתה מהדש #שעל המזבח ולהניחו במזרח לכבש .התוס' )בד"ה
אהיכא( פירשו ,שבהו"א סברה הגמ' שאת תרומת הדש #אפשר לעשותה רק סמו לבוקר מגזה"כ,
וכא #מיירי במה שמרי גחלי ונותנ על התפוח.
 2בי #לפניו ובי #לאחריו ,וזמ #קריאת הגבר הוא מעט לפני עלות השחר) ,כ #הוא לשיטת רש"י
ולתוס' ,ולרמב" שיטה אחרת(.
 3כמו שמוכח מדברי ר' יוחנ #להל ,#ולכ #קבעו חכמי בכל יו את הזמ #המתאי לו.
 4דכיו #שכל עבודות היו מוטלות עליו ,רוצי אנו שינוח בי #עבודה לעבודה ,לכ מקדימי את
עבודת תרומת הדש #כדי שינוח אחריה .אכ #לקמ) #בעמוד ב' בד"ה משו( הביאו תוס' בש
ריב"א דלא גרסינ #כה"ג ,אלא חולשא של הכה #התור.
 5פי' ,כיו #שקרבי כל כ הרבה קרבנות ברגל הרי שיש הרבה דש #על המזבח ,ומיד אחר תרומת
הדש #צרי לאסו את כל הדש #ולהשי אותו בתפוח שבאמצע המזבח ,וכ #צרי לסדר את עצי
המערכה ,וכדי שיספיקו לעשות עבודות אלו קוד תחילת היו ושיוכלו להקריב את התמיד מיד
בתחילת היו . ,ומשו שהעזרה מלאה כבר בישראל שרוצי להקריב את קרבנותיה ,לכ#
הקדימו את עבודת תרומת הדש #כבר באשמורה הראשונה.
 6פי' ,ולכ הדי #הוא ,שאברי שפקעו מעל המזבח אחר חצות אי #צרי להחזיר ואי #מועלי
בה ,כי כבר נעשית מצות #ברגע שעבר עליה חצות.
 7נאמרו בזה שני פסוקי שלכאורה הסותרי זה את זה ,כתוב אחד אומר גבי הקטרה )ויקרא
67קד  . "5+והיינו שכל
מ5ק ָדה ַעל ַה ְִ :ז ֵַ +ח ָ=ל ַה ַ<יְ ָלה ַעד ַהֶֹ +קר וְ ֵא; ַה ְִ :ז ֵַ +ח ַ
ו:ב( " ִהוא ָהע ָֹלה ַעל ְ
ֹאכל ָה ֵא; ֶאת
הלילה ראוי להקטרה .ופסוק שני גבי הרמה אומר )ש:ג( "וְ ֵה ִרי ֶאת ַה ֶ? ֶ;ֲ #א ֶ;ר ַ 7
ָהע ָֹלה ַעל ַה ְִ :ז ֵַ +ח"  .והיינו על מה שאמר כל הלילה בפסוק הקוד אומר הפסוק הזה שיעשה
הרמה .אלא על כרח שיש ל לחלק את הלילה .אלא שהקשה רב כהנא על רב ,דא מה"ת זמ#
תרומת הדש #דוקא בחצות ,אי תורמי בכל יו בזמ #קריאת הגבר וברגלי באשמורה
הראשונה.
 8פי' ,דתיבות " ַעד ַהֶֹ +קר" לכאורה מיותרות דהרי כבר כתוב כל הלילה ,אלא שבאו לציי #על זמ#
קוד מכל הלילה.

