
   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 
 ההגרלה –הפיס 

 
משכימים לפני עלות  ,ל תרומת הדשןעהנים שרוצים להשתתף בהגרלה והכא השכמה

 לפני שבא הממונה על ההגרלות., השחר, טובלים ולובשים בגדי כהונה
 

 בגדי כהונה הם בגדי כהונה רגילים, הן להרמת הדשןובגדי כהונה שלובש הכב בגדי
 .יליםכהונה רגצריכים להיות פשוטים מבגדי שלובש הכוהן להוצאת הדשן   הרמת הדשן

 
הם מחכים לבואו של  ,הנים הכינו עצמם בטבילה ולבישת בגדיםואחרי שהכג הממונה

 הממונה על ההגרלות, הממונה מגיע זמן מועט לפני עלות השחר.
 

 ההגרלות, הוא דופק על שערי בית  סמוך לעלות השחר מגיע הממונה עלד הגעת
להם: כל מי שטבל יבא להשתתף הנים פותחים לו, והוא אומר והכ המוקד,  הממונה

  בהגרלה.
 

 בקודש. בחציו הבנוי ,ההגרלה נעשית בבית המוקדה מקום
   ההגרלה

 
הכוהנים עומדים בעיגול, הממונה נוטל את המצנפת מראשו של אחד מהם ו ההגרלה

וממנו מתחילים את הספירה. הממונה אומר להם להצביע, והוא חושב על מספר, 
 הוא הזוכה.מי שהמספר הסתיים בו 

 
ין, אם הוא חולה וקשה לו להרים אצבע אחת, יכל כוהן מרים אצבע אחת למנז כיצד מונים

הוא יכול להרים שתי אצבעות, אבל מונים לו רק אצבע אחת. אין מרימים את 
 האגודל, כוהן שהרים את האגודל אינו נמנה ולוקה על כך.

                                                 
 א, ליקוטי הלכות תמיד פ"א, תורת הקודשים ס"ק ח.ה" ותמיד כו., רמב"ם תמידין ומוספין פ" א
ליקוטי הלכות תמיד פ"א, תורת הקודשים ס"ק ע, לדעת הרמב"ם בתמידין ומוספין פ"ב ה"י גם בגדי הרמת יומא כג:,  ב

 הדשן הם בגדים פחותים, כסף משנה שם.
תורת הקודשים ס"ק  תמידין ומוספין פ"ו ה"א, ליקוטי הלכות תמיד פ"א, ,רמב"ם בית הבחירה פ"ח הי"א תמיד כו., ג

 ח.
ליקוטי הלכות תמיד פ"א, תורת הקודשים שם תמיד כו., רמב"ם בית הבחירה פ"ח הי"א, תמידין ומוספין פ"ו ה"א,  ד

 .עיין במקורות לסעיף ה ס"ק ח,
בית הבחירה פ"ח הי"א, תמידין ומוספין  תורת קודשים סק"י, לדעת הרמב"ם פ"א,קוטי הלכות תמיד ילתמיד כח.,  ה

 קודם בודקים את העזרה ואח"כ עושים את ההגרלה בלשכת הגזית. פ"ד ה"א,
עין משפט  ,ס"ק יתורת הקודשים ליקוטי הלכות תמיד פ"א, ד, -כה., רמב"ם תמידין ומוספין פ"ד ה"א, ג ,יומא כב. ו

 .ס"ק ר
שים תורת הקוד, ליקוטי הלכות תמיד פ"א, , עיין בלחם משנה שםה"ג., רמב"ם תמידין ומוספין פ"ד גיומא כב., כ ז

 .ס"ק י, עין משפט ס"ק ר

  הלכות המקדש
 על פי פסקי ה"חפץ חיים" 

 

 
 שיעורי הרב יהודה קרויזר שליט"א 

 בהוצאת ישיבת "הרעיון היהודי"
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