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 תרומת הדשן
 

, ביום כיפור תורמים זמן מועט לפני עלות השחרבכל יום תורמים את הדשן א הזמן
 של הלילה. מהשליש הראשוןוברגלים  ,מחצות הלילה

 
מזהירים אותו שלא ישכח  ,הן שזכה בתרומת הדשן הולך לעבודתוולפני שהכב אזהרה

 .לקדש ידיו ורגליו לפני שהוא נוגע במחתה
 

 יע לכיור.מגהוא הן הולך לבד עד שוהכג הליכה
 

 ידיו ורגליו מהכיור.  הן שבא לעבוד שיקדשועשה על כל כמצות ד מצות
 ולא קידש ידיו ורגליו חייב מיתה בידי שמים ועבודתו פסולה.שעבד  הןוכ  הקידוש

 
הן פותח את הברז, מניח את ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וידו השמאלית והכה כיצד מקדשים

 על גבי רגלו השמאלית. 
הן צריך להתכופף בזמן ולכן הכ ,בעמידה ולא בישיבה להיות קידוש צריךה

 .הקידוש כדי שיוכל להניח את כפות ידיו על כפות רגליו
 

 ואת כף מקום חיבור כף היד עם היד, לפרק, שהואהכהן מקדש את כף ידו עד ו מקום
 .רגלו עד הקרסול  הקידוש

  
 .בקידוש ידים ורגלים ץחוצ ,בטבילה החוצץכל ז חציצה

 
המחתה מונחת  ,הן קידש ידיו ורגליו הוא לוקח את מחתת הכסףואחרי שהכח המחתה

 .במערבו של הכבש ,שבין הכבש למזבח בפינה
 

                                                 
  , ליקוטי הלכות תמיד פ"א, תורת הקודשים ס"ק ט, עין משפט ס"ק כ:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ב ה"יא-יומא כ. א

 ק.
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"א, תורת הקודשים ס"ק ל.פ"ב הי"ב תמידין ומוספיןתמיד כח., רמב"ם  ב
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"א, תורת הקודשים ס"ק ל.פ"ב הי"ב תמידין ומוספיןתמיד כח., רמב"ם  ג
 , ליקוטי הלכות זבחים פ"ב, תורת הקודשים ס"ק ס.ב-ביאת המקדש פ"ה ה"ארמב"ם   ,זבחים יט: ד
 , ליקוטי הלכות זבחים פ"ב, תורת הקודשים ס"ק ע.פ"ה הט"ז ביאת המקדשזבחים יט:, רמב"ם  ה
 זבחים פ"ב, תורת הקודשים ס"ק ע, זבח תודה ד"ה במקדש.חולין קו:, לקוטי הלכות  ו
 , ליקוטי הלכות זבחים פ"ב, תורת הקודשים ס"ק פ.פ"ה הט"ז ביאת המקדשחולין קו:, רמב"ם  ז
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"א, תורת הקודשים ס"ק ל., רמב"ם תמידין ומוספין פ"ב הי"בכח:-כח.תמיד  ח

 ליוןיג
 4מס' 
 

 חפץ חיים""על פי פסקי ה

 

  
 לע"נ

 שלמה וישי קרויזר ז"ל



 ,הוא מפנה את הגחלים לצדדים שםהן עולה עם המחתה לראש המזבח, והכט החיתוי
 וחותה מלא המחתה מהגחלים שנתאכלו מאברי העולה שבמרכז האש.

 הן.וא קומצו של הכולא פחות ממל צריכה להיות כמות הגחלים במחתה
 

 הוא פונה צפת העזרהיהוא מגיע לר כאשר ,עם המחתה הן יורד מהמזבחוהכי ירידה
 והולך למזרחו של הכבש עד למרחק של עשר אמות. ,לצד צפון  מהמזבח

 
 הןוהכ ,ושלשה טפחים ממזרח הכבש ,במרחק של עשר אמות מדרום הכבשיא הנחת

 . מניח את הגחלים בערימה אחת על הריצפה הגחלים 
 

                                                 
ליקוטי ין במל"מ שם שתמה מדוע הרמב"ם השמיט דין זה, יע .,פ"ב הי"ב, יומא כד תמידין ומוספיןתמיד כח:, רמב"ם  ט

 מיד פ"א, תורת הקודשים ס"ק ל, ס.הלכות ת
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"א, תורת הקודשים  ס"ק ל.פ"ב הי"ב תמידין ומוספיןתמיד כח:, רמב"ם  י

 , ליקוטי הלכות תמיד פ"א, תורת הקודשים  ס"ק ל,פ.פ"ב הי"ב תמידין ומוספיןתמיד כח:, רמב"ם  יא


