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 הורדת הדשן
 

ומקדשים  ,הנים לכיורורצים הכ ,רד מהמזבחוהן שתרם את הדשן יואחרי שהכא קידוש
 ידיהם ורגליהם.

 
 ומזלגות ועולים לראש המזבח.הנים יעים ואחרי הקידוש נוטלים הכב היעלי

 
 

מורי יאת אברי העולות וא ,המזבח הנים מזיזים לצידיוהכ, בעזרת המזלגותג בריםיהא סידור
מסדרים אותם על  ,אם הצדדים לא מספיקים .הקורבנות שלא נתאכלו כל הלילה

 הסובב. או על גביהכבש 
 

בעזרת  הם גורפים ,לצדדים את האברים שלא נתאכלו הזיזוהנים ואחרי שהכד התפוח
מה יומעלים אותו על גבי התפוח. התפוח הוא ער דשן מעל המזבח,את ה היעים

 במרכז המזבח. תהנמצא דשןגדולה של 
 

 דשן מהתפוח לתוך כלי גדול הנקרא פסכתר.את ההנים גורפים והכה דישון המזבח
 סמ"ק. 124,416הכלי מכיל 

 
זבח. לפסכתר שתי שרשראות, אחת את הפסכתר המלא בדשן מורידים מהמו הורדת הדשן

אוחז בה אחר הן וואחת שכ ,למטה כדי להוריד את הפסכתרהן מושך בה ושהכ
 .שהפסכתר לא ירד מהר ויתהפךכדי  ,מלמעלה

 
ומוציאים אותו  ,הנים מעבירים את הדשן מתוך הפסכתר לתוך כלים אחריםוהכז הוצאת הדשן

נעשית ללא הגרלה על ידי הוצאת הדשן מחוץ לעיר למקום הנקרא בית הדשן, 
כוהנים שאין בהם מום, הכוהנים שמוציאים את הדשן לובשים בגדי כהונה 

 פחותים מבגדי כהונה רגילים.
 

                                                 
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ב, תורת הקודשים ס"ק א.תמיד כח:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ב ה"יג א
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ב, תורת הקודשים ס"ק א.:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ב ה"יגתמיד כח ב
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ב, תורת הקודשים ס"ק א.תמיד כח:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ב ה"יג ג
 , ליקוטי הלכות תמיד פ"ב, תורת הקודשים ס"ק א.תמיד כח:, רמב"ם תמידין ומוספין פ"ב ה"יג ד
 , ליקוטי הלכות תורת הקודשים ס"ק א.פ"ב ה"יג תמידין ומוספיןרמב"ם  כח:,תמיד  ה
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ב הי"ג, ליקוטי הלכות תורת הקודשים ס"ק א.תמיד כח:,  ו
, ליקוטי הלכות תמיד פ"א, תורת הקודשים ס"ק ע, ליקוטי טו-פ"ב ה"יד תמידין ומוספיןרמב"ם יומא כג:, תמיד כח:,  ז

 תמיד פ"ב, תורת הקודשים ס"ק ב. הלכות

 על פי פסקי ה"חפץ חיים"

  שיעורי הרב יהודה קרויזר שליט"א
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 לע"נ
 שלמה וישי קרויזר ז"ל



בנחת במקום אחד, במקום שאין מנשבות בו בבית הדשן מניחים את הדשן ח בית הדשן
 רוחות חזקות ובעלי חיים לא מסתובבים שם.

 
 מפני שהוא נוי למזבח, ,מהמזבח ים את הדשןשת הרגלים לא מורידובשלט שלושת
 שיראה שהקריבו עליו הרבה קורבנות.  הרגלים

  
 

                                                 
 פסחים כו., רמב"ם תמידין ומוספין פ"ב הט"ו, ליקוטי הלכות תמיד פ"א, תורת הקודשים ס"ק פ. ח
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ב הי"ג, ליקוטי הלכות תמיד פ"ב, תורת הקודשים ס"ק א.תמיד כח:,  ט


