
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 הן הגדולופורים של הכיסדר עבודת יום הכ
 

 אמקדש ידיו ורגליו. הכוהן הגדול קידוש
 

 בפושט את בגדי הזהב.הכוהן הגדול  פשיטת הבגדים
 

 גטובל.הכוהן הגדול  טבילה
 

 דלובש בגדי לבן.הכוהן הגדול  לבישת הבגדים
 

 המקדש ידיו ורגליו.הכוהן הגדול  קידוש
 

הכוהן מגיע אל הפר, הפר עומד בצפון העזרה בין האולם למזבח, ראשו לדרום ופניו למערב, כוהן הגדול ה וידויוהכנה ל
 ועומד במזרח ופניו למערב.הגדול 

 
 זסומך את שתי ידיו על ראש הפר בין שני קרניו ומתודה.הכוהן הגדול  וידוי

 
השם כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאתי "אנא השם חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך אני וביתי, אנא  וידויונוסח ה

ושפשעתי לפניך אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדך. "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל  ושעויתי
 חחטאתיכם לפני ה' תטהרו".

 
רעים הן גדול בקדושה ובטהרה, כווהנים והעם העומדים בעזרה שומעים השם המפורש יוצא מפי כוכשהכ הנים והעםוהכ

 טומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
 

מאריך בנעימה עד שיהיו גומרים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואז אומר להם הכוהן הגדול  וידויוסיום ה
 יתטהרו.

 
 יאוראש בית אב  לשמאלו. הולך למזרח העזרה, לצפון המזבח, הסגן עומד לימינוהכוהן הגדול  הכנה לגורל

 
 יבשני השעירים עומדים לפניו, אחד מימינו ואחד משמאלו, פניהם למערב ואחוריהם למזרח. השעירים

 
ליד השעירים מונחת הקלפי שהיא תיבה מעץ וגודלה כגודלם של שתי ידים, בתוכה שני גורלות אחד כתוב  הקלפי

 יגריכים להיות שווים במראה. עליו לשם ואחד כתוב עליו לעזאזל, שני הגורלות צ
 

 מעלה בשתי ידיו את שני הגורלות, אחד בימין ואחד בשמאל, פותח את ידיו ורואה מה עלה בכלהכוהן הגדול   ההגרלה
 ידיד.

 
הן גדול הגבה ימינך, ואם עלה ביד שמאל,     ואם הגורל שכתוב עליו לשם עלה בימינו, הסגן אומר לו אישי כ הגבהת היד

 טוהן גדול הגבה שמאלך.ואומר לו אישי כ ראש בית אב
 

נותן את הגורלות על שני השעירים, ימין על ימין ושמאל על שמאל, וכשהוא נותן את הגורל על הכוהן הגדול  נתינת הגורלות
 טזשעיר החטאת הוא אומר להשם חטאת.

                                                 
א
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ב. 

ב
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ב. 

ג
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ב. 
ד
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ב. 
ה
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ב. 

ו
 יום הכיפורים פ"ד ה"א.רמב"ם עבודת  
ז
 יד.-רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א, מעשה הקורבנות פ"ג ה"יג 
ח
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 
ט
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ז. 

י
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ז. 

יא
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ב. 

יב
  ם פ"ג ה"ב.רמב"ם עבודת יום הכיפורי 

יג
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"א. 
יד
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ג. 
טו
 רמב"ם עבדת יום הכיפורים פ"ג ה"ג. 
טז
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ג, פ"ב ה"ו. 
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 לע"נ
 ז"ל בן יהודה הי"ושלמה 

 ז"ל בן יהודה הי"ו ישי
 ז"ל בן שלום הי"ו אחיה

 ז"ל בן ברוך הי"ו איתן יצחק
 בת מטילדה הי"ו ז"ל צופיה

 



 
שהוא אומר לה' חטאת, הן גדול כוהנים והעם העומדים בעזרה שומעים את השם המפורש יוצא מפי כוכשהכ הנים והעםוהכ

 יזכורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
 

גרם( בראש השעיר המשתלח, ומעמידו כנגד  63קושר צמר צבוע אדום שמשקלו שני סלעים )הכוהן הגדול  קשירת הצמר
 חיפתח שער המזרח, ולשעיר השני העומד לשחיטה הוא קושר את הצמר בצוארו.

 
ז(, הוא סומך את שתי ידיו על -חוזר אל הפר שעליו הוא  התודה בפעם הראשונה )עין סעיפים והכוהן הגדול  וידוי

 יטהפר ומתודה.
 

אנא ה' חטאתי עויתי פשעתי לפניך אני וביתי ובני אהרון עם קדושיך, אנא ה' כפר נא לחטאים ולעונות  וידויונוסח ה
ני וביתי ובני אהרון עם קדושך, ככתוב בתורת משה עבדך "כי ולפשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך א

 כביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו".
 

מאריך בנעימה עד שיהיו גומרים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואז אומר להם הכוהן הגדול  ידויוסיום הו
 כאתטהרו.

 
 כבשוחט את פר החטאת.הכוהן הגדול  שחיטה

 
 כגמקבל בכלי את דם הפר.הכוהן הגדול  בלהק
 

הן עומד על השורה הרביעית ונותן את הכלי שבו הדם לכהן שינער אותו כדי שהדם לא יקרש, הכהכוהן הגדול  ניעור הכלי
 כדשל רצפת העזרה כשיוצאים מההיכל לעזרה.

 
והוא חותה  סמ"ק( 2,6,1עולה לראש המזבח עם מחתה מזהב המכילה שלושה קבין )קב = הכוהן הגדול  חיתוי הגחלים

 כהמהגחלים הבוערות שבאמצע האש מהמערכה הסמוכה למערב.
 

יורד מהמזבח ומניח את המחתה על השורה הרביעית של רצפת העזרה כשיוצאים מההיכל הכוהן הגדול  הנחת המחתה
 כולעזרה.

 
 כזכף ריקה מזהב וכלי מלא קטורת דקה מן הדקה. כוהן הגדוללמוציאים  קטורת

 
הן ומלא חופניו קטורת, חופניו צריכות להיות לא מחוקות ולא גדושות, כל כ חופן מכלי הקטורתהכוהן הגדול  חפינה

 כחחופן לפי גודל ידיו.
 

 כטמעביר את הקטורת שבחופניו לכף הזהב.הכוהן הגדול  נתינה לכף
 

נוטל את המחתה עם הגחלים בימינו ואת הכף בשמאלו, ומהלך בין המזבח למנורה, עד שהוא הכוהן הגדול  הולכה
 לת המבדילות בין הקודש לבין קודש הקודשים.מגיע לבין שתי הפרוכו

 
 נכנס לבין שתי הפרוכות מצד דרום, הוא מהלך בין שתי הפרוכות עד שהוא מגיע לצפון ומשםהכוהן הגדול  כניסה לקודש 

 לאכנס לקודש הקודשים.נ הוא             הקודשים 
 

 לבפונה לכוון דרום עד שהוא מגיע לארון.הכוהן הגדול  הגעה לארון
 

 לגאת המחתה בין שני  בדי הארון, וכשאין ארון מניחים את המחתה על אבן השתיה.מניח הכוהן הגדול  הנחת המחתה
 

אוחז את שפת הכף בראשי אצבעותיו או בשיניו, ומערה את הקטורת בגודלו לתוך חופניו עד הכוהן הגדול  עירוי הקטורת
 לדתה בהתחלה.ישמחזירה למלוא חופניו כפי שהי

 
 להחלים בערמה, רחוק ממנו לצד מערב.שם את הקטורת על גבי הגהכוהן הגדול  הנחת הקטורת 

                                                 
יז
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ז. 
יח
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ד, פ"ד ה"א. 
יט
 ב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ו, פ"ד ה"א.רמ 

כ
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ו, פ"ד ה"א. 

כא
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ז. 

כב
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 

כג
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 
כד
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 
כה
 פורים פ"ד ה"ארמב"ם עבודת יום הכי 

כו
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 
כז

 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 
כח
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 
כט
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 

ל
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 

לא
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 

לב
 יפורים פ"ד ה"א.רמב"ם עבודת יום הכ 

לג
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 
לד
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 



 
 לוממתין בקודש הקודשים עד שמלא הבית עשן.הכוהן הגדול  המתנה

 
 לזהולך אחורנית לאט לאט כשפניו אל הקודש ואחוריו להיכל עד שהוא יוצא מחוץ לפרוכת.הכוהן הגדול  יציאה

 
שחונה תהיה גשומה, יתה שנה זו ימתפלל בהיכל תפילה קצרה: יהי רצון מלפניך ה' אלקי שאם ההכוהן הגדול  תפילה

 לחולא יסור שבט מיהודה, ולא יהיו עמך בית ישראל צריכים לפרנסה ואל תכנס לפניך תפילה עוברי דרכים.
 

הן שהחזיק בכלי וניערו כדי שלא יקרש )עיין אות כד(, נכנס לקודש ולוקח את דם הפר מהכהכוהן הגדול  דם הפר
 לטהקטרת הקטורת. הקודשים כדרך שנכנס עם הקטורת, ועומד במקום שעמד בזמן

 
, אחת למעלה ושבע מזה באצבעו הימנית שמונה הזיות בין בדי הארון, בטפח שמול הכפורתהכוהן הגדול  ההזא

טובל את אצבעו בדם. כשהוא מזה למעלה הוא מצדד את גב ידו למטה הכוהן הגדול ה למטה, על כל הזא
מטה, ומכוון שטיפות הדם ומזה כלפי מעלה, וכשהוא מזה למטה הוא מצדד את כף ידו למעלה ומזה כלפי 

 מיפלו על הרצפה כשורה, זו תחת זו
 

הן מונה: אחת, אחת ואחת, אחת ושתים, אחת ושלש, אחת וארבע אחת וחמש, אחת ושש, ות הדם הכאבזמן הז ןימני
 מאאחת ושבע. 

 
 מביוצא מקודש הקודשים ומניח את המזרק על כן הזהב שבהיכל.הכוהן הגדול  יציאה

 
מההיכל ועומד בין האולם והמזבח, מביאים לו את השעיר שעלה עליו הגורל לה' לקרן יוצא הכוהן הגדול  שחיטת השעיר

 מגשוחט אותו ומקבל את דמו במזרק.הכוהן הגדול צפונית מערבית, 
 

 מדנכנס לקודש הקודשים ונעמד כנגד מקום בין הבדים.הכוהן הגדול  הכנסת הדם
 

מול הכפורת, אחת למעלה ושבע ות בין בדי הארון, בטפח שמזה באצבעו הימנית שמונה הזאהכוהן הגדול  האהז
 מהלמטה כמו שהיזה מדם הפר, עיין באות מ.

 
מונה: אחת, אחת ואחת, אחת ושתים, אחת ושלש, אחת וארבע, אחת וחמש, הכוהן הגדול ת הדם אבזמן הז ןימני

 מואחת ושש, אחת ושבע.
 

 מזיוצא מקודש הקודשים ומניח את המזרק על כן הזהב השני שבהיכל.הכוהן הגדול  יציאה
 

 מחנוטל את דם הפר מעל הכן ומזה ממנו כנגד הפרוכת שמול הארון מבחוץ.הכוהן הגדול  דם הפר
 

ות אחת למעלה ושבע למטה. כשהוא מזה למעלה הוא מצדד מזה באצבעו הימנית שמונה הזאהכוהן הגדול  ההזא
את גב ידו למטה ומזה כלפי מעלה, וכשהוא מזה למטה הוא מצדד את כף ידו למעלה ומזה כלפי מטה, ומכוון 

 מטיפות הדם יפלו על הרצפה כשורה, זו תחת זו. שט
 

מונה: אחת, אחת ואחת, אחת ושתים, אחת ושלש, אחת וארבע, אחת וחמש, הכוהן הגדול ת הדם בזמן הזא מנין
 נאחת ושש, אחת ושבע.

 
 נאמניח את דם הפר.הכוהן הגדול  הנחה

 
 בננוטל את דם השעיר ומזה ממנו כנגד הפרוכת שמול הארון מבחוץ.הכוהן הגדול  דם השעיר

 
מזה באצבעו הימנית שמונה הזיות אחת למעלה ושבע למטה, כמו שהיזה מדם הפר, עיין באות הכוהן הגדול  ההזא

 נגמט.
 

                                                                                                                                                                  
לה
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 

לו
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 
לז
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 
לח
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"א. 
לט
 הכיפורים פ"ד ה"א. רמב"ם עבודת יום 

מ
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ה פ"ד ה"ב. 

מא
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ה. 

מב
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. 

מג
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. 
מד
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. 
מה
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ה, פ"ד ה"ב. 

מו
 עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ה. םרמב" 
מז
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. 
מח
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ה, פ"ד ה"ב. 
מט
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ה, פ"ד ה"ב. 

נ
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ה, פ"ד ה"ב. 

נא
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. 

נב
 ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב.רמב" 

נג
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ה, פ"ד ה"ב. 



מונה: אחת, אחת ואחת, אחת ושתים, אחת ושלש, אחת וארבע, אחת וחמש, הכוהן הגדול ת הדם בזמן הזא ןימני
 נדאחת ושש, אחת ושבע.

 
 נהזיר את הדם המעורב חזרה למזרק שבו היה דם הפר.מערה את דם הפר לתוך דם השעיר, ומחהכוהן הגדול  עירוי

 
 נונעמד לפני מזבח הקטורת, בין המנורה למזבח.הכוהן הגדול  הןועמידת הכ

 
מזה מדם התערובת על המזבח. הכהן עומד במקומו ומזה על הקרנות מבחוץ, הכהן מתחיל מקרן הכוהן הגדול  ההזא

חית, על כל הקרנות הוא נותן את הדם מלמטה מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית, דרומית מזר
 נזלמעלה חוץ מהקרן האחרונה שנותן את הדם מלמעלה למטה.

 
חותה גחלים ואפר מעל המזבח עד שהוא מגלה את זהב המזבח באמצעו, ומזה שבע פעמים  הכוהן הגדול  ההזא

 נחבמקום זה.
 

 נטני.שופך את שירי הדם על היסוד המערבי של המזבח החיצוהכוהן הגדול  םרי הדישי
 

 סמגיע אל השעיר המשתלח, סומך שתי ידיו עליו ומתודה.הכוהן הגדול  שעיר המשתלח
 
אנא השם חטאו ועוו ופשעו לפניך עמך בית ישראל, אנא השם כפר נא לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאו  וידויוה

מכל  ושעוו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם
 סאחטאתיכם לפני ה' תטהרו".

 
הנים והעם העומדים בעזרה שומעים את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה, כורעים וכשהכ הנים ועםוהכ

 סבומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
 

רוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואז אומר להם מאריך בנעימה עד שיהיו גומרים להגיד בהכוהן הגדול  וידויוסיום ה
 סגתטהרו.

 
הנים ומוסר את השעיר למי שהוכן להוליכו למדבר, הכל כשרים להוליך את השעיר אלא שהכהכוהן הגדול  מסירת השעיר

הן יקח את השעיר, גם אם נטמא המשלח הרי הוא נכנס למקדש בטומאה ולקח את והגדולים הנהיגו שרק כ
חולה, הרי משלחים את השעיר ביד אחר, אם השעיר נהיה חולה ואינו יכול ללכת,  השעיר. אם המשלח נהיה
 סדהמשלח מרכיבו על כתפו.

 
יש עשר סוכות מירושלים ועד הצוק שממנו נדחף השעיר, המרחק בין סוכה לסוכה מיל, ומרחק הסוכה  הסוכות

ים למשלח אוכל ומים, ומלווים האחרונה מהצוק שני מיל. בכל סוכה שובתים מערב יום כיפור אנשים שמציע
 סהאותו עד הסוכה הבאה. אנשי הסוכה האחרונה מלווים את המשלח רק מיל אחד.

 
הן המשלח מגיע לצוק הוא מחלק את הצמר הצבוע אדום שבקרניו של השעיר לשתים, חצי הוא קושר וכשהכ לשון הזהורית

 סובסלע וחצי הוא קושר בין קרניו.
 

 סזהן וממיתו.והשעיר לאחוריו והוא מתגלגל ויורד ומת. אם השעיר לא מת יורד אחריו הכ הן דוחף אתוהכ דחיפת השעיר
 

 סחהמשלח חוזר לסוכה האחרונה והוא נשאר שם עד מוצאי יום כיפור. חזרת המשלח
 

שלח את השעיר למדבר הוא חוזר אל הפר והשעיר שהזה מדמם, מוציא את האמורים הכוהן הגדול שאחרי  ניתוח
 סטונותן אותם במגיס ומחתך את שאר הבשר לחתיכות גדולות המעורות זו בזו כמין קליעה ואינו מפרקן.

 
 עותם בעורם.שולח את האברים ביד אחרים כדי להוציאם לבית השרפה ושם מנתחים אהכוהן הגדול  בית השרפה

 
שהשעיר הגיע למדבר, ההודעה עוברת על ידי שליחים שעומדים בדרכו של משלח כוהן הגדול למודיעים  הגעת השעיר

השעיר במרחק זה מזה, וכשמגיע השעיר למדבר מניף האחרון הקרוב למדבר  סודר וזה שלפניו רואה ומניף 
 עאגם הוא סודר עד שהסימן מגיע לירושלים.

                                                 
נד
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ה. 
 עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. רמב"םנה
נו
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. 
נז
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב, מעשה הקורבנות פ"ה ה"יד. 
נח
 עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב.רמב"ם  
נט
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. 

ס
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. 

סא
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. 

סב
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ז. 

סג
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ב ה"ז. 
סד
 כא.-רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ז, פ"ה יט 
סה
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ז. 

סו
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ז. 
סז
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ז, פ"ה ה"כב. 
סח
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ז. 
סט
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ז. 

ע
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ז. 



 
שהשעיר הגיע למדבר הוא יוצא לעזרת נשים לקרא בתורה, קריאה זו אינה עבודה כוהן הגדול לעים כשמודי קריאה בתורה

רוצה הוא יכול לקרוא כשהוא לבוש בגדי חול לבנים משלו, ואם רצה לקרוא בבגדי לבן הכוהן הגדול ולכן אם 
 עבקורא.

 
ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, יושב בעזרת נשים וכל העם עומדים לפניו, חזן הכנסת נוטל את ההכוהן הגדול  הבאת ספר תורה

 עגראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכה"ג.
 

עומד ומקבל את ספר התורה, מברך ברכת התורה וקורא בעמידה בפרשת אחרי מות )ויקרא טז( הכוהן הגדול  סדר הקריאה
וב, לב(, גולל את ספר התורה ומניחו בחיקו, ואומר יותר ממה שקראתי לפניכם כת-"אך  בעשור" )כג כו

 עדבעל פה.הכוהן הגדול יא(( קורא -ופרשת "בעשור" )במדבר כט ז
 

מברך את הברכה שלאחר קריאת התורה ומוסיף שבע ברכות: א( רצה ב( מודים ג(סלח לנו אבינו וחותם בה  ברכות 
מלך מוחל וסולח לעוונותינו ד( על המקדש שיעמוד ותשרה בו שכינה, וחותם שוכן בציון ה( על ישראל 

הנים, שירצה ה' את עבודתם ות עמו ישראל ולא יסור מהם מלך, וחותם הבוחר בישראל ו( על הכשיושיע ה' א
הנים  ז( תפילה, תחינה, רננה ובקשה, וחותם הושע ה' את עמך ישראל שעמך וומעשיהם, וחותם מקדש הכ

 עהישראל צרכים להוושע, ברוך שומע תפילה.
 

 עון, טובל, לובש בגדי זהב ומקדש ידיו ורגליו.מקדש ידיו ורגליו, פושט בגדי לבהכוהן הגדול  בגדי זהב
 

 עזשוחט בצפון המזבח את שעיר החטאת של מוסף היום.הכוהן הגדול  שחיטת השעיר
 

 עחמקבל את הדם בכלי שרת בצפון המזבח.הכוהן הגדול  קבלת הדם
 

ית בדם, נוטל את הדם, עולה דרך הכבש לסובב ומגיע לקרן דרומית מזרחית, טובל אצבעו הימנהכוהן הגדול     זריקת הדם
 עטומחטא ויורד על חודה של קרן עד שיכלה הדם שבאצבעו, אחרי כן נותן מתנות דם בשאר קרנות המזבח.

 
 פשופך על היסוד הדרומי של המזבח.הכוהן הגדול את שירי הדם  ירי הדםיש
 

מוציא את האמורים ונותן אותם בכלי, מולח אותם, מעלה אותם הכוהן הגדול הנים מפשיטים את השעיר, והכ הקטרה
 פאמזבח ומקטירם.על ה

 
 פבשוחט את אילו בצפון המזבח.הכוהן הגדול  שחיטת האיל

 
  פגמקבל את דמו בכלי שרת בצפון המזבח.הכוהן הגדול  קבלת הדם

 
זורק את הדם על המזבח בשתי מתנות שהן ארבע, על קרן מזרחית צפונית ועל קרן מזרחית הכוהן הגדול  זריקת הדם

 פדדרומית.
 

 פהוד הדרומי.שופך את שירי הדם על היסהכוהן הגדול  שירים
 

 פומפשיטים את האיל ומנתחים אותו. תוחיהפשט ונ
 

הן וים, כיהן שני את שתי הידוהן ראשון מוליך את הראש והרגל, כוהנים מוליכים את האיל למזבח. כוהכ הולכה
הנים שישי והן חמישי את שתי הדפנות, כוהן רביעי את החזה והגרה, כושלישי את העוקץ ורגל שמאל, כ

הנים עשירי ואחד עשר וכהנים שמיני ותשיעי נושאים את הסולת ווים, כיאת הקרב ושביעי נושאים ביחד
 פזנושאים את היין.

 
 פחמוליכים את האברים לכבש ומולחים אותם שם. מליחה

 
 פטוהוא זורק אותם על המערכה הגדולה.כוהן הגדול למוסרים את האברים  הקטרה

                                                                                                                                                                  
עא
 יפורים פ"ג ה"ז.רמב"ם עבודת יום הכ 

עב
 ט.-רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"ח 

עג
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"י. 
עד
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"י. 
עה
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"יא. 

עו
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. 
עז
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. 
עח
 קורבנות פ"ה ה"ב.רמב"ם מעשה ה 
עט
 י.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ז 

פ
 רמב"ם מעשה הקגורבנות פ"ה ה"י. 

פא
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ז ה"א. 

פב
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב, מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב. 

פג
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב. 
פד
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. 
פה
 רבנות פ"ה ה"ו.רמב"ם מעשה הקו 

פו
 רמב"ם מעשה הקורב נות פ"ו ה"א. 
פז
 יז.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"י 
פח
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד. 



 
 צשוחט את איל העם בצפון המזבח.הכוהן הגדול  איל העם

 
 צאמקבל את דמו בכלי שרת בצפון המזבח.הכוהן הגדול  קבלת הדם

 
זורק את הדם על המזבח בשתי מתנות שהן ארבע, על קרן מזרחית צפונית ועל קרן מזרחית הכוהן הגדול  זריקת הדם

 צבדרומית.
 

 צגשופך את שירי הדם על היסוד הדרומי.הכוהן הגדול  שירים
 

 צדמפשיטים את האיל ומנתחים אותו. תוחיהפשט ונ
 

הן ום, כיהן שני את שתי הידיוהן ראשון מוליך את הראש והרגל, כוליכים את האיל למזבח, כהנים מווהכ הולכה
הנים שישי והן חמישי את שתי הדפנות, כוהן רביעי את החזה והגרה, כושלישי את העוקץ ורגל שמאל, כ

הנים עשירי ואחד עשר והנים שמיני ותשיעי נושאים את הסולת וכוים, כיושביעי נושאים ביחד את הקרב
 צהים את היין.נושא

 
 צומוליכים את האברים לכבש ומולחים אותם שם. מליחה

 
 צזוהוא זורק אותם על המערכה הגדולה.כוהן הגדול למוסרים את האברים  הקטרה

 
 צחהנים.והנים נעמדים על מעלות האולם ומברכים ברכת כוהכ הניםוברכת כ

 
בולל את הסולת והשמן הכוהן הגדול מן. שני עשרונים סולת ושלישית ההין שכוהן הגדול ללכל איל מביאים  מנחת האילים

 צטונותן עליהם מלח ומקטירם על גבי המזבח.
 

 קמולח את אימורי הפר הנשרף ומקטירם  על גבי המזבח.הכוהן הגדול  הקטרה
 

 קאמולח את אימורי השעיר הנשרף ומקטירם  על גבי המזבח.הכוהן הגדול  הקטרה
 

בקרן מערבית דרומית של המזבח ומנסך  עומדהכוהן הגדול שלישית ההין יין, כוהן הגדול ללכל איל מביאים  נסכי היין
 קבאת היין לספל שבמזבח.

 
 

 
 

                                                                                                                                                                  
פט
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד. 

צ
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב, מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב. 
צא

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ב. 
צב

 בנות פ"ה ה"ו.רמב"ם מעשה הקור 
צג

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ה ה"ו. 
צד

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"א. 
צה
 יז.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"י 

צו
 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד. 
צז

 רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ו ה"ד. 
צח
 רמב"ם תמידין ומוספין פ"ו ה"ה. 
צט

 ד.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"א 
ק
 ת יום הכיפורים פ"ד ה"ב.רמב"ם עבוד 

קא
 ד, תמידין ומוספין פ"ו ה"ו.-רמב"ם מעשה הקורבנות פ"ב ה"א 

קב
 רמב"ם עבודת יום הכיפורים פ"ד ה"ב. 


