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תמיד
מוסף

 2כבשים לעולה
 1פר  1איל  7כבשים לעולה

קרבנות
המיוחדים ליום
הכיפורים

חטאת

איל של כה"ג –עולה .פר של כה"ג-חטאת
פנימית .שני שעירי ציבור-אחד חטאת
פנימית והשני לעזאזל

ìæàæòì ãçàå äáø÷äì úåðáø÷ 15 ä"ñ
! millk
,dliah ,dhytd ,milbxe mici yeciw : micbad ztlgd xcq
,dpey`xd mrtn ueg) ,milbxe miici yeciw ,cbad zyial
.(meid seqae

àø÷î
cinzd zcear

ïéôñåîä úãåáò

עבודות המיוחדות ליום הכיפורים
.died my z` t"b xikfn did ieciee lka

בחול = לובש בגדי זהב- טבילה ראשונה
ומקדש ידים ורגלים

ãéîúä úãåáò
dkxrnd l` mipete gafnl miler = oycd znexz
(d`ln dzgn) dzgnd `ln myn migwele ,dlecbd
yakd cily oycd zia l` ekteye ,y` ilgb mr
zevga eze` oiyer eid xetik meia ,gafnd ly
( ע"יxgyd zelra dpyd zeni x`ya ) ,dlild

( כה"ג )מחלוקת ראשוני
,gafndn milgbd z` micixen = zekxrnd xeciq
,zekxrn 'b did mei lka ,miycg mivr migipne
mipey`x 'elgn) ztqep dkxrn did xetik meiae
.(yniy dnl
(dngd up) gxfnd xi`dy xg`l = cinzd zhigy
z` oihgey lkidd zgizta cin ,lkidd z` oigzet
 ע"י כה"ג.cinzd
mipycn cinzd zhigy zrya = iniptd gafnd oeyic
didy zxehwd zxhwdn iniptd gafnd z` (miwpn)
.lenz`d meia da
mcd z` miklen oeyicd xg`l = mcd zwixfe zkled
dlerd zepaxw lkk rax` ody mizy eze` miwxefe

.ע"י כה"ג
z` (miwpn) oiaihn k"g` = dxepnd zahde oeyic
. ע"י כה"ג,zexp yng miwilcne ,dxepnd
dndad z` mihiytn = egezipe oaxwd zhytd
.daxwdl eze` mipikne

,yakd l` mixa`d z` miklen = mixa`d zkled
.yakd ztvx iab lr eze` migipne
qpiha` zia zkyln migwel = zxehwd zxhwd
,milgb migwel diipy dkxrndn gafndne ,zxehw
milgbd z` xftn lecb odkd ,ycwnd zial miqpkp
z` eci jezl el oteg ipy odk ,adfd gafn lr
lr zxehwd z` xftn k"g` ,z`vl xdnne zxehwd
 ע"י.oyr elek `lnzn ycwnd ziay cr milgbd

.כה"ג
mixzepd zexpd ipy z` miaihn = zexpd ipy zahd
.ע"י כה"ג
,mixa`d lk z` mixihwn k"g` = mixa`d zxhwd
yakd b"r mi`vnpd mixa`d lk z` miwxef epiid
. ע"י כה"ג.dlecb dkxrnd jez l`
oaxw `id cinz oaxwde zeid = mikqp zgpn zaxwd
 ע"י.mikqp zgpn dilr xihwdl jixv jkl dler

.כה"ג
xihwdl lecb odkl mei lka deevn = oiziag zaxwd
did dgpnd z` ,oiziag zgpn z`xwpd dgpn
 ע"י,miaxrd oia dzivgne xweaa dzivgn mixihwn

.כה"ג

äìåòä éùáë úòáùå øôä úòë èçåù = ïéôñåî úèéçù
äúà øãñá íéøîåà åðà ïëå àáé÷ò éáø úòã éôì)
äéøçàìå ,íéøåîéàä úà øéè÷îå íãä úà ÷øåæå (úððåë
øéòùå ìéàä úà ïáø÷å ïáø÷ ìëì íéëñð úçðî áéø÷î
. ע"י כה"ג,êùîäá èçåù úàèçä

טבילה שנייה  -בקודש = לובש בגדי לבן
קידוש טבילה וקידוש
כל העבודות ה ע"י כה"ג.
וידוי ראשון על הפר = מתוודה על
הפר ,עליו ועל בני ביתו ,והפר
עומד בין האולם למזבח משוך
לצד צפון.

הטלת הגורלות = הולך לשער ניקנור
ושם מטיל גורלות על שני השעירים כדי לדעת
מי לה' ומי לעזעזל ,ובעת שמכריז על השה שעלה
לה' ,אומר שם הויה.

וידוי שני = חוזר אל הפר שעומד בין האולם למזבח,
ומתוודה עליו ועל אחיו הכהנים.

שחיטת הפר = שוחט את הפר ונותן את הדם לכהן
אחר שימרס את דמו כדי שלא יקרוש הדם עד
שיגמור את הקטרת הקטורת לפני ולפנים.

הקטרת הקטורת = לוקח קטורת מלשכת בית
אש
גחלי
ולוקח
אבטינס,
ליום
המיוחדת
מהמערכה
הכיפורים ,נכנס לקודש הקדשים
ומניח את המחתה עם הגחלים על
רצפת קוה"ק ,וחופן את הקטורת
לתוך ידו ,ואח"כ מפזר על הגחלים
אחד
והיה
הקטורת,
את

מהעבודות קשות שבמקדש .לאחר מכן ,נכנס
הכהן אל ההיכל ,ומתפלל שם )סמוך לפרוכת(
תפילה קצרה

הזיית דם א' = הכהן גדול חוזר אל הכהן הממרס ונוטל
ממנו את הדם ,ונכנס אל קודש הקדשים ומזה
אחת למעלה ושבע למטה ,יוצא ומניח את הדם
בהיכל ע"ג כן זהב.

שחיטת השעיר והזיית הדם = שוחט את השעיר אשר
עלה עליו הגורל לה' ,ונוטל את דמו ונכנס לקודש
הקדשים ומזה את דמו כמו שהזה בפר.

הזיית דם הפר בהיכל = יוצא אל ההיכל ומניח את דם
השעיר ,נוטל את דם הפר והזה לכיון הפרוכת,
ומכוין להזות מול אותו מקום שהזה בקוה"ק ,ומזה
אחת למעלה ושבע למטה.

הזיית דם השעיר בהיכל = מניח את דם הפר ולוקח
את דם השעיר ומזה ממנו בהיכל כמו שהזה עם
דם הפר.

הזיית דמים המעורבבים = מערבב את הדמים ,פונה
אל מזבח הזהב ומזה ד' מתנות בד' פינות המזבח ,
ומפנה את הגחלים לצד ,מזה על גג המזבח שבע
פעמים.
שילוח השעיר לעזעזל = חוזר אל השעיר לעזעל
שעומד בשער ניקנור ,מתוודה על כלל ישראל
ושולח אותו ביד איש עתי.

הכנת האימורים = קורע את הפר והשעיר ששחט,
מוציא את האימורים ומכינם להקטרה ,ושולח את
שאר הבהמה לשריפה ככל חטאות פנימיות.
קריאת התורה = יוצא אל העזרת נשים וקורא בתורה
את פרשת העבודה שבאחרי מות ופרשת אך
בעשור שבאמור ,וקרבנות המוספין שבפנחס היה
קורא בע"פ.

טבילה שלישי  -בקודש = לובש בגדי זהב
קידוש טבילה וקידוש
úàèçä øéòù éøåîéà úà øéè÷îå èçåù = úàèçä úáø÷ä
íåé éàöåîá åìëà øùáä úà ,ïéôñåîä úåðáø÷ ìù
.íéøåôéëä
הקרבת אילו = מקריב את האיל שהביא שהוא ג"כ
עולה ,ומקריב את המנחת נסכים שעמה.

íòä ìéà

= .ïéôñåîä úåðáø÷î àåäù íòä ìéà úà áéø÷î

הקטרת אימורי החטאות פנימיות = מקטיר את
אימורי פר ושעיר שנעשו בפנים.

טבילה רביעי  -בקודש = לובש בגדי לבן
קידוש טבילה וקידוש
הוצאת כף ומחתה = נכנס לקודש הקדשים ומוציא את
הכף ומחתה שהניח שם בעת הקטרת הקטורת.

 בקודש = לובש בגדי זהב- טבילה חמישי
קידוש טבילה וקידוש
.mcd z` lawne cinzd z` hgey = cinzd zhigy
mipycn cinzd zhigy zrya = iniptd gafnd oeyic
didy zxehwd zxhwdn iniptd gafnd z` (miwpn)
.xweaa da
mcd z` miklen oeyicd xg`l = mcd zwixfe zkled
dlerd zepaxw lkk rax` ody mizy eze` miwxefe

.ע"י כה"ג
z` (miwpn) oiaihn k"g` = dxepnd zahde oeyic
. ע"י כה"ג,zexp yng miwilcne ,dxepnd
dndad z` mihiytn = egezipe oaxwd zhytd
.daxwdl eze` mipikne
,yakd l` mixa`d z` miklen = mixa`d zkled
.yakd ztvx iab lr eze` migipne
qpiha` zia zkyln migwel = zxehwd zxhwd
,milgb migwel diipy dkxrndn gafndne ,zxehw
milgbd z` xftn lecb odkd ,ycwnd zial miqpkp
z` eci jezl el oteg ipy odk ,adfd gafn lr
lr zxehwd z` xftn k"g` ,z`vl xdnne zxehwd
 ע"י.oyr elek `lnzn ycwnd ziay cr milgbd

.כה"ג
mixzepd zexpd ipy z` miaihn = zexpd ipy zahd
.ע"י כה"ג
,mixa`d lk z` mixihwn k"g` = mixa`d zxhwd
yakd b"r mi`vnpd mixa`d lk z` miwxef epiid
. ע"י כה"ג.dlecb dkxrnd jez l`

oaxw `id cinz oaxwde zeid = mikqp zgpn zaxwd
 ע"י.mikqp zgpn dilr xihwdl jixv jkl dler

.כה"ג
xihwdl lecb odkl mei lka deevn = oiziag zaxwd
did dgpnd z` ,oiziag zgpn z`xwpd dgpn
 ע"י,miaxrd oia dzivgne xweaa dzivgn mixihwn

.כה"ג
,ycewd icba z` cixene eilbxe eici ycwn okn xg`l
envr icba yaele
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