
1סדר עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים
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 # מ ק ו ם ה ע ב ו ד ה * מס"ד
במחזור "רינת 
ישראל" נוסח 

 עמוד, ספרד

 בפיוט
"אתה כוננת", 

 ד"ה

 ,במשנה מקור
 מסכת יומא

1 
 

 ג/ד שש   271 י שעל גבי שער המים בסמוך למקווה פשיטת בגדי חול

2 
 

 אשונהטבילה ר
 במקווה שעל גבי שער המים
 )ככל אדם הנכנס לעזרה,

 (1ראה משנה ג/ג;
 י

 

 ג/ג 

 ג/ד נתנו י שעל גבי שער המים בסמוך למקווה לבישת בגדי זהב  3

4 
 

 קידוש ראשון של ידיים ורגליים
בסמוך למקווה שעל גבי שער 
המים, ממים שהובאו לו מהכיור 

 2קיתון של זהב שבעזרה בתוך
  י

 

5  
 שחיטת קרבן התמיד של שחר,

 י שרת, וזריקתו על המזבח קבלת דמו בכל  
 מיד ה בצפון העזרה

6  לפנים ח בהיכל הטבת חמישה מנרות המנורה 

7  ט על מזבח הזהב, בהיכל  הקטרת קטורת הבוקר 
 

8   ח בהיכל נותריםההטבת שני נרות המנורה 

9   יג על המזבח החיצון, בעזרה ואיבריוהקרבת ראש התמיד 

10  יג על המזבח החיצון, בעזרה הקטרת מנחת התמיד 

11   ככל יג על המזבח החיצון, בעזרה מנחת חביתיןו( 3)מנחת סולתהקרבת 

12  יב ספל שבמזבח החיצון, בעזרהלתוך  ניסוך היין של קרבן התמיד 

 

13  
 ביום)

 כיפור

 שחל

 בשבת:

 יג על המזבח החיצון, בעזרה 4בת שני כבשי מוסף שבת, ומנחתםהקר

 ג בשולחן שבהיכל עריכת לחם הפנים  14

 (יג על המזבח החיצון, בעזרה הקטרת שני בזיכי לחם הפנים  15

16  
 הקרבת הפר ושבעת הכבשים
 5של מוסף היום לעולה, ומנחתם

 לדעתז/ג  יג על המזבח החיצון, בעזרה
 בי עקיבאר

 
 כל ההערות נמצאות בסוף הטבלה, בעמ' ה.

 
 
 
 

 #-בטור המסומן ב
 מצויינים סימני תרשים
 זבית המקדש שבעמוד 

 

 :סימנים הבאיםה מצויינים  *-בטור המסומן ב
 החלפות הבגדים וכל הקשור להן 6=    

 הטבילות   5=     
 הקידושים 10=     
םיהווידוי 3=     
 הכניסות לקודש הקדשים 4=        

  =5 ההזאות 
 הכהנים על ידי אחד = כל העבודות הנעשות בכל יום 



 ח 
 

 # מ ק ו ם ה ע ב ו ד ה * מס"ד
במחזור "רינת 
ישראל" נוסח 

 עמוד, ספרד

 בפיוט
"אתה כוננת", 

 ד"ה

מקור במשנה, 
 מסכת יומא

17 
 

 קידוש שני של ידיים ורגליים
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

הפרווה, ממים שהובאו לו מהכיור 
 2שבעזרה בתוך קיתון של זהב

 ג/ו טרם 272 יד

 בסמוך למקווה פשיטת בגדי זהב  18
 יד לשכת בית הפרווה שעל גג

 

ל   ח 

19 
 

 2ג/ג;  יד לשכת בית הפרווה במקווה שעל גג טבילה שניה

 בסמוך למקווה לבישת בגדי לבן  20
 ג/ו זהבים יד לשכת בית הפרווה שעל גג

21 
 

 דיים ורגלייםקידוש שלישי של י
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

הפרווה, ממים שהובאו לו מהכיור 
 2שבעזרה בתוך קיתון של זהב

  ומיהר יד

 סמיכה ראשונה, בשתי הידיים,  22
 על פר הכהן הגדול

 ג/ח היה ה בצפון העזרה

23 
 על פר הכהן הגדול, ,הווידוי הראשון 

 על עוונותיו ועוונות אנשי ביתו
 ההשתחוויה השניה בתפילתנו( )כולל

   ה בצפון העזרה

 העלאת הגורלות על שני השעירים,  24
 אחד לה' ואחד לעזאזל

רך ו במזרח העזרה ג/ט,  ד 
 ד/א

25  
 קשירת לשון של זהורית

 בין שני קרני השעיר לעזאזל
 1ד/ב; בשעיר 273 ו במזרח העזרה

 ו 6שער המזרח כנגד  6לכנגד שער המזרח העברת השעיר לעזאזל  26

 

 
 

 אף ו במזרח העזרה על צוואר השעיר לה' קשירת לשון של זהורית  27

 סמיכה שניה, בשתי הידיים,  28
 על פר הכהן הגדול

 ה בצפון העזרה
 

 2ד/ב;

29 

 הווידוי השני, על פר הכהן הגדול, 
 על עוונותיו, עוונות אנשי ביתו

 אחיו הכהנים ועוונות
 לישית בתפילתנו()כולל ההשתחוויה הש

  ה בצפון העזרה

 ד/ג בדק ה בצפון העזרה וקבלת דמו במזרק שחיטת פר הכהן הגדול  30

 הגדול מסירת המזרק עם דם פר הכהן  31
 לכהן אחר, שממשיך למרס בו כדי שלא יקרוש

 על הרובד )=השורה( הרביעי
 דם-גם ד ברצפת העזרה  של אבני השייש

 ותגחלים לוחשלקיחת   32 
 העשויה זהב אדום במחתה

 דם גי במזבח העולה

על הרובד הרביעי של אבני השייש  הנחת המחתה  33
  ד ברצפת העזרה 

 ממחתה שהובאה חפינת )=לקיחת( הקטורת,  34
 זהב -ונתינתה אל כף במיוחד לשם כך,

על הרובד הרביעי של אבני השייש 
 ה/א הוציאּו ד ברצפת העזרה 

 ת הגחלים ביד ימיןנטילת מחת  35
 וכף הקטורת ביד שמאל

על הרובד הרביעי של אבני השייש 
 ונותן ד ברצפת העזרה 

 
36 

 כניסה ראשונה, והנחת המחתה 
 7בין בדי ארון העדות

 זרז א בקודש הקדשים

 
 כל ההערות נמצאות בסוף הטבלה, בעמ' ה.

 
 
 
 
 
 



 ח 

 # מ ק ו ם ה ע ב ו ד ה * מס"ד
במחזור "רינת 

אל" נוסח ישר
 עמוד, ספרד

 בפיוט
"אתה כוננת", 

 ד"ה

 ,במשנה מקור
 מסכת יומא

שתי ידיו,  חפינת כל הקטורת מהכף אל תוך  37
 ונתינתה על הגחלים

 ה/א חפן 274 א בקודש הקדשים

  ְטהור  ב בהיכל התפילה הקצרה  38

יש על הרובד הרביעי של אבני השי מהכהן שמרס בו נטילת דם פר הכהן הגדול  39
 ה/ג יצא  ד ברצפת העזרה 

40  
כניסה שניה, והזאת דם פר הכהן הגדול 

 שמונה פעמים בין בדי הארון
 א בקודש הקדשים

 

  
 הנחת המזרק עם דם פר הכהן הגדול  41

ן  שוןארזהב -על כַּ
 ב בהיכל

 ה/ד כצאתו ה בצפון העזרה וקבלת דמו במזרק שחיטת שעיר החטאת  42

43  
ישית, והזאת דם שעיר החטאת כניסה של

 שמונה פעמים בין בדי הארון
 א בקודש הקדשים

 לפנים

 

 הנחת המזרק עם דם שעיר החטאת  44
ן  זהב שני-על כַּ

 ב בהיכל

45  
נטילת המזרק עם דם פר הכהן הגדול מן 

ן, והזאה ממנו  8שמונה פעמים על הפרוכת הכַּ
 מיהר ב בהיכל

46  
 הכהן הגדול הנחת המזרק עם דם פר

ן ה על  , ונטילת המזרקשוןארהכַּ
ן השני  עם דם שעיר החטאת מן הכַּ

 נ חץ 275 ב בהיכל

47  
 הזאה מדם שעיר החטאת
 8שמונה פעמים על הפרוכת

 ב בהיכל

 

 

 עירוי דם פר הכהן הגדול לתוך המזרק  48
 של דם שעיר החטאת, ואיחודם

 שש   ב בהיכל

49  
 ארבע קרנות הזאת דם התערובת על

 מזבח הזהב, ושבע פעמים על טהרו
 מזבח הזהב של

 1ה/ה,ו; על-שש   ט על מזבח הזהב, בהיכל

 1ה/ו; פסע יא מזבח החיצוןשביסוד ה מערביבנקב ה שפיכת שיירי דם התערובת  50

 ו 5כנגד שער המזרח על השעיר לעזאזל  סמיכה בשתי הידיים  51

 

 ו/ב צעד

52 
 , על השעיר לעזאזל,הווידוי השלישי 

 על עוונות כל בית ישראל
 )כולל ההשתחוויה הרביעית בתפילתנו(

   ו 5כנגד שער המזרח

 המוכן לכך, אדםמסירת השעיר לעזאזל ל  53
 כדי שיוליכנו לארץ גזירה

 ו(-ו/ג) קרא ו 5כנגד שער המזרח

54  

 הכנת
פר הכהן 
הגדול 
ושעיר 
 החטאת

 :את אימוריהם
 החיצון להקטרה על המזבח

 ו/ז רץ 276 ה בצפון העזרה
 :ואת בשרם

 להוצאה לבית השריפה

ב  ז בעזרת הנשים וברכת שמונה הברכות קריאת פרשיות היום,  55  ז/א ש 

 
 כל ההערות נמצאות בסוף הטבלה, בעמ' ה.

 
 
 
 
 
 
 



 ח 
 

 # מ ק ו ם ה ע ב ו ד ה * מס"ד
במחזור "רינת 
ישראל" נוסח 

 עמוד, ספרד

 בפיוט
"אתה כוננת", 

 ד"ה

 ,במשנה מקור
 מסכת יומא

56 
 

 קידוש רביעי של ידיים ורגליים
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

הפרווה, ממים שהובאו לו מהכיור 
 2שבעזרה בתוך קיתון של זהב

ן 276 יד כֵּ  ז/ג ת 

 בסמוך למקווה פשיטת בגדי לבן  57
 יד לשכת בית הפרווה שעל גג

 

 

 

58 
 

 במקווה שיתטבילה שלי
 2ג/ג; יד הפרווה לשכת בית שעל גג 

 בסמוך למקווה לבישת בגדי זהב  59
 ז/ג יד לשכת בית הפרווה שעל גג

60 
 

 קידוש חמישי של ידיים ורגליים
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

הפרווה, ממים שהובאו לו מהכיור 
 2שבעזרה בתוך קיתון של זהב

  יד

 יג על המזבח החיצון, בעזרה  את של מוסף היוםהקרבת שעיר החט  61
 

 ז/ג
 לדעת

 רבי עקיבא
 יג על המזבח החיצון, בעזרה  הקרבת איל הכהן הגדול ואיל העם, לעולה  62

 פר הכהן הגדול הקטרת אימורי  63
 שעיר החטאתו

 יג על המזבח החיצון, בעזרה 

 יג זבח החיצון, בעזרה על המ איל הכהן הגדול ואיל העם הקטרת מנחת  64

 יב ספל שבמזבח החיצון, בעזרהלתוך  בת נסכי כל קרבנות המוסףרהק  65

66  ה בצפון העזרה קרבן התמיד של בין הערביים 9הקרבת 

67 
 

 קידוש שישי של ידיים ורגליים
בסמוך למקווה שעל גג לשכת בית 
הפרווה, ממים שהובאו לו מהכיור 

 2יתון של זהבשבעזרה בתוך ק
 ז/ד רחַּ ַא יד

 בסמוך למקווה פשיטת בגדי זהב  68
 יד לשכת בית הפרווה שעל גג

 

 

69 
 

 במקווה טבילה רביעית
 2ג/ג; יד הפרווה לשכת בית שעל גג

 בסמוך למקווה לבישת בגדי לבן  70
 ז/ד יד לשכת בית הפרווה שעל גג

71 
 

 קידוש שביעי של ידיים ורגליים
לשכת בית  מקווה שעל גגבסמוך ל

הפרווה, ממים שהובאו לו מהכיור 
 2שבעזרה בתוך קיתון של זהב

 יד

 

 א בקודש הקדשים כניסה רביעית והוצאת הכף והמחתה  72

 
 כל ההערות נמצאות בסוף הטבלה, בעמ' ה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ח 

 # מ ק ו ם ה ע ב ו ד ה * מס"ד
במחזור "רינת 
ישראל" נוסח 

 עמוד, ספרד

 בפיוט
 "אתה כוננת",

 ד"ה

 ,במשנה מקור
 מסכת יומא

73 
 

 דוש שמיני של ידיים ורגלייםיק
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

הפרווה, ממים שהובאו לו מהכיור 
 2שבעזרה בתוך קיתון של זהב

ר 276 יד  ז/ד ַאחַּ

 בסמוך למקווה פשיטת בגדי לבן  74
 יד לשכת בית הפרווה שעל גג

  

 

 במקווה טבילה חמישית  75
 2ג/ג; יד לשכת בית הפרווה שעל גג

 בסמוך למקווה לבישת בגדי זהב  76
 ז/ד יד לשכת בית הפרווה שעל גג

77 
 

 קידוש תשיעי של ידיים ורגליים
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

הפרווה, ממים שהובאו לו מהכיור 
 2שבעזרה בתוך קיתון של זהב

 יד

 

78  ט על מזבח הזהב, בהיכל הקטורת של בין הערביים הקטרת 

79  יג על המזבח החיצון, בעזרה מֹותר מנחת חביתיןו מנחת התמיד 10הקרבת 

80  יב לתוך ספל שבמזבח החיצון, בעזרה ניסוך היין של קרבן התמיד 

81  ח בהיכל הדלקת נרות המנורה 

82  בהיכל יהיהשתחוו  

83 
 

 קידוש עשירי של ידיים ורגליים
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

הפרווה, ממים שהובאו לו מהכיור 
 2שבעזרה בתוך קיתון של זהב

 יד

 פשיטת בגדי זהב  84
 בסמוך למקווה

 לשכת בית הפרווה שעל גג
קום  שבו הסדין כבר פרוס( )במ 

 יד

 11לבישת בגדי עצמו  85
 בסמוך למקווה

 ת בית הפרווהלשכ שעל גג
קום  שבו הסדין כבר פרוס( )במ 

 יד

במוצאי יום כיפור  יום טוב שהיה עושה  86
 על שהצליח בכל עבודות היום. לאוהביו,

 - בביתו.

 
 הערות   

ן יוסי בן יוסי כהן גדול, ואולם זיהוי (; יש המייחסים אותו לפייטן הקדמו269 'מתחיל בעמבמחזור "רינת ישראל" נוסח ספרד, הוא " )... על פי הפיוט "אתה כוננת .1
י.  זה אינו ודא 

, כדי הדין של הבאת מי הכיור לכהן הגדול בקיתון של זהב, מפורש במשנה ד/ה. ומסתבר שמביאים לו את הקיתון למקום ששם הוא מתפשט, טובל ומתלבש .2
 למעט ככל האפשר בטרחתו.

 ר התפילות: מנחת סולת זו היא מנחת התמיד שבשורה הקודמת; ולכן היא בסוגריים.רבי חנוך זונדל )מחבר "ענף יוסף"( בסידור אוצבשם . 3
בים עם נסכי שאר קרבנות מוסף היום )סידור יעב"ץ ח"ב עמוד שנ"ב(, להלן מס' 4  .65. ואילו נסכי מוסף של שבת קרֵּ
ה. ברם הוא לא מופיע כאן מפני שהפייטן הלך בדרכו של הרמב"ם, ח יראה שקרבן מוסף של יום כיפור כולל גם איל אחד לעול-ואמנם המעיֵּן בבמדבר כט/ז. 5

 (.62שפסק )בהלכות עבודת יוה"כ א/א( שאיל זה הוא הוא "איל העם" של עבודת היום, הקרב בשלב יותר מאוחר )מס"ד 
 ם בבית השלישי בעז"ה.שער המזרח = שער ניקנור, והוא נקרא כך כי בבית ראשון שמו לא היה "שער ניקנור", וכן עתיד להיות ג. 6
י ולפנים לעבוד עבודה? לפי שאין קטיגור נעשה סניגור )ורש"י שם מפרש: זהב )ראש השנה כו.( אומרת: מפני מה אין הכהן הגדול נכנס בבגדי זהב לפנַּ  הגמראא.  .7

ודש הקדשים(? ועונה: שכל הְפסּול הוא רק שהחוטא ושואלת: והרי הכף והמחתה )=עשויים מזהב, וכיצד הכהן הגדול נכנס איתם לקהעגל(. וממשיכה הגמרא 
 אין פסול. -יתנאה בבגדים העשויים מזהב, אבל בכף ובמחתה מזהב 

יו, ושני הכרובים( היו בתוך קודש הקודשים עד תקופת יאשיהו מלך יהודה. וכשהוא ראה )ברוח הקודש( שלא ב. ד  רחוק היום ארון העדות )וכל תכולתו, ּובַּ
מקדש, הוא הוציא אותם מקודש הקודשים וגנזם בעמקי הר הבית, ושם הם נמצאים עד עצם היום הזה. ראה דהי"ב לה/ג, משנה הח"ו את בית  שבבלים יחריבו

 שקלים ו/ב, גמרא יומא נב: וכריתות ה:, רמב"ם הלכות בית הבחירה ד/א.
 , עיין שם(.. "תנא, כשהוא מזה, אינו מזה על הפרוכת אלא כנגד הפרוכת" )גמרא יומא נז.8
 בקרבן התמיד של שחר. 9-ו 5מקבילה לשלבים בין הערביים" )כאן(, . "הקרבת קרבן התמיד של 9
 (, ועניינם אחד.10מנחת התמיד" )לעיל מס'  הקטרתמנחת התמיד" )כאן(, לבין " הקרבתלהבדל שבין " תוכניתין משמעות . א10
 (, ועניינם אחד.1" )לעיל מס' חול(, ל"בגדי " )כאןעצמולהבדל שבין "בגדי תוכנית ין משמעות . א11
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