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

  עמודעמודעמודעמוד, , , , ספרדספרדספרדספרד

        בפיוטבפיוטבפיוטבפיוט
"אתה כוננת", "אתה כוננת", "אתה כוננת", "אתה כוננת", 

        ד"הד"הד"הד"ה

    ,,,,במשנהבמשנהבמשנהבמשנה    מקורמקורמקורמקור
        מסכת יומאמסכת יומאמסכת יומאמסכת יומא

1  
  

  ג/ד  ׂשׂשָ   271  י  שער המיםשעל גבי  בסמוך למקווה  פשיטת בגדי חול

  טבילה ראשונה    2
  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

  קידוש ראשון של ידיים ורגליים    4
בסמוך למקווה שעל גבי שער 

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

    י

  

5  � 
  שחיטת קרבן התמיד של שחר,

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

  לפנים  ח  בהיכל  הטבת חמישה מנרות המנורה �  6

  ט  על מזבח הזהב, בהיכל   הקטרת קטורת הבוקר �  7
  

  ח  בהיכל  נותריםההטבת שני נרות המנורה  �  8

  יג  על המזבח החיצון, בעזרה  הקרבת ראש התמיד ואיבריו �  9

  יג  על המזבח החיצון, בעזרה  הקטרת מנחת התמיד �  10

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

  יב  בעזרהספל שבמזבח החיצון, לתוך   ניסוך היין של קרבן התמיד �  12

  

13    
  ביום(

  כיפור
  שחל

  בשבת:

  יג  על המזבח החיצון, בעזרה  4הקרבת שני כבשי מוסף שבת, ומנחתם

  ג  בשולחן שבהיכל  עריכת לחם הפנים    14

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

16    
  הקרבת הפר ושבעת הכבשים

  ומנחתםשל מוסף היום לעולה, 
 לדעתז/ג   יג  על המזבח החיצון, בעזרה

  רבי עקיבא
  

  כל ההערות נמצאות בסוף הטבלה, בעמ' ה.
  

  

  

  

 #- - - - בטור המסומן בבטור המסומן בבטור המסומן בבטור המסומן ב
  מצויינים סימני תרשים
  זבית המקדש שבעמוד 

 

        ::::סימנים הבאיםסימנים הבאיםסימנים הבאיםסימנים הבאיםהההה    מצוייניםמצוייניםמצוייניםמצויינים        ****----בטור המסומן בבטור המסומן בבטור המסומן בבטור המסומן ב
  החלפות הבגדים וכל הקשור להן 6=    

  הטבילות   5=     
  הקידושים 10=     
 םיהווידוי 3=     

  הכניסות לקודש הקדשים 4=        
  ההזאות 5=  �
  על ידי אחד הכהנים יום= כל העבודות הנעשות בכל  �



 ב

 

  

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

  עמודעמודעמודעמוד, , , , ספרדספרדספרדספרד

        בפיוטבפיוטבפיוטבפיוט
"אתה כוננת", "אתה כוננת", "אתה כוננת", "אתה כוננת", 

        ד"הד"הד"הד"ה

מקור במשנה, מקור במשנה, מקור במשנה, מקור במשנה, 
        מסכת יומאמסכת יומאמסכת יומאמסכת יומא

17  
  

  קידוש שני של ידיים ורגליים
לשכת בית  למקווה שעל גגבסמוך 

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

  ג/ו  טרם  272  יד

  בסמוך למקווה  פשיטת בגדי זהב    18
  לשכת בית הפרווה שעל גג

  יד

  

    ָחל

  2ג/ג;    יד  לשכת בית הפרווה במקווה שעל גג  טבילה שניה    19

  בסמוך למקווה  לבישת בגדי לבן    20
  לשכת בית הפרווה שעל גג

  ג/ו  זהבים  יד

  קידוש שלישי של ידיים ורגליים    21
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

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

    ומיהר  יד

22    
  סמיכה ראשונה, בשתי הידיים,

  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

24    
  העלאת הגורלות על שני השעירים,

  אחד לה' ואחד לעזאזל
  ָדרך  ו  במזרח העזרה

ג/ט, 
  ד/א

25    
  קשירת לשון של זהורית

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

  ו  5כנגד שער המזרח   5לכנגד שער המזרח העברת השעיר לעזאזל    26

  

  
  

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

28    
  סמיכה שניה, בשתי הידיים,

  על פר הכהן הגדול
  ה  בצפון העזרה

  
  2ד/ב;

29    

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

  אחיו הכהנים ועוונות
  (כולל ההשתחוויה השלישית בתפילתנו)

    ה  בצפון העזרה

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

31    
  הגדול מסירת המזרק עם דם פר הכהן

  לכהן אחר, שממשיך למרס בו כדי שלא יקרוש
  הרביעיעל הרובד (=השורה) 

  ברצפת העזרה  של אבני השייש
  דם-גם  ד

  32    
  גחלים לוחשותלקיחת 

  העשויה זהב אדום במחתה
  דם  גי  במזבח העולה

על הרובד הרביעי של אבני השייש   הנחת המחתה    33
  ברצפת העזרה 

    ד

34    
 ממחתה שהובאה חפינת (=לקיחת) הקטורת,

  זהב -ונתינתה אל כף במיוחד לשם כך,
על הרובד הרביעי של אבני השייש 

  ברצפת העזרה 
  ה/א  הוציאּו  ד

35    
  נטילת מחתת הגחלים ביד ימין

  וכף הקטורת ביד שמאל
על הרובד הרביעי של אבני השייש 

  ברצפת העזרה 
  ונותן  ד

  
36  

  כניסה ראשונה, והנחת המחתה
 זרז א בקודש הקדשים 6בין בדי ארון העדות

  
  בסוף הטבלה, בעמ' ה.כל ההערות נמצאות 

  

  

  

  

  



 ג

 

  

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

  עמודעמודעמודעמוד, , , , ספרדספרדספרדספרד

        בפיוטבפיוטבפיוטבפיוט
"אתה כוננת", "אתה כוננת", "אתה כוננת", "אתה כוננת", 

        ד"הד"הד"הד"ה

    ,,,,במשנהבמשנהבמשנהבמשנה    מקורמקורמקורמקור
        מסכת יומאמסכת יומאמסכת יומאמסכת יומא

37    
שתי ידיו,  חפינת כל הקטורת מהכף אל תוך

  ונתינתה על הגחלים
  ה/א  חפן  274  א  בקודש הקדשים

    ְטהור    ב  בהיכל  התפילה הקצרה    38

על הרובד הרביעי של אבני השייש   מהכהן שמרס בו נטילת דם פר הכהן הגדול    39
  ברצפת העזרה 

  ה/ג  יצא    ד

40  ��  
כניסה שניה, והזאת דם פר הכהן הגדול 

  שמונה פעמים בין בדי הארון
  א  בקודש הקדשים

  

    
41    

  הנחת המזרק עם דם פר הכהן הגדול
  שוןארזהב -על ַּכן

  ב  בהיכל

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

43  ��  
כניסה שלישית, והזאת דם שעיר החטאת 

  שמונה פעמים בין בדי הארון
  א  בקודש הקדשים

  לפנים

  

44    
  הנחת המזרק עם דם שעיר החטאת

  זהב שני-על ַּכן
  ב  בהיכל

45  �  
נטילת המזרק עם דם פר הכהן הגדול מן 

  מיהר  ב  בהיכל  7שמונה פעמים על הפרוכת הַּכן, והזאה ממנו

46    
  הנחת המזרק עם דם פר הכהן הגדול

  , ונטילת המזרקשוןארהַּכן ה על
  עם דם שעיר החטאת מן הַּכן השני

  ָנחץ  275  ב  בהיכל

47  �  
  הזאה מדם שעיר החטאת
  ב  בהיכל  7שמונה פעמים על הפרוכת

  

  

48    
  עירוי דם פר הכהן הגדול לתוך המזרק

  של דם שעיר החטאת, ואיחודם
  ׂשׂשָ   ב  בהיכל

49  �  
  הזאת דם התערובת על ארבע קרנות
  מזבח הזהב, ושבע פעמים על טהרו

  מזבח הזהב של
  1ה/ה,ו;  על-ׂשׂשָ   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    
  הווידוי השלישי, על השעיר לעזאזל,

  על עוונות כל בית ישראל
  (כולל ההשתחוויה הרביעית בתפילתנו)

      ו  5כנגד שער המזרח

53    
  המוכן לכך, אדםמסירת השעיר לעזאזל ל

  כדי שיוליכנו לארץ גזירה
  ו)-ו/ג(  קרא  ו  5כנגד שער המזרח

54    

  הכנת
פר הכהן 
הגדול 
ושעיר 
  החטאת

  :את אימוריהם
  להקטרה על המזבח החיצון

  ו/ז  רץ  276  ה  בצפון העזרה
  :ואת בשרם

  להוצאה לבית השריפה

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

  
  כל ההערות נמצאות בסוף הטבלה, בעמ' ה.

  

  

  

  

  



 ד

 

  

  

  

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

  עמודעמודעמודעמוד, , , , ספרדספרדספרדספרד

        בפיוטבפיוטבפיוטבפיוט
"אתה כוננת", "אתה כוננת", "אתה כוננת", "אתה כוננת", 

        ד"הד"הד"הד"ה

    ,,,,במשנהבמשנהבמשנהבמשנה    מקורמקורמקורמקור
        מסכת יומאמסכת יומאמסכת יומאמסכת יומא

56  
  

  קידוש רביעי של ידיים ורגליים
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

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

  ז/ג  ִּתֵּכן  276  יד

  בסמוך למקווה  פשיטת בגדי לבן    57
  לשכת בית הפרווה שעל גג

  יד

  

  

  

  במקווה  טבילה שלישית    58
  הפרווה לשכת בית שעל גג 

  2ג/ג;  יד

  בסמוך למקווה  לבישת בגדי זהב    59
  לשכת בית הפרווה שעל גג

  ז/ג  יד

  קידוש חמישי של ידיים ורגליים    60
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

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

    יד

  יג  על המזבח החיצון, בעזרה   הקרבת שעיר החטאת של מוסף היום    61
  

  ז/ג
  לדעת

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

63    
  פר הכהן הגדול הקטרת אימורי

  שעיר החטאתו
  יג  על המזבח החיצון, בעזרה 

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

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

  ה  בצפון העזרה  קרבן התמיד של בין הערביים 8הקרבת  ����  66

67  
  

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

  2שבעזרה בתוך קיתון של זהב
  ז/ד  רחַ ַא  יד

  בסמוך למקווה  פשיטת בגדי זהב    68
  לשכת בית הפרווה שעל גג

  יד

  

  

  במקווה  רביעיתטבילה     69
  הפרווה לשכת בית שעל גג

  2ג/ג;  יד

  בסמוך למקווה  לבישת בגדי לבן    70
  לשכת בית הפרווה שעל גג

  ז/ד  יד

  קידוש שביעי של ידיים ורגליים    71
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

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

  יד

  

  א  בקודש הקדשים  והוצאת הכף והמחתהכניסה רביעית     72

  
  כל ההערות נמצאות בסוף הטבלה, בעמ' ה.
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  #        מ ק ו םמ ק ו םמ ק ו םמ ק ו ם        ה ע ב ו ד הה ע ב ו ד הה ע ב ו ד הה ע ב ו ד ה        ****        מס"דמס"דמס"דמס"ד
במחזור "רינת במחזור "רינת במחזור "רינת במחזור "רינת 
ישראל" נוסח ישראל" נוסח ישראל" נוסח ישראל" נוסח 

  עמודעמודעמודעמוד, , , , ספרדספרדספרדספרד

        בפיוטבפיוטבפיוטבפיוט
        "אתה כוננת","אתה כוננת","אתה כוננת","אתה כוננת",

        ד"הד"הד"הד"ה

    ,,,,במשנהבמשנהבמשנהבמשנה    מקורמקורמקורמקור
        מסכת יומאמסכת יומאמסכת יומאמסכת יומא

73  
  

  קידוש שמיני של ידיים ורגליים
לשכת בית  שעל גגבסמוך למקווה 

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

  ז/ד  ַאַחר  276  יד

  בסמוך למקווה  פשיטת בגדי לבן    74
  לשכת בית הפרווה שעל גג

  יד

                

        

  במקווה  טבילה חמישית    75
  לשכת בית הפרווה שעל גג

  2ג/ג;  יד

  בסמוך למקווה  לבישת בגדי זהב    76
  בית הפרווהלשכת  שעל גג

  ז/ד  יד

  קידוש תשיעי של ידיים ורגליים    77
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

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

  יד

        

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

  יג החיצון, בעזרהעל המזבח  מֹותר מנחת חביתיןו מנחת התמיד 9הקרבת �  79

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

  ח בהיכל הדלקת נרות המנורה �  81
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  קידוש עשירי של ידיים ורגליים
לשכת בית  בסמוך למקווה שעל גג

הפרווה, ממים שהובאו לו מהכיור 
  2קיתון של זהבשבעזרה בתוך 

  יד

  פשיטת בגדי זהב    84
  בסמוך למקווה

  לשכת בית הפרווה שעל גג
  שבו הסדין כבר פרוס) (בָמקום

  יד

  10לבישת בגדי עצמו    85
  בסמוך למקווה

  לשכת בית הפרווה שעל גג
  שבו הסדין כבר פרוס) (בָמקום

  יד
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במוצאי יום כיפור  יום טוב שהיה עושה

  שהצליח בכל עבודות היום.על  לאוהביו,
  -  בביתו.

  
  הערות   

); יש המייחסים אותו לפייטן הקדמון יוסי בן יוסי כהן גדול, ואולם זיהוי 269 'מתחיל בעמבמחזור "רינת ישראל" נוסח ספרד, הוא " (... על פי הפיוט "אתה כוננת .1
  זה אינו ודִאי.

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

  בשם רבי חנוך זונדל (מחבר "ענף יוסף") בסידור אוצר התפילות: מנחת סולת זו היא מנחת התמיד שבשורה הקודמת; ולכן היא בסוגריים.. 3
  .65קֵרבים עם נסכי שאר קרבנות מוסף היום (סידור יעב"ץ ח"ב עמוד שנ"ב), להלן מס' ואילו נסכי מוסף של שבת . 4
  שלישי בעז"ה.השער המזרח = שער ניקנור, והוא נקרא כך כי בבית ראשון שמו לא היה "שער ניקנור", וכן עתיד להיות גם בבית . 5
י ולפנים לעבוד עבודה? לפי שאין קטיגור נעשה סניגור (ורש"י שם מפרש: זהב די זהב לפנַ הגמרא (ראש השנה כו.) אומרת: מפני מה אין הכהן הגדול נכנס בבג .6

שכל הְּפסּול הוא רק שהחוטא  :וכיצד הכהן הגדול נכנס איתם לקודש הקדשים)? ועונה ,העגל). וממשיכה הגמרא ושואלת: והרי הכף והמחתה (=עשויים מזהב
  אין פסול. - תה מזהב מחבכף וביתנאה בבגדים העשויים מזהב, אבל 

  "תנא, כשהוא מזה, אינו מזה על הפרוכת אלא כנגד הפרוכת" (גמרא יומא נז., עיין שם).. 7
  בקרבן התמיד של שחר. 9-ו 5מקבילה לשלבים "הקרבת קרבן התמיד של בין הערביים" (כאן), . 8
  ), ועניינם אחד.10מנחת התמיד" (לעיל מס'  הקטרתמנחת התמיד" (כאן), לבין " הקרבתלהבדל שבין " תוכניתין משמעות . א9

  ), ועניינם אחד.1" (לעיל מס' חול" (כאן), ל"בגדי עצמולהבדל שבין "בגדי תוכנית ין משמעות . א10
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        וההשתחוויותוההשתחוויותוההשתחוויותוההשתחוויות    א. הווידויים (   ) א. הווידויים (   ) א. הווידויים (   ) א. הווידויים (   )     

        החלק בתפילתנוהחלק בתפילתנוהחלק בתפילתנוהחלק בתפילתנו
עלינו 
  לשבח

  ס        ד        ר                      ה        ע        ב        ו        ד        ה

  הווידוי הראשון
  (ה)) 23(מס"ד 

  העלאת הגורלות
  על שני השעירים 

  (ו)) 24(מס"ד 

  הווידוי השני
  (ה)) 29(מס"ד 

  הווידוי השלישי
  (ו)) 52(מס"ד 

        בעל החייםבעל החייםבעל החייםבעל החיים
        הכהן הגדול סומך את ידיוהכהן הגדול סומך את ידיוהכהן הגדול סומך את ידיוהכהן הגדול סומך את ידיו    שעליושעליושעליושעליו

  
  השעיר המשתלח  פר הכהן הגדול    פר הכהן הגדול

        העוונותהעוונותהעוונותהעוונות
        הכהן הגדול מתוודההכהן הגדול מתוודההכהן הגדול מתוודההכהן הגדול מתוודה    שעליהםשעליהםשעליהםשעליהם

  עוונותיו ועוונות אנשי ביתו
  עוונותיו, עוונות אנשי ביתו

  יו הכהניםחָ ועוונות אֶ 
  עוונות כל בית ישראל

        אזכרתאזכרתאזכרתאזכרת
 השם המפורשהשם המפורשהשם המפורשהשם המפורש

 המיליםהמיליםהמיליםהמילים
אנא 
  השם

 אנא

  םַבּׁשֵ 
לפני ה' 
  תטהרו

  לה'
  חטאת

אנא 
  השם

 אנא

  םַבּׁשֵ 
לפני ה' 
  תטהרו

אנא 
  השם

 אנא

  םַבּׁשֵ 
לפני ה' 
  תטהרו

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 הסידוריהסידוריהסידוריהסידורי    המספרהמספרהמספרהמספר

המספר הסידורי המספר הסידורי המספר הסידורי המספר הסידורי 
 של ההשתחוויותשל ההשתחוויותשל ההשתחוויותשל ההשתחוויות

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 בבית המקדשבבית המקדשבבית המקדשבבית המקדש

 4 3 - 2 1 בתפילתנובתפילתנובתפילתנובתפילתנו

  

        ))))����כניסות לקודש הקדשים (כניסות לקודש הקדשים (כניסות לקודש הקדשים (כניסות לקודש הקדשים (ב. הב. הב. הב. ה    
' הסידורי ' הסידורי ' הסידורי ' הסידורי מסמסמסמסהההה

        הכניסההכניסההכניסההכניסה    שלשלשלשל
1  2  3  4  

  הקטרת הקטורת        העבודההעבודההעבודההעבודה  
   הזאה מדם

  הכהן הגדול רפ
  הזאה מדם

  שעיר החטאת
  הכף והמחתה הוצאת

  72  43  40  36-37        בטבלהבטבלהבטבלהבטבלהמס"ד מס"ד מס"ד מס"ד 

  

            ))))����. ההזאות (. ההזאות (. ההזאות (. ההזאות (גגגג    
הסידורי הסידורי הסידורי הסידורי מס' מס' מס' מס' הההה

        ההזאהההזאהההזאהההזאהשל של של של 
1  2  3  4  5  

        

  אחרי שעורבבו ואוחדו שני הדמים ביחד,  דם שעיר החטאת  דם פר הכהן הגדול  דם שעיר החטאת  דם פר הכהן הגדול        ּמּוֶזהּמּוֶזהּמּוֶזהּמּוֶזההדם הַ הדם הַ הדם הַ הדם הַ 

  (א)בקודש הקדשים         מקום ההזאהמקום ההזאהמקום ההזאהמקום ההזאה
   (בכניסה השניה)

  (א)בקודש הקדשים 
  השלישית) (בכניסה

  בהיכל,
  (ב)כנגד הפרוכת 

  בהיכל,
  (ב)כנגד הפרוכת 

  (ט)על מזבח הקטורת  בהיכל,

        מספר ההזאותמספר ההזאותמספר ההזאותמספר ההזאות
  הלמעל אחת

  ושבע למטה
  הלמעל אחת

  ושבע למטה
  הלמעל אחת

  ושבע למטה
  הלמעל אחת

  ושבע למטה
אחת על כל אחת מארבע קרנות המזבח, 

  ועוד שבע על טהרו של המזבח
  :סה"כסה"כסה"כסה"כ
43  

    49  47  45  43  40        מס"ד בטבלהמס"ד בטבלהמס"ד בטבלהמס"ד בטבלה
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