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ל־אה ֲֵ֣רֹ ן אָ ִחיך֙
א וַיְ דַ ֵּ֤בר יְ הוָה֙ אֶ ל־מֹ שֶֶׁ֔ ה ַ ַֽאח ֲֵ֣רי ֶׁ֔מֹות ְשנֵ֖י בְ נֵ֣י ַ ַֽאה ֲֹ֑רֹ ן בְ קָ ְרבָ ָ ָ֥תם לִ פְ נַֽי־יְ הוָ ֵ֖ה ַוי ַָֽמתּו׃ ב ַו ֹּ֨י ֹאמֶ ר יְ ה ָ֜ ָוה אֶ ל־מֹ שֶֶׁ֗ ה דַ בר֙ אֶ ַ ַֽ
ַל־האָ רֹ ן֙ וְ ֵ֣ל ֹא י ֶָׁ֔מּות ִּ֚ ִכי ֶ ַֽב ָע ֶָׁ֔נן ַֽא ָר ֶ ֵ֖אה עַל־הַ כַפַֹֽ ֶרת׃ ג ְב ֹ֛ז ֹאת ָי ָ֥ב ֹא
ֲשר ע ָ ַֽ
וְ אַ ל־ ָי ֵּ֤ב ֹא בְ כָל־עת֙ אֶ ל־הַ קֶֹׁ֔ דֶ ש ִמ ֵ֖בית ַלפ ָֹ֑רֹ כֶת אֶ ל־פְ ֹּ֨ני הַ כ ָ֜ ַֹפ ֶרת א ֶ ֵּ֤
ּובאַ ְבנָ֥ט בַ ד֙ יַחְ ֶֹׁ֔גר
ַל־בשָ רֹו֙ ְ
ּומכְ נְ סי־בַ ד֙ ִ ַֽיהְ יֵ֣ ּו ע ְ
ֶת־בד קָֹ֜ דֶ ש יִ לְ ֶׁ֗ ָבש ִ ַֽ
ַ ַֽאה ֲֵ֖רֹ ן אֶ ל־הַ קֹֹ֑ דֶ ש בְ פַ ַ֧ר בֶ ן־בָ ָ ֹ֛קר לְ חַ ָטֵ֖את וְ ַ ָ֥איִ ל לְ עֹ ָ ַֽלה׃ ד כְ תַֹֽ נ ֹּ֨ ַ
ירי עִ ִזֵ֖ים לְ חַ ָטֹ֑את וְ ַ ָ֥איִל
ַֽי־שעִ ָ֥
יִקח שְ֙נ ְ
ּובְ ִמצְ נֶ ָ֥פֶת ַבֵ֖ד יִ צְ ֹ֑ ֹנף בִ גְ די־קֵֹ֣ דֶ ש ֶׁ֔הם וְ ָר ַחָ֥ץ בַ ַ ֹ֛מיִ ם אֶ ת־בְ שָ ֵ֖רֹו ּולְ ב ָ ַֽשם׃ ה ּומ ֶׁ֗את עֲדַ ת֙ ְבנֵ֣י יִ ְש ָר ֶׁ֔אל ַ ֹ֛
ת־שנֵ֣י הַ ְשעִ ִ ֹ֑ירם וְ ֶ ַֽהע ִ ֱֵּ֤מיד אֹ תָ ם֙ לִ פְ נֵ֣י יְ ה ֶׁ֔ ָוה
אֶ ָחֵ֖ד לְ עֹ ָ ַֽלה׃ ו וְ הִ קְ ִ ַ֧ריב ַ ַֽאה ֲֹ֛רֹ ן אֶ ת־פַ ָ֥ר ַ ַֽהחַ ָטֵ֖את אֲשֶ ר־לֹ֑ ֹו וְ כִ פֶ ָ֥ר ַ ַֽבע ֲֵ֖דֹו ּובְ עַ ָ֥ד ב ַֽיתֹו׃ ז וְ ל ַ ֵָ֖קח אֶ ְ
גֹורל אֶ ָחֵ֖ד ַ ַֽל ֲעזָאזַֽל׃ ט וְ ִהקְ ִ ֵּ֤ריב ַ ַֽאהֲרֹ ן֙ אֶ ת־הַ שָ ֶׁ֔ ִעיר
גֹורל אֶ חָ ד֙ ַ ַֽליה ֶׁ֔ ָוה וְ ָ ָ֥
ל־שנָ֥י הַ ְשעִ ִ ֵ֖ירם ַֽ ֹג ָרלֹ֑ ֹות ָ ֵּ֤
מֹועד׃ ח וְ נ ַ ַָ֧תן ַ ַֽאה ֲֹ֛רֹ ן עַ ְ
פֶ ֵ֖תַ ח אָֹ֥ הֶ ל ַֽ
עָלֹ֑יו לְ שַ ַלָ֥ח
ד־חֹ֛י לִ פְ נָ֥י יְ הוָ ֵ֖ה לְ כַפֵ֣ר ָ
ָאזל ָ ַֽיעֳמַ ַ
גֹורל֙ ַ ַֽל ֲעז ֶׁ֔
ָשהּו חַ ָ ַֽטאת׃ י וְ הַ שָ ֶׁ֗ ִעיר אֲשֶ ר֙ ָע ָֹּ֨לה עָלָ ֵּ֤יו הַ ָ
גֹורל ַ ַֽליהוָ ֹ֑ה וְ ע ָ ֵ֖
אֲשֶֹּ֨ ר עָלָ ָ֥ה עָלָ ֹ֛יו הַ ָ ֵ֖
ת־פָ֥ר ַ ַֽהחַ ָטֵ֖את אֲשֶ ר־
ּוב ַעֵ֣ד ב ֹ֑יתֹו וְ שָ ַחֹ֛ט אֶ ַ
ר־לֹו וְ כִ פֶ ָ֥ר ַ ַֽבע ֲֵ֖דֹו ְ
אֹ ֹ֛תֹו ַ ַֽל ֲעזָאזֵ֖ל הַ ִמ ְד ָ ַֽב ָרה׃ יא וְ הִ קְ ִ ֹּ֨ריב ַ ַֽאהֲרָֹ֜ ן אֶ ת־פַ ֵּ֤ר ַ ַֽהחַ טָ את֙ אֲשֶ ֶׁ֔
ַפָרֹ כֶת׃ יג וְ נ ַ ַָ֧תן ֶ ַֽאת־
ּומ ֵ֣ל ֹא חָ פְ ֶָׁ֔ניו קְ טָֹ֥ ֶרת סַ ִ ֵ֖מים דַ ָ ֹ֑קה וְ ה ִ ֵ֖ביא ִמ ָ֥בית ל ַֽ
י־אש מעַ ֵּ֤ל הַ ִמז ְֹּ֨בחַ֙ ִמלִ פְ נֵ֣י יְ ה ֶׁ֔ ָוה ְ
א־הַ מַ ְחתָ ה ַ ַֽגחֲל ֵ֞
לַֽ ֹו׃ יב וְ ל ַ ֵָ֣קח ְמ ַֽל ֹ ַ֠
ַל־הע ֵ֖דּות וְ ָ֥ל ֹא י ַָֽמּות׃ יד וְ לָקַ ח֙ ִמ ַ ֵ֣דם הַ ֶָׁ֔פר וְ ִהזָ ַ֧ה ְבאֶ צְ בָ ֹ֛עֹו עַל־
הַ קְ טֹֹ֛ ֶרת עַל־הָ ֵ֖אש לִ פְ נֵ֣י יְ הוָ ֹ֑ה וְ כִ ָסֵ֣ה ׀ עֲנַ ֵַ֣֣ן הַ קְ טֶֹׁ֗ ֶרת אֶ ת־הַ כ ֹ֛ ַֹפ ֶרת אֲ ֶ ָ֥שר ע ָ ַֽ
ֲשר ָל ֶָׁ֔עם וְ ה ִביא֙ אֶ ת־דָ ֶׁ֔מֹו
ת־ש ִ ֵּ֤עיר ַ ַֽהחַ טָ את֙ א ֶ ֵ֣
פְ נָ֥י הַ כ ֵ֖ ַֹפ ֶרת ֹ֑ק ְדמָ ה וְ לִ פְ נֵ֣י הַ כ ֶׁ֗ ַֹפ ֶרת יַזֶ ַ֧ה ֶ ַֽשבַ ע־פְ ָע ִ ֹ֛מים ִמן־הַ ָ ֵ֖דם בְ אֶ צְ בָ עַֽ ֹו׃ טו וְ֙שָ ֵ֞ ַחט אֶ ְ
ֲשר עָשָ ה֙ לְ ַ ֵ֣דם הַ ֶָׁ֔פר וְ הִ זָ ָ֥ה אֹ ֹ֛תֹו עַל־הַ כ ֵ֖ ַֹפ ֶרת וְ לִ פְ נָ֥י הַ כ ַֽ ַֹפ ֶרת׃ טז וְ כִ ֶפֵ֣ר עַל־הַ קֶֹׁ֗ דֶ ש ִמט ְמאֹ ת֙ ְבנֵ֣י
ָשה אֶ ת־דָ ֶׁ֗מֹו ַ ַֽכא ֶ ֵּ֤
ל־מ ֵ֖בית ַלפ ָֹ֑רֹ כֶת וְ ע ָ ֵ֣
אֶ ִ
מֹועד בְ בֹ ֹ֛אֹו
מֹועד הַ שֹ כֵ֣ן ִא ֶׁ֔ ָתם בְ ֵ֖תֹוְך ט ְמאֹ ָ ַֽתם׃ יז וְ כָל־אָ ֵ֞ ָדם ַֽל ֹא־יִ ְהיֶ ֵ֣ה ׀ ְבאֵֹ֣ הֶ ל ֶׁ֗
ֹאתם וְ כֵּ֤ן ַ ַֽיעֲשֶ ה֙ לְ אֵֹ֣ הֶ ל ֶׁ֔
יהֵ֖ם לְ כָל־חַ ט ָ ֹ֑
ּומפִ ְשע ֶ
יִ ְש ָר ֶׁ֔אל ִ
עָלֹ֑יו וְ לָקֵַ֞ ח
ֲשר לִ פְ נַֽי־יְ הוָ ֵ֖ה וְ כִ ֶפֵ֣ר ָ
אתֹו וְ כִ פֶ ֵּ֤ר ַ ַֽבעֲדֹו֙ ּובְ עַ ֵ֣ד ב ֶׁ֔יתֹו ּובְ עַ ֵ֖ד כָל־קְ ַהָ֥ל יִ ְש ָר ַֽאל׃ יח וְ י ֶׁ֗ ָָצא אֶ ל־הַ ִמז ְֹ֛בחַ֙ א ֶ ָ֥
לְ כַפָ֥ר בַ קֵֹ֖ דֶ ש עַד־צ ֹ֑
ּומ ַ ֵ֣דם הַ שָ ֶׁ֔ ִעיר וְ נ ַ ָֹ֛תן עַ ל־קַ ְרנָ֥ ֹות הַ ִמז ְֵ֖בחַ֙ סָ ִ ַֽביב׃ יט וְ הִ ָֹּ֨זה עָלָ ַ֧יו ִמן־הַ ָ ֹ֛דם ְבאֶ צְ בָ ֵ֖עֹו ֶ ֵ֣שבַ ע פְ ָע ִ ֹ֑מים וְ ִ ַֽטה ֲֵ֣רֹו וְ קִ ְד ֶׁ֔שֹו ִמט ְמאֵֹ֖ ת ְבנָ֥י
ִמ ַ ֵּ֤דם הַ פָר֙ ִ
ת־ש ֵ֣תי י ֶׁ֗ ָָדו ַעֵ֣ל ֵ֣ר ֹאש
יִ ְש ָר ַֽאל׃ כ וְ כִ לָה֙ ִמכַפֵ֣ר אֶ ת־הַ קֶֹׁ֔ דֶ ש וְ אֶ ת־אָֹ֥ הֶ ל מֹועֵ֖ד וְ אֶ ת־הַ ִמז ְֹ֑בחַ֙ וְ הִ קְ ִ ֵ֖ריב אֶ ת־הַ שָ ִ ָ֥עיר הֶ ָ ַֽחי׃ כא וְ סָ ֹּ֨ ַמְך ַ ַֽאהֲרָֹ֜ ן אֶ ְ
ַד־איש
ֹאתם וְ נ ַ ֵָּ֤תן אֹ תָ ם֙ עַל־ ֵ֣ר ֹאש הַ שָ ֶׁ֔ ִעיר וְ ִש ַלֹ֛ח ְבי ִ ָ֥
יהֵ֖ם לְ כָל־חַ ט ָ ֹ֑
הַ שָ עִ יר֙ הַ חַ י֙ וְ הִ ְתו ָ ֵַ֣דה ָע ֶָׁ֗ליו אֶ ת־כָל־עֲוֹ נֹ ת֙ בְ נֵ֣י יִ ְש ָר ֶׁ֔אל וְ אֶ ת־כָל־פִ ְשע ֶ
מֹועד
ּובֵּ֤א ַ ַֽאהֲרֹ ֙ן אֶ ל־אֵֹ֣ הֶ ל ֶׁ֔
ל־א ֶרץ גְ ז ָ ֹ֑רה וְ ִשלַ ָ֥ח אֶ ת־הַ שָ ִ ֵ֖עיר בַ ִמ ְד ָ ַֽבר׃ כג ָ
עִ ִ ֵ֖תי הַ ִמ ְד ָ ַֽב ָרה׃ כב וְ נָשָֹּ֨ א הַ שָ ִ ָ֥עיר עָלָ ֹ֛יו אֶ ת־כָל־ע ֲֹוַֽ֙נֹ ָ ֵ֖תם אֶ ֶ ֵ֣
ת־בשָ ֵּ֤רֹו בַ ֹּ֨ ַמ ִים֙ בְ מָ ֵ֣קֹום קָ ֶׁ֔דֹוש וְ ל ַָבֵ֖ש אֶ ת־בְ ג ָ ָֹ֑דיו וְ יָצֶָׁ֗ א
יחֵ֖ם ָ ַֽשם׃ כד וְ ָר ֹּ֨ ַחץ אֶ ְ
ֲשר ל ַָבֵ֖ש בְ בֹ ֵ֣אֹו אֶ ל־הַ קֹֹ֑ דֶ ש וְ הִ נִ ָ
ּופָשַ ט֙ אֶ ת־בִ גְ ֵ֣די הַ ֶׁ֔ ָבד א ֶ ָ֥
ָאזל
ת־עלָתֹו֙ וְ אֶ ת־עֹ לַ ֵ֣ת הָ ֶָׁ֔עם וְ כִ פֶ ָ֥ר ַ ַֽבע ֲֵ֖דֹו ּובְ עַ ָ֥ד הָ ָ ַֽעם׃ כה וְ ֹ֛את ָ֥חלֶב ַ ַֽהחַ ָטֵ֖את יַקְ ִ ָ֥טיר הַ ִמז ְַֽבחָ ה׃ כו וְ ַ ַֽה ְמשַ לֵּ֤חַ֙ אֶ ת־הַ שָ עִ יר֙ ַ ַֽל ֲעז ֶׁ֔
עָשה אֶ ַֽ ֹ
וְ ָ ֵּ֤
הּובֵּ֤א אֶ ת־דָ מָ ם֙
ל־המַ ח ֲֶנַֽה׃ כז וְ את֙ ַֹּ֨פר ַ ַֽהחַ ָ֜ ָטאת וְ ֵ֣את ׀ ְש ִ ֵ֣עיר ַ ַֽהחַ ֶׁ֗ ָטאת אֲשֶֹּ֨ ר ָ
יְ כ ֵַ֣בס בְ ג ֶׁ֔ ָָדיו וְ ָר ַחָ֥ץ אֶ ת־בְ שָ ֵ֖רֹו בַ ָ ֹ֑מיִ ם וְ ַ ַֽאחֲרי־כֵ֖ן י ָָ֥בֹוא אֶ ַ ַֽ
ת־ערֹ ָ ָ֥תם וְ אֶ ת־בְ שָ ָ ֵ֖רם וְ אֶ ת־פִ ְר ָ ַֽשם׃ כח וְ הַ ש ֵֹ֣רף אֹ ֶׁ֔ ָתם יְ כ ֵַ֣בס בְ ג ֶׁ֔ ָָדיו וְ ָר ַחָ֥ץ אֶ ת־
ל־מ ֵ֣חּוץ ַ ַֽלמַ חֲנֶ ֹ֑ה וְ ָ ַֽש ְר ֵ֣פּו בָ ֶׁ֔אש אֶ ַֽ ֹ
יֹוציא אֶ ִ
לְ כַפֵ֣ר בַ קֶֹׁ֔ דֶ ש ִ ֵ֖
ל־המַ ח ֲֶנַֽה׃
בְ שָ ֵ֖רֹו בַ ָ ֹ֑מיִ ם וְ ַ ַֽאחֲרי־כֵ֖ן י ָָ֥בֹוא אֶ ַ ַֽ

ָל־מלָאכָה֙ ֵ֣ל ֹא ַ ַֽתע ֲֶׁ֔שּו ָ ַֽהאֶ ז ָ ְֶׁ֔רח
כט וְ ָ ַֽהיְ ָ ָ֥תה לָכֶ ֵ֖ם לְ ח ַ ֵ֣קת עֹולָ ֹ֑ם בַ חֵֹ֣ דֶ ש ַ֠הַ ְשבִ יעִ י ֶ ַֽבע ָֹּ֨שֹור לַחָֹ֜ דֶ ש ְתעַנֵ֣ ּו אֶ ת־נַפְ שַֹֽ תי ֶֶׁ֗כם וְ כ ְ
וְ הַ גֵ֖ר הַ גָ ָ֥ר בְ ַֽתֹוכְ ֶ ַֽכם׃ ל ִ ַֽכי־בַ יָ֥ ֹום הַ זֶ ֹ֛ה יְ כַפָ֥ר עֲליכֶ ֵ֖ם לְ טַ הֵ֣ר אֶ ְתכֶ ֹ֑ם ִמכֹ ל֙ חַ ֵ֣ט ֹאתי ֶֶׁ֔כם לִ פְ נָ֥י יְ הוָ ֵ֖ה ִת ְט ָ ַֽהרּו׃ לא שַ ֹּ֨ ַבת
ֲשר יְ מַ לא֙ אֶ ת־יָדֶׁ֔ ֹו
עֹולם׃ לב וְ כִ ֶֹּ֨פר הַ כֹ ָ֜הן אֲשֶ ר־יִ ְמ ַ ֵ֣שח אֹ ֶׁ֗תֹו ַ ַֽוא ֶ ֵּ֤
נִיתם אֶ ת־נַפְ שַֹֽ תיכֶ ֹ֑ם ח ַ ֵ֖קת ָ ַֽ
שַ בָ ָ֥תֹון הִ יא֙ ָל ֶֶׁ֔כם וְ עִ ֶ ֵ֖
ת־מקְ ַ ֵ֣דש הַ קֶֹׁ֔ דֶ ש וְ אֶ ת־אַֹ֧ הֶ ל מֹועֹ֛ד וְ אֶ ת־הַ ִמז ְֵ֖בחַ֙
לְ כ ֵַ֖הן ַ ֵ֣תחַ ת אָ ִ ֹ֑ביו וְ ל ַָבֹ֛ש אֶ ת־בִ גְ ָ֥די הַ ָבֵ֖ד בִ גְ ָ֥די הַ קַֹֽ דֶ ש׃ לג וְ כִ פֶר֙ אֶ ִ
יְ כַפֹ֑ר וְ עַ ַ֧ל הַ ַֽ ֹכה ֲִנֹ֛ים וְ עַל־כָל־עַ ָ֥ם הַ קָ ָהֵ֖ל יְ כ ַַֽפר׃ לד וְ ָ ַֽהיְ תָ ה־ ֹּ֨ז ֹאת ָל ֶָ֜כם לְ ח ַ ֵ֣קת עֹו ֶָׁ֗לם לְ כ ֵַ֞פר עַל־בְ נֵּ֤י יִ ְש ָראל֙ ִמכָל־
ֲשר צִ ּוָ ָ֥ה יְ הוָ ֵ֖ה אֶ ת־מֹ ֶ ַֽשה׃
ֹאתם אַ ַחֵ֖ת בַ שָ נָ ֹ֑ה ַו ַַּ֕יעַש ַ ַֽכא ֶ ֹ֛
חַ ט ֶׁ֔ ָ

משנה מסכת יומא פרק א
משנה א שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין ....
משנה ב כל שבעת הימים הוא זורק את הדם ומקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות ומקריב את הראש ואת הרגל...
משנה ג מסרו לו זקנים מזקני בית דין וקורין לפניו בסדר היום ואומרים לו אישי כהן גדול קרא אתה בפיך שמא
שכחת או שמא לא למדת ערב יום כפורים שחרית מעמידין אותו בשער מזרח ומעבירין לפניו פרים ואילים וכבשים כדי
שיהא מכיר ורגיל בעבודה:
משנה ד כל שבעת הימים לא היו מונעין ממנו מאכל ומשתה ערב יום הכפורים עם חשיכה לא היו מניחים אותו לאכול
הרבה מפני שהמאכל מביא את השינה:
משנה ה מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה והעלוהו לעליית בית אבטינס והשביעוהו ונפטרו והלכו להם ואמרו לו אישי
כהן גדול אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו ושליח בית דין משביעין אנו עליך במי ששכן שמו בבית הזה שלא
תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך ...
פרק ג משנה א אמר להם הממונה" :צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה"; אם הגיע – הרואה אומר" :ברקאי!"
מתתיא בן שמואל אומר" :האיר פני כל המזרח עד שבחברון?" והוא אומר" :הן":
משנה ג אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שיטבול.
חמש טבילות ועשרה קדושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום וכולן בקדש על בית הפרוה חוץ מזו בלבד:
משנה ד פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם .פשט ירד וטבל עלה ונסתפג .הביאו לו בגדי זהב ולבש ,וקדש ידיו ורגליו.
הביאו לו את התמיד ...קבל את הדם ,וזרקו .נכנס להקטיר קטורת של שחר ולהטיב את הנרות ולהקריב את הראש
ואת האברים ואת החביתין ואת היין:
משנה ו הביאוהו לבית הפרוה; ובקדש היתה .פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם  ...ירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו
בגדי לבן לבש וקדש ידיו ורגליו:
משנה ח בא לו אצל פרו .ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח ראשו לדרום ופניו למערב והכהן עומד במזרח ופניו
למערב .וסומך שתי ידיו עליו ומתודה .וכך היה אומר" :אנא השם עויתי פשעתי חטאתי לפניך אני וביתי אנא השם כפר
נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ככתוב בתורת משה עבדך (ויקרא ט"ז) כי
ביום הזה יכפר עליכם וגו'" .והן עונין אחריו "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד":
משנה ט בא לו למזרח העזרה לצפון המזבח הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו ושם שני שעירים וקלפי היתה שם
ובה שני גורלות ....
פרק ד משנה א טרף בקלפי והעלה שני גורלות אחד כתוב עליו "לשם" ואחד כתוב עליו "לעזאזל" .הסגן בימינו וראש
בית אב משמאלו אם של שם עלה בימינו הסגן אומר לו אישי כהן גדול הגבה ימינך ואם של שם עלה בשמאלו ראש בית
אב אומר לו אישי כהן גדול הגבה שמאלך .נתנן על שני השעירים ואומר :לה' חטאת ...והן עונין אחריו" :ברוך שם כבוד
מלכותו לעולם ועד".
משנה ב קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח והעמידו כנגד בית שלוחו ולנשחט כנגד בית שחיטתו .בא לו
אצל פרו שנייה וסומך שתי ידיו עליו ומתודה .וכך היה אומר" :אנא השם עויתי פשעתי חטאתי לפניך אני וביתי ובני
אהרן עם קדושך אנא השם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ובני אהרן
עם קדושך ככתוב בתורת משה עבדך (ויקרא י"ו) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה'
תטהרו" .והן עונין אחריו" :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד":
משנה ג שחטו ,וקבל במזרק את דמו .ונתנו למי שהוא ממרס בו ,על הרובד הרביעי שבהיכל ,כדי שלא יקרוש .נטל
מחתה ועלה לראש המזבח ופנה גחלים אילך ואילך וחותה מן המעוכלות הפנימיות וירד והניחה על הרובד הרביעי
שבעזרה:
משנה מסכת יומא פרק ה משנה א הוציאו לו את הכף ואת המחתה וחפן מלא חפניו ונתן לתוך הכף  ...נטל את
המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכת המבדילות בין הקדש ובין קדש
הקדשים וביניהן אמה  ...החיצונה היתה פרופה מן הדרום והפנימית מן הצפון מהלך ביניהן עד שמגיע לצפון הגיע
לצפון הופך פניו לדרום .מהלך לשמאלו עם הפרוכת עד שהוא מגיע לארון .הגיע לארון נותן את המחתה בין שני
הבדים .צבר את הקטורת על גבי גחלים ונתמלא כל הבית כולו עשן יצא ובא לו בדרך בית כניסתו .ומתפלל תפלה
קצרה בבית החיצון ולא היה מאריך בתפלתו שלא להבעית את ישראל:

משנה ב משניטל הארון ,אבן היתה שם מימות נביאים ראשונים ,ושתיה היתה נקראת ,גבוהה מן הארץ שלש אצבעות,
ועליה היה נותן:
משנה ג נטל את הדם ממי שהיה ממרס בו נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד והזה ממנו אחת למעלה ושבע
למטה ולא היה מתכוין להזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף וכך היה מונה" :אחת אחת ואחת אחת ושתים אחת
ושלש אחת וארבע אחת וחמש אחת ושש אחת ושבע" .יצא והניחו על כן הזהב שבהיכל:
משנה ד הביאו לו את השעיר .שחטו ,וקבל במזרק את דמו .נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד והזה ממנו אחת
למעלה ושבע למטה; ולא היה מתכוין להזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף .וכך היה מונה" :אחת אחת ואחת
אחת ושתים וכו'" .יצא והניחו על כן השני שהיה בהיכל .רבי יהודה אומר :לא היה שם אלא כן אחד בלבד; נטל דם הפר
והניח דם השעיר .והזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ אחת למעלה ושבע למטה ולא היה מתכוין וכו' .וכך היה
מונה וכו' .נטל דם השעיר והניח דם הפר והזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ אחת למעלה ושבע למטה וכו'...
משנה ה "ויצא אל המזבח אשר לפני ה' "  --זה מזבח הזהב .התחיל מחטא ויורד מהיכן הוא מתחיל מקרן מזרחית
צפונית צפונית מערבית מערבית דרומית דרומית מזרחית ...
משנה ו הזה על טהרו של מזבח שבע פעמים ושירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון ושל מזבח החיצון
היה שופך על יסוד דרומי ...
משנה מסכת יומא פרק ו משנה ב בא לו אצל שעיר המשתלח וסומך שתי ידיו עליו ומתוודה .וכך היה אומר:
"אנא השם ,עוו פשעו חטאו לפניך עמך בית ישראל .אנא בשם ,כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעוו ושפשעו
ושחטאו לפניך עמך בית ישראל ,ככתוב בתורת משה עבדך לאמר (ויקרא טז)" :כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם
מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" .והכהנים והעם העומדים בעזרה ,כשהיו שומעים שם המפורש שהוא יוצא מפי כהן
גדול ,היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:
משנה מסכת יומא פרק ו משנה ג מסרו [= את השעיר המשתלח למדבר] למי שהיה מוליכו ...
משנה ד וכבש עשו לו מפני הבבליים שהיו מתלשים בשערו ואומרים לו" :טול וצא! טול וצא!"
מיקירי ירושלם היו מלוין אותו עד סוכה הראשונה .עשר סוכות מירושלם ועד צוק תשעים ריס שבעה ומחצה לכל מיל:
משנה ה על כל סוכה וסוכה אומרים לו הרי מזון והרי מים ומלוין אותו מסוכה לסוכה חוץ מאחרונה שבהן שאינו מגיע
עמו לצוק אלא עומד מרחוק ורואה את מעשיו:
משנה ו מה היה עושה? חולק לשון של זהורית; חציו קשר בסלע וחציו קשר בין שתי קרניו .ודחפו לאחוריו והוא
מתגלגל ויורד .ולא היה מגיע לחצי ההר עד שנעשה אברים אברים....
משנה ח אמרו לו לכהן גדול" :הגיע שעיר למדבר!" .ומניין היו יודעין שהגיע שעיר למדבר? דרכיות היו עושין ,ומניפין
בסודרין ,ויודעין שהגיע שעיר למדבר ...ר' ישמעאל אומר" :והלא סימן אחר היה להם! לשון של זהורית היה קשור על
פתחו של היכל וכשהגיע שעיר למדבר היה הלשון מלבין .שנאמר (ישעיה א') אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו":
משנה מסכת יומא פרק ז משנה א בא לו כהן גדול לקרות  ...חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת וראש
הכנסת נותנו לסגן והסגן נותנו לכהן גדול וכהן גדול עומד ומקבל וקורא "אחרי מות" ו"אך בעשור" ....
משנה ג הביאו לו בגדי זהב ולבש .וקדש ידיו ורגליו ויצא ועשה את אילו ואת איל העם ואת שבעת כבשים תמימים בני
שנה דברי רבי אליעזר .רבי עקיבא אומר עם תמיד של שחר היו קרבין ופר העולה ושעיר הנעשה בחוץ היו קרבין עם
תמיד של בין הערבים:
משנה ד קדש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל ועלה ונסתפג .הביאו לו בגדי לבן ולבש וקדש ידיו ורגליו .נכנס להוציא את
הכף ואת המחתה .קדש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל עלה ונסתפג .הביאו לו בגדי זהב ולבש וקדש ידיו ורגליו ונכנס
להקטיר קטורת של בין הערבים ולהטיב את הנרות .וקדש ידיו ורגליו ופשט ,הביאו לו בגדי עצמו ולבש ,ומלוין אותו עד
ביתו .ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקדש:

