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 על סדר א"ב.

ּכֹוַנְנָּת עֹוָלם ֵמרֹאׁש  האין סוף ב"ה, בכח כ"ב אותיות התורהָּתה אַ 

, ָיַסְדָּת ֵּתֵבל סוף ב"ה כל ההנהגה מתחלה ועד סוף-איןהבמחשבה. ושיער 
ּבֹו  נפרדים, ּוְבִרּיֹות ספירותך בבפעולתָּפַעְלָּת  כולה הבריאהַהֹּכל וְ 

  ָיַצְרָּת׃ 

נברא שיהיה -רעהוציא להעתיד עֹוָלם  מראשית אחרית בראותךָך ְר ׁשּוּבְ 

ח◌ֶׁׂשְך וְ  רעהטוב מה לתכלית בירור והפרדתֹּתהּו ָוֹבהּו  מושרש ממציאות
ֵּגַרְׁשָּת   , על כןמדור הקליפותהֹום תְ ֵני ּפְ ַעל  רבהי, וקגוףל להיות שורש

  ׃ אור בזמן התיקון בסוד הנשמהִהַּצְבָּת ֹנַגּה וְ  הרחקת חושך החסרונותֹאֶפל 

ִמן ָהֲאָדָמה  אבריו בהן נשרשו כל הנשמותַּתְבִנית  אדם הראשוןֶלם ּגֹ 
 ִחיּותה תלא היתה גורמת עמל וטורח לקבל -מצד עצמה שהיא מקום קבלת השפע, 

טוב ורע ַעל ֵעץ ַהַּדַעת וְ . ה ולשומרהלעובדעליה וע"כ הופקד ָיַצְרָּת 

לא אֹותֹו ָפַקְדָּת  הנהגת העולם הזה, מקום אחיזת הקליפות ובפרט קליפת נוגה

  ׃ לעורר את הקליפה עד שהיתה חוזרת לטוב ביום השבת

ַמַען לְ לֹא ִכִּליתֹו וְ ֵמֵעֶדן.  וגורשִנְזַנח וְ ָזַנח  ציוויךָבְרָך ְּד 

שמאל חוזר לימין מיד ונוגה כאור כ - אפים", כפילות"מנה אחת ֶאֶרְך ַאֶּפָך 

  ׃ תהיה
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באריכות ימים לשם ּוֵבַרְכָּת ַזְרעֹו  נשמות שפרחו ממנוְגַּדְלָּת ִפְריֹו הִ 

הורעפו ָך בְ טּוּבְ  בדור המבול שהיו פרים ורבים הרבהִהְפִריָתם וְ , תיקונם

ו לזרוע ולקצור ולא נצטרכְוהֹוַׁשְבָּתם ָׁשֶקט  טובות ולא כמעשיהםעליהם 

  ׃ ובכ"ז כפרו בטובתם

 רּו ָלֵאל סּור ִמֶּמּנּומְ ַוּיֹא שמים ועבדו עבודה זרהקּו ֹעל ְר ִּיפְ וַ 

,  סתמו ברגל גסה מבועי ההשפעה, וחישבו לשלוט בשמות, ובמלאכים למרוד בבוראם
ֶרַגע ֻאְמָללּו ּכְ  שינית ההנהגה ושמות המלאכיםַוֲהִסירֹוָת ָיד 

   ׃ֶּכָחִציר , והחוטאים כלובשינוי שמם מדרגתםהמשמשים שירדו 

דֹורֹו ּבְ ָתִמים  לְ  בעבורו מתקיימים חוקות שמים וארץִרית ּבְ ָזַכְרָּת 
   ֵאִרית׃ ׁשְ  בעבור ישראל שנקראיםָלעֹוָלם  תקוהּוִבְזכּותֹו ַׂשְמָּת  .נח

ַמֲענֹו ָּכַרָּת, ּוְבַאֲהַבת לְ  תיקון לזרעוִרית ֶקֶׁשת ּבְ ק חֹ 

 עם ישראל -צאצאיו של שם ָּבָניו קבעת תיקון לעולם בסוד הקרבן, לזרעו ִניחֹוחֹו 
  ׃ בעבודת הקרבנות במקדשֵּבַרְכָּת 

כוּ ְׁשָרם ְּבעָ  נשמות דור המבול שחזרו בדור הפלגהעּו טָ  זְּ  ת לתקן בתשובהּבַ

ַנֲעֶלה וְ כּו לְ רּו מְ ַוּיֹא. למרוד במלכות שמיםּוָבנּו ִמְגָּדל 



  סדר העבודה –מחזור הרמחל השלם   הרמח"לקהילת  
  
3 

  

  

לשנות סדרי עבודת ִהָּלֵחם ּבֹו לְ  כוחות הגלגליםַנְבִקיַע ָהָרִקיַע וְ 

  ׃ המשמשים

כֹוָכב ּכְ ִּפְתֹאם  - ָאב ֲהמֹון למרות שהיה אברהם - גילה יחודךִחיד יָ 

ֶׁשְך ָהִאיר ַּבח◌ׂלְ  מכבשן הדינים בקעָזַרח. ֵמאּור ַּכְׂשִּדים 
  ׃ הקליפה

 בראותךָך ְר ׁשּוּבְ  המעטתֵהַפְרָּת  התגברות הדינים עד לאברהם ַעְסָךּכַ 

. ּוְלֵעת ֵׂשָבתֹו מידת חסדו, ושמת אותה להיות שורש לכהניםלֹו עֳ ּפָ 
  ׃ חק כפרת האיל בעקידת יצחקָחַקְרָּת  הכלול מחסדים וגבורותָבבֹו לְ 

 מאברהםִמֶּמּנּו  שורש ללווים - יצחק האחוז במידת הגבורהְוַית ֵחן לִ 

  ִמֶּכֶבׂש ִנְבָחר׃ נעקד ָטֶלה ָטהֹור והרי זה כ הֹוֵצאתָ 

הֹוֵצאָת. ָחתּום  שלםִאיׁש ָּתם  יעקב - מבירורו של יצחקִּגְזעֹו מִ 
  ׃ הובררֻלָּקח    רשימוֵמֶרֶחם    קו היחודָך תְ ִּבְבִרי

 , ֲאהּוֵביבו' קצוות עולםי"ב גבולי ָבִטים ׁשְ ֵנים ָעָׂשר ׁשְ ַתָּת ּלֹו נָ 

ִנְקָראּו   כנסת ישראלִמֶּבֶטן   מושרשים בפנימיותֶעְליֹון, ֲעמּוִסים 
  ׃נקבעו להיות נשמתם פנימיות העולמות
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ל וכללִלְוַית ֵחן  מלשון שמו לויאת ַעל ֵלִוי הקב"ה קראת אתה ְמָּת ׂשַ 

  לֹו ִעַּטְרָּת׃ כהונה ולויהל ֶאָחיו ֶּכֶתר ּכָ ּומִ  כהניםָוֶחֶסד גבורה ה

  ֵלִוי.    דעתְמָרם ִנְבַחר ִמֶּגַזע עַ 

ָוװדֹוׁש קְ  ַאֲהֹרןוְ    ִקַּדְׁשָּת׃ חכמהִמָּׁשָרָׁשיו  ײ ְיֹה◌ֹ

. יאהדונהי ח' בגדים כנגד ח' אותיותָרד ׂשְ ִבְגֵדי ּבְ ַאְרּתֹו ּפֵ 

  ׃העביר הקילקולים שגורמים לכעסנֹוָתיו ֵהַפר ַּכֲעֶסָך ּבְ ְר קָ ּובְ 
  

גדול וכהן הדיוט. כי הכהן הדיוט שהוא כנגד הז"א, ועתה אודיעך סוד הבגדים דכהן 
לובש ד' בגדי לבן, כנגד ד' אותיות יהו"ה ב"ה. וכהן גדול שהוא בסוד אבא, לובש ח' 
בגדי זהב, כי אבא מתקן ברתא, ולכן יש בו ד' בסוד יהו"ה וד' בסוד אדנ"י, ומתחברים 

נעשה  -עבודה כשאר הימים ביחד, והוא מחזיק היחוד. ולכן ביום הכפורים, במקום שהוא 
אינו לובש אלא בגדי  -שלז"א לבדו ורחל לבדה  -בבגדי זהב, אבל מה שהוא פרטי ליום 

  לבן:

  על לשון הרע ואמת ּוְמִעיל       מכפר על עזות פנים ורב חסד  יץצִ 

  על עבודה זרה. לאלפים ֵאפֹודוְ     על הדינין. נוצר חסד ח◌ֶׁׂשן

   על גלוי עריות. ופשע ֵסי ַבדנְ ּוִמכְ  דמים. על שפיכות נשא עון ֹתֶנתּכְ 

כללות כל .   על הרהור הלב ונקה ַאְבֵנטוְ     על הגאוה. וחטאה ִמְצֶנֶפת

בסוד הלבושים  ,החטאים של כל הדורות שבהן התגלגלו נשמות ישראל מאדם הראשון

  ׃ת בי"עושבהן נדבקת הס"א בעולמ
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עֹולֹות וְ , ואחד של כהן גדולאחד של מוסף  -שניים נֹות ָּפִרים ּבְ ְר קָ 

ב': אחדִעיִרים ׂשְ ,   ּוְׁשִחיַטת ט': ב' של תמיד, וז' מוספיןָבִׂשים ּכְ 

׃ ב': אחד איל העם במוסף, ואחד של כהן גדולִנּתּוַח ֵאִלים וְ   למוסף ואחד לה'

 שנרקחה מתערובת סמיםֹרַקח ֶמְרַקַחת של כל יום ֹטֶרת קְ יַח ֵר 

 ההזאות. ּוְזִריַקת ָּדם טרת גחלי אש בקדש הקדשיםקּוִבעּור ֶּגָחִלים 
  ׃ מניית ההזאות המדוייקּוְסִפיַרת י◌ֶׁׂשר 

תפלל בעדומשהיה ֹטֶרת ּוְתִפַּלת ֱאֶמת קְ  קבלת ריח עמודּוַעת ׁש

  ַכֶּפֶרת ֲעֹונֹוֵתינּו׃ מְ  -. ּוְקֻדָּׁשתֹו ובעד ביתו ובעד כלל ישראל

בגדי, ַוֲעִריַכת ָאֶבן יום הכיפורים מנין בגדי לבן של עבודתֶכן ּבּוץ ּתֹ 

ַמְלָאְךּכְ  ֻכָּלםּבְ . ָחגּור הכוללים את החושן עבור העבודות שבחוץ הזהב
  ָׁשֵרת׃מְ  כנגד מיכאל הכהן הגדול

ו”ה

קודש קדשים

היכל קודש

אולם

ה

5 יב

יאהדונהי

פני
כהן
והפר

ם
רו
ד

זרחמ

פון
צ

מערב

פון
צ

6-37

27

5
39 8

17-20-23-35

18

21-24

25-26

מערב

מערב

המערכה
הגדולה

מערכת
הקטורת

התפוח

1

2

3-13
22-29

9
-3
2
-3
4
-3
6

10

11-29

12
14-16-19

15

4-28

31

38-33-7

7*



  סדר העבודה –מחזור הרמחל השלם   הרמח"לקהילת  
  
7 

  

  
  על סדר תשר"ק׃                                             

ִלְכבֹוד ַאֲהֹרן. ְּכִלי ַכָּפָרה  סדר הבגדיםַּכְנָּת ָּכל ֵאֶּלה ּתִ 

ְלִיְׂשָרֵאל ַׂשְמּתֹו, ְוַעל ָידֹו ְסִליַחת  מכניע לחיצוניםאור חכמה 

ַיֲעֹמד. ְלָׁשֵרת  מזרעוֶהָעֹון ָנַתָּת׃ ַּתַחת ַאֲהֹרן ִמִּגְזעֹו 

ְלָפֶניָך ְּביֹום ַהְּסִליָחה׃ ּתֹוַרת ַמֲעֵׂשה ֲעבֹוַדת ַהּיֹום 

 שני ובלשכות החצר בב"אבלשכת הפלהדרין בית בּוֵלנּו ִׁשְבַעת ָיִמים ִּבזְ 

לפרישתו ְׁשִליִׁשי ּוְׁשִביִעי  אפר פרה אדומהּוַמִּזין ָעָליו  ,ִיְלֹמד

  ׃ נטמא למת אשמ

ְוַחְכֵמי ֶאָחיו  הסנהדריןשלמי העם שהם חכמי לּוֵמי ִזְקֵני ַעם ׁשְ 

, ַעד ּבֹא דהללמדו ולהרגילו בעבוַהֹּכֲהִנים ָּתִמיד ְיסֹוְבבּוהּו 

. ְוֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ַׁשְחִרית, יסוד דמלכות יֹום ֶהָעׂשֹור

ֶׁשִּׁשֵּכן ְׁשמֹו ַּבַּבִית ַהֶּזה,  בינהְּבִמי  בשם ה'ַמְׁשִּביִעין אֹותֹו 

ֶׁשֶּמא  החשש ימפנֶׁשּלֹא ְיַׁשֶּנה ָדָבר ִמָּכל ַמה ֶּׁשָאְמרּו לֹו, 

שישנה מעשה הקטרת כדעת הצדוקים ויקטירה בהיכל ֵיׁש ְּבִלּבֹו ַצד ִמינּות 

ּובֹוֶכה ַעל  לצד. הּוא פֹוֵרׁש לפני כניסתו לקודש הקדשים

, ְוֵהם ּפֹוְרִׁשים ּובֹוִכים ֶׁשָחְׁשדּו ְלִמי לצדוקיֶׁשֲחָׁשדּוהּו 
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ומוסיפים ֵאין ְּבִלּבֹו ְּכלּום,  באמתֶׁשַּמֲעָׂשיו ְסתּוִמים, ֶׁשֶּמא 

  ים לֹו׃ְואֹוְמִר  אזהרות

. ִלְמקֹום ֵאׁש בקדש הקדשיםֵאה ִלְפֵני ִמי ַאָּתה ִנְכָנס ְר 

  ׃מאור התכלתשח"ו לא תטעה ותשרף קדש קדשים דקודשיא.  ַלֶהֶבת ַׁשְלֶהֶבת 

ַהל ֲעָדֵתנּו ָעֶליָך ִיְסֹמכּו, ְוַעל ָיְדָך ְּתֵהא ְסִליָחֵתנּו קְ 
  ׃יכשל ח"ו בשליחותו שלא

ַעד ּבֹא יֹום ֶהָעׂשֹור.  בעבודהילּוהּו ְוִהְרּגִ  שלא ישנהּוּוהּו צִ 

ְוֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ַׁשְחִרית, ַמֲעִמיִדים  )1( יסוד דמלכות
, ּוַמֲעִביִרים של העזרה שער ניקנוראֹותֹו ְּבַׁשַער ַהִּמְזָרח 

, ְּכֵדי העתידין להיקרב למחרתְלָפָניו ָּפִרים ְוֵאִלים ּוְכָבִׂשים 
  ָרִגיל ְּבֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה׃ֶׁשְּיֵהא ַמִּכיר וְ 

ְּבַהִּגיַע ֵעת ְׁשִחיַטת  בד פשתן לבןְרׂשּו לֹו ָסִדין ֶׁשל ּבּוץ ּפָ 

. ַלֲעׂשֹות ְמִחָּצה ֵּבינֹו ּוֵבין בעלות השחרֶּכֶבׂש ַהָּתִמיד 
  ׃שיוכל לטבול בצניעותָהָעם 

 ככל הנראה באילת השחר טבילתו הראשונה מתוך חמישהעֹוֶׂשה ִמְצָוה 
  ְטִביָלה׃  מעכביְּבֵאיָמה ְוִיְרָאה, ּובֹוֵדק ַעְצמֹו ֵמחֹוְצֵצי 
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 )2(. ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ֹחל, ציוויוׂש ַעל ִמְצָוה ְלַקֵּים ָּדתֹו ׂשָ 

ְּכמֹו  ממי הטבילה ְוָטַבל, ְוָעָלה ְוִנְסַּתַּפג לבור הטבילהְוָיַרד 
  ׃שלא יהיו המים חוצצים בין גופו לבגדיםֶׁשֻהְזָהר 

ברחיצה  (הראשונה ִּבְגֵדי ָזָהב ְוָלַבׁש, ְוִקֵּדׁש  שמונהְתנּו לֹו נָ 

  ׃מקיטון של זהבָיָדיו ְוַרְגָליו  מתוך י') את

. של שחר שהוא עולת ציבורֶּכֶבׂש ַהָּתִמיד  )3(ַּיד ְמַקֵּבל ֶאת מִ 

, ּוַמִּניַח ֹּכֵהן ַאֵחר ִלְגֹמר קנה וושטְוׁשֹוֵחט ּבֹו ֹרב ְׁשַנִים 
ּוְמַקֵּבל ֶאת ַהָּדם, ְוזֹוְרקֹו  כדי למהר לקבל את הדםיָטה, ַהְּׁשחִ 

ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְּכִמְצָותֹו  )4( בנקב הדרומי שביסוד המזבח הכהן הגדול
  ׃חטאות פנמיותרק ב השפיכה בנקב זה שייךש

ומפסיק  )5(ְלֵהיִטיב ָחֵמׁש ֵנרֹות  ְפִנים ָלֵהיָכל ִיָּכֵנסלִ 

ּוְלֵהיִטיב ֶאת  וחוזר, )6( ּוְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת ַהֹּבֶקר ועובר
ועלה לראש כבש מזבח  מההיכלְׁשֵּתי ַהֵּנרֹות ַהִּנְׁשָארֹות. ְוָיָצא 

ְוִהְקִריב ֶאת ָהרֹאׁש ְוֵאת ָהֵאָבִרים  )7( החיצון וזורק משם את 
  ׃לאש המערכה ְּכִמְצָוָתן
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 ואת מנחת ,ַהָּתִמיד קרבןנסכי ָכל יֹום ַיֲעֶׂשה את ִמְנַחת ּכְ 

ַהַּיִין  ב' לוגין. ִויַנֵּסְך ֶאת מטוגנים במחבתשל הכהן גדול הַוֲחִביִתין 
ְּכֵלי בעת שהיו הלווים שרים ומנגנים . ְּבָכל )7(* בתוך נקב שע"ג המזבח

  ׃(ִּבְכִלי יֶֹׁשר)ִׁשיר 
  אם חל בשבת יש אומרים׃

ּוְביֹום ַהַּׁשָּבת ַמְקִריב ְׁשֵני ִכְבֵׂשי מּוַסף ַׁשָּבת ּוִמְנָחָתם, ְועֹוְרִכין 
  ְּכִמְׁשָּפָטם׃ לבונה. ּוַמְקִטיר ַהָּבִזיִכין )8( החדשֶלֶחם ַהָּפִנים  את

  
  .  ורב חסד./ חכמהסוד הפר: אבא

ַּפר ָהעֹוָלה ְוִׁשְבַעת  קרבן מוסףְוַאַחר ָּכְך ַמְקִריב 
. ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם הכיפוריםַהְּכָבִׂשים ֶׁשל מּוַסף ַהּיֹום 

  ְּכִמְׁשָּפָטם׃

 על מנת לטבול טבילה שניה מתוך חמש )9( ב◌ׂא ִמָּיד ְלֵבית ַהַּפְרָוהיָ 

ָהְיָתה. ְוִיְפְרׂשּו לֹו בפינה הדרומית מזרחית של העזרה ּוַבֹּקֶדׁש 
שיוכל לטבול ֵּבינֹו ְלֵבין ָהָעם  בד פשתן לבןל ּבּוץ ָסִדין ׁשֶ 

  ְּכָבִראׁשֹוָנה׃ כמו בצניעות

ברחיצה שניה מתוך עשרה ֶרם ִיְפֹׁשט ִּבְגֵדי ָזָהב, ְמַקֵּדׁש טֶ 

  ׃(בכל החלפת בגדי הקודש רוחץ לפניה ואחריה) מקיטון של זהבִּבְנִקּיּות ָיָדיו ְוַרְגָליו 
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. כדי להתחיל בעבודת יוה"כ בבגדי לבןֵדי ָזָהב ּוָפַׁשט ִּבגְ  באימהָחל 

  ׃ממי הטבילה, ְוָעָלה ְוִנְסַּתָּפג טבילה שניהְוָטַבל  לבור הטבילהְוָיַרד 

ּוְלָבִנים לֹוֵבׁש,  ובגדיםַמֲעִביר,  בגדי הזהבָהִבים זְ 

  ֶׁשֲעבֹוַדת ַהּיֹום ְּבִבְגֵדי ָלָבן׃

מקיטון של  ָיָדיו ְוַרְגָליורחץ בפעם השלישית מתוך עשרה  ִמַהר ְוִקֵּדׁשּו

ֹו . ּוָפרשלו שקנה מכספו )10(, ּוָבא לֹו ְּתִחָּלה ֵאֶצל ָּפרֹו זהב

ֵּבין ָהאּוָלם  השטחַּבָּצפֹון ְּכֶנֶגד   בסוד אבאֹוֵמד ָהָיה ע

ּוָפָניו ַלַּמֲעָרב.  לתקן הימיןְוַלִּמְזֵּבַח. רֹאׁשֹו ַלָּדרֹום 

  ׃מול ההיכלֹּכֵהן עֹוֵמד ַּבִּמְזָרח ּוָפָניו ַלַּמֲעָרב ְוהַ 
                                   

ְואֹוֵמר  עֹוֵמד ְּבֵאיָמה ִלְפֵני ֵאל ֶעְליֹון כהן גדולהּוא 

ִּדְבֵרי ִוּדּוי.  להמשיך הפגם למטה למערב ששם אלהים אחריםָעָליו 

  ְוִהְתַוָּדה. ְוָכְך ָהָיה אֹוֵמר׃ְוָסַמְך ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָליו 
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  אה כולה.יאומר כהן גדול בסוד עס"מ והם לצורך התיקון הכללי של הבר הג' וידויים הי

  
  וידוי ראשון.

  . פגמנו בנפש.בשגגה ָחָטאִתי    ס  נצח  ָאָּנא  ַהֵּׁשם
ְלָפֶניָך   .  פגמתי בנשמה.במרידה ָּפַׁשְעִּתי . פגמתי ברוח. בזדון ָעִויִתי

  ַּכֵּפר ָנא         נ הוד   ָאָּנא   ַּבֵּׁשם ֲאִני ּוֵביִתי.

  ,ולבטל הפגמים ולהרחיק הקליפהַלֲחָטִאים 

  ,ולבטל הפגמים ולהרחיק הקליפהְוַלֲעֹונֹות 

  ,ולבטל הפגמים ולהרחיק הקליפהְוַלְּפָׁשִעים 

  .למקום שנטהר מהקלי' להמשיך שפע יהו"ה ב"הֶׁשָחָטאִתי, 

  ,למקום שנטהר מהקלי' להמשיך שפע יהו"ה ב"הְוֶׁשָעִויִתי, 

  למקום שנטהר מהקלי' להמשיך שפע יהו"ה ב"הְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי 

. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבֶּדָך׃ אשתי ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי
ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל  

ָוװַחּטֹאֵתיכֶ    ן  יסודײ   ם ִלְפֵני ְיֹה◌ֹ
   .באתב"שאהיה    והואתצמ"ץ   גימ' ִּתְטָהרּו
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ְוַהֹּכֲהִנים  ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים  ַּבֲעָזָרה.  ְּכֶׁשָהיּו 

יֹוֵצא ִמִּפי    יוד הא ואו הא  ׁשֹוְמִעים ֶאת ֵׁשם ַהְמֹפָרׁש

ֹכֵהן ָּגדֹול ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכֹוְרִעים 

  ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם ְואֹוְמִרים׃

 רחל ַמְלכּותֹו  חג"ת ְּכבֹוד  בינה , ֵׁשםחכמהָּברּוְך 
  ׃ָוֶעד  לאה ְלעֹוָלם

ְּכֶנֶגד  המפורשָאז הּוא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ִלְגֹמר ֶאת ַהֵּׁשם 
ְואֹוֵמר ָלֶהם  שלא ישמעו אותושאומרים בשכמל"ו כדי ַהְמָבְרִכים 

׃ ְוַאָּתה ְבטּוְבָך באתב"שאהיה    והוא תצמ"ץ   ִּתְטָהרּו
  ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך ְוסֹוֵלַח ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך׃

  

. ְוהּוא )11( ּוָבא ֶאל ַׁשַער ִניָקנֹור צעד הכהן הגדולָּדַרְך 
ִמיִמינֹו.  שלוְלִמְזַרח ָהֲעָזָרה ִלְצפֹון ַהִּמְזֵּבַח. ַהְּסָגן 

מֹאלֹו. ְוָׁשם  באותו היום ת הכהונהשל משמרְורֹאׁש ֵּבית  ָאב  ִמֹּשְ
 כנגד ההיכל. ְּפֵניֶהם ַלַּמֲעָרב חו"ב דקלי' נוגהְׁשֵני ְׂשִעיִרים 

ַוֲאחֹוֵריֶהם  ַלִּמְזָרח. ֶאָחד ִליִמינֹו ְוֶאָחד ִלְׂשמֹאלֹו. 
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ָיָדיו ְוֶהֱעָלה  ְׁשֵּתיּבִ  בקופסת עץ אתְּבַקְלִּפי  תחב במהירותָטַרף 
חכמת ְׁשֵני גֹוָרלֹות, ֶאָחד ְּבָיִמין  ב' טסיות והיו קופצות לידיו מאליהן

 גורלְוֶאָחד ַּבְשמֹאל.  כנגד השעיר שבימינו, נגה הנכללת בקדושהדקלי' 
ָעָליו ַלֵּׁשם ְוֶאָחד ָּכתּוב ָעָליו חקוק ֶאָחד ָּכתּוב 

ּוְנָתָנם ַעל ְׁשֵני ַהְּשִעיִרים ּגֹוָרל .  בינה דקלי' נגה ַלֲעָזאֵזל
ִעיר חכמת נגה הנכלל בקדושה ֶׁשהּוא ֶׁשל ֵׁשם .  ִיְּתֵנהּו ַעל ַהֹּשָ
  ׃ַחָּטאת     מ    מלכות  ְואֹוֵמר ַלֵּׁשם

ְוַהֹּכֲהִנים  ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים  ַּבֲעָזָרה, ְּכֶׁשָהיּו 
יֹוֵצא ִמִּפי ֹכֵהן   יוד הא ואו הא ׁשֹוְמִעים ֶאת ֵׁשם ַהְמֹפָרׁש

ָּגדֹול ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים 
  ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם ְואֹוְמִרים׃

 רחל ַמְלכּותֹו  חג"ת ְּכבֹוד  בינה , ֵׁשםחכמהָּברּוְך 

  ׃ָוֶעד  לאה ְלעֹוָלם

ֶׁשל  שרוךָלׁשֹון  -ֲעָזאֵזל שעלה בגורל ל בינה דקלי' נגה. ְׂשִעיר ּבִ 
ִמְׁשַקל ְׁשֵני ְסָלִעים ֵּבין ַקְרָניו  צמר אדום סרוקְזהֹוִרית 

ַוַּיֲעִמיֵדהּו ְבַׁשַער ַהִּמְזָרח  ,שיהיה ניכר גורלו לעזאזלִיְקֹׁשר 
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 ִׁשּלּוחֹו׃  ַאְך ְּבָׂשִעיר ֶׁשהּוא ֶׁשל ֵׁשם מקוםֶנֶגד ֵּבית 

על צווארו ר ָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית , ִיְקׁשֹ חכמת נגה הנכללת בקדושה

 בפעם. ּוָבא לֹו שיהיה ניכר גורלו לשחיטהֶנֶגד ֵּבית ְׁשִחיָטתֹו 
 עבור עצמו. ְואֹוֵמר ָעָליו ִוּדּוי ֵּביתֹו )12( ְׁשִנָּיה ֵאֶצל ָּפרֹו

ֶאָחיו ַהֹּכֲהִנים׃ ְוָסַמְך ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָליו  עבורּוִוּדּוי  ואשתו
  ְוִהְתַוָּדה. ְוָכְך ָהָיה אֹוֵמר׃ 

  וידוי שני.

  .   . פגמנו בנפשבשגגה ָחָטאִתי       פ  חסד      ָאָּנא ַהֵּׁשם

ְלָפֶניָך   .  פגמנו נבשמה.במרידה ָּפַׁשְעִּתי    . פגמנו ברוח.בזדון ָעִויִתי
ֵּׁשם ֲאִני ּוֵביִתי.  ַ◌   ַּכֵּפר    ָנא    ף   גבורה    ָאָּנא ב ◌ּ

  ולבטל הפגמים ולהרחיק הקליפהַלֲחָטִאים 

  ,ולבטל הפגמים ולהרחיק הקליפהְוַלֲעֹונֹות 

  ,ולבטל הפגמים ולהרחיקְוַלְּפָׁשִעים, 

  .למקום שנטהר מהקלי' להמשיך שפע יהו"ה ב"ה ֶׁשָחָטאִתי,
  למקום שנטהר מהקלי'. ב"הלהמשיך שפע יהו"ה ְוֶׁשָעִויִתי, 

  למקום שנטהר מהקלי'. להמשיך שפע יהו"ה ב"הְוֶׁשָּפַׁשְעִּתי 
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ְלָפֶניָך ֲאִני ּוֵביִתי ּוְבֵני ַאֲהֹרן ַעם ְקדֹוֶׁשיָך. ַּכָּכתּוב 
ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבֶּדָך׃ ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם 

ָוװְפֵני ְלַטֵהר ֶאְתֶכם, ִמֹּכל ַחּטֹאֵתיֶכם לִ   ְיֹה◌ֹ

אהיה    והואתצמ"ץ   גימ' ִּתְטָהרּו   ע   תפארת  ײ
  .באתב"ש

ְוַהֹּכֲהִנים  ְוָהָעם ָהעֹוְמִדים  ַּבֲעָזָרה, ְּכֶׁשָהיּו 
יֹוֵצא ִמִּפי ֹכֵהן   יוד הא ואו הא ׁשֹוְמִעים ֶאת ֵׁשם ַהְמֹפָרׁש

ּוִמְׁשַּתֲחִוים ָּגדֹול ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכֹוְרִעים 
  ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם ְואֹוְמִרים׃

 רחל ַמְלכּותֹו  חג"ת ְּכבֹוד  בינה , ֵׁשםחכמהָּברּוְך 

  ׃ָוֶעד  לאה ְלעֹוָלם

ְּכֶנֶגד  המפורשָאז הּוא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ִלְגֹמר ֶאת ַהֵּׁשם 
 תצמ"ץ   ְואֹוֵמר ָלֶהם ִּתְטָהרּו   שלא ישמעו אותוַהְמָבְרִכים 

׃ ְוַאָּתה ְבטּוְבָך ְמעֹוֵרר ַרֲחֶמיָך באתב"שאהיה    והוא
  ְוסֹוֵלַח ְלֵׁשֶבט ְמָׁשְרֶתָך׃
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  על סדר א"ב׃

 לשחוט פרַלֲעׂשֹות  ,רבהְּבָעְצָמה  מיהרַחר ִוּדּוי ָׁשַקד אַ 

  ְוַחַּטאת ָהָעם׃  ,לושַחָּטאתֹו 

ְוִקֵּבל  ,)13( וושטקנה ַדק ַסִּכין ְוָׁשַחט ָּפרֹו ֹרב ְׁשַנִים ּבָ 

  ָטהֹור׃  מיועד להזאותלקבלת הדם הכלי ָּדמֹו ְּבִמְזָרק 

שהורחק מההיכל ְּבָדמֹו  לבחושם ַלֲחֵברֹו ִמַּיד ִיְּתֵנהּו ְלָמֵרס ּגַ 

ֵהיָכל רצפת האבן מָהְרִביִעי ֶׁשל  השורהַעל ָהֹרֶבד  ועמד
   ֶׁשּלֹא ִיְקרֹׁש׃  שהדםְּכֵדי  )14(למזבח   שבין היכלִמַּבחּוץ 

   תפארתם ֶזה ִהִּניחֹו ְּבַיד ִמי ֶׁשְּמָמֵרס ּבֹו ְונֹוֵטל ַּד 

 משובח ומשקלהֶׁשל ָזָהב ָאֹדם  מיוחדת ליום הכיפורים נצח הודַמְחָּתה 

. ולא ארבעה כביכול יוםַמֲחֶזֶקת ְׁשלָֹׁשה ַקִּבין  באופן שהיתהַקָּלה 

ְוָעָלה  ולא יכווה מהגחלים בית השחישיוכל לשאתה תחת ְוָיָדּה ֲאֻרָּכה 

ּוִפָּנה ֶגָחִלים ֶׁשַּמֲחִציָתן  )15( החיצוניְלרֹאׁש ַהִּמְזֵּבַח 

ולקח ַּגֶחֶלת ּוַמֲחִציָתן ַׁשְלֶהֶבת (ֵאיָלְך ָוֵאיָלְך) ְוָחָתה 

  ִמַּצד ַמֲעַרב ַהִּמְזֵּבַח׃ שניכרת בעירתןֵמַהּלֹוֲחׁשֹות  מהגחלים
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ָאה ַּגֲחֵלי ֵאׁש לֹוֲחׁשֹות ְוִהִּניָחּה ְמלֵ  מהמזבחֹוִריָדּה ה

. על הרצפה ליד הממרס )16( ַעל ָהֹרֶבד ָהְרִביִעי ֶׁשָּבֲעָזָרה

 ּוַמְחָּתה ְמֵלָאה ְקֹטֶרת ,של זהבְוהֹוִציאּו לֹו ַּכף ֵריָקן 

    ׃ִמן  ַהַּדָּקה  ַּדָּקה.  .  דקה מן הדקה

ְמלֹא ָחְפָניו. לֹא ְמחּוקֹות  מתערובת הקטורתָחַפן ִמֶּמָּנה וְ 

מלאות מדודות, כשיעור ֶאָּלא ְטפּופֹות  יותר מדיְולֹא ְגדּוׁשֹות  קפוצות

 מידת חופנוְלִפי ָגְדלֹו, ְוַהָּקֹטן  מידת חופנו. ַהָּגדֹול הכהן גודל כפות

ְלתֹוְך ַהַּכף, ְונֹוֵטל ִּביִמינֹו  הקטורתְלִפי ָקְטנֹו. ְוָנַתן 

  ָחִלים, ּוִבְׂשמֹאלֹו ַּכף ַהְּקֹטֶרת.ַמְחַּתת ַהּגֶ 

ְוִהִּניַח ַהַּמְחָּתה  ,ַהֳּקָדִׁשים ֵרז ַעְצמֹו ְוִנְכַנס ְלֹקֶדׁשזֵ 

 כשלא היה הארון מחמת שנגנזּוְבַבִית ֵׁשִני  ,ַּבֵּדי ָהָארֹון ב'ֵּבין 
  ׃עליה היה הארון טרם נגנזַמִּניחֹו ַעל ֶאֶבן ַהְּׁשִתָּיה 

 שהיתה במחתה ע"יַהְּקֹטֶרת  אתְוִעיָרה העביר לכפות ידיו ַפן חָ 

את כל סממני ְלתֹוְך ָחְפָניו, ַעד ֶׁשֶהֱחִזיָרּה  מהמחתהְּבגּוָדלֹו 

ִלְמלֹא ָחְפָניו ְּכמֹו  הקטורת שהיו מונחים במחתה שוב עד שנמלאו
 בטרם העבירן מחפניו למחתה טרם נכנס לקדש הקדשים, ואח"כ הניחֶׁשָהְיָתה 
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 החל מכיווןַעל ַּגֵּבי ֶגָחִלים  כערימהְוָצַבר ֶאת ַהְּקֹטֶרת 
. ּוַמְמִּתין ָׁשם ַעד הרחוק מגופו כדי שלא יכווהְלַצד ַמֲעָרב 

  ֶׁשִּיְתַמֵּלא ַהַּבִית ֻּכּלֹו ָעָׁשן׃

 לאחר שזכה לטהרת הלב במעשה הקטורת ונקשר לבו בלב השכינההֹור ֵלב טְ 

ָּפָניו ַלֹּקֶדׁש  שום כבוד השכינה והביתמָּפַסע ְוָׁשב ַלֲאחֹוָריו 
ַוֲאחֹוָריו ַלֵהיָכל, ַעד ֶׁשָּיָצא ֵמַהָּפֹרֶכת, ּוִמְתַּפֵּלל 

ח"ו  אאת הציבור שיחששו שמ תכדי לא להבעיַּבֵהיָכל ְּתִפָּלה ְקָצָרה 

׃ ְוָכְך ָהְיָתה ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ֹּכֵהן )18( ָסמּוְך ַלָּפֹרֶכתמת 
  ִּבְהיֹותֹו ַּבֵהיָכל׃ָּגדֹול 

ָוװְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך   ײֱאֹלֵהינּו ײ   ְיֹה◌ֹ
ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ֶׁשְּתֵהא ָׁשָנה זֹו ַהָּבָאה ָעֵלינּו ְוַעל 
ָּכל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשֵהם. ִאם ְׁשחּוָנה 

ְּתִפַּלת  ְּתֵהא ְגׁשּוָמה, ְוַאל ִּתָּכֵנס ְלָפֶניָך מעוטת גשמים
שחפצים שלא ירד ויקשה  עֹוְבֵרי ְדָרִכים ְלִעְנַין ַהֶּגֶׁשם ִּבְלַבד

ְּבֵעת ֶׁשָהעֹוָלם ָצִריְך לֹו. ְוֶׁשּלֹא  את הליכתן בשעה
ִיְצָטְרכּו ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבַפְרָנָסה ֶזה ָלֶזה, ְולֹא 

י ִבְטָנּה, ְלַעם ַאֵחר. ָׁשָנה ֶׁשּלֹא ַּתִּפיל ִאָּׁשה ֶאת ְּפִר 
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ֶדה ֶאת ְּתנּוָבָתם, ְולֹא ַיְעֵּדי   יעבורְוֶׁשִּיְּתנּו ֲעֵצי ַהֹּשָ
  ִמְּדֵבית ְיהּוָדה׃ המלוכהֻׁשְלָטן  מעשהֲעֵבד 

 שהיה עדייןִמִּמי  שהיה במזרקְוָנַטל ַּדם ַהָּפר  מההיכלָצא יָ 

   הקדשים כניסה שניה (מתוך ארבע) להיכל קודש    . )19( ּבֹו בוחשֶׁשְּמָמֵרס 
, ְוָעַמד )20( אליו מקודםֶׁשִּנְכַנס  הקדשים קדשְוִנְכַנס ְלָמקֹום 
, ְוטֹוֵבל  בו לראשונה בין בדי הארון או כנגד אבן השתיהְּבָמקֹום ֶׁשָעַמד 

ָּכל ַהָּזָיה. ְוִהָּזה ִמֶּמּנּו ָׁשם  לפניַעל  בדם שבמזרקֶאְצָּבעֹו 
ֶׁשְּכֵבין ַּבֵּדי ָהָארֹון גם בבית שני היה מזה לאותו המקום ַּבֲאִויר 

 ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה בינהֶׁשִּלְפֵני ַהַּכֹּפֶרת, ַאַחת ְלַמְעָלה 

. ְולֹא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ְלַהּזֹות לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא חג"ת נהי"ם
  ְוָכְך ָהָיה מֹוֶנה׃    ֶאָּלא ְּכַמְצִליף, -ְלַמָּטה 

  

שתאיר על כל אחת מהז' ספירות שממנה אור התשובה והטהרה ה לעורר הבינ
  .אלה ועל ידי זה חוזר אורם ומתגבר, והחיצונים נכנעים ונשברים

ּוְׁשַּתִים.   בינה וגבורהְוַאַחת.  ַאַחת  בינה וחסד.  ַאַחת בינה ַאַחת
  ְוַאְרַּבע. בינה נצחְוָׁשלֹׁש.  ַאַחת  בינה ותפארתַאַחת 
  ָוֵׁשׁש. בינה ויסודַאַחת   ְוָחֵמׁש. בינה הודַאַחת 

  ָוֶׁשַבע׃ בינה ומלכותַאַחת   
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 בסיסַעל ַּכן  את המזרקָצא ִמֹּקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ְוִהִּניחֹו יָ 

  ׃ )21( ַהָּזָהב ֶׁשָהָיה ָּבֵהיָכל

ֵהִביאּו לֹו ְׂשִעיר ַחָּטאת ֶׁשל ֵׁשם,  מההיכל לעזרהֵצאתֹו ּכְ 

 כלי מיועד להזאות מזהבמֹו ְּבִמְזָרק , ְוִקֵּבל ָּד )22( ְׁשָחטֹו
  ָטהֹור׃

  (מתוך ארבע) לקודש הקדשיםכניסה שלישית 

של שעיר של ְלַהּזֹות ִמָּדמֹו  )23(ִיָּכֵנס  להיכל קדש קדשיםְפִנים לִ 

ַאַחת ְלַמְעָלה ַּדם ַהָּפר.  בראשונה אתְּכֵסֶדר ֶׁשִהָּזה  שם,
ְולֹא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ְלַהּזֹות . חג"ת נהי"ם ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה     בינה

ְוָכְך ָהָיה  ֶאָּלא ְּכַמְצִליף. -לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא ְלַמָּטה 
  מֹוֶנה׃   

לעורר הבינה שממנה אור התשובה והטהרה שתאיר על כל אחת מהז' ספירות 
  .אלה ועל ידי זה חוזר אורם ומתגבר, והחיצונים נכנעים ונשברים

ּוְׁשַּתִים.   בינה וגבורהְוַאַחת.  ַאַחת  וחסדבינה .  ַאַחת בינה ַאַחת
  ְוַאְרַּבע. בינה נצחְוָׁשלֹׁש.  ַאַחת  בינה ותפארתַאַחת 
  ָוֵׁשׁש. בינה ויסודַאַחת   ְוָחֵמׁש. בינה הודַאַחת 

  ָוֶׁשַבע׃ בינה ומלכותַאַחת   
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ַהָּזָהב  בסיסַעל ַּכן  את המזרקְוִהִּניחֹו  מקודש הקדשים להיכלָיָצא 

  ׃)24( ֵּׁשִני ֶׁשָהָיה ַּבֵהיָכלהַ 

ֵמַעל שהיה מונח במזרק שהניחו בראשונה ְוָנַטל ַּדם ַהָּפר  ושבַהר מִ 

ַלָּפֹרֶכת  של הקטורתְועֹוֵמד ֵּבין ִמְזַּבח ַהָּזָהב  ,ַּכן ַהָּזָהב

ַעל ָּכל  במזרקְוטֹוֵבל ֶאְצָּבעֹו  ,שבין הקודש לקדש הקודשים )25(

ולא עליה, ומזה מלפני ִלְפֵני ַהָּפֹרֶכת  מדם הפרַהָּזָיה. ְוִהָּזה ִמֶּמּנּו 

ִמַּבחּוץ  –ֲאִויר ֶׁשְּכֵבין ַּבֵּדי ָהָארֹון מקום הְּכֶנֶגד  הפרוכת

חג"ת  ְוֶׁשַבע ְלַמָּטה בינה    ַאַחת ְלַמְעָלה . להיכל קודש הקדשים

ַהּזֹות לֹא ְלַמְעָלה ְולֹא . ְולֹא ָהָיה ִמְתַּכֵּון לְ נהי"ם

  ְוָכְך ָהָיה מֹוֶנה׃    ְלַמָּטה. ֶאָּלא ְּכַמְצִליף.

לעורר הבינה שממנה אור התשובה והטהרה שתאיר על כל אחת מהז' ספירות 
  .אלה ועל ידי זה חוזר אורם ומתגבר, והחיצונים נכנעים ונשברים

ּוְׁשַּתִים.   וגבורהבינה ְוַאַחת.  ַאַחת  בינה וחסד.  ַאַחת בינה ַאַחת
  ְוַאְרַּבע. בינה נצחְוָׁשלֹׁש.  ַאַחת  בינה ותפארתַאַחת 
  ָוֵׁשׁש. בינה ויסודַאַחת   ְוָחֵמׁש. בינה הודַאַחת 

  ָוֶׁשַבע׃ בינה ומלכותַאַחת   
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 את המזרק עם, ְוָנַטל חזרה על הכןְוִהִּניַח ַּדם ַהָּפר  מיהרֵחץ נִ 

ִעיר ְוָעָׂשה ְלָדמ ֹו ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַדם ַהָּפר. ַּדם ַהֹּשָ

. ְּכֶנֶגד ֲאִויר ֶׁשְּכֵבין )26( ְוִהָּזה ִמֶּמּנּו ִלְפֵני ַהָּפֹרֶכת

ְוֶׁשַבע  בינהַאַחת ְלַמְעָלה  ַּבֵּדי ָהָארֹון ִמַּבחּוץ.

. ְולֹא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ְלַהּזֹות לֹא ְלַמְעָלה חג"ת נהי"ם ְלַמָּטה

  ְוָכְך ָהָיה מֹוֶנה׃    ְּכַמְצִליף.ְולֹא ְלַמָּטה. ֶאָּלא 

לעורר הבינה שממנה אור התשובה והטהרה שתאיר על כל אחת מהז' ספירות 
  .אלה ועל ידי זה חוזר אורם ומתגבר, והחיצונים נכנעים ונשברים

ּוְׁשַּתִים.   בינה וגבורהְוַאַחת.  ַאַחת  בינה וחסד.  ַאַחת בינה ַאַחת
ֹ  בינה ותפארתַאַחת    ְוַאְרַּבע. בינה נצחׁש.  ַאַחת ְוָׁשל
  ָוֵׁשׁש. בינה ויסודַאַחת   ְוָחֵמׁש. בינה הודַאַחת 

  ָוֶׁשַבע׃ בינה ומלכותַאַחת   

ַדם ַהָּפר ְלתֹוְך ַהִּמְזָרק ֶׁשּבֹו  ושפך אתְוִעיָרה  בשמחהׂש ׂשָ 

ִעיר. ְוָחַזר ְוָנַתן ֶאת   הדם המעורב מהפר והשעיר מהכליַּדם ַהֹּשָ
ָיֶפה ָיֶפה.  זה בזהְּכֵדי ֶׁשִּיְתָעְרבּו  הריקָּבֵריָקן  לכליַהָּמֵלא 

ֵּבין  - הקטורתֵאֶצל ִמְזַּבח ַהָּזָהב  בהיכלּוָבא ְוָעַמד 
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. ּוַמְתִחיל ְלַהּזֹות ִמַּדם )27( ַהִּמְזֵּבַח ְוַהְּמנֹוָרה
  ׃של הדמיםַהַּתֲעֹרֶבת 

. של הקרנותִיֵּתן ְּכִסְדָרן  המזבח קרנותל ַאְרַּבע ַקְרנֹוָתיו עַ 

ַמְתִחיל ִמֶּקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ּוְמַסֵּים ְּבֶקֶרן 

ַהֶּגָחִלים ְוָהֵאֶפר  ומפנהְוחֹוֶתה  ואח"כְּדרֹוִמית ִמְזָרִחית. 

של ֶׁשְּבִמְזַּבח ַהָּזָהב ֵאיָלְך ָוֵאיָלְך ַעד ֶׁשְּמַגֶּלה ְזָהבֹו 

מקום הזהב המגולה . ּוַמֶּזה ִמַּדם ַהַּתֲעֹרֶבת ַעל ָטֳהרֹו גג המזבח

ֶׁשל ִמְזֵּבַח ֶׁשַבע ְּפָעִמים ְּבַצד ָּדרֹום, ְּבָמקֹום 

  ַמְּתנֹות ַקְרנֹוָתיו׃ ששם סיים מקודם לתת אתֶׁשָּׁשְלמּו 

חּוץ ָלאּוָלם. ְוָׁשַפְך ֶאת  אלַסע ְוָיָצא ְלַצד ָּדרֹום ּפָ 

 העולהַעל ְיסֹוד ַמֲעָרִבי ֶׁשל ִמְזֵּבַח  יםשל הדמַהִּׁשיַרִים 

  ׃)28( שבעזרהַהִחיצֹון 

ַהִּמְׁשַּתֵּלַח  שעלה בגורל להיותַעד ּוָבא לֹו ֵאֶצל ָׂשִעיר צָ 

. כלל ישראלְלִהְתַוּדֹות ָעָליו ַאְׁשַמת ְקִהָּלה  )29(ַלֲעָזאֵזל 

  אֹוֵמר׃ְוָסַמְך ְׁשֵּתי ָיָדיו ָעָליו ְוִהְתַוָּדה, ְוָכְך ָהָיה 
   



  סדר העבודה –מחזור הרמחל השלם   הרמח"לקהילת  
  
25 

  

  
  וידוי ג'

  .. פגמו בנפשבשגגהָחְטאּו.  צ חכמהָאָּנא ַהֵּׁשם 

ְלָפֶניָך ַעְּמָך  .  פגמו בנשמה.במרידהָּפְׁשעּו    . פגמו ברוח.בזדוןָעוּו. 

   ץ בינה   ָאָּנא ַּבֵּׁשם  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל.

   ולבטל הפגמים ולהרחיק הקליפה ַלֲחָטִאים, ָנא ַּכֵּפר

  ,ולבטל הפגמים ולהרחיק הקליפה  ְוַלֲעֹונֹות

 ,ולבטל הפגמים ולהרחיק הקליפהְוַלְּפָׁשִעים. 

  ,למקום שנטהר מהקלי' להמשיך שפע יהו"ה ב"הֶׁשָחְטאּו, 
  למקום שנטהר מהקלי'. להמשיך שפע יהו"ה ב"הְוֶׁשָעוּו, 

  למקום שנטהר מהקלי'. להמשיך שפע יהו"ה ב"הְוֶׁשָּפְׁשעּו 
ית ִיְׂשָרֵאל. ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ְלָפֶניָך ַעְּמָך ּבֵ 

  ַעְבֶּדָך׃ ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר

ָוװִלְפֵני  ֶאְתֶכם     ִמֹּכל     ַחּטֹאֵתיֶכם     ײ   ְיֹה◌ֹ

  .תצמץ    ִּתְטָהרּו     ק  דעת

 ְּכֶׁשָהיּו. ַּבֲעָזָרה ָהעֹוְמִדים ְוַהֹּכֲהִנים ְוָהָעם
יֹוֵצא ִמִּפי   יוד הא ואו האַהְמֹפָרׁש  ֶאת ֵׁשם ׁשֹוְמִעים
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ֹכֵהן ָּגדֹול ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרה. ָהיּו ּכֹוְרִעים 
  ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְונֹוְפִלים ַעל ְּפֵניֶהם ְואֹוְמִרים׃

 רחלַמְלכּותֹו   חג"תְּכבֹוד   בינהֵׁשם   חכמהָּברּוְך 
  ָוֶעד׃  לאהְלעֹוָלם 

ְּכֶנֶגד  המפורשָאז הּוא ָהָיה ִמְתַּכֵּון ִלְגֹמר ֶאת ַהֵּׁשם 
 תצמ"ץ   ְואֹוֵמר ָלֶהם ִּתְטָהרּו   שלא ישמעו אותוַהְמָבְרִכים 

ַרֲחֶמיָך ְוסֹוֵלַח  ְוַאָּתה ְבטּוְבָך ְמעֹוֵרר ׃באתב"ש אהיה והוא
  ַלֲעַדת ְיׁשּורּון׃

  

אדם המיועד ָרא ְלֶאָחד ִמן ַהֹּכֲהִנים ַהְמֻזָּמן ֵמֶאְתמֹול קָ 

ְלהֹוִליכֹו ְלֶאֶרץ ְּגֵזָרה  את השעיר. ּוְמָסרֹו לֹו בד"כ כהן -לכך 
, מאדם מקום חלק הס"אְלִמְדָּבר ָׁשֵמם  להר שמדרונו תלול וסלעיו מחודדים

 שקשרוָלׁשֹון ֶׁשל ְזהֹוִרית  חותך אתּוְכֶׁשַּמִּגיַע ַלּצּוק, חֹוֵלק 
כדי שיראה אותו . ֶחְציֹו קֹוֵׁשר ַּבֶּסַלע כשעלה בגורלֶׁשְּבַקְרָניו 

ִּבְׁשֵּתי ָיָדיו  .  ְּדָחפֹולעקוד את הס"א, ְוֶחְציֹו ֵּבין ַקְרָניו מלבין
  .ַלֲאחֹוָריו

יכוון המתפלל בכוונה גדולה בעניין זה ויזכה למחילה, סליחה וכפרה עצומה, 
  וימחו כל עוונותיו ופגמיו כשם שנעשה לשעיר המשתלח.
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  שעיר נדחה בסוד ותשלי"ך במצולו"ת י"ם ודוחה השטן בכוח שמות׃

ָטןהַ  לאֶ  ההוָ יְ   ר"ת   ְיֶאַהיִ  ָ      ְגַעריִ  ׂשּ

  = שס"ד  ב' פעמים יעק"ב   יעק"ב. = ֵאֵאֵלֶלֵהֵהֵיֵיַםםַ  ניקוד
  ובכוחו דוחה את השט"ן = שס"ד

  ֵאֵאֵלֶלֵהֵהֵיֵיַםםַ     ֵאֵאֵלֶלֵהֵהֵיֵיַםםַ 
  .יום שהוא גילוי יחודו א' עולה שס"הב' פעמים יעק"ב = שס"ד, ועיצומו של 

  א   ֵאֵאֵלֶלֵהֵהֵיֵיַםםַ     ֵאֵאֵלֶלֵהֵהֵיֵיַםםַ 
  וחוזר יעק"ב לבחינת ישרא"ל ואין שטן ואין מקטרג

  ישרא"ל   =   ל"י רא"ש
  

ְוהּוא ָהָיה ִמְתַּגְלֵּגל ְויֹוֵרד. ְולֹא ָהָיה ַמִּגיַע ַלֲחִצי 
ָהָהר. ַעד ֶׁשַּנֲעָׂשה ֵאָבִרים ֵאָבִרים. ְואֹוֵמר׃ ָּכְך 

 גבוהות סוכותִיָּמחּו ֲעֹונֹות ַעְּמָך ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְוַדְרִכּיֹות 
ִניִפין ּומְ  בין ירושלים לארץ גזירה מערב יום הכיפוריםָהיּו עֹוִׂשין 

ֶׁשִהִּגיַע  במקדשְּכֵדי ֶׁשֵּיְדעּו  מאחד לשני ועד לירושליםְּבסּוָדִרין 
  ׃ויוכל הכהן הגדול להמשיך בעבודתוָׂשִעיר ַלִּמְדָּבר 

ִעיר ָר   השחוטים שהיו עומדיםץ ּוָבא לֹו ֵאֶצל ַהָּפר ְוֵאֶצל ַהֹּשָ

ם ּוְנָתָנם , ּוְקָרָען, ְוהֹוִציא ֶאת ֵאמּוֵריהֶ )30( ַהִּנְׂשָרִפים
ְלַהְקִטיָרן ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח.  מכלי השרת בקערהְּבֶמֶגס 
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ּוְמַׁשְּלָחן  קלועים אחד בשניְקָלָען ְּכִמְקָלעֹות  שנותרּוְבָׂשָרן 
ֵרָפה    ׃מחוץ לירושליםְּבַיד ֲאֵחִרים ְלהֹוִציָאם ְלֵבית ַהֹּשְ

 שהודיעו לו. ַאַחר )31( ַלֲעָזַרת ַהָּנִׁשים הלך הכהן גדולב ׁשָ 

ִעיר ַלִּמְדָּבר, ּוְמָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה  ֶׁשִהִּגיַע ַהֹּשָ
ֶׁשְּלָפֶניָה. ְוקֹוֵרא ְּבתֹוַרת ֹּכֲהִנים ְּבָפָרַׁשת ַאֲחֵרי 

, ּוְבַאְך ֶּבָעׂשֹור, ְוגֹוֵלל ֶאת את סדר עבודת יום הכיפוריםמֹות 
אֹוֵמר׃ יֹוֵתר ִמַּמה ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ּוַמִּניחֹו ְּבֵחיקֹו. וְ 

ֶּׁשָּקִריִתי ִלְפֵניֶכם ָּכתּוב ָּכאן. ּוֶבָעׂשֹור ֶׁשְּבֻחַּמׁש 
. ּוְמָבֵרְך מפני טורח ציבורקֹוֵרא ַעל ֶּפה פרשת פנחס ַהְּפקּוִדים 

  ַעל ַהּתֹוָרה. א.ַאֲחֵריֶהם ְׁשמֹוֶנה ְּבָרכֹות. 
ְמִחיַלת  ְוַעל ד.ְוַעל ַההֹוָדָאה.  ג.ְוַעל ָהֲעבֹוָדה.  ב.

ְוַעל  ז.ְוַעל ִיְׂשָרֵאל.  ו. ְוַעל ַהִּמְקָּדׁש. ה.ֶהָעֹון. 
  ַהֹּכֲהִנים. ְוַעל ְׁשָאר ַהְּתִפָּלה׃

רחץ בפעם ְוִקֵּדׁש  ,)32( ְצָעָדיו ְלֵבית ַהְּטִביָלה כיווןֵּכן ּתִ 

של עבודת ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָלָבן  הרביעית מתוך עשרה

ְוָעָלה  טבילה שלישית מתוך חמישהְוָטַבל  לבור הטבילהַרד , ְויָ היום
 כדי להקריב קרבן מוסף. ֵהִביאּו לֹו ִּבְגֵדי ָזָהב ממי הטבילהְוִנְסַּתָּפג 
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ָיָדיו ְוַרְגָליו.  רחץ בפעם החמישית מתוך עשרהְוָלַבׁש, ְוִקֵּדׁש 
 שבעזרהבמזבח ַהַּנֲעָׂשה ַּבחּוץ  החטאתָׂשִעיר  הקריב אתְוָעָׂשה 

ְוַאַחר  )33(, ואינו משני השעירים שעלו בגורלֶׁשהּוא ִמּמּוָסף ַהּיֹום 
ְוֶאת ֵאיל ָהָעם, ְוַאַחר  שקנה מכספוָּכְך ַמְקִריב ֶאת ֵאילֹו 

, שהוצאו מהפר והשעיר של שםָּכְך ַמְקִטיר ֵאמּוֵרי ַהַחָּטאֹות 
ַחר ָּכְך ְועֹוֶׂשה ִמְנַחת ְׁשֵני ָהֵאיִלים ְּכִמְׁשָּפָטן. ְואַ 

ָהָיה עֹוֶׂשה ִנְסֵּכי ָּכל ַהּמּוָסִפין ְּכִמְׁשָּפָטן. ְוַאַחר ָּכְך 
ַמְקִריב ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים. ְוָעָׂשה אֹותֹו 

  ְּכִהְלָכתֹו׃

תֹו ֵמֲעׂשֹות ָּכל ֵאֶּלה  ָּבא לֹו  שוב, עֹוד הקורבנותַאַחר ַּכ
ָיָדיו  חץ בפעם השישית מתוך עשרהר, ְוִקֵּדׁש )34( ְלֵבית ַהְּטִביָלה

טבילה ְוָטַבל  לבור הטבילהְוַרְגָליו, ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָזָהב, ְוָיַרד 

. ֵהִביאּו לֹו ִּבְגֵדי ממי הטבילהְוָעָלה ְוִנְסַּתָּפג  רביעית מתוך חמישה
רחץ . ְוָלַבׁש ְוִקֵּדׁש של עבודת היוםמערכת לבוש שניה פשוטה יותר ָלָבן 

כניסה רביעית ואחרונה לקודש  ָיָדיו ְוַרְגָליו. יעית מתוך עשרהבפעם השב
  הקדשים

ְלהֹוִציא ֶאת ַהַּכף  )35(ִנְכַנס ְלֵבית ֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים 
 לאחר מכן שובְוֶאת ַהַּמְחָּתה ֶׁשִהְכִניס ְּבַׁשֲחִרית. ְועֹוד 
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מתוך רחץ בפעם השמינית , ְוִקֵּדׁש )36( ָּבא לֹו ְלֵבית ַהְּטִביָלה

 לבור הטבילהָיָדיו ְוַרְגָליו, ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי ָלָבן ְוָיַרד  עשרה
. ֵהִביאּו ממי הטבילהְוָעָלה ְוִנְסַּתָּפג  טבילה חמישית ואחרונהְוָטַבל 

ָיָדיו  רחץ בפעם התשיעית מתוך עשרהלֹו ִּבְגֵדי ָזָהב ְוָלַבׁש ְוִקֵּדׁש 
ֶאת ַהְּקֹטֶרת ֶׁשל  ְוַרְגָליו. ִנְכַנס ַלֵהיָכל ְלַהְקִטיר

ְוִהְקִריב ִמְנַחת  מהיכל׃          ְוָיָצא )37( ֵּבין ָהַעְרָּבִים
ִמְנַחת  חצי הנותר מקרבן. ּומֹוַתר  )38( במזבח החיצוןַהָּתִמיד 
 להיכל כדיְוַהְּנָסִכים ְּכִמְׁשָּפָטן. ִנְכַנס  שהקריב בשחריתֲחִביִתין 

. ְוִהְׁשַּתֲחָוה ְוָיָצא )39( ערבייםשל בין הְלַהְדִליק ֶאת ַהֵּנרֹות 
ָיָדיו ְוַרְגָליו. ּוָפַׁשט ִּבְגֵדי  רחץ בפעם העשירית והאחרונהְוִקֵּדׁש 

ַעְצמֹו ְוָלַבׁש. ּוְמַלִּוין אֹותֹו  חולָזָהב. ְוֵהִביאּו לֹו ִּבְגֵדי 
ְלאֹוֲהָביו  למחרתַעד ֵּביתֹו. ְויֹום טֹוב ָהָיה עֹוֶׂשה 

  ְּבֵצאתֹו ְבָׁשלֹום ִמן ַהֹּקֶדׁש׃ 

ּלֹו.  ַאְׁשֵרי ָהָעם   אל שדי  ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשָּכָכה
ָוװׁשֶ    ׃ֱאֹלָהיו  יאההויהה    ײ   יֹה◌ֹ

  




