
Selected Portions from Tractate Yoma
a translation by Deshe Dan Duvdevan.

Chapter One –   פרק ראשון  ֿ

ALEPH. Seven days before Yom HaKippurim, they separate the High 
Priest away from his household to the Counselors Office, and they arrange 
another priest to be his replacement under him, in case something will occur 
to him making him invalid. 

Rabbi Yehuda says: as well, another wife they prepare for him, in case 
his wife dies, for it says (Lev 16:6): And he atoned for himself and for his 
household. “His household” - this is his wife. The Sages said: if this is so, 
there is no end to the matter.

 א. שבעת ימים קודם ליום הכיפורים מפרישין כוהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין
ומתקינין לו כוהן אחר תחתיו שמא יארע בו פסול

 רבי יהודה אומר אף אישה אחרת מתקינין לו שמא תמות אשתו שנאמר וכיפר 
בעדו ובעד ביתו ביתו היא אשתו אמרו חכמים אם כן אין לדבר סוף

BET. All seven days he sprinkles the blood, and burns the incense, and 
prepares the candles, and sacrifices the head and the hind leg. 

And on all other usual days, if he wanted to sacrifice, he sacrifices. For 
the High Priest has prerogative in sacrificing portions, and has prerogative in 
taking a portion to eat.

 ב. כל שבעת הימים זורק את הדם ומקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות ומקריב
 את הראש ואת הרגל

 ושאר כל הימים אם רצה להקריב מקריב שכוהן גדול מקריב חלק בראש נוטל
חלק בראש

GIMMEL. They send to him elders from the elders of the Beth Din. And 
they read aloud before him the order of the Day, and say to him: Master High 
Priest, you need to read aloud yourself in your own mouth, in case you have 
forgotten or in case you never learned!? 

Yom Kippur Eve in the morning they make him to stand in the east gate 
and make to pass before him bullocks, and rams, and sheep, so that he'll be 
familiar and used to them by The  Service of Yom Kippur.

 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 שיהא מכיר ורגיל בעבודה



DALET. All seven days, they wouldn't hold back from him food and 
drink. Yom Kippur Eve, towards dark, they wouldn't allow him to eat too 
much, because eating leads to sleepiness.

כ עם חשיכה לא"ד. כל שבעת הימים לא היו מונעין ממנו מאכל ומשתה ערב יוה  
היו מניחין אותו לאכול הרבה מפני שהמאכל מביא את השינה

HEY. The elders of the Beth Din handed him over to the elders of the 
priesthood, and brought him up to the house of Abtinas. They swore him in, 
and exempted themselves from any responsibility, and went their way. They 
had said to him: Master High Priest, we are representatives of the Beth Din, 
and you are our representative and representative of the Beth Din. We adjure 
you by He that makes His name to dwell in this Temple, that you will not 
change anything that we have told you to do. He turns and cries, and they 
turn and cry.

 ה. מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה והעלוהו 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 הוא פורש ובוכה והן פורשין ובוכין

GEMARA Page 19b. “He turns and cries”. For they have suspected him of 
being a Sadducee. “They turn and cry”. As Rabbi Joshua son of Levi said: Whoever 
suspects those who happen to be innocent lashes his body. 

And why is this such a big deal? So that he will not burn the incense outside 
the Holy of Holies and then take it in, as is the practice of Sadducees. The Rabbis told 
us: Once a Sadducee Preist burned the incense outside the Holy of Holies and then 
took it in. On his way out he was exceedingly happy. His Father rebuked him and 
said: Oh my boy! Even though we are Sadducees, we fear the Pharisees. He said to 
him: All my days I aggrieved myself over this verse: “for in the cloud, I will appear 
on the Mercy Seat” and would tell myself: O when shall I be able to fulfill this! And 
now that the time has come, should I not fulfill it? 

They say it was only a few days before he died and was thrown in to the 
landfill and worms were crawling through his nostrils. 

רב יהושע דף יט עמוד ב. הוא פורש ובוכה שחשדוהו צדוקי והם פורשין ובוכין דאמר  
בן לוי כל החושד בכשרים לוקה בגופו

ר מעשה בצדוקי"וכל כך למה שלא יתקן מבחוץ ויכניס כדרך שהצדוקין עושין ת   
 אחד שהתקין מבחוץ והכניס ביציאתו היה שמח שמחה גדולה פגע בו אביו אמר לו
 בני אף על פי שצדוקין אנו מתיראין אנו מן הפרושים אמר לו כל ימי הייתי מצטער

כי בענן אראה על הכפורת אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו עכשיו על מקרא הזה    
 שבא לידי לא אקיימנו

אמרו לא היו ימים מועטין עד שמת והוטל באשפה והיו תולעין יוצאין מחוטמו



VAV. If he was a Sage, he would lecture that night. And if not, the 
disciples of the Sages would lecture before him. And if he was used to 
reading, he reads. And if not, they read before him. And what do they read 
before him? Job, Ezra, I and II Chronicles. Zacheriah Ben Kebutal says: many 
times I have read before him Daniel.

 ו. אם היה חכם דורש ואם לאו תלמידי חכמים דורשים לפניו ואם רגיל לקרות
 קורא ואם לאו קורין לפניו ובמה קורין לפניו באיוב ובעזרא ובדברי הימים זכריה

בן קבוטל אומר פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל

ZAYIN. He requested to nap a little bit, and the younger priests would 
snap their middle fingers before him, and say to him: Master High Priest, 
stand up and shake off the sleep on the cold floor. They'd keep him occupied 
until the time had come for the slaughter.

ג"ז. בקש להתנמנם פרחי כהונה מכין לפניו באצבע צרדא ואומרים לו אישי כ  
עמוד והפג אחת על הרצפה ומעסיקין אותו עד שיגיע זמן השחיטה

HET. On every usual day they remove the ashes at the cock's crow, or 
at least around that time, either before or after. Yet on Yom HaKippurim, they 
remove them at midnight. And during pilgrimage festivals they remove the 
from the first watch. And the cock didn't crow until the Temple court was 
already filled with Israelites.

 ח. בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין לפניו בין לאחריו
כ מחצות וברגלים מאשמורה הראשונה ולא היתה קריאת הגבר מגעת עד"וביוה  

שהיתה עזרה מלאה מישראל



Chapter Two –   פרק שני  
ALEPH. At first, any priest who wanted to remove the ashes off the 

alter would remove them. And at a time when there were a lot wanting to 
remove the ashes, they would run and go up the ramp. Whoever was ahead 
of his peer by four Amoth earned the privilege. 

But if two had tied, the appointed supervisor would say to them: get 
your fingers out. They would take out one or two, and there is no cheating 
by taking out a thumb in the Temple. 

 א. בראשונה כל מי שרוצה לתרום את המזבח תורם ובזמן שהן מרובין רצין ועולין
 בכבש כל הקודם את חבירו בארבע אמות זכה ואם היו שניהן שוין הממונה אומר

להן הצביעו ומה הן מוציאין אחת או שתים ואין מוציאין אגודל במקדש

BET. Once there were two of them who tied, running and going up the 
ramp, and one pushed his peer off and he fell and his leg broke. And since 
the Beth Din saw that people were getting into danger, they arranged it that 
there would be no removal of the ashes except by a raffle. 

There were four raffles each day in the Temple and this is considered 
the first raffle.

 ב. מעשה שהיו שניהם שוין ורצין ועולין בכבש ודחף אחד מהן את חבירו ונפל
 ונשברה רגלו וכיון שראו בית דין שבאין לידי סכנה התקינו שלא יהו תורמין את

המזבח אלא בפייס ארבע פייסות היו שם וזה הפייס הראשון

(GIMMEL - ZAYIN): The Mishnah goes on to talk about the other 
three raffles that took place in the Temple. Then talks about how many 
priests it took to take to sacrifice different types of animals. The whole 
chapter is a deviation from the Yom Kippur service itself. These 
discussions are excluded.

 ג עד ז. המשנה ממשיכה לדון בשלושת הפייסים אשר אירעו במקדש. ואז דנה
 בכמות הכהנים שנצטרכו כדי להקריב קרבנות מסוימות. כל הפרק לא קשור

ליום כיפור עצמו. דיונים אלא לא נכללו



Chapter Three –   פרק שלישי  

ALEPH. The appointed supervisor said to them: Go out and see if it's 
time for the slaughter. If the time has come, then the one who saw it says: 
Barkai! (The sun!) 

Matiyah the son of Shmuel says: the face of the eastern sky is lit up! 
Even in Hevron? And he says: Verily!

 א. אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה אם הגיע הרואה אומר
 ברקאי

מתיא בן שמואל אומר האיר פני כל המזרח עד שבחברון והוא אומר הן

BET. And why was this necessary? Because one time the moon came 
up and lit up the East, and they slaughtered up the Tamid sacrifice, which 
had to be taken to the House of Burning.

They brought the High Priest down to the House of Immersion... etc...

 ב. ולמה הוצרכו לכך שפעם אחת עלה מאור הלבנה ודימו שהאיר מזרח ושחטו
 את התמיד והוציאוהו לבית השריפה

ג לבית הטבילה... וכולה"הורידו כ

GIMMEL. There is no man that comes into the Temple court for 
service, even though he is already ritually clean, until he will immerse himself.

A total of  five immersions and a total of ten “sanctifications” of hands 
and feet the High Priest immerses and sanctifies on this Day. And all of them 
take place in the Holy Temple Sanctuary above the Parveh Cell, with 
exception to the following:

ג. אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שיטבול

ג ומקדש בו ביום וכולן בקדש על בית הפרוה"חמש טבילות ועשרה קדושין טובל כ   
חוץ מזו בלבד

DALET. They spread out a linen sheet between him and between the 
people. He sanctified his hands and feet [*1]. Stripped, went down and 
immersed [#1], came up, and sponged himself dry. They brought to him the 
Golden Garments and he dressed. And he sanctified his hands and feet [*2]. 

And they brought to him the Tamid sacrifice. He began to cut it and 
another by him finishes the slaughter. He caught the blood, and he sprinkled 
it. He goes in to burn the incense of the morning, and to prepare the candles, 
and to sacrifice the head and the limbs and the wheat-cakes and the wine.

קידש ידיו ורגליו פשט ירד וטבל עלה ונסתפג ד. פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם    
 הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו

 הביאו לו את התמיד קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו קבל את הדם וזרקו נכנס
 להקטיר קטורת של שחר ולהיטיב את הנרות ולהקריב את הראש ואת האברים

והחביתין ואת היין



HEY. The incense of morning was offered between the blood and the 
limbs, and the incense of the afternoon was offered between the limbs and 
the libations. 

And if the High Priest would have been elderly or delicate, they would 
warm up some warm water, and mix it into the cold water so that it would 
lose its coldness.

הייתה קרבה ושל בין הערביים הייתה קרבה בין דם לאברים ה. קטורת של שחר  
 בין אברים לנסכים

כדי שתפוג מחמין לו חמין ומטילין לתוך צונין ואם היה כוהן גדול זקן או אסתניס  
צינתן

VAV. They brought him to the Parveh Cell and is in the Holy Temple 
Sanctuary. They spread out a linen sheet between him and between the 
people. He sanctified his hands and feet [*3], and stripped. 

Rabbi Meir says: he stripped and then washed his hands and feet.

He went down and immersed [#2], came up, and he sponged himself 
dry. They brought before him the White Linen Garments, and he dressed, 
and he sanctified his hands and his feet [*4].

קידש פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם ובקודש הייתה ו. הביאוהו לבית הפרווה  
ופשט ידיו ורגליו

 רבי מאיר אומר פשט וקידש ידיו ורגליו

וקידש ידיו ורגליו ולבש הביאו לו בגדי לבן עלה ונסתפג ירד וטבל 

(ZAYIN). The Mishnah goes on to talk about the price of his 

different garments and how they payed for them. These discussions 
are excluded.

ז. המשנה דנה במחיר בגדיו ואיך הם שילמו עבורם. דיונים אלה לא נכללו



HET. He comes to be with his bullock. And the bullock would be 
standing between the hall and the altar. His head to the south, and his face 
to the west. And he layed his two hands on it and confessed and this is how 
he would have said it: Please O L-RD, I have committed iniquity, have 
transgressed, have sinned before You. I and my household. Please O L-RD, 
atone  for iniquities, for transgressions, and for sins which I have commited, 
and have transgressed, and have sinned before You. I and my household, as 
it is written in the Torah of Moshe Your servant to say (Lev 16:30): Because 
on this Day, He will atone over you, cleansing you from all of your sins before 
the L-RD. You will be cleansed.

 ח. בא לו אצל פרו ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח ראשו לדרום ופניו למערב
 והכוהן עומד במזרח ופניו למערב וסמך שתי ידיו עליו והתוודה וכך היה אומר

 אנא ה' עוויתי פשעתי חטאתי לפניך אני וביתי אנא ה' כפר נא לעוונות ולפשעים
 ולחטאים שעוויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ככתוב בתורת משה עבדך
לאמור כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכול חטאותיכם לפני ה' תטהרו

TET. And the priests and the people who were standing in the Temple 
court who would have heard the uttered Name of G-d coming out from the 
mouth of the High Priest in sanctity and in purity would kneel and prostrate 
themselves and fall on their faces and say: Blessed be His Glorious Name, His 
Kingdom is forever and ever!

 ט. והכוהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעין את שם המפורש יוצא מפי
 כוהן גדול בקדושה ובטהרה היו כורעין ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרין

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

YUD. He comes to the eastern part of the OuterTemple courtyard, 
north of the altar. The Vice Priest on his right, and the Head of Beth Av on his 
left. And there were two he-goats. And a ballot box was there. Inside of it 
were two lots made of wood. And Ben Gamla made them of gold, and they 
make remembrance of him with praise.  

 י. בא לו למזרח העזרה לצפון המזבח הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו ושם
 שני שעירים וקלפי הייתה שם ובה שני גורלות של אשכרוע היו ועשאן בן גמלא של

זהב ומזכירין אותו לשבח

(YUD-ALEPH – YUD-GIMMEL). The Mishnah goes on to praise 

other people who contributed to the Temple, and to admonish people 
who held back from the Temple important teachings. These 
discussions are excluded.

 יא – יג. המשנה ממשיכה לשבח אנשים מסוימים אשר תרמו משהו למקדש,
ולהוכיח אנשים מסוימים אשר מנעו מללמד דברים חשובים במקדש



Chapter Four –   פרק רביעי  

ALEPH. He shook the ballot box hastily and takes up the two lots. One 
has written on it: “for the L-RD” and one has written on it: “for Azazel”. If the 
one with the Name came up in his right hand, the Vice Priest says: Master 
High Priest, raise your right hand. If the one with the Name came up in his 
left hand, the Head of the Beth Av says: Master High Priest, raise your left 
hand. He put them on the two he-goats, and says: For the L-RD a Sin 
Offering. 

Rabbi Ishmael says: He doesn't need to say “Sin Offering” just “For the 
L-rd”. And they respond after him: Blessed be His Glorious Name, His 
Kingdom is forever and ever!

  טרף בקלפי והעלה שני גורלות אחד כתוב עליו לה' ואחד כתוב עליו לעזאזלא.
 אם של שם עלה בימינו הסגן אומר לו אישי כוהן גדול הגבה ימינך ואם בשמאלו
 עלה ראש בית אב אומר לו אישי כוהן גדול הגבה שמאלך נתנם על שני השעירים

 ואומר לה' חטאת

 רבי ישמעאל אומר לא היה צריך לומר חטאת אלא לה' והם עונין אחריו ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד

BET. He ties a string of scarlet on the head of the he-goat to be sent 
off, and made it to stand opposite the place (the gate) of his departure. And 
to the he-goat to be slaughtered opposite the place of his slaughter. 

He made his way to be with his bullock a second time. And he placed 
his two hands on it and confessed and this is how he would have said it: 
Please O L-RD, I have committed iniquity, have transgressed, have sinned 
before You. I and my household and the sons of Aaron, Your holy people. 
Please O L-RD, atone please for iniquities, for transgressions, and for sins 
which I have commited, and have transgressed, and have sinned before You. 
I and my household and the sons of Aaron, Your holy people, as it is written 
in the Torah of Moshe Your servant to say (Lev 16:30): Because on this Day, 
He will atone over you, cleansing you from all of your sins before the L-RD. 
You will be cleansed. And they respond after him: Blessed be His Glorious 
Name, His Kingdom is forever and ever!

ולנשחט והעמידו כנגד בית שילוחו  קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלחב.  
 כנגד בית שחיטתו

עוויתי' אנא ה וכך היה אומר והתוודה וסמך שתי ידיו עליו ובא לו אצל פרו שנייה  
פר נא לעוונותה' כאנא  אני וביתי ובני אהרון עם קדושך פשעתי וחטאתי לפניך  

אני וביתי ובני אהרון עם ולפשעים ולחטאים שעוויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך  
לטהר אתכם כי ביום הזה יכפר עליכם קדושך ככתוב בתורת משה עבדך לאמור   

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם והם עונים אחריו תטהרו לפני ה' חטאותיכם מכול  
ועד



GIMMEL. He slaughtered it and caught its blood with a bucket. He 
gave it to someone that stirs it in the fourth row in the Holy Temple 
Sanctuary so that it won't coagulate. 

He picks up a shovel and goes up to the head of the altar, shovels very 
hot coals, and goes down, and places them on the fourth row that is in the 
Outer Temple Courtyard.

נתנו למי שהוא ממרס בו על הרובד הרביעי וקיבל במזרק את דמו  שחטוג.  
כדי שלא יקרוש שבהיכל  

והניחה על הרובד שבעזרה וירד ועלה לראש המזבח וחתה נטל את המחתה

 DALET. On every usual day, he shovels with a silver one, and empties 
it into a golden one. Yet this Day, he shovels with a golden one and uses it to 
bring them in. 

On every usual day, he shovels one with a volume of four kabim, and 
empties it into one with a volume of three kabim. Yet this Day, he shovels 
with the three kabim one and uses it to bring them in... 

On every usual day, it was heavy. Yet this Day, it was light. 

On every usual day, it had a small handle. Yet this Day, it had a long 
handle. 

On every usual day, it was a yellowish gold. Yet this Day, it was reddish 
gold... etc

ובה היה חותה בשל זהב והיום ומערה בתוך של זהב חותה בשל כסף  בכל יוםד.  
 מכניס

חותה בכל יום חותה בשל ארבעת קבים ומערה בתוך של שלושת קבין והיום    
ובה היה מכניס בשל שלושת קבין ... 

קלה והיום הייתה כבדה בכל יום  

והיום ארוך הייתה ידה קצרה בכל יום  

אדום... וכולה והיום היה זהבה ירוק בכל יום 

(HEY – VAV). The Mishnah sidetracks to talk about other small 

differences on the day. These discussions are excluded.

 ה - ו. המשנה נוטה לדון בשינויים אחרים קטנים ביום הזה. דיונים אלא לא
נכללו



Chapter Five –   פרק חמישי  
ALEPH. They brought out for him the ladle and another shovel full of  

incense. He scooped out of this shovel with his two hands a complete handful 
of incense and put it into the ladle. A large handful according to how large he 
is, or a small handful according to how small he is. And that's how the 
amount was allocated. He takes the shovel full of coals in his right hand and 
the ladle in his left hand. He walks in the Holy Temple Sanctuary until he 
reaches the point between the two curtains separating the Holy Temple 
Sanctuary and the Holy of Holies. And between them is a Amah. 

Rabbi Yossi says: There was only one curtain, for it says: And the 
curtain separated for you between the Holy and the Holy of Holies. 

The first is hung up in the south, and the inner one is hung up in the 
north. He walks between them until he gets to the north. He turns his face to 
the south, and walks to his left with the curtain until he gets to the Ark. He 
puts the shovel full of hot coals between the two beams, and he heaped the 
incense onto the coals, and the whole place filled up with smoke. 

He comes out the exact way he came in. He prays a short prayer in the 
outer place of the Holy Temple Sanctuary. He didn't make lengthy his prayer 
so not to scare the Israelites.

הגדול לפי ונתן לתוך הכף חפן מלוא חופניו א. הוציאו לו את הכף ואת המחתה  
ואת הכף נטל את המחתה בימינו וכך הייתה מידתה גודלו והקטן לפי קוטנו   

עד שהוא מגיע לבין שתי הפרוכות המבדילות בין הקודש מהלך בהיכל בשמאלו  
וביניהן אמה ובין קודש הקודשים

בין לכם והבדילה הפרוכת לא היה שם אלא פרוכת אחת שנאמר  רבי יוסי אומר  
 הקודש ובין קודש הקודשים

עד שהוא מגיע מהלך ביניהן והפנימית מן הצפון הראשונה פרופה מן הדרום   
עד שהוא מגיע מהלך לשמאלו עם הפרוכת והפך פניו לדרום לצפון הגיע לצפון   
צבר את הקטורת על גבי נתן את המחתה בין שני הבדים לארון הגיע לארון   

ונתמלא הבית עשן הגחלים

לא היה ומתפלל תפילה קצרה בבית החיצון ובא לו כדרך בית כניסתו יצא 
שלא להבעית את ישראל מאריך

BET. From the time that the Ark was taken, a stone was there from the 
days of the first prophets, and it was called “Shtiyah” (foundation). It's height 
from the ground was three finger lengths, and on that it he would place the 
coals.

ושתיה הייתה נקראת אבן הייתה שם מימות נביאים הראשונים ב. משניטל הארון  
ועליה היה נותן וגבוהה מן הארץ שלוש אצבעות



GIMMEL. He takes the blood of the Bullock from him that was stirring 
it. He goes back in to the place of the Holy of Holies where he entered 
before, and stands in the place where he stood. He sprinkled once above and 
seven below, and he didn't mean to sprinkle up or down on purpose, rather 
sprinkled like someone does a wip. And this is how he would count: One, one 
and one, one and two, one and three, one and four, one and five, one and 
six, one and seven. He went out, and set the bucket of blood on the gold 
stand that was in the Holy Temple Sanctuary.

ועמד במקום שעמד נכנס למקום שנכנס ג. נטל את הדם ממי שהוא ממרס בו  
ולא היה מתכוון להזות לא למעלן ולא למטן הזה ממנו אחת למעלן ושבע למטן  

אחת אחת ושלוש אחת ושתיים אחת ואחת אחת וכך היה מונה אלא כמצליף  
והניחו על כן הזהב שהיה בהיכל יצא אחת ושבע אחת ושש אחת וחמש וארבע 

DALET. They brought to him the he-goat. He slaughters it, and 
received the blood in a bucket. He goes back to the place of the Holy of 
Holies he entered before and stood in the place where he stood. He sprinkled 
once above and seven below, and he didn't mean to sprinkle up or down on 
purpose, rather sprinkled like someone does a wip. And this is how he would 
count: One, one and one, one and two, one and three, one and four, one and 
five, one and six, one and seven. 

He went out, and set the bucket of blood on the second gold stand that 
was in the Holy Temple Sanctuary. 

Rabbi Yehuda says: There was none other than the one gold stand only. 
He took the blood of the bullock and set down the blood of the he-goat in its 
place. 

And sprinkled it on the curtain opposite of the ark from the outside. He 
sprinkled once above and seven below, and he didn't mean to sprinkle up or 
down on purpose, rather sprinkled like someone does a wip. And this is how 
he would count: One, one and one, one and two, one and three, one and 
four, one and five, one and six, one and seven. 

ועמד נכנס למקום שנכנס וקיבל במזרק את דמו שחטו ד. הביאו לו את השעיר  
ולא היה מתכוון להזות לא והזה ממנו אחת למעלן ושבע למטן במקום שעמד  

אחת ושתיים אחת ואחת אחת וכך היה מונה אלא כמצליף למעלן ולא למטן  
אחת ושבע אחת ושש אחת וחמש אחת וארבע אחת ושלוש

והניחו על כן הזהב השני שהיה בהיכל יצא

והניח דם השעיר נטל דם הפר לא היה שם אלא כן אחד בלבד רבי יהודה אומר

ולא היה אחת למעלן ושבע למטן והזה ממנו על הפרוכת כנגד ארון מבחוץ  
אחת ואחת אחת וכך היה מונה אלא כמצליף מתכוון להזות לא למעלן ולא למטן  

אחת ושבע אחת ושש אחת וחמש אחת וארבע אחת ושלוש אחת ושתיים



DALET-cont. He took the blood of the he-goat and set down the blood 
of the bullock and sprinkled it on the curtain opposite of the ark from the 
outside. He sprinkled once above and seven below, and he didn't mean to 
sprinkle up or down on purpose, rather sprinkled like someone does a wip. 
And this is how he would count: One, one and one, one and two, one and 
three, one and four, one and five, one and six, one and seven. He pours the 
blood of the bullock into the blood of the he-goat . And he put the full into 
the empty one. (Lev 16:18) “He went out to the altar which is before the L-
RD...” and this is the golden altar.

אחת והזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ והניח דם הפר נטל דם השעיר  
וכך אלא כמצליף ולא היה מתכוון להזות לא למעלן ולא למטן למעלן ושבע למטן  

אחת וחמש אחת וארבע אחת ושלוש  אחת ושתיים אחת ואחת אחת היה מונה  
ויצא ונתן את המלא בריקן עירה דם הפר לתוך דם השעיר  אחת ושבע אחת ושש  

זה מזבח הזהב וכיפר עליו אל המזבח אשר לפני ה'

(HEY). Talks about how he cleans the altar. Excluded.

ה. נדון על איך שהוא מחטא את המזבח. לא נכלל

VAV. He sprinkled on the top of the altar seven times, and the rest of 
the blood he would throw the rest on the western base of the outer altar and 
on the outer altar on the southern base. This and that would get mixed 
together in a canal and go out into the valley of Kidron. And the soil there 
were sold to gardeners as manure. And those who take it without paying the 
Temple are considered to be trespassing.

שיירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של ו. הזה על טוהרו של מזבח שבע פעמים  
ויוצאין אלו ואלו מתערבין באמה ושל מזבח החיצון על יסוד דרומי מזבח החיצון  
ומועלין בהן ונמכרים לגננים לזבל לנחל קדרון

ZAYIN. Every step of Yom HaKippurim is meant to be in the proper 
order. He did a step before another step, it's as if he did nothing.

לא עשה כלום הקדים מעשה לחברו ז. כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר

ZAYIN-cont. He prematurely sprinkled the blood of the he-goat before 
the blood of the bullock. He will do it over again by sprinkling the blood of 
the he-goat after the blood of the bullock.

יחזור ויזה מדם השעיר הקדים דם השעיר לדם הפר 



ZAYIN-cont. If before he finishes the sprinklings the blood was 
spilled, he will bring different blood, and will do it over again and will sprinkle  
from the beginning in the Inner Holy of Holies and likewise in the Holy 
Temple Sanctuary and likewise on the Golden Altar, for each one is an act of 
atonement of its own. 

Rabbi Eliezar and Rabbi Shimon say: From the place where he stopped, 
from there he will continue. 

אם עד שלא לאחר דם הפר יחזור ויזה מדם השעיר הקדים דם השעיר לדם הפר    
ויחזור ויזה כתחילה מבפנים יביא דם אחר נשפך הדם גמר את המתנות שבפנים  

שכולם כפרה כפרה בפני עצמן וכן במזבח הזהב וכן בהיכל

משם הוא מתחיל ממקום שפסק רבי אלעזר ורבי שמעון אומרין



Chapter Six –   פרק שישי  
ALEPH. The two he-goats for Yom HaKippurim: The ideal mitzvah that 

they will be equal in appearance, height, and in price. And they are taken at 
one time. Nevertheless, if they are not equal they still are valid. If he took 
one today and one the day after, they are still valid. 

One of them dies before the raffle, he'll take another one to take its 
place. 

And if the raffle had taken place, and one dies, he will bring two new 
ones and will raffle on those as before. And he says: if the one for the Name 
has died, this one which had the lot raised for the Name will be in his place. 
If the one for Azazel has died, this one which had the lot raised for Azazel will 
be in his place. The second unneeded one grazes until it gets wounded and 
will be sold, and the money will be used for charity... etc.  

עד שיהו שווין במראה ובקומה ובדמים מצותן  שני שעירי יום הכיפוריםא.  
לקח אחד מהן היום ואחד למחר כשרים אף על פי שאינן שווין ולקיחתן כאחת  

כשרים

ייקח זוג לשני אם עד שלא הגריל מת מת אחד מהן

זה ויאמר אם של שם מת יביא שניים ויגריל עליהם כתחילה ואם משהגריל מת  
זה שעלה עליו הגורל ואם של עזאזל מת יתקיים תחתיו שעלה עליו הגורל לשם  

...ויימכר וייפלו דמיו לנדבה והשני ירעה עד שיסתאב יתקיים תחתיו לעזאזל  
וכולה

BET. He went to the he-goat to be sent off. He laid his hands upon it 
and confessed. And this is how he would have said it: Please O L-RD, Your 
people have committed iniquity, have transgressed, and have sinned before 
You, Your people the House of Israel. Please O L-RD, atone for the iniquities 
and for the transgressions and for the sins which they committed, 
transgressed, and sinned before You. Your people the House of Israel. As it is 
written in the Torah of Moshe Your servant who said (LEV 16:30): Because on 
this Day, He will atone over you to cleanse you from all of your sins before 
the L-rd, you will be cleansed. And they say after him: Blessed be His Name 
His Kingdom is forever and ever. 

'אנא ה וכך היה אומר והתוודה וסמך שתי ידיו עליו  בא לו אצל שעיר המשתלחב.  
  כפר נא לעוונות ולפשעים'אנא ה בית ישראל עוו פשעו וחטאו לפניך עמך

ככתוב בתורת משה עבדך בית ישראל שעוו ושפשעו ושחטאו לפניך עמך ולחטאים  
תטהרו לפני ה' חטאותיכם מכול לטהר אתכם כי ביום הזה יכפר עליכם לאמור   

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד והם עונין אחריו



GIMMEL. They give it to he who will lead it out, and any non-priest  
Israelite is allowed to lead it out, yet the High Priests fixed a rule that they 
don't allow an Israelite to lead it out. 

Rabbi Yossi said: Once a man named Arsela from Tzippori lead it out, 
and he was an Israelite.

  מסרו למי שהוא מוליכו והכול כשרים להוליכו אלא שעשו כוהנים גדולים קבעג.
ולא היו מניחין את ישראל להוליכו אמר

רבי יוסי מעשה והוליכו ערסלה מציפורי  וישראל היה

DALET. And a ramp was made for him to walk down from the Temple 
mount, because the barbarian-like Jews that would pull at his his hair and 
say: Take! And Leave! Take! And Leave! 

The distinguished men of Jerusalem would escort it til the first booth. 
Ten booths were distributed between Jerusalem and a cliff. This is a distance 
of ninety Ris. (nine and half Ris = mile). Approx. 12 miles.

טול טול וצא ואומרין לו מפני הבבליים שהיו מתלשין בשיערו  וכבש עושין לוד.   
 וצא

עשר סוכות מירושלים ועד צוק עד סוכה הראשונה יקירי ירושלים היו מלווין אותו  
שבעה ומחצה לכל מיל תשעים ריס

HEY. At every booth and booth, they say to him: Behold! Here's some 
food and here's some water, and they accompany him from booth to booth. 
Except for the last booth that they don't follow him all the way to the cliff 
rather stand at a distance and watch what he does.

ומלווים אותו מסוכה לסוכה הרי מזון והרי מים  על כל סוכה וסוכה אומרין לוה.  
אלא עומד מרחוק ורואה את מעשיו שאינו מגיע לצוק חוץ מן האחרון שבהן

VAV. What would he do? He would tie a string of scarlet, half of it to a 
rock, and half of it tied between his two horns. And he pushed it over 
backwards, and it tumbles on down. It wouldn't have made it halfway down 
the cliff until it was torn to pieces. He comes and sits under the last booth 
until it gets dark. From when did his cloths get unclean? From his leaving the 
walls of Jerusalem. Rabbi Simon says: From the moment he pushed it off the 
cliff.

חצייו קשר בסלע וחצייו קשר בין שתי חלק לשון של זהורית  מה היה עושהו.  
עד שהוא נעשה לא היה מגיע לחצי ההר והוא מתגלגל ויורד ודחפו לאחוריו קרניו  

מאימתיי מטמא עד שתחשך בא וישב לו תחת סוכה האחרונה אברים אברים  
משעת דחייתו לצוק רבי שמעון אומר משייצא לחומת ירושלים בגדים



ZAYIN. He, the High Priest, makes his way to be with the bullock and 
the he-goat that are to be burned. He tore them open, and took out the 
innards, and placed them on a plate and burned them on the altar. He 
intertwined them on poles, and took them to the House of Burning. From 
when did his cloths get unclean? From the moment he passed the wall of the 
Temple court. Rabbi Simon says: From the moment most of the flesh was 
burned.

ונתנן במגס והוציא את אימוריהן קרען  בא לו אצל הפר ואצל שעיר הנשרפיםז.  
והוציאן לבית השריפה מאימתיי מטמאין קלען במקלעות והקטירן על גבי המזבח  

משייצת האור ברובן רבי שמעון אומר משייצאו לחומת העזרה בגדים

HET. They said to him, to the High Priest: the he-goat has arrived to 
the desert. And how did they know that the he-goat has arrived to the 
desert? They set up watch posts and would waive flags and would know that 
the he-goat had made it to the desert...

Rav Ishmael says: Wasn't there another sign? They had a string of red 
tied to the opening of the Holy Temple Sanctuary, and when the he-goat 
would make it to the wilderness, the string would turn white, for it says: Even 
though your sins may be as scarlet, they will be white as snow.

ומניין היו יודעין שהגיע שעיר למדבר הגיע שעיר למדבר  אמרו לו לכוהן גדולח.  
רויודעים שהגיע שעיר למדב ומניפין בסודרין דידביות היו עושין  

ישמעאל אומר והלא סימן אחר היה להם לשון של זהורית היה קשור על פתחו רב  
אם יהיו( ישעיהו א)של היכל וכשהגיע שעיר למדבר היה הלשון מלבין שנאמר   

 חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

GEMARA Page 39b. The Rabbis taught: forty years before the destruction of 
the Second Temple: the lot for the L-RD did not end up in the right hand, and the 
scarlet thread didn't turn white, and the western candle lite up, and the the doors of 
the Holy Temple Sanctuary would open up by themselves.

 דף לט עמוד ב. ת"ר ארבעים שנה קודם חורבן הבית לא היה גורל עולה בימין ולא
 היה לשון של זהורית מלבין ולא היה נר מערבי דולק והיו דלתות ההיכל נפתחות

מאליהן



Chapter Seven –   פרק שביעי  

ALEPH. He makes his way to read the Torah. If he'd like to do it in his 
White Linen Garments, he may. And if not, in his own white robe. The cantor 
of the synagogue takes the Torah scroll and gives it to the head of the 
synagogue. The head of the synagogue gives it to the Vice Priest. And the 
Vice Priest gives it to the High Priest and the High Priest stands and receives 
it, reads standing: “After the deaths of...” (Lev 16), and “On the tenth...” (Lev 
23). He rolls the Torah up and puts it on his chest and says: More than what  
I have just read before you is written here. “And during the tenth” (Num 29) 
he reads by heart. He then makes eight blessings over them: Over the Torah, 
and over the Service, and over thanksgiving, and over forgiveness of iniquity, 
and over the Temple, and over Israel, and over the Priests, and over the rest 
of the prayer.

  בא לו כוהן גדול לקרות. אם רוצה הוא בבגדי בוץ קורא ואם לאו באיצטלית לבןא.
 משלו חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסגן
 והסגן נותנו לכוהן גדולוכוהן גדול עומד ומקבלו קורא עומד קורא  אחרי מות אך
 בעשור וגולל את התורה ומניחה בחיקו ואומר יתר ממה שקריתי לפניכם כתוב
 ובעשור שבחומש הפקודים קורא אותן על פה ומברך עליהן שמונה ברכות על

 התורה ועל העבודה ועל ההודאה ועל מחילת העוון ועל המקדש ועל ישראל ועל
הכוהנים ועל שאר התפילה

BET. He that attends the reading of the High Priest, he doesn't attend 
the burning of the bullock and the he-goat. He doesn't see the High Priest 
reading not because he's not allowed to, rather the distance between them is 
far, and the occurrence of both of them happen simultaneously. 

הרואה פר אינו רואה פר ושעיר הנשרפים  הרואה כוהן גדול כשהוא קוראב.  
אלא לא מפני שאינו רשאי אינו רואה כוהן גדול כשהוא קורא ושעיר הנשרפים  

ומלאכת שניהם הייתה כאחת שהייתה דרך רחוקה

GIMMEL. If he had read in the White Linen Garments, then afterwards 
he sanctified his hands and feet [*5], and stripped, went down and immersed 
[#3], came up, and sponged himself dry. They brought to him the Gold 
Garments and he dressed. And he sanctified his hands and feet [*6], and 
came out, and did his ram, and the ram for the people, and the seven 
unblemished sheep. As required in Numbers.

הביאו לו בגדי עלה ונסתפג ופשט ירד וטבל קידש ידיו ורגליו  אם בבגדי בוץ קראג.  
ועשה את אילו ואת איל העם עם שבעת כבשים ויצא וקידש ידיו ורגליו ולבש זהב  

דברי רבי אליעזר תמימים  



GIMMEL-cont. Rabbi Aqiva says: these sacrifices were sacrificed with 
the morning Tamid offering, and the fire offering of the bullock and the he-
goat outside were sacrificed with the evening Tamid offering.

ופר העולה והשעיר הנעשה בחוץ עם תמיד של שחר היו קרבים רבי עקיבה אומר  
היו קרבים עם תמיד של בין הערביים

DALET. He sanctified his hands and his feet [*7], and stripped, went 
down and immersed [#4], came up, and sponged himself dry. They brought 
to him the White Linen Garments. And he dressed, and sanctified his hands 
and feet [*8]. He goes in to the Holy of Holies to take out the ladle and the 
shovel. 

He sanctified his hands and feet [*9], and stripped, went down and 
immersed [#5], came up, and sponged himself dry. They bring him the 
Golden Garments, and he dressed, and sanctified his hands and feet [*10]. 
He goes in to burn the incense of the afternoon, and to prepare the candles. 
He sanctified his hands and feet, and stripped. They brought to him his own 
clothes, and he dressed. 

And they escorted him home, and he would do a feast for the people 
that loved him, for he has left in peace from the Holy of Holies.

וקידש ולבש הביאו לו בגדי לבן עלה ונסתפג ופשט ירד וטבל  קידש ידיו ורגליוד.  
נכנס להוציא את הכף ואת המחתה ידיו ורגליו  

וקידש ידיו ולבש הביאו לו בגדי זהב עלה ונסתפג ופשט ירד וטבל קידש ידיו ורגליו  
קידש ידיו ולהטיב את הנרות נכנס להקטיר את הקטורת של בין הערביים ורגליו  
ופשטהביאו לו בגדי עצמו ולבש ורגליו

על שיצא בשלום מן הקודש ויום טוב היה עושה לאוהביו ומלווים אותו עד ביתו


