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הכנות 
לעבודת 

  כ"יוה

  כ"ימי� לפני יוה' ג ז"הפרשת כ  ב  א  

    ג    

  ג בימי הפרשה"הזאות על הכ  ד    

    ה    

    ו    

    ז    

  לשכת פרהדרי�  ח    

  ג בתקופת בית שני"כ  ט    

ה  י    
מזוז

 
 

  יא    
  ג וכהן הדיוט"אבנט כ  יב    

  בעד ובעד ביתו זו אשתו  יג    

  ימי הפרשה' ג עובד בז"כ  יד    

  לשכות בית המוקד  טו    

    טז    

  ג מקריב ונוטל חלק בראש"כ  יז    

  כ"ג בערב יוה"השבעת כ  יח    

  כ"ג בליל יוה"איסור שינה לכ  יט    
  ג"לשכות כ

  זמ� תרומת הדש�  כ    

  ק"ניסים שהיו בבהמ' י  כא    
  בין מקדש ראשון לשני

  כב  ב  

קדש
מ
היו ב

ת ש
פייסו

 
 

  כג    
  כד    
  כה    
  כו    
  כז    

  כ"עבודת יוה

  זמ� תמיד של שחר  כח  ג  

    כט    

  טבילה לפני כניסה לעזרה  ל    

  כ"ג ביוה"טבילה ראשונה של כ  לא    

  כ"קידושי� ביוה' טבילות וי' ה  לב    

  אביי הוה מסדר סדר המערכה  לג    

  כ"ג ביוה"טבילה של כ  לד    

  ג"בגדי לב� של הכ  לה    
  ג"על פר כ' א וידוי

  נוסח הוידוי  לו    

  מיקו� גורלות שני השעירי�  לז    
  הזכורים לשבח

  הזכורים לגנאי  לח    

  הגרלת שני השעירי�  לט  ד  
  כ"פעמי� ביוה' י' הזכרת ש� ה

    מ    

  לשו� של זהורית  מא    
  ג"על פר כ' וידוי ב

  מעשה פרה אדומה  מב    

  ג"שחיטת פר כ  מג    

  � לא יהיה בבואווכל אד  מד    

  מערכות אש על מזבח החיצון  מה    

    מו    

  

  כ"עבודת יוה

  חפינת הקטורת  מז  ה  

    מח    

  חפ� או שחט את הפר ומת  מט    

    נ    

  ק"פרוכת קה  נא    

  ק"הקטרת הקטורת בקה  נב    
  חכמי� והצדוקי�' מח

  ג בהיכל"תפילת הכ  נג    
  'שחיטת השעיר לה

  גורל ארון הברית, אבן השתיה  נד    

  ק"מת� דמי� בקה  נה    

  מת� דמי� בהיכל  נו    

    נז    

  הזאות מזבח הזהב  נח    

  מעילה בשיירי הדם  נט    

  כ מעכב"סדר עבודת יוה  ס    

  כפרת הפר והשעירי�  סא    
  נשפ� ד� הפר או השעיר

  שני השעירי� יהיו שווי�  סב  ו  

    סג    

  רי�מהשעי' מת א  סד    

    סה    

  וידוי ושילוח השעיר לעזאזל  סו    

  אר� גזירה  סז    
  אימורי הפר והשעיר

  כ"ת ביוה"קה  סח  ז  

  שמעון הצדיק ואלכסנדר מוקדון  סט    
  ז"ז בזה"יצר הרע דע

  כ"הקרבת מוספי יוה  ע    

  הוצאת כ� ומחתה  עא    
  בגדי כהונה

    עב    

  עינויין' ה

  כ"עינויי יוה' ה  עג  ח  

  איסור חצי שיעור  עד    

  המן והשלו  עה    

  כ"רחיצה וסיכה ביוה, שתיה  עו    

נעילת הסנדל ותשמיש   עז    
  כ"המיטה ביוה

    עח    

  שיעור ככותבת הגסה  עט    

  שיעור כמלא לוגמיו  פ    

  ט"כ שבת וי"תוספת יוה  פא    
  כ"מצות אכילה בערב יוה

  כ מדי� חינו�"תינוקות ביוה  פב    
  כ"והעוברה בי

  כ"חולה ביוה  פג    
  מי שאחזו בולמוס

  ספק פיקוח נפש דוחה שבת  פד    

, חילוקי כפרה
  וידוי ותשובה

  חלוקי כפרה  פה    

  וידוי ותשובה  פו    

  כ"תפילות יוה  פז    

  כ"טבילה ביוה  פח    

 :יומא
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