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  חובת היום של יום הכפורים – ויקרא פרק טז
ת : �ֲחֵרי מ�ת ְ�ֵני ְ�ֵני �ֲהרֹ�ַוְיַדֵ�ר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה  (א)   ְ�ָקְרָבָת% ִלְפֵני ְיקָֹוק ַוָ"מ!

ִ+י ֶ�ָעָנ� ַ+&ֶֹרת ֲאֶ�ר ַעל ָה(רֹ� ְולֹא ָימ ת ַו"ֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ַ*ֵ�ר ֶאל �ֲהרֹ� (ִחיָ) ְו�ל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַה'ֶֹד� ִמֵ�ית ַלָ&רֶֹכת ֶאל ְ&ֵני הַ  (ב)
  :ֵאָרֶאה ַעל ַהַ+&ֶֹרת

  :� ָ�ָקר ְלַחָ-את ְו�ִיל ְלעָֹלהְ�ַפר �ֶ ְ�זֹאת ָיבֹא �ֲהרֹ� ֶאל ַה'ֶֹד�  (ג)

  ְגֵדי קֶֹד� ֵה% ְוָרַח4 3ַ�ִַי% ֶאת 2ָ�ְר�  ְלֵבָ�%:ְ+תֶֹנת ַ�ד קֶֹד� ִיְלָ��  ִמְכְנֵסי ַבד ִיְהי  ַעל 2ָ�ְר�  ְב�ְבֵנט ַ�ד ַיְח0ֹר  ְבִמְצֶנֶפת ַ�ד ִיְצנֹ. ִ�  (ד)

  :ָרֵאל ִיַ'ח ְ�ֵני 2ְִעיֵרי ִע6ִי% ְלַחָ-את ְו�ִיל ֶאָחד ְלעָֹלה ֵמֵאת ֲעַדת ְ�ֵני ִי2ְ  (ה)
  

  :ְוִהְקִריב �ֲהרֹ� ֶאת ַ&ר ַהַחָ-את ֲאֶ�ר ל� ְוִכֶ&ר ַ�ֲעד�  ְבַעד ֵ�ית� (ו)  הפר פעם א'וידוי  ①①①①

  השעיריםורל ג ②②②②

  ְוָלַקח ֶאת ְ�ֵני ַה8ְִעיִר% ְוֶהֱעִמיד אָֹת% ִלְפֵני ְיקָֹוק ֶ&ַתח אֶֹהל מ�ֵעד: (ז)

  ְוָנַת� �ֲהרֹ� ַעל ְ�ֵני ַה8ְִעיִר% 0ָֹרל�ת 0�ָרל ֶאָחד ַליקָֹוק ְוג�ָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזל: (ח)

  ְוִהְקִריב �ֲהרֹ� ֶאת ַה8ִָעיר ֲאֶ�ר ָעָלה ָעָליו ַה0�ָרל ַליקָֹוק ְוָע2ָה  ַחָ-את: (ט)
  ְל9ַ�ַח אֹת� ַלֲעָזאֵזל ַה3ְִדָ�ָרה: ָיֳעַמד ַחי ִלְפֵני ְיקָֹוק ְלַכֵ	ר ָעָליוְוַה8ִָעיר ֲאֶ�ר ָעָלה ָעָליו ַה0�ָרל ַלֲעָזאֵזל  (י)

③③③③ 
  'בהפר פעם וידוי 

  הפרשחיטת 
�:ְוִהְקִריב �ֲהרֹ� ֶאת ַ&ר ַהַחָ-את ֲאֶ�ר ל� ְוִכֶ&ר ַ�ֲעד�  ְבַעד ֵ�ית� ְוָ�ַחט ֶאת ַ&ר ַהַחָ-את ֲאֶ�ר ל (יא)  

④④④④ 

  כנסתה

  הכף והמחתה

  הקטרת

  ק"ההקטורת בק

  ַלָ&רֶֹכת: � ֵמַעל ַה3ְִזֵ�ַח ִמ9ְִפֵני ְיקָֹוק  ְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַס3ִי% ַ*ָ'ה ְוֵהִביא ִמֵ�יתְוָלַקח ְמלֹא ַה3ְַחָ:ה 0ֲַחֵלי ֵא  (יב)

  ת:ְוָנַת� ֶאת ַהְ'טֶֹרת ַעל ָהֵא� ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוִכָ;ה ֲעַנ� ַהְ'טֶֹרת ֶאת ַהַ+&ֶֹרת ֲאֶ�ר ַעל ָהֵעד ת ְולֹא ָימ  (יג)

⑤⑤⑤⑤ 
  הפרתנות מ

  בקדש הקדשים
  ֶאְצָ�ע�:ַ*% ַהָ&ר ְוִה6ָה ְבֶאְצָ�ע� ַעל ְ&ֵני ַהַ+&ֶֹרת ֵקְדָמה ְוִלְפֵני ַהַ+&ֶֹרת ַי6ֶה ֶ�ַבע ְ&ָעִמי% ִמ� ַהָ*% ְ� ְוָלַקח ִמ  (יד)

⑥⑥⑥⑥ 

  חיטתש

  השעיר לה'

  תנותמ
  ק"הבק עירשה

ר ָע2ָה ְלַד% ַהָ&ר ְוָ�ַחט ֶאת 2ְִעיר ַהַחָ-את ֲאֶ�ר ָלָע% ְוֵהִביא ֶאת ָ*מ� ֶאל ִמֵ�ית ַלָ&רֶֹכת ְוָע2ָה ֶאת ָ*מ� ַ+ֲאֶ�  (טו)
  ְוִה6ָה אֹת� ַעל ַהַ+&ֶֹרת ְוִלְפֵני ַהַ+&ֶֹרת:

⑦⑦⑦⑦ 

  הפרתנות מ

  לפני הפרוכת

  ירעהשמתנות 

  לפני הפרוכת

ְמאֹת ְ�ֵני ִי2ְָרֵאל  ִמִ&ְ�ֵעיֶה% ְלָכל ַח-ֹאָת% ְוֵכ� ַיֲע2ֶה ְלאֶֹהל מ�ֵעד ַה>ֵֹכ�  (טז) ְמאָֹת%:ְוִכֶ&ר ַעל ַה'ֶֹד� ִמ-!   ִאָ:% ְ�ת�ְ) ט!

  2ְָרֵאל:ִיְהֶיה ְ�אֶֹהל מ�ֵעד ְ�בֹא� ְלַכֵ&ר ַ�'ֶֹד� ַעד ֵצאת� ְוִכֶ&ר ַ�ֲעד�  ְבַעד ֵ�ית�  ְבַעד ָ+ל ְקַהל יִ ְוָכל (ָד% לֹא  (יז)

⑧⑧⑧⑧ 
  תנותמ

  והשעירהפר 

  על מזבח הזהב

  נ�ת ַה3ְִזֵ�ַח ָסִביב:ְוָיָצא ֶאל ַה3ְִזֵ�ַח ֲאֶ�ר ִלְפֵני ְיקָֹוק ְוִכֶ&ר ָעָליו ְוָלַקח ִמַ*% ַהָ&ר  ִמַ*% ַה8ִָעיר ְוָנַת� ַעל ַקְר  (יח)

ְמאֹת ְ�ֵני ִי2ְָרֵאל: (יט)   ְוִה6ָה ָעָליו ִמ� ַהָ*% ְ�ֶאְצָ�ע� ֶ�ַבע ְ&ָעִמי% ְוִטֲהר� ְוִקְ*�� ִמ-!
  ְוֶאת אֶֹהל מ�ֵעד ְוֶאת ַה3ְִזֵ�ַח ְוִהְקִריב ֶאת ַה8ִָעיר ֶהָחי: ְוִכָ�ה ִמַ�ֵ	ר ֶאת ַה�ֶֹד� (כ)

⑨⑨⑨⑨ 
  על שעיר לעזאזלידוי ו

  להשעיר לעזאזשלוח 

ל ְוֶאת ָ+ל ָסַמְ) �ֲהרֹ� ֶאת ְ�ֵ:י <ידו> ָיָדיו ַעל רֹא� ַה8ִָעיר ַהַחי ְוִהְתַוָ*ה ָעָליו ֶאת ָ+ל ֲע�נֹת ְ�ֵני ִי2ְָרֵא וְ  (כא)
  ִ&ְ�ֵעיֶה% ְלָכל ַח-ֹאָת% ְוָנַת� אָֹת% ַעל רֹא� ַה8ִָעיר ְו9ַ�ִח ְ�ַיד ִאי� ִעִ:י ַה3ְִדָ�ָרה:

  ַה8ִָעיר ָעָליו ֶאת ָ+ל ֲע�נָֹת% ֶאל ֶאֶר4 0ְֵזָרה ְו9ַ�ִח ֶאת ַה8ִָעיר 3ִ�ְַדָ�ר:ְוָנ2ָא  (כב)

   ָבא �ֲהרֹ� ֶאל אֶֹהל מ�ֵעד  ָפַ�ט ֶאת ִ�ְגֵדי ַהָ�ד ֲאֶ�ר ָלַב� ְ�בֹא� ֶאל ַה'ֶֹד� ְוִהִ?יָח% ָ�%: (כג)  הכף והמחתהוצאת ה ⑬⑬⑬⑬

�  ְבַעד ָהָע%:ק�% ָקד�� ְוָלַב� ֶאת ְ�ָגָדיו ְוָיָצא ְוָע2ָה ֶאת עָֹלת� ְוֶאת עַֹלת ָהָע% ְוִכֶ&ר ַ�ֲעדְוָרַח4 ֶאת 2ָ�ְר� ַב3ִַי% ְ�מָ  (כד)  ועולת העם ולתוע ⑩⑩⑩⑩  

⑪⑪⑪⑪ 
  חלבקרבת ה

  השעירוהפר 

  הפנימיים
  ְוֵאת ֵחֶלב ַהַחָ-את ַיְקִטיר ַה3ְִזֵ�ָחה: (כה)

  3ִָי% ְו�ֲחֵרי ֵכ� ָיב�א ֶאל ַה3ֲַחֶנה:ְוַהְמ9ֵ�ַַח ֶאת ַה8ִָעיר ַלֲעָזאֵזל ְיַכֵ�ס ְ�ָגָדיו ְוָרַח4 ֶאת 2ָ�ְר� �ַ  (כו)   

⑫⑫⑫⑫ 
  ריפתש

  השעירוהפר 

  הפנימיים

 ֶנה ְו2ְָרפ  ָבֵא�ְוֵאת ַ&ר ַהַחָ-את ְוֵאת 2ְִעיר ַהַחָ-את ֲאֶ�ר ה ָבא ֶאת ָ*ָמ% ְלַכֵ&ר ַ�'ֶֹד� י�ִציא ֶאל ִמח 4 ַל3ַחֲ  (כז)
  ֶאת עֹרָֹת% ְוֶאת 2ָ�ְָר% ְוֶאת ִ&ְרָ�%:

  ְוַה8ֵֹר. אָֹת% ְיַכֵ�ס ְ�ָגָדיו ְוָרַח4 ֶאת 2ָ�ְר� 3ָ�ִַי% ְו�ֲחֵרי ֵכ� ָיב�א ֶאל ַה3ֲַחֶנה: (כח)

  
ַ�ת ע�ָל�ְוָהְיָתה ָלֶכ%  (כט)   0ֵר ַה0ָר ְ�ת�ְכֶכ%:ַ�חֶֹד� ַהְ>ִביִעי ֶ�ָע2�ר ַלחֶֹד� ְ:ַע?  ֶאת ַנְפ�ֵֹתיֶכ% ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲע2  ָהֶאְזָרח ְוהַ  ְלח 
  ִ+י ַב"�% ַה6ֶה ְיַכֵ&ר ֲעֵליֶכ% ְלַטֵהר ֶאְתֶכ% ִמ+ֹל ַח-ֹאֵתיֶכ% ִלְפֵני ְיקָֹוק ִ:ְטָהר : (ל)

ַ'ת ע�ָל%: (לא)   ַ�ַ�ת ַ�ָ�ת�� ִהיא ָלֶכ% ְוִעִ?יֶת% ֶאת ַנְפ�ֵֹתיֶכ% ח!

  ַוֲאֶ�ר ְיַמ9ֵא ֶאת ָיד� ְלַכֵה� ַ:ַחת (ִביו ְוָלַב� ֶאת ִ�ְגֵדי ַהָ�ד ִ�ְגֵדי ַה'ֶֹד�: ְוִכֶ&ר ַה+ֵֹה� ֲאֶ�ר ִיְמַ�ח אֹת� (לב)
  ֵ&ר:ְוִכֶ&ר ֶאת ִמְקַ*� ַה'ֶֹד� ְוֶאת אֶֹהל מ�ֵעד ְוֶאת ַה3ְִזֵ�ַח ְיַכֵ&ר ְוַעל ַה+ֲֹהִני% ְוַעל ָ+ל ַע% ַהָ'ָהל ְיכַ  (לג)

ַ'ת ע�ָל% ְלַכֵ&ר ַעל ְ�ֵני ִי2ְָרֵאל ִמָ+ל ַח-ֹאָת% �ַחת ַ�ָ>ָנה  (לד)   פ: ַוַ"ַע2 ַ+ֲאֶ�ר ִצָ ה ְיקָֹוק ֶאת מֶֹ�הְוָהְיָתה 6ֹאת ָלֶכ% ְלח!


