יומא מ סדר עבודת יו"כ

בס"ד
ויקרא פרק טז – חובת היום של יום הכפורים
ָמת :
הרֹ ְ ָק ְר ָב ָתִ %ל ְפנֵי יְ קֹוָק ַו" !
ח ֵרי מת ְנֵי ְנֵי ֲ
)א( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ֲ
י( ְול ָיבֹא ְב ָכל ֵעת ֶאל ַה' ֶֹד ִמ ֵית ַל ָ&ר ֶֹכת ֶאל ְ&נֵי ַה ֶַֹ &+רת ֲא ֶר ַעל ָה)רֹ וְ לֹא יָמ ת ִ+י ֶ ָענָ
)ח ָ
הרֹ ִ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ַ* ֵר ֶאל ֲ
)ב( ַו" ֶ
ֵא ָר ֶאה ַעל ַה ֶַֹ &+רת:
הרֹ ֶאל ַה' ֶֹד ְ ַפר ֶ ָ ָקר ְל ַח ָ-את וְ יִ ל ְלע ָֹלה:
)ג( ְזֹאת ָיבֹא ֲ
ֶפת ַד יִ ְצנְֹ ִ .ג ֵדי ק ֶֹד ֵה %וְ ָר ַח3ַ ַ 4יִ ֶ %את ְ ָ2ר ְל ֵב ָ:%
ַחֹ0ר ְב ִמ ְצנ ֶ
בנֵט ַד י ְ
)ד( ְ+תֹנֶת ַד ק ֶֹד יִ ְל ָ ִמ ְכנְ ֵסי ַבד יִ ְהי ַעל ְ ָ2ר ְב ְ
ירי ִע ִ6יְ %ל ַח ָ-את וְ יִ ל ֶא ָחד ְלע ָֹלה:
ֲדת ְנֵי יִ ְָ 2ר ֵאל יִ ַ'ח ְנֵי ְִ 2ע ֵ
)ה( ֵמ ֵאת ע ַ
הרֹ ֶאת ַ&ר ַה ַח ָ-את ֲא ֶר ל וְ ִכ ֶ&ר ַעֲד ְב ַעד ֵית:
)ו( וְ ִה ְק ִריב ֲ

①

וידוי הפר פעם א'

②

גורל השעירים

③

וידוי הפר פעם ב'
שחיטת הפר

הרֹ ֶאת ַ&ר ַה ַח ָ-את ֲא ֶר ל וְ ִכ ֶ&ר ַעֲד ְב ַעד ֵית וְ ָ ַחט ֶאת ַ&ר ַה ַח ָ-את ֲא ֶר ל:
)יא( וְ ִה ְק ִריב ֲ

④

הכנסת
הכף והמחתה
הקטרת
הקטורת בקה"ק

ַח ֵלי ֵא ֵמ ַעל ַה ְִ 3ז ֵ ַח ִמ ְִ 9פנֵי יְ קֹוָק ְמלֹא ָח ְפנָיו ְקט ֶֹרת ַס ִ3י'ָ *ַ %ה וְ ֵה ִביא ִמ ֵית ַל ָ&ר ֶֹכת:
)יב( וְ ָל ַקח ְמלֹא ַה ְַ 3ח ָ:ה ֲ 0
ָת ֶאת ַה ְ'ט ֶֹרת ַעל ָה ֵא ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ִכ ָ;ה ֲענַ ַה ְ'ט ֶֹרת ֶאת ַה ֶַֹ &+רת ֲא ֶר ַעל ָה ֵעד ת וְ לֹא יָמ ת:
)יג( וְ נ ַ

⑤

מתנות הפר
בקדש הקדשים

)יד( וְ ָל ַקח ִמ ַ*ַ %ה ָ&ר וְ ִהָ6ה ְב ֶא ְצ ָע ַעל ְ&נֵי ַה ֶַֹ &+רת ֵק ְד ָמה וְ ִל ְפנֵי ַה ֶַֹ &+רת ַיֶ6ה ֶ ַבע ְ& ָע ִמיִ %מ ַה ָ*ֶ ְ %א ְצ ָע:

⑥

שחיטת
השעיר לה'
מתנות
השעיר בקה"ק

)טו( וְ ָ ַחט ֶאת ְִ 2עיר ַה ַח ָ-את ֲא ֶר ָל ָע %וְ ֵה ִביא ֶאת ָ*מ ֶאל ִמ ֵית ַל ָ&ר ֶֹכת וְ ָע ָ2ה ֶאת ָ*מ ֲַ +א ֶר ָע ָ2ה ְל ַדַ %ה ָ&ר
וְ ִהָ6ה אֹת ַעל ַה ֶַֹ &+רת וְ ִל ְפנֵי ַה ֶַֹ &+רת:

⑦

מתנות הפר
לפני הפרוכת
מתנות השעיר
לפני הפרוכת

ת( !ט ְמא ָֹת:%
מעד ַה< ֵֹכ ִא ְָ ְ %:
ֲ2ה ְלא ֶֹהל ֵ
ֹאת %וְ ֵכ ַיע ֶ
יהְ %ל ָכל ַחָ -
)טז( וְ ִכ ֶ&ר ַעל ַה' ֶֹד ִמ !ְ -מאֹת ְנֵי יִ ְָ 2ר ֵאל ִמ ִ& ְ ֵע ֶ
מעד ְבֹא ְל ַכ ֵ&ר ַ' ֶֹד ַעד ֵצאת וְ ִכ ֶ&ר ַעֲד ְב ַעד ֵית ְב ַעד ָ+ל ְק ַהל יִ ְָ 2ר ֵאל:
)ד %לֹא יִ ְהיֶה ְא ֶֹהל ֵ
)יז( וְ ָכל ָ

⑧

מתנות
הפר והשעיר
על מזבח הזהב

ָת ַעל ַק ְרנת ַה ְִ 3ז ֵ ַח ָס ִביב:
ָצא ֶאל ַה ְִ 3ז ֵ ַח ֲא ֶר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ִכ ֶ&ר ָע ָליו וְ ָל ַקח ִמ ַ*ַ %ה ָ&ר ִמ ַ*ַ %ה ִָ 8עיר וְ נ ַ
)יח( וְ י ָ
)יט( וְ ִהָ6ה ָע ָליו ִמ ַה ָ*ֶ ְ %א ְצ ָע ֶ ַבע ְ& ָע ִמי %וְ ִט ֲהר וְ ִק ְ* ִמ !ְ -מאֹת ְנֵי יִ ְָ 2ר ֵאל:
מעד וְ ֶאת ַה ְִ 3ז ֵ ַח וְ ִה ְק ִריב ֶאת ַה ִָ 8עיר ֶה ָחי:
)כ( וְ ִכ ָה ִמ ַ ֵ ר ֶאת ַה ֶֹד וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ

מעד:
ֱמיד א ָֹתִ %ל ְפנֵי יְ קֹוָק ֶ& ַתח א ֶֹהל ֵ
יר %וְ ֶהע ִ
)ז( וְ ָל ַקח ֶאת ְנֵי ַה ְִ 8ע ִ
גרל ֶא ָחד ַל ֲעזָאזֵל:
0רל ֶא ָחד ַליקֹוָק וְ ָ
ירָֹ 0 %רלת ָ
הרֹ ַעל ְנֵי ַה ְִ 8ע ִ
ָת ֲ
)ח( וְ נ ַ
0רל ַליקֹוָק ְו ָע ָ2ה ַח ָ-את:
הרֹ ֶאת ַה ִָ 8עיר ֲא ֶר ָע ָלה ָע ָליו ַה ָ
)ט( וְ ִה ְק ִריב ֲ
ֳמד ַחי ִל ְפנֵי ְיקֹוָק ְל ַכ ֵ ר ָע ָליו ְל ַ ַ9ח אֹת ַל ֲעזָאזֵל ַה ְִ 3ד ָ ָרה:
0רל ַל ֲעזָאזֵל ָיע ַ
)י( וְ ַה ִָ 8עיר ֲא ֶר ָע ָלה ָע ָליו ַה ָ

ַ*ה ָע ָליו ֶאת ָ+ל עֲנֹת ְנֵי יִ ְָ 2ר ֵאל וְ ֶאת ָ+ל
ָדיו ַעל רֹא ַה ִָ 8עיר ַה ַחי וְ ִה ְתו ָ
הרֹ ֶאת ְ ֵ:י >ידו< י ָ
)כא( וְ ָס ַמ ְ( ֲ
ָת א ָֹתַ %על רֹא ַה ִָ 8עיר וְ ִ ַ9ח ְיַד ִאי ִע ִ:י ַה ְִ 3ד ָ ָרה:
ֹאת %וְ נ ַ
יהְ %ל ָכל ַחָ -
⑨ וידוי על שעיר לעזאזל ִ& ְ ֵע ֶ
שלוח השעיר לעזאזל
ֵרה וְ ִ ַ9ח ֶאת ַה ִָ 8עיר ַ ְִ 3ד ָר:
ָ2א ַה ִָ 8עיר ָע ָליו ֶאת ָ+ל עֲנ ָֹתֶ %אל ֶא ֶר0ְ 4ז ָ
)כב( וְ נ ָ
יח:%ָ %
מעד ָפ ַט ֶאת ִ ְג ֵדי ַה ָד ֲא ֶר ָל ַב ְבֹא ֶאל ַה' ֶֹד וְ ִה?ִ ָ
הרֹ ֶאל א ֶֹהל ֵ
⑬ הוצאת הכף והמחתה )כג( ָבא ֲ

⑩

עולתו ועולת העם

⑪

הקרבת חלב
הפר והשעיר
הפנימיים

⑫

שריפת
הפר והשעיר
הפנימיים

ָצא וְ ָע ָ2ה ֶאת ע ָֹלת וְ ֶאת ע ַֹלת ָה ָע %וְ ִכ ֶ&ר ַעֲד ְב ַעד ָה ָע:%
ָדיו וְ י ָ
)כד( וְ ָר ַחֶ 4את ְ ָ2ר ַב ַ3יִ ָ ְ %מקָ %קד וְ ָל ַב ֶאת ְג ָ

ַק ִטיר ַה ְִ 3ז ֵ ָחה:
)כה( וְ ֵאת ֵח ֶלב ַה ַח ָ-את י ְ
ח ֵרי ֵכ יָבא ֶאל ַה ֲַ 3חנֶה:
ָדיו וְ ָר ַחֶ 4את ְ ָ2ר ַ ָ3יִ  %וְ ֲ
)כו( וְ ַה ְמ ַ ֵַ 9ח ֶאת ַה ִָ 8עיר ַל ֲעזָאזֵל יְ ַכ ֵס ְג ָ
יציא ֶאל ִמח ַ 4ל ֲַ 3חנֶה וְ ְָ 2רפ ָב ֵא
)כז( וְ ֵאת ַ&ר ַה ַח ָ-את וְ ֵאת ְִ 2עיר ַה ַח ָ-את ֲא ֶר ה ָבא ֶאת ָ* ָמְ %ל ַכ ֵ&ר ַ' ֶֹד ִ
ֶאת עֹר ָֹת %וְ ֶאת ְ ָָ 2ר %וְ ֶאת ִ& ְר ָ:%
ח ֵרי ֵכ יָבא ֶאל ַה ֲַ 3חנֶה:
ָדיו וְ ָר ַחֶ 4את ְ ָ2ר ַ ָ3יִ  %וְ ֲ
)כח( וְ ַהֵֹ 8ר .א ָֹת %יְ ַכ ֵס ְג ָ

תכ ֶכ:%
אכה לֹא ַתעֲָ 2ה ֶא ְז ָרח וְ ַהֵ0ר ַהָ0ר ְ ְ
יכ %וְ ָכל ְמ ָל ָ
ַפ ֵֹת ֶ
יעי ֶ ָע2ר ַלח ֶֹד ְַ :ע? ֶאת נ ְ
על ַח ֶֹד ַה ְ< ִב ִ
)כט( וְ ָהיְ ָתה ָל ֶכְ %לח ַת ָ
יכִ %ל ְפנֵי יְ קֹוָק ְִ :ט ָהר :
ֹאת ֶ
יכְ %ל ַט ֵהר ֶא ְת ֶכִ %מֹ+ל ַחֵ -
ֲל ֶ
)ל( ִ+י ַב"ַ %הֶ6ה יְ ַכ ֵ&ר ע ֵ
על:%
יכ! %ח ַ'ת ָ
ַפ ֵֹת ֶ
יתֶ %את נ ְ
)לא( ַ ַת ַ ָת ִהיא ָל ֶכ %וְ ִע?ִ ֶ
)ביו וְ ָל ַב ֶאת ִ ְג ֵדי ַה ָד ִ ְג ֵדי ַה' ֶֹד:
ַא ֶר ְי ַמ ֵ9א ֶאת יָד ְל ַכ ֵה ַַ :חת ִ
)לב( וְ ִכ ֶ&ר ַהֵֹ +ה ֲא ֶר יִ ְמ ַח אֹת ו ֲ
ֹהנִ י %וְ ַעל ָ+ל ַעַ %ה ָ' ָהל יְ ַכ ֵ&ר:
מעד וְ ֶאת ַה ְִ 3ז ֵ ַח יְ ַכ ֵ&ר וְ ַעל ַהֲ +
)לג( וְ ִכ ֶ&ר ֶאת ִמ ְק ַ* ַה' ֶֹד וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ
ֹה :פ
ַעֲ +ַ 2א ֶר ִצ ָה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶ
חת ַ ָ<נָה ַו" ַ
ֹאתַ %
עלְ %ל ַכ ֵ&ר ַעל ְנֵי יִ ְָ 2ר ֵאל ִמ ָ+ל ַחָ -
)לד( וְ ָהיְ ָתה ֹ6את ָל ֶכְ %ל !ח ַ'ת ָ
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