
 
 סדר עבודת יום הכיפורים -ספר ויקרא פרק טז 

י מֹות ְשנֵּי ְבנֵּי ַאֲהרֹן ְבָקְרָבָתם ִלְפנֵּי ה' וַיָֻמתּו: )א( ר ה' ֶאל מֶשה ַאֲחרֵּ  וַיְַדבֵּ
ית ַלָפרֶֹכת ֶאל  )ב( ת ֶאל ַהקֶֹדש ִמבֵּ ר ֶאל ַאֲהרֹן ָאִחיָך וְַאל יָבֹא ְבָכל עֵּ ְפנֵּי ַהַכפֶֹרת ֲאֶשר וַיֹאֶמר ה' ֶאל מֶשה ַדבֵּ

ָרֶאה ַעל ַהַכפֶֹרת:ַעל ָהָארֹן וְֹלא יָמּות   ִכי ֶבָענָן אֵּ
 וְַאיִל ְלעָֹלה:ְבזֹאת יָבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהקֶֹדש ְבַפר ֶבן ָבָקר ְלַחָטאת  )ג(
י ַבד יְִהיּו ַעל ְבָשרֹו ּוְבַא )ד( ם וְָרַחץ ְכתֹנֶת ַבד קֶֹדש יְִלָבש ּוִמְכנְסֵּ י קֶֹדש הֵּ ְבנֵּט ַבד יְַחגֹר ּוְבִמְצנֶֶפת ַבד יְִצנֹף ִבְגדֵּ

ָשם:  ַבַמיִם ֶאת ְבָשרֹו ּוְלבֵּ
י ִעִזים ְלַחָטאת  )ה( ל יִַקח ְשנֵּי ְשִעירֵּ ת ֲעַדת ְבנֵּי יְִשָראֵּ אֵּ   וְַאיִל ֶאָחד ְלעָֹלה:ּומֵּ

יתֹו:ֲאֶשר לֹו  וְִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַפר ַהַחָטאת )ו(  וְִכֶפר ַבֲעדֹו ּוְבַעד בֵּ
ד: )ז(  וְָלַקח ֶאת ְשנֵּי ַהְשִעיִרם וְֶהֱעִמיד אָֹתם ִלְפנֵּי ה' ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ
 וְנַָתן ַאֲהרֹן ַעל ְשנֵּי ַהְשִעיִרם גָֹרלֹות גֹוָרל ֶאָחד ַליהֹוָה וְגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאזֵּל: )ח(
ֹ  )ט(  ן ֶאת ַהָשִעיר ֲאֶשר ָעָלה ָעָליו ַהגֹוָרל ַליהֹוָה וְָעָשהּו ַחָטאת:וְִהְקִריב ַאֲהר
ר ָעָליו ְלַשַלח  )י( וְַהָשִעיר ֲאֶשר ָעָלה ָעָליו ַהגֹוָרל ַלֲעָזאזֵּל יֳָעַמד ַחי ִלְפנֵּי ה' ְלַכפֵּ

 אֹתֹו ַלֲעזָאזֵּל ַהִמְדָבָרה:
יתֹואת ֲאֶשר לֹו וְִהְקִריב ַאֲהרֹן ֶאת ַפר ַהַחטָ  )יא( וְָשַחט ֶאת ַפר ַהַחָטאת  וְִכֶפר ַבֲעדֹו ּוְבַעד בֵּ

 ֲאֶשר לֹו:
ִביא מִ  )יב( ַח ִמִלְפנֵּי ה' ּוְמֹלא ָחְפנָיו ְקטֶֹרת ַסִמים ַדָקה וְהֵּ ַעל ַהִמְזבֵּ ש מֵּ י אֵּ ית וְָלַקח ְמֹלא ַהַמְחָתה ַגֲחלֵּ בֵּ

 ַלָפרֶֹכת:
דּות וְֹלא יָמּות:וְנַָתן ֶאת  )יג( ש ִלְפנֵּי ה' וְִכָסה ֲענַן ַהְקטֶֹרת ֶאת ַהַכפֶֹרת ֲאֶשר ַעל ָהעֵּ  ַהְקטֶֹרת ַעל ָהאֵּ
ְדָמה וְִלְפנֵּי ַהַכפֶֹרת יֶַזה ֶשַבע ְפָעִמים ִמן  )יד(  עֹו:ַהָדם ְבֶאְצבָ וְָלַקח ִמַדם ַהָפר וְִהָזה ְבֶאְצָבעֹו ַעל ְפנֵּי ַהַכפֶֹרת קֵּ
ית ַלָפרֶֹכת וְָעָשה ֶאת ָדמֹו ַכֲאֶשר ָעָשה לְ  )טו( ִביא ֶאת ָדמֹו ֶאל ִמבֵּ ַדם וְָשַחט ֶאת ְשִעיר ַהַחָטאת ֲאֶשר ָלָעם וְהֵּ

 ַהָפר וְִהָזה אֹתֹו ַעל ַהַכפֶֹרת וְִלְפנֵּי ַהַכפֶֹרת:
יֶהם ְלָכל ַחטֹאָתםוְִכֶפר ַעל ַהקֶֹדש ִמֻטְמאֹת ְבנֵּי יְִשָראֵּ  )טז(   ל ּוִמִפְשעֵּ

ן ִאָתם ְבתֹוְך ֻטְמאָֹתם:  ד ַהשֹכֵּ ן יֲַעֶשה ְלאֶֹהל מֹועֵּ  וְכֵּ
ר ַבקֶֹדש ַעד צֵּאתֹו  )יז( ד ְבבֹאֹו ְלַכפֵּ יתֹו ּוְבַעד ָכל ְקַהל וְָכל ָאָדם ֹלא יְִהיֶה ְבאֶֹהל מֹועֵּ וְִכֶפר ַבֲעדֹו ּוְבַעד בֵּ

ל:  יְִשָראֵּ
ַח ֲאֶשר ִלְפנֵּי ה' וְִכֶפר ָעָליו  ח()י ַח ָסִביב: ּוִמַדם ַהָשִעיר וְָלַקח ִמַדם ַהָפרוְיָָצא ֶאל ַהִמְזבֵּ  וְנַָתן ַעל ַקְרנֹות ַהִמְזבֵּ

ל:וְִהָזה ָעָליו ִמן ַהָדם ְבֶאְצָבעֹו ֶשַבע ְפָעִמים וְִטֲהרֹו וְִקְדשֹו ִמֻטְמאֹת ְבנֵּי  )יט(  יְִשָראֵּ
ַח וְִהְקִריב ֶאת ַהָשִעיר ֶהָחי: )כ( ד וְֶאת ַהִמְזבֵּ ר ֶאת ַהקֶֹדש וְֶאת אֶֹהל מֹועֵּ  וְִכָלה ִמַכפֵּ

י יָָדו ַעל רֹאש ַהָשִעיר ַהַחי  )כא( ל וְֶאת ָכל וְָסַמְך ַאֲהרֹן ֶאת ְשתֵּ וְִהְתוַָדה ָעָליו ֶאת ָכל ֲעֹונֹת ְבנֵּי יְִשָראֵּ
יֶהם ְלָכל ַחטֹאָתםפִ   וְנַָתן אָֹתם ַעל רֹאש ַהָשִעיר וְִשַלח ְביַד ִאיש ִעִתי ַהִמְדָבָרה: ְשעֵּ

 וְנָָשא ַהָשִעיר ָעָליו ֶאת ָכל ֲעֹונָֹתם ֶאל ֶאֶרץ ְגזֵָּרה וְִשַלח ֶאת ַהָשִעיר ַבִמְדָבר: )כב(

 
 ם ְבָמקֹום ָקדֹוש וְָלַבש ֶאת ְבָגָדיו וְָרַחץ ֶאת ְבָשרֹו ַבַמיִ  )כד(

 :וְִכֶפר ַבֲעדֹו ּוְבַעד ָהָעם וְֶאת עַֹלת ָהָעם וְיָָצא וְָעָשה ֶאת עָֹלתֹו
ָחה: )כה( ֶלב ַהַחָטאת יְַקִטיר ַהִמְזבֵּ ת חֵּ  וְאֵּ
ס ְבָגָדיו וְָרַחץ ֶאת בְ  )כו( ַח ֶאת ַהָשִעיר ַלֲעזָאזֵּל יְַכבֵּ ן יָבֹוא ֶאל ַהַמֲחנֶה:וְַהְמַשלֵּ י כֵּ  ָשרֹו ַבָמיִם וְַאֲחרֵּ

 
 

ת ַפר ַהַחָטאת )כז( ת ְשִעיר ַהַחָטאת וְאֵּ ר ַבקֶֹדש יֹוִציא ֶאל ִמחּוץ ַלַמֲחנֶה וְָשְרפּו  וְאֵּ ֲאֶשר הּוָבא ֶאת ָדָמם ְלַכפֵּ
ש ֶאת עֹרָֹתם וְֶאת ְבָשָרם וְֶאת ִפְרָשם:  ָבאֵּ

ן יָבֹוא ֶאל ַהַמֲחנֶה:וְ  )כח( י כֵּ ס ְבָגָדיו וְָרַחץ ֶאת ְבָשרֹו ַבָמיִם וְַאֲחרֵּ ף אָֹתם יְַכבֵּ  ַהשרֵּ
 

יֶכם וְָכל ְמָלאָכה ֹלא ַתעֲ  )כט( שּו ָהֶאְזָרח וְָהיְָתה ָלֶכם ְלֻחַקת עֹוָלם ַבחֶֹדש ַהְשִביִעי ֶבָעשֹור ַלחֶֹדש ְתַעּנּו ֶאת נְַפשֹתֵּ
 ר ַהָגר ְבתֹוֲכֶכם:וְַהגֵּ 
יֶכם ִלְפנֵּי ה' ִתְטָהרּו: )ל( ר ֶאְתֶכם ִמכֹל ַחטֹאתֵּ יֶכם ְלַטהֵּ ר ֲעלֵּ  ִכי ַביֹום ַהֶזה יְַכפֵּ

יֶכם ֻחַקת עֹוָלם: )לא(  ַשַבת ַשָבתֹון ִהיא ָלֶכם וְִעּנִיֶתם ֶאת נְַפשֹתֵּ
ן ֲאֶשר יְִמַשח אֹתֹו וֲַאשֶ  )לב( י ַהקֶֹדש:וְִכֶפר ַהכֹהֵּ י ַהָבד ִבְגדֵּ ן ַתַחת ָאִביו וְָלַבש ֶאת ִבְגדֵּ א ֶאת יָדֹו ְלַכהֵּ  ר יְַמלֵּ
ר )לג( ַח יְַכפֵּ ד וְֶאת ַהִמְזבֵּ ר וְִכֶפר ֶאת ִמְקַדש ַהקֶֹדש וְֶאת אֶֹהל מֹועֵּ  :וְַעל ַהכֲֹהנִים וְַעל ָכל ַעם ַהָקָהל יְַכפֵּ
ל ִמָכל ַחטֹאָתם ַאַחת ַבָשנָה וַיַַעש ַכֲאֶשר ִצּוָה ה' ֶאת  וְָהיְָתה זֹאת ָלֶכם )לד( ר ַעל ְבנֵּי יְִשָראֵּ ְלֻחַקת עֹוָלם ְלַכפֵּ

 מֶשה:

 

ד ּוָפַשט ֶאת ִבגְ  )כג( י ַהָבד ֲאֶשר ָלַבש ְבבֹאֹו ֶאל ַהקֶֹדש וְִהּנִיָחם ָשם:  ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹועֵּ  דֵּ
 

וידוי עליו 
 ועל משפחתו

וידוי עליו 
 ועל הכהנים

וידוי על 
 חטאי העם
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 הוצאת כף ומחתה   -פסוק כג נכנס כאן    בגדי לבן

 מפתח הצבעים:

 עבודת הקטורת
 פר לחטאת

   איל לעולה של כהן גדול

  איל לעולה של העם
 עבודת שני השעירים

 


