
פרשת אחרי מות

עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים



לבישת בגדי לבן. 1

:  בגדי הלבן

מצנפת, אבנט, מכנסיים, כתונת

:הסיבה

.מפני הגאווה. א

נעשה  ( עגל הזהב)אין קטגור . ב

(.בגדי זהב)סנגור 



ווידוי ראשון על הפר( שעירים2-פר ו)הבאת קרבנות החטאת . 2

אהרן מתוודה על הפר פעם  

עצמו ראשונה כדי לכפר על 

.ועל משפחתו

סדר העבודה הוא שראשית  

הכהן מכפר על עצמו ורק 

אחר כך יוכל להיות שליח  

.  לכפר על הקהל

!תן דוגמא מימינו



הטלת גורלות בין שעירי החטאת. 3

" 'לשם"על אחד כתוב . שני לוחות( מערבב" )טורף בקלפי"הכהן הגדול היה 

–את הגורל שהיה כתוב עליו . השעירים  עומדים מולו". לעזאזל"ועל האחר 

והשעיר אשר היה  , היה הכהן הגדול מגביה אם בימינו ואם בשמאלו" לשם"

.השעיר השני היה משתלח לעזאזל. בצד זה היה עולה לקרבן



וידוי שני על הפר. 4

אהרן מתוודה פעם 

על שנייה לכפר 

עם כל  עצמו יחד 

.הכהניםאחיו 



הדם( ערבוב)ומירוסשחיטת הפר . 5



הקטרת הקטורת בקודש הקודשים. 6

לקיחת גחלים עם מחתה עבור הקטורת

, הנחת המחתה עם הגחלים על הארץ

(כלי מזהב)העברת הקטורת לתוך הכף 



הקטרת הקטורת בקודש הקודשים. 6

לוקח בידו הימנית את המחתה עם הגחלים  

הנחת המחתה עם הגחלים בין בדי הארוןובידו השמאלית את הכף עם הקטורת

העברת הקטורת מהכף לידיו



הזאת הדמים מקרבנות החטאת

פעמים מדם  8-פעמים מדם הפר ו8הזאה 

השעיר בין בדי הארון



דמים בקודש הקדשים הזאות . 7

פעמים בקודש הקדשים8-הזאות דם  ה. 1

הקדשיםפעמים בקודש 8-הזאות דם  ה. 3

שחיטת שעיר החטאת. 2



דם הפר ודם השעיר–דמים הזאות . 7

פעמים8הפרוכת בהיכל מול  -הזאות דם  ה. 3

פעמים8הפרוכת בהיכל מול -הזאות דם  ה. 4

ַאַחת . ַאַחת ְוַאַחת. ַאַחת.ְוָכְך ָהָיה מוֶנה
לש. ּוְשַתִים ֵמש. ַאַחת ְוַאְרַבע. ַאַחת ְושָׁ . ַאַחת ְוחָׁ

ַבע. ַאַחת וֵָׁשש :ַאַחת וָׁשֶׁ



דם הפר ודם השעיר–דמים הזאות . 7

על מזבח הזהב-הזאות דם  ה. 5

ערבוב דם הפר ודם השעיר
הזאות על המזבח

באמצע המזבח7על קרנותיו ו 4



שעיר המשתלח. 8

שילוח השעיר לעזאזלעל העםוידוי שלישי לכפר 



לבישת בגדי הזהב. 9



היציאה מן המשכן אל החצר  . 10
וקריאה בתורה



(מזבח העולה)הקרבת העולות על המזבח החיצון . 11



"ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש. ומלוין אותו עד ביתו"


