
 בס"ד

 עושים סדר בעבודת כהן גדול
 
 

 ליקט וערך: שי יצחק בן חמו
 מקורות: משניות קהתי יומא בשיתוף מכון המקדש 

 מחזור אורי וישעי מפירוש 'אורח מישור' ישיבת קרני שומרון

 
 הקדמה על חשיבות הלימוד של סדר עבודת כהן גדול

ועכשיו בעוונותינו שאין לו לא מקדש ולא כהן גדול ולא בגדי שרד ולא קרבנות נהגו " ספר החינוך:
 ".ונשלמה פרים שפתינו"כל ישראל לעבוד ביום זה בתפילות ובתחנונים וכמו שכתוב 

ספר יסוד ושורש העבודה :גודל החיוב סידור העבודה של הכהן הגדול ביום ובדומה לכך כתב בעל 
גודל מעלת סידורה, שנחשב בעיני היוצר והבורא...כאילו אנחנו מקריבים הכיפורים בתפלת מוסף ו

 ומסדרים כל סדר העבודה בבית המקדש.
וכבר פסק השולחן ערוך: התפילה היא במקום הקורבן ולכך צריך להיזהר שתהא דוגמת הקורבן 

 בכוונה".
 

 סידור כללי: 
 בגדי הכהן הגדול: 

 פרטים 8 -את העבודות הרגילותשה ואותם לבש כל השנה וע - בגדי זהב
 
 
 

מיוחד ליו"כ עשה את העבודות המיוחדת ליום הכיפורים  -בגדי לבן
 משום הטעם "אין קטיגור  נעשה סניגור" 

טעם נוסף ללבישת בכדי לבן הוא הידמות הכהן הגדול ביום זה למלאכי 
 השרת.

  לזכור יום המיתה.
 
 
 

 קורבנות יום הכיפורים: 
 ל המדברה.זהכהן הגדול וכן השעיר המשתלח לע שנשחטות ביום הכיפורים ע"יקורבנות  15סה"כ 

 כבשים לעולה אחד בוקר אחד לפנות ערב 2תמידים: 
 
 

 מוספים: פר שני אילים ושבעה כבשים נוספים לעולה
 

 חטאות: פר ושני שעירים
 

  טבילות:
חמש טבילות: ישנה מח' ראשונים בטבילה השלישית והחמישית. 

בטבילות הראשונה, שניה וברביעית לא נחלקו נביא את המוסכם על 
  כולם:

מבגדי חול לבגדי זהב בה עושה כעבודת של כל יום:  טבילה ראשונה:
 תמיד של שחר פר העולה ושבעת כבשים

)וידוויים,  מבגדי זהב ללבן עיקר עבודת יום הכיפורים טבילה שניה:
הקודשים, מתן דם הפר והשעיר, ההגרלה, הקטרת הקטורת בקודש 

 שילוח השעיר לעזאזל, קריאת פרשיות היום.(
 .: הוצאת הכף והמחתהטבילה רביעית

 
 וידויים:

פעמיים על הפר ופעם על השער המשתלח. ע"פ פסוק "וכפר וידויים:  3
 בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל".

על כל  -לישי שהנים. ועל אחיו הכ  -שניל בעדו ובית ביתו. ע- ראשון
 קהל ישראל.

 



 
 מספר הזאות: 

 הזאות : שמונה הזאות מדם הפר בקודש הקודשים 43
 שמונה הזאות מדם השעיר בקודש הקודשים

 שמונה מדם הפר כנגד הפרוכת 
 שמונה מדם השעיר כנגד הפרוכת 

 ארבע על ארבע קרנות מזבח הזהב 
  שבע על גגו של מזבח הזהב.

 
 סדר העבודה:פירוט 

בחצות הלילה לעומת יום רגיל בשחר כבר מקדמים ומקיימים את נצוות תורמת הדרך מסלקים 
מעל גבי המערכה מקמת מן האפר ומניחים אותו בבית הדשן. יש מחלוקת אם זה נעשה על ידי 

 כהן הגדול או על ידי כהן אחר.
 כהן הגדול העומד בתצפית גבוה מודיע שהאיר המזרח.

 : על כל פרטיה ועניינה עבודת הכהן הגדול
טבילה ראשונה פורשים לו סדין ובבוקר מחליף מבגדי חול  .א

של זהב לבגדי זהב בהם. נוסף היה מקדש ידיו ורגליו בקיתון 
 לעומת הכיור כמו כל השנה

 
 

יה מקריב תמיד של שחר שוחט רוב הסימנים קנה וושט ה .ב
וכהן אחר ממשיך אותו לסיים את שאר הסימנים והורדים 

וביום רגיל כהן אחר היה מקביל את דמו במזרק בו הכיורים 
גדול ומיד אחרי מקבל דמו שאין העבודה כשרה אלא בכהן 

 על גבי המזבח וזורק אותו י הצוואר.משני עורק
 

בן התמיד בו ריט את עורו של קיה מפשחד הכהנים הא .ג
 נרות המנורה.  זמנית  היה מטיב חמישה נרות מתוך שבעת

זית ומיד ברכים ברכות וקוראים ק"ש בלשכת הגהכהנים מ .ד
אחר כך הכהן הגדול מקטיר את הקטורת על גבי מזבח זהב 

 שבהיכל ובזמן זה הכהנים יוצאים מההיכל
רים שהשאיר אחר מכן חוזר ומטיב את שתי הנרות הנות .ה

חווה תשע שלושה כהנים משעדיין לא היטיב. ולאחר מכן בסיו
 בפישוט ידיים ורגלים לפני ה' בהיכל.

איברי הקרבן מועלים על ידי הכהנים אל ראש הכבש וזורקם   .ו
ברכת כהנים נערכת ברוב עם  המערכהאל אש הכהן הגדול 

  בעזרה.
על כהן הגדול  הקטרת נזכי קרבן התמיד ומנחת חביתין של .ז

ים שלקרבן התמיד ששירת הלויים על גבי הזמני ניסוך המ
 הדוכן אותו שיר של יום.

 
 .ושבעה כבשים פרהקרבת חלק מקורבנות המוספים  .ח

 
 
 

 
 

 
 

א בקודש  מחליף בגדי זהב לבגדי בילה שניה במקווה הנמצט .ט
 לבן וטובל ב בהם עובד עבודות המיוחדות ליו"כ: 

 
 
 
 



על  ונהומך ידו על ראש פרו ומתוודה בפעם הראשס .י
שתו שזה ביתו. בזמן הוידוי עוונותיו על עוונות א

הכהנים והעם שבעזרה היו כורעים ומשתחווים 
לסיים הקפיד שם הפורש אומרים ובזמן הזכרת ה

המפורש ולאח"כ מכן אומרים להם שם ה' את לגמור 
כי ביום הזה תטהרו כהמשך הפסוק שהתחיל בו 

 יכפר לכם...
 
 

וכהן הגדול העמיד שני שעירים ורלות של שני השעירים, ג .יא
ם במראה בקומה בגודל ויש בידיו שני גורלות גורל אחד ששווי

 שכתוב שם ה' וגורל אחד כתוב לעזאזל.
אם עלה ראש בית אב בימינו ולשמאלו ובשמאלו אם עלה בימינו וטורף בקלפי במהירות 

של של ימינו הסגן אומר כהן הגבה ימינך ואם בשמאלו אומר ראש בית אב כהן הגבה 
ואז היה מניח את הגורלות על  בכל מקרה מגביה את היד שבה הגורל לה'שמאלך 

 השעירים והניחו על שעיר לה' 
 
 

מן כמו שאר השמות היה מזכיר את השם המפורש ובאותו ז
 היו כל הציבור נופל על פניהם ואומרים בשכ"ו.

 
 
 
 
 
 

 קשר לשונות של זהורית לשני השעירים גם לחטאת וגם לה'. .יב
 
 
 
 

שני על עצמו ועל אחיו הכהנים  שעיר של שם מתוודה עליו וידויב .יג
 ש.במזרק ששמרו לו י שלא יקרומכניס דמו להיכל 

 
 
 
 
 
 

דקה מן  כהן הגדול באמצעות מחתה של זהב הביאו קטורתה .יד
פניו והניח בכף הקטורת ואת מחתת הגלחים וא מלא חהדקה והו

הקטורת בשמאלו ונכנס עימהם  לקח בימנו ואת הכסף עם
  ל.להיכ

עובר בין שתי הפרוכות, במקבילות לקדש הקדשים ומחזיק  .טו
ראשון להגיע בין בדי הארון ביהמ"ק  זדרזאותם בשתי ידיו ומ

 יו ע"פ מידתו וחופן את נפולוקח מלא ח תיהששני אבן הובית 
 

 
ל מה שמצוי בכף ונזהר שלא לאבד ארצה מהכף אפילו גרגיר כ .טז

ל ממתין עד של קטורת שצריך מלא חפניו כעת היה הכהן הגדו
ו יקודשים בעשן ואז יצא בפסיעה לאחרשיתמלא כל בית קודש ה

לל תפילה קצרה על א להפנות גב ובדרכו החוצה היה מתפשל
אל ולא היה מאריך בה כדי שלא יחששו העם שמא צורכי ישר
 מת בפנים.

 
 



 
בתוך הפר אן מתחיל סדר הזאות בדם וחוזר סדר זה ארבע פעמים: הזאת דם כ .יז

 קודש הקודשים, 
 

הזאת דם הפר בהיכל על הפרוכת,   שם, השעיר זאת דם ה
הוא : פר קודש הקודשים השעיר שם. והזאת דם 

ש ונכנס רשלא יקהפר מ מתחיל בצאתו הולך לכהן שממרס את הדס 
דם באצבעו בין שני בדין ים ומזה מפעם שניה לקדש הקדש

ם כלפי מטה לאחר עמי( פעם אחת כלפי מעלה ושבע פ1הארון)ביהמ"ק 
שים הוא מניח את המזרק על גבי "כן זהב" דיציאתו מקדש הק

  שבהיכל.
ומקבל את דמו ל לה' דול שוחט את השעיר שעליו עלה הגורכהן הג שעיר קודש הקדושים: .יח

במזרק עם המזרק נכנס בפעם שלישית לקדש הקדשים ומזה מן הדם באצבעו כנגד בדי 
 הארון. לאחר יציאתו הוא מניח את המזרק על גבי כן זהב שני שנמצא בהיכל.

ם דם הפר ומזה יקיכהן לוקח מן הכן שבהיכל את המזה פר בין קודש לקודש הקודשים: .יט
 דילה בין קודש לקודש הקדשים.באמצעו מן הדם כנגד הפרוכת המב

אח"כ הכהן הגדול מחזיר את המזיק לכן לקוח מהכן שעיר בין קודש לקודש הקודשים:  .כ
 השני את המזרק עם דם השעיר ומזה אף ממנו כנגד הפרוכת.

על מזבח  תז התחיל סדר ההזאוב ההזאות השני היה מערבב בניהם ואלאחר סיום סב .כא
 כיוון השעון מקרן מזרחית צפונית..לשמאל כנגד מימין הזהב. בסדר 

לסיום היה הכהן הגדול מפנה על ידי מחתה את כל הגחלים לצידי מזבח הזהב ומזה שבע  .כב
בח זעל גגו של מלאחר מכן מזה ו פעמים על גגו של מזבח הזהב בפחמה הדרומית מזרחית 

 הזהב בפינה הדרומית.
 הכהן הגדול חוזר אל השעיר המשתלח הנמצא במזרח העזרה .כג

ומתוודה בפעם השלישית והאחרונה על העם. ומוסר אותו לידי 
'איש עיתי כדי שיוליך אותו המדברה. )'עתי' מלשון עת, זמן שהיה 

מוכן מאתמול וזה היה בדר"כ אחד הכהנים למרות שכולם 
כשרים לתפקיד זה( הוא היה לוקח אותו אותו לצוק אחד ותלול 

 וחצי קילומטר(. 11מיל ) 12במרחק של 
כאשר היה מגיע לצוק היה לוקח חלק מלשון הזהורית הקשורה 

בין קרניו של השעיר וקושרו בסלע שמאחוריו, וחלק היה משאיר 
בין קרניו, שאותה זהורית היא הסימן אם הלבינה נמחלו עוונותיהם 

 של ישראל
השעיר היה מתגלגל ויורד עד שנעשה אברים לאחר מכן היה המשלח 

בעקבות השלכת ממתין שם עד חשיכה. חזור לסוכה האחרונה ו
ים מסוכה לסוכה עד לירושלים שהודיעו שנמחלו השעיר מניפים דגל

 עוונות ועם ישראל כולו שמח וירד המתח בעם.
 

בו זמנית לעבודת השעיר המשתלח, היה הכהן הגדול קורע את בטן 
ם על גבי מוציא משם את האימורים שיש להניח אותם הקורבנות,

 שם היו מונחים עד להקטרתם מאוחר יותר. המזבח החיצון
 בנוסף היה מחתך את בשר הקורבנות לחתיכות גדולות 

 ם אותםמעשה רשת היו מניחי -מה כמין קליעהועושה את גוף הבה
וכך היו מוציאים את הפר והשעיר לשריפה מחוף על מוטות  

 לירושלים.
 הל רב מעם ישראל היה נמצא במקום השרפה ק

 .עם הדרת מלך" לקיים מצוות "ברוב
 באותו זמן של שריפת הפר התחרש בתוך עזרת נשים תפקיד אחר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



) לאחר השלכת השעיר לעזאזל משנודע לו על הגעת השעיר למדבר .כד
ע"י סודרים שהיו מניפים האנשים בדרך בין המדבר לירושלים( 

העם קורא הכהן הגדול בתורה לפני  היה מתחיל לקרוא בתורה
)פרק טז בויקרא וחלק ם הכיפוריםנשים' מפרשיות יוב'עזרת 

  מפרק כג, פרשת עשור לחודש שביעי בפינס שקראה בע"פ(.
לאחר שקרא גולל את ספר התורה ואומר לציבור: "יותר ממה  .כה

כתוב כאן, הסיבה שקורא פסוקים בע"פ אינה  -שקראתי לפניכם
 משום שהם אינם כתובם בספר התורה אל מפני טורח הציבור.

מברך שמונה ברכות: על התורה, עבודה, הודאה על מחילת תורה לאחר סיום הקריאה ב
העוונות על בקדש על ישראל על הכהנים וברכה אחרונה על שאר התפילה כפי מה שרגיל 

 הכהן הגדול לבקש וחותם שומע תפילה.
 

טובל טבילה שלישית במקום הנמצא בקודש על גג לובש בגדי זהב ומקריב שאר לאחר מכן  .כו
 קורבנות היום: 

 
 מקריב את שעיר החטאת

 
 
 
 

 ת אילו ואת איל העםא
 
 
 

 מקטיר את אימורי הפר והשעיר  .כז
  ומקריב את התמיד של בין הערביים. .כח

 
לקודש בפעם האחרונה מחליף לבגדי לבן נכנס ובל טבילה רביעית ט .כט

 .והמחתה שהניח שםהקדושים להוציא את הכף 
 
 

מחליף לזהב מקטיר ובל טבילה חמישית במקווה בקודש על הגג, ט .ל
 מדליק את הנרות רביים עקטורת של בין הה את

 
 

ועושה את שארית המנחות ונסכי התמיד מקדש ידו ורגליו פושט את 
י הזהב ולובש את בגדי החולין שלו ויוצא מן המקדש לביתו בסיום בגד

עבודת היום הקדוש, כשהעם מלוים אותו בדרכו "ויום טוב היה עושה 
 לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש"

 
 

 
 
 
 


