
אסור להיעדר  
מהלימודים ללא סיבה 

!מוצדקת

אסור להיעדר הלימודים  
ללא סיבה מוצדקת  

בכדי לא להפסיד חומר  
!סתם כך



ז"פרק ט, ויקרא

רא י,ֹמֶשה-ֶאל,ְיהָוהַוְיַדבֵּ י,מֹותַאֲחרֵּ יְשנֵּ --ַאֲהֹרןְבנֵּ
יְבָקְרָבָתם -ֶאלְיהָוהַויֹאֶמרב.ַוָיֻמתּו,ְיהָוה-ִלְפנֵּ

ר,ֹמֶשה ת-ְבָכלָיבֹא-ְוַאל,ָאִחיָךַאֲהֹרן-ֶאלַדבֵּ -ֶאלעֵּ
ית,ַהֹקֶדש י-ֶאל--ַלָפֹרֶכתִמבֵּ -ַעלֲאֶשרַהַכֹפֶרתְפנֵּ
ָרֶאה,ֶבָעָנןִכי,ָימּותְולֹא,ָהָאֹרן .ַהַכֹפֶרת-ַעלאֵּ



":אחרי מות שני בני אהרון"י על המילים "פירוש רש

שנכנסלחולהמשלמושלועזריהבןאלעזררביהיהל"תמה
אחרבאבטחבתשכבואלצונןתאכלאללואמררופאאצלו
שמתכדרךתמותשלאבטחבתשכבואלצונןתאכלאללוואמר
בנישנימותאחרינאמרלכךהראשוןמןיותרזרזוזהפלוני
.אהרן



:מצאי סיבה ותוצאה בפסוק

ר ֶאל, ֹמֶשה-ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאלב -ָיבֹא ְבָכל-ְוַאל, ַאֲהֹרן ָאִחיָך-ַדבֵּ
ת ֶאל ית ַלָפֹרֶכת, ַהֹקֶדש-עֵּ י ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל-ֶאל--ִמבֵּ , ָהָאֹרן-ְפנֵּ

ָרֶאה ַעל, ִכי ֶבָעָנן, ְולֹא ָימּות .ַהַכֹפֶרת-אֵּ



:מצאי סיבה ותוצאה בפסוק

ר ֶאל, ֹמֶשה-ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאלב -ָיבֹא ְבָכל-ְוַאל, ַאֲהֹרן ָאִחיָך-ַדבֵּ
ת ֶאל ית ַלָפֹרֶכת, ַהֹקֶדש-עֵּ י ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל-ֶאל--ִמבֵּ , ָהָאֹרן-ְפנֵּ

ָרֶאה ַעל, ִכי ֶבָעָנן, ְולֹא ָימּות .ַהַכֹפֶרת-אֵּ

?"כי בענן אראה"מה זאת אומרת 



:מצאי סיבה ותוצאה בפסוק

ר ֶאל, ֹמֶשה-ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאלב -ָיבֹא ְבָכל-ְוַאל, ַאֲהֹרן ָאִחיָך-ַדבֵּ
ת ֶאל ית ַלָפֹרֶכת, ַהֹקֶדש-עֵּ י ַהַכֹפֶרת ֲאֶשר ַעל-ֶאל--ִמבֵּ , ָהָאֹרן-ְפנֵּ

ָרֶאה ַעל, ִכי ֶבָעָנן, ְולֹא ָימּות .ַהַכֹפֶרת-אֵּ

?"כי בענן אראה"מה זאת אומרת 

כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני ולפי שגלוי  : י"רש

ומדרשו לא , שכינתי שם יזהר שלא ירגיל לבא זהו פשוטו
.כ"יבא כי אם בענן הקטרת ביוה



מתי מותר לאהרון  
להיכנס אל קודש 

?הקודשים



אילו תכונות את  
יכולה לומר על 

?אהרון



?מהו תפקידו המרכזי של הכהן הגדול ביום הכיפורים

העזרי בפסוקים  
ד"ל-'ל

מצאי מילה  
שחוזרת על  

עצמה

מהו הנושא  
?המרכזי בפרק



:מה הקשר בין

תכונותיו  
המיוחדות של  

אהרון

ותפקידו  
העיקרי ביום  

הכיפורים



פרשת אחרי מות 
עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים–ז "פרק ט

אחרי מות שני בני אהרון: "...'א' פס"...

מדוע התורה מזכירה כאן את מיתת בני אהרון: שנשאלתהשאלה?

שלא ינהג  , לזרז את אהרון על ידי הזכרת מיתת בניובכדי:י"רששלתשובתו
.כמותם

כי בענן אראה על הכפורת... ואל יבוא בכל עם אל הקודש: "...'ב' פס"...

כי בענן אראה"מביא שני פירושים למילה י"רש:"

כי השכינה תמיד נראית שם ולכן לא מתאים שאהרון יכנס לשם הרבה:פשט.

שיקטיר ביום הכיפורים" בענן הקטורת"כי אם , אסור לאהרון להיכנס:דרש.


