
   
  היומא דף 

  מחלוקת ר' יוחנן ור' חנינא בקשר למילואים
  ר' חנינא  ר' יוחנן

 מעכב שאין, בהן מעכב - לדורות המעכב דבר  בהן מעכב בהן הכתוב כל
  בהן מעכב אין - לדורות

  
  מאי בינייהו?  באיזה מקרה יהיה הבדל בין שתי הדעות האלו? כלומר איזה דברים אין מעכב לדורות?

איזה דבר   
אינו מעכב 

  לדורות?

  מניין לנו שלא מעכב לדורות?

. בדם אלא כפרה אין והלא? מכפרת סמיכה וכי ונרצה וסמךברייתא   סמיכה  יוסף רב
 - ונרצה וסמך לומר תלמוד ומה. יכפר בנפש הוא הדם כי שנאמר

  .וכפר, כפר לא כאילו הכתוב עליו מעלה - מצוה שירי לסמיכה עשאה שאם
 נחמן רב
  יצחק בר

 כי שנאמר, בדם אלא כפרה אין והלא? מכפרת תנופה וכי, לכפר לתנופה  תנופה
 עשאה שאם - לכפר לתנופה לומר תלמוד ומה יכפר בנפש הוא הדם

  .וכפר, כפר לא כאילו הכתוב עליו מעלה מצוה שירי לתנופה
  פרישיןמ קתני ולא, מתקינין תני מדקא -משנתינו   שבעה פרישת  פפא רב

בגדים  ריבוי  רבינא
 שבעה

 ומשיחה
  שבעה

 תחת לכהן ידו את ימלא ואשר אתו ימשח אשר הכהן וכפר
 הכהן ילבשם ימים שבעת שנאמר לפי? לומר תלמוד מה, אביו

 שבעה נתרבה, שבעה ונמשח שבעה נתרבה אלא לי אין, מבניותחתיו
 שרא :לומר תלמוד? מניין שבעה ונמשח אחד יום נתרבה, אחד יום ונמשח
  .מקום מכל - ידו את ימלא ואשר אותו ימשח

  (למלא את ידו=ריבוי בגדים)
  ?לן מנא לכתחלה שבעה משיחה, לכתחלה שבעה ריבוי אשכחן קושי:
  למעוטה קרא מדאיצטריך: 1תירוץ 
 אחריו לבניו יהיו לאהרן אשר הקדש ובגדי קרא דאמר: 2תירוץ 

 מה, לריבוי משיחה איתקש - ידם את בם ולמלא בהם למשחה
  שבעה  - משיחה אף, שבעה - ריבוי

  
 צווי למילואים – כט פרק שמות

 :תמימם שנים ואילם בקר בן אחד פר לקח לי לכהן אתם לקדש להם תעשה אשר הדבר וזה) א(
 :אתם תעשה חטים סלת בשמן משחים מצות ורקיקי בשמן בלולת מצת וחלת מצות ולחם) ב(

 החשן ואת האפד ואת האפד מעיל ואת הכתנת את אהרן את והלבשת הבגדים את ולקחת) ה(...
 את ולקחת) ז( :המצנפת על הקדש נזר את ונתת ראשו על המצנפת ושמת) ו( :האפד בחשב לו ואפדת

 אתם וחגרת) ט( :כתנת והלבשתם תקריב בניו ואת) ח( :אתו ומשחת ראשו על ויצקת המשחה שמן
  :בניו ויד אהרן יד ומלאת עולם לחקת כהנה להם והיתה מגבעת להם וחבשת ובניו אהרן אבנט

 ימים שבעת) ל( :ידם את בם ולמלא בהם למשחה אחריו לבניו יהיו לאהרן אשר הקדש ובגדי) כט(...
 בשר את ובניו אהרן ואכל) לב(... :בקדש לשרת מועד אהל אל יבא אשר מבניו תחתיו הכהן ילבשם

 אתכה צויתי אשר ככל ככה ולבניו לאהרן ועשית) לה(... :מועד אהל פתח בסל אשר הלחם ואת האיל
  :ידם תמלא ימים שבעת

  

  ח פרק ויקרא
 פר ואת המשחה שמן ואת הבגדים ואת אתו בניו ואת אהרן את קח) ב( :לאמר משה אל ’ה וידבר) א(

 :מועד אהל פתח אל הקהל העדה כל ואת) ג( :המצות סל ואת האילים שני ואת החטאת
זה ויאמר משה אל העדה ) ה( :מועד אהל פתח אל העדה ותקהל אתו ’ה צוה כאשר משה ויעש) ד(

 את עליו ויתן) ז( :במים אתם וירחץ בניו ואת אהרן את משה ויקרב) ו( לעשות ה'הדבר אשר צוה 
 לו ויאפד האפד בחשב אתו ויחגר האפד את עליו ויתן המעיל את אתו וילבש באבנט אתו ויחגר הכתנת

 על המשחה משמן ויצק) יב(...:התמים ואת האורים את החשן אל ויתן החשן את עליו וישם) ח( :בו
 ויחבש אבנט אתם ויחגר כתנת וילבשם אהרן בני את משה ויקרב) יג( :לקדשו אתו וימשח אהרן ראש
 מלאת יום עד ימים שבעת תצאו לא מועד אהל ומפתח) לג(... :משה את’ ה צוה כאשר מגבעות להם
 :עליכם לכפר לעשת ’ה צוה הזה ביום עשה כאשר) לד( :ידכם את ימלא ימים שבעת כי מלאיכם ימי

  :צויתי כן כי תמותו ולא ’ה משמרת את ושמרתם ימים שבעת ולילה יומם תשבו מועד אהל ופתח) לה(
  י פרק ויקרא



 ’ה מאשי הנותרת המנחה את קחו הנותרים בניו איתמר ואל אלעזר ואל אהרן אל משה וידבר) יב(
 בניך וחק חקך כי קדש במקום אתה ואכלתם) יג( :הוא קדשים קדש כי המזבח אצל מצות ואכלוה

 ובניך אתה טהור במקום תאכלו התרומה שוק ואת התנופה חזה ואת) יד( :צויתי כן כי ’ה מאשי הוא
 אשי על התנופה וחזה התרומה שוק) טו( :ישראל בני שלמי מזבחי נתנו בניך וחק חקך כי אתך ובנתיך

 :’ה צוה כאשר עולם לחק אתך ולבניך לך והיה ’ה לפני תנופה להניף יביאו החלבים
 הנותרם אהרן בני איתמר ועל אלעזר על ויקצף שרף והנה משה דרש דרש החטאת שעיר ואת) טז(

 לשאת לכם נתן ואתה הוא קדשים קדש כי הקדש במקום החטאת את אכלתם לא מדוע) יז( :לאמר
 אתה תאכלו אכול פנימה הקדש אל דמה את הובא לא הן) יח( :’ה לפני עליהם לכפר העדה עון את

 ’ה לפני עלתם ואת חטאתם את הקריבו היום הן משה אל אהרן וידבר) יט( :צויתי כאשר בקדש
 : בעיניו וייטב משה וישמע) כ( :’ה בעיני הייטב היום חטאת ואכלתי כאלה אתי ותקראנה

  
  בגדי כהונה

  כהן גדול  כהן הדיוט
  של הדיוט + חושן, אפוד, מעיל, ציץ 4  כתונת, אבנט, מגבעת, מכנסיים

  
  

  ? מעכב בהן הכתוב כל דאמר דמאן טעמא מאי: שאלה
 ככה - ככה ולבניו לאהרן ועשית )כט שמות( קרא אמר: ביסנא בר יצחק רבי אמר: 1 תשובה
  . הוא עיכובא

  ? לן מנא - ענינא בהאי כתיבא דלא מילתא, ענינא בהאי דכתיבא מילתא כל תינח: קושי  
  . פתח פתח יליף: יצחק בר נחמן רב : אמרתירוץ  

  . עכובא, 'ה משמרת את ושמרתם ח) (ויקרא: אמר משרשיא : רב2תשובה 
  . עכובא - צויתי כן כי ח) (ויקרא: אמר אשי : רב3תשובה 

  
  תנו רבנן: 

  באנינות יאכלוה כי כן צויתי
  בשעת מעשה אמר להם כאשר צויתי

  ולא מאלי אני אומר כאשר צוה ה'
  

וזה הדבר אמר רבי יוסי בר חנינא: מכנסים אין כתובין בפרשה, כשהוא אומר: : בעניין המילואים
  שירית האיפה. להביא המכנסים וע - אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן

  מנא לן?  -בשלמא מכנסים כתיבי בענינא דבגדים, אלא עשירית האיפה קושי: 
  .קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו לה' עשירית האיפה וזהמ זה זהאתיא  תירוץ:

  
  אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: מניין שאף מקרא פרשה מעכב? : שאלה

 דיבור מעכב.  אפילו - ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה ה'תלמוד לומר: : תשובה
  

  כיצד הלבישן? : שאלה
  כיצד הלבישן? מאי דהוה הוה! קושי על השאלה: 

  אלא: כיצד מלבישן לעתיד לבוא?  תיקון דברי השאלה:
  לכשיבואו אהרן ובניו ומשה עמהם!  -לעתיד לבא נמי : קושי על השאלה

  
  למיסבר קראי? כיצד הלבישן אלא:  :תיקון השאלה

  : תשובה
  דעה שנייה  דעה אחת  

  אהרן ובניו בבת אחת  אהרן ואחר כך בניו  כיצד הלבישן
לי בכתונת ומצנפת כו -אביי 

עלמא לא פליגי דאהרן ואחר כך 
בניו, דבין בצואה ובין בעשיה 

  אבנטב -אהרן קדים. כי פליגי 

ויחגור אותו דכתיב 
ויחגר , והדר כתיב באבנט

  אתם אבנט

  וחגרת אתםדכתיב 

 


