בס"ד

יומא ד) :ש 6מהסוף( עד ו) .ש(8
ביאורי מושגים
עיכוב בקדשים  -בניגוד לרוב הציווים המוזכרים בתורה שדיניהם הוזכרו ברמז ונדרשו בתורה שבע"פ ,עולם הקרבנות הוזכר בצורה
מפורטת מאוד .לא פלא אם כן שקיים כלל לפיו ציווי שנאמר בקדשים חייבים לעשותו אבל אם לא עשהו אינו מעכב אלא אם כן
הציווי הוזכר פעמיים או שהודגש בו כאשר ציוותי) .האמוראים דנו האם גם בימי המילואים תקף הכלל הזה או שבימי המילואים כל פרט
ופרט מעכב(

מכנסיים  -מניגוד לשאר בגדי הכהונה המכנסיים הוזכרו בסוף פרשיית הבגדים .רק אחרי שפורטו  7בגדי הכהן הגדול ו 3בגדי הכהן
ההדיוט ורק אחרי שהתורה קובעת 'והלבשת אתם ...ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם וכהנו לי' מזכירה התורה לראשונה
את המכנסיים 'ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערווה.
מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין הסביר את הייחודיות של המכנסיים בכך ,שבניגוד לשאר הבגדים שמטרתם גם לכסות את הגוף וגם
לכבד ולפאר את הלובשם )לכבוד ולתפארת( .למכנסיים יש רק תפקיד אחד  -לכסות בשר ערווה לכן הם מוזכרים רק בשלהי פרשיית
הבגדים ולכן הם אינם מוזכרים כלל וכלל בפרשיות המילואים.

לא עשה את אחד הציווים של ימי המילואים

נפק"מ בין השיטות )דוגמאות לציווים שלא מעכבים בשאר הקרבנות(

רב יוסף :סמיכה

ר' יוחנן ור"ל:
מעכב

רנב"י :תנופת החלבים )שהולכים למזבח( יחד עם החזה והשוק
)שהולכים לכהנים(

ר' חנינא:
רק ציווים שמעכבים בשאר הקרבנות מעכבים
בימי המילואים
)ציווי שלא מעכב בשאר הקרבנות לא מעכב במילואים(

המקור לשיטת ר"ל ור' יוחנן:

רב פפא :הפרשת שבעת הימים,
רבינא :לבישת  8הבגדים ומשיחת אהרן בכל יום משבעת הימים
)בדיעבד עם עשה כן רק יום אחד מועיל(

ר' חנינא לא צריך מקור לדבריו .שהרי הוא מניח שהמצב בימי
המילואים זהה למצב בשאר הקרבנות.

מדוע הדינים המופיעים בפרשיית הציווי )תצוה( מעכבים:
כתוב ' -ככה'  -ללמד שהם מעכבים.
מדוע הדינים המופיעים בפרשיית העשייה )צו( מעכבים:
 .1נלמדו מפרשיית הציווי בג"ש ' -פתח' 'פתח',
 .2כתוב ' -ושמרתם'  -ללמד שהם מעכבים,
 .3כתוב ' -כי כן צויתי'  -ללמד שהם מעכבים.

השפת אמת מסתפק האם
הקריבו אותה פעם אחת או
כל יום.

השותפים ה'סודיים' של ימי המילואים
על אף שהמכנסיים אינן מוזכרות בין בגדי הכהונה  -הכהנים לבשו כמובן גם את המכנסיים,
על אף שמנחת החינוך )שהיה מביא כל כהן בתחילת עבודתו( לא מוזכרת בין הקרבנות  -הקריבו אותה בימי המילואים

ר' יוחנן בשם רשב"י :בימי המילואים  -גם קריאת התורה מעכבת !
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בפרשת תצוה  -לבישת האבנטים מופיעה יחד )'וחגרת אתם ...אהרן ובניו'(
בפרשת צו  -לבישת האבנטים מופיעה לחוד )'ויחגור אותו ...ויחגור אותם'(

אבנט של כה"ג ואבנט של כהן פשוט
דעה א' :שונים זה מזה אבל הולבשו בימי המילואים יחד,

דעה א':
מ'צו' לומדים שהם היו שונים ,מ'תצוה' לומדים שהלבישו את האבנטים יחד.

דעה ב' :זהים זה לזה אבל הולבשו בימי המילואים לחוד

דעה ב':
מ'תצוה' לומדים שהם היו זהים ,מ'צו' לומדים שהלבישו את האבנטים לחוד.

אבנט הכה"ג  -עשוי מפשתן ומצמר צבוע בכל מיני צבעים.
אבנט הכהן הפשוט  -היה או כמו של הכה"ג או עשוי רק
מפשתן )שש(
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