ד ע"ב-ה ע"ב .מעשי ימי המילואים לעכב
הציווי על שבעת ימי המילואים והעשייה בפועל מופעים מספר פעמים

בתורה )שמות כט א-מו .ויקרא ח א-לו ,ויקרא ט

א-כד( ,כאשר הם כוללים מספר רב של ציווים .נחלקו האמוראים האם כל מה שנאמר בימי המילואים הינו
לעכב )ואם לא עשה אותם אפילו בדיעבד אינו יוצא ידי חובה( ,או רק דברים שמעכבים אף בשאר קורבנות מעכבים בימי
המילואים )העיסוק בסוגייה זו אינו "מה שהיה היה" )ה ע"ב( ,אלא נפק"מ לחניכת בית המקדש השלישי בב"א .רמב"ן בהשגותיו לספר

המצוות שורש ג( .הגמר א תדון בשני שלבים בסוגיה זו :א .מהי הנפק"מ בין שתי

הדעות? )או במילים אחרות ,מהן

העבודות שאינן מעכבות בשאר קורבנות שמופיעות כציווי בימי המילואים( .ב .מהיכן לומדים שכל הכתוב במילואים מעכב?
הגמרא מגיעה לעיסוק בסוגיה זו עקב קושייתו של ריש לקיש על רבי יוחנן

)שלא ניתן ללמוד מימי המילואים ליום

כיפור ,שבימי המילואים הציווי לפרישה מעכב וביום הכיפורים אינו מעכב .ג ע"ב( ,ושתיקתו של רבי יוחנן ,המלמדים ששניהם
סוברים שכל האמור בימי המילואים מעכב ,לעומת דעתו של רבי חנינא הסובר שלא כל הציוויים מעכבים

)ודין

המעכבים בקורבנות שבעת ימי המילואים כשאר דיני עיכוב בקורבנות .לדו' :זריקת הדם מעכב ,וסמיכה על ראש הקורבן לא מעכב(.

דעה
רב יוסף:
סמיכה

מופיע במילואים
"וְ ִה ְק ַרבְ ָתּ אֶ ת הַ פָּ ר לִ פְ נֵי אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וְ סָ מַ  אַהֲ רֹן וּבָ נָיו
אֶ ת יְדֵ יהֶ ם עַ ל רֹאשׁ הַ פָּ ר ...וְ אֶ ת הָ אַיִל הָ אֶ חָ ד ִתּ ָקּח
וְ סָ ְמכוּ אַהֲ רֹן וּבָ נָיו אֶ ת יְדֵ יהֶ ם עַ ל רֹאשׁ הָ אָיִל ...וְ ל ַָק ְח ָתּ
אֵ ת הָ אַיִל הַ ֵשּׁנִ י וְ סָ מַ  אַהֲ ֹרן וּבָ נָיו אֶ ת יְדֵ יהֶ ם עַ ל רֹאשׁ
הָ אָיִל" )שמות כט,י.טו.יט(

מוכח שאינו מעכב לדורות )ולכן לרב חנינא אינו מעכב במילואים(
עלָה וְ ִנ ְרצָ ה ל ֹו לְ כַפֵּ ר עָ לָיו" )ויקרא
ברייתא" :וְ סָ מַ  יָד ֹו עַ ל רֹאשׁ הָ ֹ
א,ד( ,וכי סמיכה מכפרת? והלא אין כפרה אלא בדם ,שנאמר "כִּ י
הַ ָדּם הוּא בַּ נֶּפֶ שׁ ְיכַפֵּ ר" )ויקרא יז,יא(! ומה תלמוד לומר "וְ סָ מַ ,
וְ נִ ְרצָ ה"? שאם עשאה לסמיכה שירי מצוה )אם לדעת המקריב הסמיכה
איננה חלק מהמצווה ,אלא היא שיירים שאינם חשובים ,ולכן לא סמך( מעלה
עליו הכתוב כאילו לא כפר )מן המובחר( וכפר )שעיקר הכפרה בדם
)זבחים ו ע"א( ,אבל לא קיים מצות קונו מן המובחר(.

רב נחמן
בר
יצחק:
תנופה

"וְ ַשׂ ְמ ָתּ הַ כֹּל עַ ל כַּפֵּ י אַהֲ רֹן וְ עַ ל כַּפֵּ י בָ נָיו וְ הֵ נַפְ ָתּ אֹ ָתם
ְתּנוּפָ ה לִ פְ נֵי ה' ...וְ ל ַָק ְח ָתּ אֶ ת הֶ חָ זֶה מֵ אֵ יל הַ ִמּלּ ִֻאים
שׁר לְ אַהֲ רֹן וְ הֵ נַפְ ָתּ אֹ ת ֹו ְתּנוּפָ ה לִ פְ נֵי ה'" )שמות
אֲ ֶ

ברייתא" :וְ ִאם ַדּל הוּא וְ אֵ ין יָד ֹו מַ ֶשּׂגֶת וְ ל ַָקח כֶּבֶ שׂ אֶ חָ ד אָ ָשׁם
לִ ְתנוּפָ ה לְ כַפֵּ ר עָ לָיו" )ויקרא יד,כא( ,וכי תנופה מכפרת? והלא אין
כפרה אלא בדם ,שנאמר "כִּ י הַ ָדּם הוּא בַּ נֶּפֶ שׁ ְיכַפֵּ ר" )ויקרא יז,יא(!
ומה תלמוד לומר" :לִ ְתנוּפָ ה לְ כַפֵּ ר"? שאם עשאה לתנופה שירי
מצוה )ולא עשאה( מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר )מן המובחר(
וכפר )לפי שזרק את הדם וזוהי עיקר הכפרה(.
שנינו במשנתנו )ב ע"א( ש"מתקינין לו כהן אחר תחתיו" ,ולא ציוו
שאף את הכוהן החלופי יפרישו ,וייתכן שהכוהן הגדול יטמא
והכהן החלופי יעבוד תחתיו ביו"כ בביהמ"ק מבלי שפרש קודם
שבעת ימים )ואין עבודתו מתעכבת בכך ,אחרת גם אותו היו מפרישין(.
ברייתא) :נאמר לגבי עבודת יום הכיפורים ,אודות הכהן או בנו שמחליף
אותו( "וְ כִ פֶּ ר הַ כֹּהֵ ן אֲ ֶשׁר י ְִמ ַשׁח ֹאת ֹו וַ אֲ ֶשׁר יְמַ לֵּא אֶ ת יָד ֹו לְ כַהֵ ן
ַתּחַ ת אָבִ יו" )ויקרא טז,לב( מה תלמוד לומר? )אם הפסוק בא ללמדנו

כט,כד.כו(

וּמפֶּ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד א ֵתצְ אוּ ִשׁבְ עַ ת י ִָמים עַ ד יוֹם
רב פפאִ " :
ְמאת יְמֵ י ִמלֻּאֵ יכֶם כִּ י ִשׁבְ עַ ת י ִָמים יְמַ לֵּא אֶ ת י ְֶדכֶם...
פרישת
וּפֶ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד ֵתּ ְשׁבוּ יוֹמָ ם וָ ַל ְילָה ִשׁבְ עַ ת י ִָמים
שבעה
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת ִמ ְשׁמֶ ֶרת יְהוָ ה וְ א ָתמוּתוּ" )ויקרא ח,לג.לה(
ְ
תּנֶת
רבינא" :וְ ל ַָק ְח ָתּ אֶ ת הַ בְּ ג ִָדים וְ ִהלְ בַּ ְשׁ ָתּ אֶ ת אַהֲ רֹן אֶ ת הַ ֻכּ ֹ
וְ אֵ ת ְמ ִעיל הָ אֵ פֹ ד וְ אֶ ת הָ אֵ פֹ ד וְ אֶ ת הַ ֹח ֶשׁן וְ אָפַ ְד ָתּ ל ֹו
ריבוי
בגדים ) 8בְּ חֵ ֶשׁב הָ אֵ פֹ ד .וְ ַשׂ ְמ ָתּ הַ ִמּצְ נֶפֶ ת עַ ל רֹאשׁ ֹו וְ נ ַָת ָתּ אֶ ת ֵנזֶר
הבגדים של הַ ֹקּדֶ שׁ עַ ל הַ ִמּ ְצנָפֶ ת ...וּבִ גְדֵ י הַ קֹּדֶ שׁ אֲ ֶשׁר לְ אַהֲ רֹן י ְִהיוּ
כה"ג,
לְ בָ נָיו אַחֲ ָריו לְ מָ ְשׁחָ ה בָ הֶ ם וּלְ מַ לֵּא בָ ם אֶ ת י ָָדםִ .שׁבְ עַ ת
לעומת 4
הדיוט( י ִָמים יִלְ בָּ ָשׁם הַ כֹּהֵ ן ַתּ ְח ָתּיו ִמבָּ נָיו אֲ ֶשׁר ָיבֹא אֶ ל אֹ הֶ ל
של
מוֹעֵ ד לְ ָשׁ ֵרת בַּ ֹקּדֶ שׁ" )שמות כט,ה-ו.כט-ל(.
שבעה
 נלמד שאף שמן יש למשוח על הכה"ג שבעה ימים:)ימים(,
ומשיחה א .מכך שהברייתא למדה שבדיעבד משיחת שבעה
אינו מעכב  -מכך ניתן להסיק שהאופן הרצוי
שבעה
לכתחילה למשוך את הכהן הגדול שבעה ימים בשמן.
)ימים(
וּבגְ דֵ י הַ קּ ֶֹדשׁ...
ב .מהמסמיכות של בגדים למשחה )" ִ
לְ ָמ ְשׁ ָחה"( נקיש מה ריבוי בגדים חובה שבעה ימים אף
חובה למשוך שמן שבעה ימים.

שתהיה עבודת יום הכיפורים בכהן גדול ,אין צורך ,כי כל פרשת יום כיפור
באהרן נאמרה )ויקרא טז( ,אלא( לפי שנאמר )בפרשה העוסקת באופן המינוי
של כוהן גדול חדש( "ִׁבְ עַ ת י ִָמים ִילְבָּ ָשׁם הַ כֹּהֵ ן ַתּ ְח ָתּיו ִמבָּ נָיו" )שמות
כט,ל( אין לי )שיהא הכוהן גדול שהתמנה כשר לבא אל אהל מועד ביום
הכפורים( אלא נתרבה שבעה ונמשח שבעה )בתנאי שבעת מינויו
נתרבה בבגדים שבעה ימים ונמשח בשמן שבעה ימים ,ורק הוא ראוי לשמש
ביום כיפור( ,נתרבה שבעה ונמשח יום אחד ,נתרבה יום אחד
ונמשח שבעה מניין? )ונמשח ולבש שמונה בגדים רק יום אחד ,ולא שבעה,
מניין שאף הוא ראוי להיכנס אל הקודש( תלמוד לומר" :אֲ ֶשׁר י ְִמ ַשׁח ֹאת ֹו
שׁר יְמַ לֵּא אֶ ת יָד ֹו"  -מכל מקום )מכאן ברור שלבישת שמונה בגדים
וַ אֲ ֶ
ומשיחת שמן שבעה ימים אינו מעכב מבעד הכהן להיכנס לקודש ביום
הכיפורים(.

ב .טעמו של רבי יוחנן שכל הנאמר בפרשת המילואים מעכב )ולמעשה הוחרגו דיני המילואים משאר דיני הקורבנות(:

דעה
רב
יצחק
בר
ביסנא:
"ככה"

מופיע במילואים
ית
כתוב "וְ עָ ִשׂ ָ
לְ אַהֲ רֹן וּלְ בָ ָניו ָכּכָה"
)שמות כט,לה( -
וכוונת הציווי
ללמד דווקא ככה
תעשה ,וכל שינוי
מעכב מלצאת ידי
חובה.

קושיה
הפסוק נאמר בספר שמות,
וייתכן שתקף רק לגבי האמור
בפרק שם ,אך מניין שגם תקף
לאמור בפרשת ויקרא )שמוזכר
בספר ויקרא ציווי לשים את האורים
ותומים על החושן ,שאינו מופיע
בספר שמות(?

תירוצים
רב נחמן בר יצחק :גז"ש "פתח" )"וְ אֶ ת אַהֲ רֹן וְ אֶ ת בָּ נָיו ַתּ ְק ִריב אֶ ל פֶּ ַתח אֹ הֶ ל
מוֹעֵ ד" )שמות כט,ד(( "פתח" )"וַ ִתּ ָקּהֵ ל הָ עֵ ָדה אֶ ל פֶּ ַתח אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד" )ויקרא ח,ד((.
רב משרשיא :בספר ויקרא נאמר ציווי בנפרד לעכב )ולא צריך גז"ש(
וּשׁמַ ְרתֶּ ם אֶ ת ִמ ְשׁמֶ ֶרת ה'" )ויקרא ח,לה( ,וכוונת הפסוק ללמד שיש
" ְ

לשמור היטב דווקא כך לעשות ,וכל שינוי מעכב.
ֵיתי"
רב אשי :בספר ויקרא נאמר ציווי בנפרד לעכב "כִּ י כֵן צֻ וּ ִ
ח,לה( ,וכוונת הפסוק ללמד דווקא כך צריך לעשות ,וכל שינוי מעכב.

בבחינת "אַל ִתּ ְמנַע טוֹב ִמ ְבּעָ לָיו"  -אשמח לקבל הערות ותיקונים לדף 345mail@gmail.com
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