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  .ה ד� יומא
  , מ במחלוקת א� כל האמור במילואי� מעכב בה�"מה נפ

  ].ה סמיכה"תוד [?לואי�י ג� בימי הממעכבהיה או מה שאי� מעכב לדורות לא 
  

   אי מעכב�חנינא ' לר   מעכב�יוחנ ' לר  
  1אינה מעכבת  סמיכה מעכבא  לרב יוס�
  2אינה מעכבת  תנופה מעכבא  י"לרב נחמ ב
  אינה מעכבת  עה מעכבתפרישת שב  לרב פפא
  אינה מעכבת  ריבוי ומשיחת שבעה מעכבת  לרבינא

  3לא מעכבי  )'תוס(שירי� והקטרת אמורי� 
  

  :יומא ד� ה
  ?פעמי�' מדוע נאמר הלשו דלהל ג

  
  מדוע נאמר  לשו הפסוק   

ֵ&יִתי  גבי המנחה    וזה אמר לה� מהתחלה/ללמד שבאינות יאכלוה   )יג:ויקרא י (ִ*י ֵכ( צ'
   כשנודע לו שנשר�/בשעת מעשה אמר   )יח:ש� (ַ*ֲא2ֶר ִצֵ&יִתי  בי החטאתג

   חזר וציוה על השלמי�/כיו( ששרפו את החטאת   )טו:ש�(' הַ*ֲא2ֶר ִצָ&ה   גבי השלמי�
  

  ?מני אנו לומדי� את הדברי� דלהל שהיו בימי המלואי� א� שלא נכתבו ש� בפירוש
  

  ?מני  הדיני�  
  יוסי ' לר  4'וזה הדבר אשר תעשה וגו) א:שמות כט(דכתיב   מכנסי�

  5"זה" "זה"ש "ילפינ( גז  עשירית האיפה   חנינא'בר
  7'זה הדבר אשר צוה ה) ה:ויקרא ח(דכתיב   6מקרא פרשה מעכב  י"יוחנ בש� רשב' לר

                                                           
וקשה , "וסמ� ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו) "ד:ויקרא א(דמצינו בדורות שלא מעכבת דכתיב  1

 � וסמ� "אמר נומתר� דודאי דמה ש, אי� כפרה אלא בזריקת הד� במזבחוכי סמיכה מכפרת והלא 
שעשאה (אלא להיפ� שא� לא עשה את הסמיכה , י הסמיכה"אי� הכוונה לומר שהריצוי נעשה ע" ונרצה

דהיינו שלא עשה כפרה מהמובחר אבל , פר וכיפרינחשב כאילו לא כ) ח לעשות�רכשיירי מצוה שאי� מוכ
  . אחרתאינו צרי� להביא כפרה

אלא שא� , ודרשינ� וכי תנופה מכפרת, "ולקח כבש אחד אש� לתנופה לכפר עליו) "יא:ויקרא יז(דכתיב  2
 .ל"כנ' עשאה שירי� וכו

ולא כתיב " ואת כל הד� תשפו�"דהא שינה הכתוב ואמר , יירי הד� לא מעכביע ש" דלכו,'ביארו התוס 3
ד דכל האמור במילואי� מעכב ג� "ל דלמ"דס, מהירושלמי' אכ� הביאו התוס. מ שאינו ציווי"ש" ושפכת"

 .ע לא מעכבי"כ לכו"דהקטרת אימורי� ג', עוד כתבו התוס. שירי� מעכבי
שמות (כדכתיב , בא להקיש לפרשה שלמעלה שש� נזכר מכנסי�, ו"תור וייבי" וזה"דמזה שכתוב ', פי 4

 ."ועשה לה� מכנסי בד") מב:כח
 'הֶזה ָקְרַ.� -ֲהרֹ� %ָבָניו ֲאֶ(ר ַיְקִריב% ַל) "יג:ויקרא ו(וכתיב הת� גבי עשירית האיפה , "וזה"דכתיב הכא  5

  ".ְ.י1� ִה2ַָ(ח אֹת1 ֲע0ִיִרת ָהֵאָפה
 .לואי�ילואי� את כל פרשת צואת המיל ישראל ביו� הראשו� של ממשה קרא בפני כ 6
 .דיבור מעכב' שאפי" הדבר"וילפינ� מתיבת  7
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  :יומא ד� ה
  ?)מכנסי� כתונות ומצנפת ואבנט(באיזה סדר הלביש משה לאהר וארבעת בניו את בדיה� 

  
  אבנט  כתונת ומצנפת  1מכנסי�  

  חייא' בני ר  2כ בניו"אהר( ואח  כ בניו"אהר( ואח  חד אמר
  3אהר( ובניו בבת אחת  כ בניו"אהר( ואח  וחד אמר  יוחנ'  ור

  

                                                           
ד� (כדאיתא לקמ( , י משו� שודאי שה� קודמי� לכל"פירש, מה שלא הוצר8 לפרש מכנסי� 1

 לא משו� שלא נזכרו מכנסי� בפירוש, פירשו' ותוס". מני( שלא יהיה דבר קוד� למכנסי�:) "כג
  .לכ( לא הזכירו� ג� האמוראי�. בצוואה ולא בעשייה

כ כתוב גבי "ואח, "ַוַ?ְח<ֹר אֹת> ָ;:ְבֵנט) "ז:ויקרא ח(דכתיב גבי אהר( , דאזלינ( בתר פסוקי עשיה 2
  ".ַוַ?ְח<ֹר אָֹת� :ְבֵנט) "יג:ש�(בניו 

ומבואר ". � :ְבֵנט :ֲהרֹ( &ָבָניוְוָחַגְרָ@ אָֹת) "ט:שמות כט(דכתיב , דאזלינ( בתר פסוקי הציווי 3
אלא הכוונה היא שגמר , דודאי שאי( שיי8 להלביש בבת אחת אבנט לחמשה אנשי�, .)ד� ו(לקמ( 

כ "כ הלביש לכול� את האבנטי� לאהר( תחילה ואח"ואח, להלביש לאהר( ולבניו את כל הבגדי�
ובזה שונה , בי( האבנטי�דלא הפסיק בהלבשת בגד אחר , ומה שנקרא בבת אחת, לכל ב( וב(

 .כ הלביש לבניו"משאר הבגדי� שאת כול� הלביש את אהר( מכנסי� כתונת ומצנפת ואח


