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הרב שלמה צוקר
ש ברן"עמכון הגבוה לתלמוד חבר ה

)במילואים(בענין מחלוקת אם 

כל הכתוב בהן מעכב בהן
או דבר המעכב לדורות מעכב בהן

מייחסת את המחלוקת לגבי עיכוב במילואים .)ה-:יומא ד('הגמ

שרק דבר (חנינא 'ור)שכל הכתוב בהן מעכב בהן(יוחנן 'לשיטות ר

,בסמיכה:מ בין השיטות"ואז מביא כמה נ)המעכב לדורות מעכב בהן

ד "לפי המשבכולן1,וריבוי שבעה ומשיחה שבעה,פרישת שבעה,תנופה

ד דבר המעכב לדורות מעכב בהן "כל הכתוב בהן מעכב בהן מעכבין ולמ

2.בגלל שאינן מעכבין לדורות,אין מעכבין

הגמרא ',וכו'כי כן צויתי'ודיון צדדי בפירוש המילים ,מ"לאחר הנ

)למנחת חביתין(עשירית האיפה ,מכנסים–דנה בעוד שלשה מקרים :)ה(

:ששלשתם מעכביןומראה –וקריאת הפרשה 

כשהוא ,מכנסים אין כתובין בפרשה:אמר רבי יוסי בר חנינא
להביא ,וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן:אומר

בשלמא מכנסים כתיבי בענינא .המכנסים ועשירית האיפה
אתיא זה זה מוזה קרבן ?מנא לןאלא עשירית האיפה,דבגדים

אמר רבי יוחנן .יפהעשירית הא'אהרן ובניו אשר יקריבו לה

ולכל (אם לכל הדעות ,מ בריבוי שבעה ומשיחה שבעה"יש לעיין למה כתוב שיש נ1
ריבוי שבעה "ולא מדוייק הלשון ,צריך לכל הפחות שעה אחת של שתיהן)הגרסאות

.מ"אלא שאכ",ומשיחה שבעה איכא בינייהו
שהרי יש .מצומצם לתחום הכפרה"מעכב לדורות"ויש להעיר שמשמעות המילים 2

'עי(שכשר ולא עלו לבעלים לשם חובה ,מעכבין את הכפרה ולא את הקרבןפסולין ה
אבל הגמרא רק מחשבת בעיכוב כפרה ולא עיכוב הבאת ,)זבחים'סוגיא תחילת מס

.שזה מורה על מרכזיותו של כפרה לקרבן,הקרבן
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?מניין שאף מקרא פרשה מעכב:משום רבי שמעון בן יוחאי
,'ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה ה,תלמוד לומר

.אפילו דיבור מעכב

האם הגמרא מביאה כל דבר שמעכב ?מה טיב הדרשות הללו

וגם ?וכי אמורא כי רוכלא ליזיל ולמיתני את כל המעכבים?במילואים

'יש לטעון שהגמ?!גמרא לא מביאה פה את כל המעכביםברור שה

בין הסוברים שכל ,מ בין השיטות לגבי עיכוב במילואים"מביאה עוד נ

הכתוב בהן מעכב בהן בין לאלה הסוברים שדבר המעכב לדורות מעכב 

אך .מ דלעיל"אחרי הנ,הסבר זה משתלב יפה לפום ריהטא דסוגיא.בהן

א "וכן תמה הגריש.מ"ים האלה כנלא מביא את הדינ'קשה שהגמ

):ה להביא המכנסים"ד,:ה(בהערותיו ליומא 

ולכאורה קשה דכיון דנתרבה מכנסים ועשירית האיפה בכלל 
והרי לדורות ליכא דין לבישת ,הני דבעי בשבעת ימי המילואים

ד דכל הכתוב "מ בין מ"כ תו איכא נפק"הבגדים כדי לחנכם וא
,בר המעכב לדורות מעכב כאןבהן מעכב הוא לבין הסובר ד

גם עשירית האיפה דנוהג לדורות ...והוא לבישת המכנסים
נ "ובראשונים דה,מ בזה אי מעכב לחינוך במילואים"ל נ"הול

...ש דמעכב במילואים"כ כ"מעכב עשירית האיפה לדורות וא
3.מ בזה"למימר נ'ל להגמ"כ הול"א

'יוחנן ור'ת בין רובהקדם יש לחקור בטיב המחלוק,ונראה לתרץ

כל הכתוב בהן אפילוהאם ,האם זה מחלוקת של קולא וחומרא:חנינא

חנינא 'וכל דבר שר,דבר המעכב לדורות מעכב בהןרקמעכב בהן או 

הזאת מורה על 'או האם המח?ו"מק,יוחנן יצריך'יצריך לעיכובא גם ר

ה האם המילואים הם עבוד–שתי דרכים שונות בהבנת המילואים 

שכל הכללים הרגילים של עבודה ועיכוב שייכים ,במקדש במובנה הרגיל

,או האם המילואים הם דין מיוחד?)דבר המעכב לדורות מעכב בהן(בה 

ושהדינים הרגילים של ,משונה לחלוטין מעבודת המקדש שבא לאחריו

,בעבודות המיוחדות האלה,ואם כן?עבודה במקדש אינם תקפים

.א מפרט כמה שיטות בנידון לגבי מה בדיוק מעכב"שהגריש,בהערות ביתר פירוט'ועי3
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כלומר ,"מה שכתוב בפרשה מעכבכל",ות קדשיםהנפרדות משאר הלכ

!ותו לא–כל הכתוב בהן מעכב בהן !מה שכתוב בפרשה מעכברק

,יוחנן'היתכן שיש דברים המעכבין לדורות אבל ר,במילים אחרות

יסבור שלא מעכבין במילואים הואיל ,הסובר דכל הכתוב בהן מעכב בהן

?ולא כתוב בהן

.נוצצת ועולה מתוך דברי הפסוקיםאפשר לראות שאלה זאת מת

:שואלת מה הטעם של הסוברים שכל הכתוב בהן מעכב בהן)שם('הגמ

אמר רבי יצחק ?מאי טעמא דמאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב
ככה עיכובא ,אמר קרא ועשית לאהרן ולבניו ככה,בר ביסנא

מילתא דלא כתיבא ,תינח כל מילתא דכתיבא בהאי ענינא.הוא
.יליף פתח פתח,אמר רב נחמן בר יצחק?מנא לןנאבהאי עני

רב אשי .עכובא',ושמרתם את משמרת ה,רב משרשיא אמר
.עכובא,כי כן צויתי,אמר

ה "הפסוק העיקרי המצוטט מציין את החשיבות של כל מה שהקב

"ה"ל:ט"כ'שמ(מצווה  ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר צויתי אתכה ):

,אבל לא רק שחשוב לעשות את כל מה שמצווה".שבעת ימים תמלא ידם

מה כמו שצווה לעשות רק,אלא שקיים גם נימה של בלעדיות בפסוק

ושהמילואים–ולא אחרת ,)מילה שאינה נצרכת בפסוק(ככה –שצווה שם 

לא שואלת באשר למקור 'מעניין שהגמ.מנותקים משאר דיני עבודה

ומסתבר שאין כל צורך .ב בהןשדבר המעכב לדורות מעכ,חנינא'שיטת ר

שקרבנות )כברירת מחדל(שהרי השיטה הזאת סוברת סתם ,לדרשה

דרשת .ושהדינים הרגילים תקפים,המילואים הם כמו כל קרבן אחר

הטוענת שדיני ,היא המפרידה את החבילה"ועשית לאהרן ולבניו ככה"

.ושרק מה שכתוב במילואים מעכב,עיכוב הרגילים אינם תקפים

הסובר שמה שלא כתוב ,יוחנן'אפשר לדייק כקריאה הזאת בשיטת ר

הגמרא דורשת שלא ,כפי שראינו לעיל.י"בדברי רש,במילואים לא מעכב

(בהאי ענינא"רק הפסוקים המופיעים במילואים  ,לז-א:דהיינו שמות כט"

.יעכב"מילתא דלא כתיבא בהאי ענינא"אלא שגם ,מעכבין)פרשת תצוה

")פתח פתח"ו"דלא כתיב"ה "ד:ה(י "רש?בדברים הנוספים האלהמה נכלל 
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צו 'תצווה לעשייה בפר'מסביר שזה מרחיב את הדיון מהצוואה בפר

אבל זה לא מרחיב את הדיון לכל עניני דיני הקרבנות ומה שמעכב .ושמיני

ואין דרשות כאלה לגבי שאר ,ואם יש דרשות לכלול את העשייה.בכלל

!יוחנן'אינם נכללים לפי רש,דיני קדשים

יוחנן איננה חומרא מעל 'אם שיטת ר:.ה-ועתה נחזור לסוגיין ב

בין לקולא בין ,אלא שיטה אחרת,השיטה שדבר המעכב לדורות מעכב פה

.אפשר להבין את הדיון במכנסים ובקרבן מנחה באופן אחרת,לחומרא

מנסה להביא 'עכשיו הגמ,יוחנן מחמיר'מ כשר"הביאה נ'אחרי שהגמ

לא כתובין בפרשת דינים שמעכבין לדורות אך ,חנינא מחמיר'מ כשר"נ

אבל ,גם מכנסים וגם הקרבן מנחה לא מופיעים בפרשה.המילואים

ויש סוברים שחינוך )ח"ם כלי המקדש פ"רמב'עי(המכנסים ודאי מעכבין 

:'סימן ג'ספרא צו פרק ג'עי.כהנים בעשירית העיפה מעכב לדורות

אם היה כהן מתקרב תחילה לעבודה מביא עשירית האיפה ש
עד ,משלו ועובדה בידו אחד כהן גדול ואחד כהן הדיוט שעבדו

.שלא הביא עשירית האיפה משלו עבודתם פסולה

.מ שם"טז ומל:לי המקדש הכם "ע רמב"וע

היה אפשרי שבלי דרשה לכלול את המעשים האלה כמעכבים ,כ"וא

'כשר,חנינא'יוחנן לר'מ בין ר"ושאז היה נ,כביםשלא היו מע,במילואים

אחרי שהגמרא מצאה עוד שני מקורות ,אבל בסוף!יוחנן יוצא לקולא

ולכן אין ,ובכך שהם מעכבין,ששייך גם מכנסים ומנחת חביתין במילואים

.להביא ראיה

לכאורה אי אפשר להציג את הסברא ,קריאת הפרשה בסוףלגבי 

'חנינא יסבור שזה מעכב ולא ר'מ שר"סה למצוא נשהגמרא מנ,כדלעיל

.בגלל שלא ברור מה המקור שקריאת הפרשה יהיה מעכב לדורות,יוחנן

4.ולכן ההסבר הזה לא אפשרי(!)כ נלמד ממילואים "קריאת הפרשה ביוה

וחידוש שדין זה מעכב לכל ,ללימוד זה אפשר לראות כסיום הסוגיא

"ה בא לקרות"ד:סח'י ד"רש'עי4 בא לקרות את הפרשה דילפינן ממלואים דאמרינן :
.'וכו"ק מניין שאף מקרא פרשה מעכב"בפ
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סימן לדבר .ם וגם אינו מעכב לדורותפ שלא כתוב במילואי"אע,הדעות

"כ"שהדרשה מיוצגת בצורה שונה ממה שבא לפנ אמר רבי יוחנן משום :

:תלמוד לומר?מניין שאף מקרא פרשה מעכב:רבי שמעון בן יוחאי

."אפילו דיבור מעכב–'ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה ה

כה חידש הסוגיא עד.קריאת הפרשה מעכבתאףהוא ש,בסוף,החידוש פה

אלא שיש גזירת הכתוב ,יוחנן'דינים שהיינו חושבים שלא מעכבים לפי ר

ועכשיו לסיום מוצאים אנו דין שהיתה לנו הוא אמינא לגביו ,שכן מעכב

.ה גזר"אלא שהקב,חנינא'יוחנן ולא לר'לא לר,שלא מעכב

ראה נ,קודם כל.ויש להביא שתי ראויות למהלך זה מדברי הירושלמי

מסדר הדברים שאין חולק ושגם עשירית האיפה וגם המכנסים מעכבים 

:):ירושלמי יומא ב(

מה .רבי יוסי בר חנינה אמר עשירית האיפה ומכנסיים מעכבין
ועשית )לה:שמות כט(ר חנינה "א.זה וזה עשייה?טעמא

ואתייא כיי דמר .כל האמור בפרשה מעכב,לאהרן ולבניו ככה
אפילו ,בשם רבי יונתן זה הדבר וזה הדברשמואל בר נחמן'ר

ר יוחנן כל המעכב לדורות מעכב "א.קריית הפרשה מעכבת
?מה אית לך.וכל שאין מעכב לדורות אינו מעכב כאן,כאן

.סמיכה ושירי דמים שאינן מעכבין לדורות מעכבין כאן

אלא ,אז לכאורה יוצא שאין המחלוקת על עשירית האיפה ומכנסים

5.רשהבקריאת הפ

,גם משמע בירושלמי שאלו לא היו לומדים את המילואים מהקרבנות
:שהיום היה הולך אחר הלילה

מילואים מאיכן למדו מן הקרבנות או ממעשה בראשית אין 
תימר מן הקרבנות הלילה הולך אחר היום אין תימר ממעשה 

.בראשית היום הולך אחר הלילה

זה לא רק ,"כאןכל המעכב לדורות מעכב"השיטה ש,ואם כן

.הן לקולא הן לחומרא,אלא הצעת דרך שונה בלימוד המילואים,חומרא

אבל ',מיחלפא שיטתיה'חנינב כ'יוחנן ור'יש לדון בשאלה למה ואיך יוצאים שיטות ר5
.אין זה מקומו
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כל המעכב לדורות מעכב "–ואכן הניסוח בירושלמי יותר ברור לגבי זה 

שזה לא חומרא אלא שיטה ,"כאן וכל שאין מעכב לדורות אינו מעכב כאן

.ן לחומראהן לקולא ה,שונה


