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5.1.4 

4b (מכלל דתרווייהו) � 6a (�לא צריכא דאקדי) 

 

  ד ,א ויקרא :ָעָליו ְלַכֵ�רְלַכֵ�רְלַכֵ�רְלַכֵ�ר לוֹ  ְוִנְרָצהְוִנְרָצהְוִנְרָצהְוִנְרָצה ָהֹעָלה ֹרא� ַעל ָידוֹ  ְוָסַמ�ְוָסַמ�ְוָסַמ�ְוָסַמ� )1

  יא ,יז ויקרא :ְיַכֵ�רְיַכֵ�רְיַכֵ�רְיַכֵ�ר    ַ$ֶ,ֶפ�ַ$ֶ,ֶפ�ַ$ֶ,ֶפ�ַ$ֶ,ֶפ�    ה+אה+אה+אה+א    ַהָ%�ַהָ%�ַהָ%�ַהָ%� ִ י ַנְפֹ�ֵתיֶכ� ַעל ְלַכֵ�ר ַהִ*ְזֵ$חַ  ַעל ָלֶכ� ְנַתִ'יו ַוֲאִני ִהוא ַ$ָ%� ַהָ$ָ#ר ֶנֶפ� ִ י )2

  כא ,יד ויקרא ...יוָעלָ  ְלַכֵ�רְלַכֵ�רְלַכֵ�רְלַכֵ�ר    ִלְתנ+ָפהִלְתנ+ָפהִלְתנ+ָפהִלְתנ+ָפה ָאָ�� ֶאָחד ֶ ֶב# ְוָלַקח ַמ0ֶֶגת ָידוֹ  ְוֵאי. ה+א ַ%ל ְוִא� )3

  לב ,טז ויקרא :ַה6ֶֹד� ִ$ְגֵדי ַהָ$ד ִ$ְגֵדי ֶאת ְוָלַב� 5ִביו ַ'ַחת ְלַכֵה. ָידוֹ ָידוֹ ָידוֹ ָידוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְיַמ4ֵאְיַמ4ֵאְיַמ4ֵאְיַמ4ֵא    ַוֲאֶ�רַוֲאֶ�רַוֲאֶ�רַוֲאֶ�ר    ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ִיְמַ�חִיְמַ�חִיְמַ�חִיְמַ�ח    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר ַהֹ ֵה. ְוִכֶ�ר )4

  ל ,כט שמות :6ֹ$ֶַד� ְלָ�ֵרת מֹוֵעד ֹאֶהל ֶאל ֹבאיָ  ֲאֶ�ר ִמָ$ָניו ַ'ְחָ'יו ַהֹ ֵה. ִיְלָ$ָ��ִיְלָ$ָ��ִיְלָ$ָ��ִיְלָ$ָ��    ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�ָיִמי�    ִ�ְבַעתִ�ְבַעתִ�ְבַעתִ�ְבַעת )5

  כט ,כט שמות :ָיָד� ֶאת ָב� +ְלַמ4ֵא ָבֶה�ָבֶה�ָבֶה�ָבֶה�    ְלָמְ�ָחהְלָמְ�ָחהְלָמְ�ָחהְלָמְ�ָחה ;ֲחָריו ְלָבָניו ִיְהי+ ְל;ֲהֹר. ֲאֶ�ר ַה6ֶֹד� +ִבְגֵדי )6

  לה ,כט שמות :ָיָד� ְ'ַמ4ֵא ָיִמי� ִ�ְבַעת ָכהֹאתָ  ִצִ+יִתי ֲאֶ�ר ְ ֹכל ָ ָכהָ ָכהָ ָכהָ ָכה +ְלָבָניו ְל;ֲהֹר. ְוָעִ#יתָ  )7

  ד ,כט שמות    :ַ$ָ*ִי� ֹאָת� ְוָרַחְצ'ָ  מֹוֵעד ֹאֶהל    ֶ�ַתחֶ�ַתחֶ�ַתחֶ�ַתח    ֶאל ַ'ְקִריב ָ$ָניו ְוֶאת ;ֲהֹר. ְוֶאת )8

ֵ+יִתי    ֵכ.ֵכ.ֵכ.ֵכ.    ִ יִ יִ יִ י ָתמ+ת+ ְו@א ’’’’הההה    ֶמֶרתֶמֶרתֶמֶרתֶמֶרתִמְ� ִמְ� ִמְ� ִמְ�     ֶאתֶאתֶאתֶאת    +ְ�ַמְרֶ'�+ְ�ַמְרֶ'�+ְ�ַמְרֶ'�+ְ�ַמְרֶ'� ָיִמי� ִ�ְבַעת ָוַלְיָלה יֹוָמ� ֵ'ְ�ב+ מֹוֵעד ֹאֶהל +ֶפַתח+ֶפַתח+ֶפַתח+ֶפַתח )9 Aיִתיצ+ֵ Aיִתיצ+ֵ Aיִתיצ+ֵ Aלה ,ח ויקרא :צ  

  יח ,י ויקרא :ִצֵ+יִתיִצֵ+יִתיִצֵ+יִתיִצֵ+יִתי    ַ ֲאֶ�רַ ֲאֶ�רַ ֲאֶ�רַ ֲאֶ�ר 6ֹ$ֶַד� ֹאָתC ֹ'אְכל+ 5כֹול ְ�ִניָמה ַה6ֶֹד� ֶאל ָ%ָמC ֶאת ה+ָבא @א ֵה. )10

  טו :י ש� :ה'ה'ה'ה'    ִצָ+הִצָ+הִצָ+הִצָ+ה    ַ ֲאֶ�רַ ֲאֶ�רַ ֲאֶ�רַ ֲאֶ�ר עֹוָל� ְלָחק ִאְ'G +ְלָבֶניG ְלG ְוָהָיה ה' ִלְפֵני ְ'נ+ָפה ְלָהִניE ִביא+יָ  ַהֲחָלִבי� ִאDֵי ַעל ַהְ'נ+ָפה ַוֲחֵזה ַהְ'ר+ָמה �ֹוק )11

  א ,כט שמות :ְ'ִמיִמ� ְ�ַנִי� ְוֵאיִל� ָ$ָקר ֶ$. ֶאָחד ַ�ר ְלַקח ִלי ְלַכֵה. ֹאָת� ְלַקֵ%� ָלֶה� ַ'ֲעֶ#ה ֲאֶ�ר ַהָ%ָבר ְוֶזהְוֶזהְוֶזהְוֶזה )12

  יג ו: ויקרא :ָ$ָעֶרב +ַמֲחִציָתC ַ$ֹ$ֶקר ַמֲחִציָתC ָ'ִמיד ִמְנָחה ֹסֶלת ָהֵאָפה ֲעִ#יִרת ֹאתוֹ  ִהָ*ַ�ח ְ$יֹו� ה'לַ  ַיְקִריב+ ֲאֶ�ר +ָבָניו ;ֲהֹר. ָקְרַ$. ֶזהֶזהֶזהֶזה )13

  ה ,ח ויקרא :ַלֲע#ֹות ’ה ִצָ+ה ֲאֶ�ר ַהָ%ָברַהָ%ָברַהָ%ָברַהָ%ָבר    ֶזהֶזהֶזהֶזה ָהֵעָדה ֶאל ֹמֶ�ה ַוHֹאֶמר )14

15( .'ֵHִנֶת ֶאת ָעָליו ַו'ֹA ר ַהIְַֹחHרַוIְַֹחHרַוIְַֹחHרַוIְַֹחHְלֵ$� ָ$;ְבנֵטָ$;ְבנֵטָ$;ְבנֵטָ$;ְבנֵט    ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ ֹאתוֹ     ַוHַַהְ*ִעיל ֶאת ֹאתוֹ  ַו .'ֵHִר ָהֵאֹפד ֶאת ָעָליו ַוIְֹחHַד ָהֵאֹפד ְ$ֵחֶ�ב ֹאתוֹ  ַו�  ז ,ח ויקרא :$וֹ  לוֹ  ַוHְֶאֹ

ָ,ה ָלֶה� ְוָהְיָתה ִמְגָ$ֹעת ָלֶה� ְוָחַבְ�'ָ  ו+ָבָני ;ֲהֹר. ;ְבֵנט;ְבֵנט;ְבֵנט;ְבֵנט    ֹאָת�ֹאָת�ֹאָת�ֹאָת�    ְוָחַגְר'ָ ְוָחַגְר'ָ ְוָחַגְר'ָ ְוָחַגְר'ָ  )16 A6ַת ְ ה Aְלח �ט:כט שמות :ָ$ָניו ְוַיד ;ֲהֹר. ַיד +ִמ4ֵאתָ  עֹוָל  

 

I. Tangent (from p. 3 – II b) –ר"ל & ר"י agree that all requirements of �מילואי are indispensable 

a. Dispute: between ר"י and ר' חנינא –  

i. One ( ר' יוחנ.? ): all requirements are indispensable 

ii. Other ( אר' חנינ ?): only requirements that are indispensable לדורות are indispensable here  

iii. Practical difference: נפקא מינה 

יוסE ר' .1 כהסמי :  (v. 1 – סמיכה is an enhancement, not a כפרה [only �ד – v. 2]) 

י"נבר .2  לכתחילה but – (ד� only) כפרה is not the תנופה – (v. 3) תנופה :

פ"ר .3 : sequestering – (we don’t sequester the understudy�dispensable) 

בינאר .4 : extra clothes and anointment all 7 days (v. 4 – even if he only anointed or had extra clothes 1 day) 

[extra clothes inferred from its exclusion from indispensability OR from juxtaposition to anointment] 

i. Argument: for total indispensability (.ר' יוחנ) 

יצחק בר ביסנא 'ר .1 : use of ככה (v. 7) 

2. Challenge: only covers items listed in שמות כט (not ויקרא ח) 

3. Answers: 3 approaches 

a. י"רנב  connects the 2 (v 8 – 9) פתח� פתח  :

b. 'משרשיא ר : v. 9 (משמרת) indicates indispensability 

c. 'אשי ר : v. 10 (כאשר צויתי) indicates indispensability 

i. Tangential explanation: 3 mentions of 'צוויתי, צויתי, צוה ה (vv. 9-11) 

ii. Tangent: addition of �מכנסיי and the .1 איפה offering via allusion (v. 12) 

 מילואי� just prior to בגדי כהונה is reasonable – mentioned in :מכנסיי� .1

האיפהעשירית  .2 : offering from v. 13 (זה זה�) 

3. Even: the proclamations are indispensable (v. 14) 

II. Order of dressing (.אהרו first or all �כהני at once – i.e. all the tunics, all the pants etc.) 

a. Dispute: between .ר' יוחנ and ר' חייא’s sons (unidentified opinions) 

b. אביי: dispute only regarding the sash (אבנט) 

i. .אהר first: v. 15 (v. 16 � they have identical �אבנטי – wool/linen) 

ii. All together:  v. 16 (v. 15 teaches that they have different �אבנטי – linen vs. wool/linen) 


