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Tzav 5718 “Changing Clothing” 

  ו פרק ויקרא

ר( א) אמֹר ֶאל־מֶֹשה יְקֹוָק וַיְַדבֵּ  :לֵּ

חַ  מֹוְקָדה ַעל ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ּתֹוַרת זֹאת לֵּאמֹר וְֶאת־ָבנָיו ֶאת־ַאֲהרֹן ַצו( ב)  ַעד־ַהבֶֹקר ָכל־ַהַליְָלה ַעל־ַהִמְזבֵּ

ש חַ  וְאֵּ  :בֹו ּתּוַקד ַהִמְזבֵּ

ן וְָלַבש( ג) י־ַבד ַבד ִמּדֹו ַהכֹהֵּ ִרים ַעל־ְבָשרֹו יְִלַבש ּוִמְכנְסֵּ ש ּתֹאַכל ֲאֶשר ֶאת־ַהֶּדֶשן וְהֵּ  ֶאת־ָהעָֹלה ָהאֵּ

חַ  ֶצל וְָשמֹו ַעל־ַהִמְזבֵּ חַ  אֵּ  :ַהִמְזבֵּ

ִרים ְבָגִדים וְָלַבש ֶאת־ְבָגָדיו ּוָפַשט( ד)  :ָטהֹור ֶאל־ָמקֹום ַלַמֲחנֶה ֶאל־ִמחּוץ ֶאת־ַהֶּדֶשן וְהֹוִציא ֲאחֵּ

ש( ה) חַ  וְָהאֵּ ר ִתְכֶבה ֹלא ּתּוַקד־בֹו ַעל־ַהִמְזבֵּ ן ָעֶליהָ  ּוִבעֵּ ִצים ַהכֹהֵּ  וְִהְקִטיר ָהעָֹלה ָעֶליהָ  וְָעַרְך ַבבֶֹקר ַבבֶֹקר עֵּ

י ָעֶליהָ   :ַהְשָלִמים ֶחְלבֵּ

ש( ו)  ס: ִתְכֶבה ֹלא ַעל־ַהִמְזבֵּחַ  ּתּוַקד ָּתִמיד אֵּ

 

Alef.  

One might think that the task to remove the ash resulting from the previous burning 

of sacrifices would be delegated to some lowly functionary, certainly not the 

Kohanim themselves. Therefore the Tora states that this is a task that the Kohanim 

are expected to carry out, with the Yerushalmi suggesting that such an assignment 

was to inculcate humility—there was no room for a sense of superiority when serving 

in the House of the “King”, i.e., HaShem. All human beings, including those who are 

assigned the most exalted ritual tasks, have to keep in mind the context in which 

they are serving.  

Beit.  

1.  It is assumed that in order to perform a Mitzva, one must prepare himself as much as 

possible. Since what one normally does is not directly considered serving HaShem, 

these preparations must include some form of external changes. Putting on finer 

clothing, or if one does not possess such garments, wearing one’s normal garments 

in a more respectful fashion, impacts the individual that he is about to engage in 

some type of activity that is more respectful and holy. As Sefer HaChinuch points out 

numerous times, external actions are ideally internalized in order to make an 

impression on an individual’s soul.  

 Divrei Kabbala” (lit. words of the tradition, i.e., that have been handed down from“ .א  .2

generation to generation). In the Talmud’s context is the reference to the proof 

texts that are cited from Amos and Yeshayahu. 

 One could draw a basic distinction between the pomp and ceremony associated .ב      

with the Mishkan/Mikdash, and how Jews subsequently prayed. While one could 

cite the concept that with the destruction of the Temple, the Divine Service is now 

carried out via prayer, nevertheless, we see that the analogy is loose at best since 

not only Kohanim are mandated to pray, but everyone does so. One could even 

say that the Tora’s requirement of Avoda SheBeLev (service of the heart—as per 

Ta’anit 2a invoking the following verse: 

 ְלַאֲהָבה ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצּוֶה ָאנִֹכי ֲאֶשר ֶאל־ִמְצֹוַתי ִּתְשְמעּו ִאם־ָשמֹעַ  וְָהיָה( יג:יא דברים(

 ):ּוְבָכל־נְַפְשֶכם ־ְלַבְבֶכםְבָכל ּוְלָעְבדֹו יֶכםקֱאֹל ֶאת־יְקֹוָק
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is a separate Mitzva from the offering of sacrifices. Consequently, any change of 

clothing  associated with the Temple service would not necessarily be relevant to 

prayer services. Consequently, other proof texts have to be provided. The fact that 

they are from Nevi’im, whereas the source for the Kohanim changing their clothes is 

from the Tora, apparently does not weaken the requirement as far as the Gemora is 

concerned.  

3.  (See the end of the Alon HaDeracha for the citation from the commentary of R. S.R. 

Hirsch.)  

Shabbat 113a—The change of clothes is in order to make a demarcation between 

what one does on an everyday basis and what one is about to do.  

R. Hirsch—The change of clothes demonstrates that despite what one is about to do, 

he has done numerous times before, he is approaching it as something new and 

fresh, rather than a repetition of the past.  

Gimel. 

1.  :Siftei Chachamim’s explanation for what precipitated the comment . א

 לעיל זה י"רש פירש לא ולמה ת"וא. וזריז מהיר שיהא.( כט קידושין) בגמרא י"רש פירש( א)

 (. כ, כז שמות) תצוה דפרשת אקרא

ל ֶאת־ְבנֵּי ְּתַצּוֶה וְַאָּתה ֶליָך וְיְִקחּו יְִשָראֵּ  :ָּתִמיד נֵּר ְלַהֲעֹלת ַלָמאֹור ָכִתית זְָך זַיִת ֶשֶמן אֵּ

In other words, if this is not the first instance where “צו” appears in connection to 

the Mishkan, why didn’t RaShI define the matter back in Parashat Teruma? 

 שיהיה במכתשת ולכותשו הזית בראש לגרגרו יתירה אומנות שצריך משום בא דהזירוז ל"וי

 :שמרים בלא

 If being assigned the task of removing the ashes from the previous day’s sacrifices .ב

is going to entail a change of clothing, it will require a particular Kohen to have 

several sets of clothes set aside, all costing considerable money. 

 Whenever the second opinion is disagreeing with the first, the structure is “R. x .ג

 On the other hand when the second opinion is adding to/explaining what .”אומר

was originally said, the structure followed is “אמר R. x”. Since in this case it would 

appear that R. Shimon is disagreeing with the Tanna Kamma, and instead of 

positing that the terminology צו indicates that this is a Mitzva that applies not only 

in the immediate moment, but also in the future, he states that the word is 

necessary due to a requisite expenditure of additional funds in order to fulfill the 

requirement, the structure indicating disagreement should have been followed.  

Additional examples: 

1) Shemot 21:30 R. Yishmael—in the case of a Shor Muad killing someone, the 

owner of the ox must pay a sum the value of the victim. R. Akiva אומר: the 

value of the owner of the offending ox. (Disagreement.) 

2) Shemot 21:37 R. Yochanan ben Zakai—The reason why one pays more in the 

case of stealing and selling/slaughtering of an ox than a sheep is because in 

the case of the former, there is less embarrassment involved in stealing it 

since the animal walks along, which is not the case with regard to a sheep, 

where the animal has to be carried on the thief’s shoulders.  אמר R. Meir: 
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Since the ox can accomplish more work on behalf of its owner, the fine is 

stiffer, as opposed to the sheep where since it can do less work, the fine is 

less. (Adding to the original statement. The Halacha is the same and R. Meir 

is providing an additional reason for its being so.) 

3)  Shemot 22:14 We know that someone who rents an animal is not obligated 

to pay in the event of some sort of event that he couldn’t control causes the 

animal to be damaged or dies, as in the case of someone who borrowed the 

animal. Nevertheless there are two possibilities: is the renter responsible in 

the same manner that a Shomer Chinam (a guard who is not compensated) 

or a Shomer Sachar (a guard who is compensated). R. Meir says: the renter is 

considered like a Shomer Chinam. R. Yehuda אומר: the renter is like a Shomer 

Sachar. (Disagreement.) 

4)  Beraishit 18:1 Tanna Kamma: HaShem Comes to visit Avraham after his 

circumcision. אמר R. Chama bar Chanina: Since the third day after a 

procedure is the most difficult for the patient, this is why HaShem Came to 

Avraham specifically at this point. (Adding to and clarifying the original 

statement.) 

5)  Beraishit 22:12 R. Aba: Avraham posed what appeared to be a contradiction 

in what HaShem had Commanded him to do. אמר to him the Holy One 

Blessed Be He: I never Commanded you to slaughter him, only to bring him 

up as one would a sacrifice. (Clarifying the original statement.) 

6)  BaMidbar 11:22 R. Akiva: Moshe doubted that HaShem could Provide 

sufficient meat for the entire people. The only reason he wasn’t punished for 

what he said here was that he expressed his doubts privately, in contrast to 

BaMidbar 20 where he publicly appears to imply that HaShem might not Be 

Up to the task. R. Shimon אומר: Moshe did not doubt that HaShem could 

Feed the people. What he was challenging was the sense of feeding the 

people and then killing them. That seemed to Moshe to be a strange course 

of action. (Disagreement.) 

2.  Siftai Chachamim: 

 של במזרחו שהיה ומנלן, המזבח אצל הוא והכבש, ”המזבח אצל“ דכתיב משום( י)

 ( טז, א לעיל) ויקרא בפרשת ”קדמה המזבח אצל“ דכתיב משום מוכח ?כבש

ִסיר( טז)  ֶצל אָֹתּה וְִהְשִליְך ְבנָֹצָתּה ֶאת־ֻמְרָאתֹו וְהֵּ חַ  אֵּ ְדָמה ַהִמְזבֵּ  ֶאל־ְמקֹום קֵּ

 :ַהָּדֶשן

 היה הדשן שמקום מינה שמע כ"א .קדמה בהדיא וכתיב ’הכבש אצל משמע שם וגם

 :קדמה דהיינו במזרחה

3.  Siftai Chachamim: 

ִרים), האש אכלה היא שהדשן משמע קרא של דפשוטו בזה תיקן( כ)  ֶאת־ַהֶּדֶשן וְהֵּ

ש ּתֹאַכל ֲאֶשר חַ  ֶאת־ָהעָֹלה ָהאֵּ  שב האש כלומר דשן ועשאתה פירש לכן (ַעל־ַהִמְזבֵּ

 . העולה אל

 . העולה מן יעשה אשר הדשן כל תאמר שלא, ירים דשן מאותו עוד ופירש
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 פירושו ויהיה, העולה את האש באכילת וסיים בדשן פתח כ"דאל פירש ם"והרא

 :האש שאכלה אותה ?דשן ואיזה הדשן את והרים

 :Mizrachi .א.4 

 נר להעלות" בה שנאמר, הנרות את בה שמדליקין היא, תמיד בה שנאמר אש תמיד אש( ו)

 האש, אמר כאילו. בקלפי טרף בפרק ביומא. תוקד החיצון המזבח מעל היא אף" תמיד

 אל ראשך על ושמן" כמו, ם"מ וחסר. המזבח מעל תוקד" תמיד נר להעלות" בה שנאמר

 ...כן ורבים" אויביו גוי יקום עד", "יחסר

 RaShI must think that this interpretation is closer to the Peshat than what is found .ב

in Yerushalmi. In this case, the term “תמיד” is modifying the type of fire it is, i.e., 

where it comes from, rather than saying that it should always be lit, even on 

Shabbat. We are not searching for a Halacha about the fire, as opposed to what 

sort of fire it actually is, i.e., where does it come from. 

 

 
קדושים -פרשת אחרי מות   

 שנת תש"ה

 מצוות שונות
כו -ויקרא פרק יט, פסוקים כג   

 

 "לא תאכלו על הדם"  .ב

 
 פסוק כ"ו

ם"  "ֹלא ֹתאְכלּו ַעל ַהדָּ
 ':ברכות י' ב

 .אמר ר' יוסי בר חנינא: מאי דכתיב "לא תאכלו על הדם"? לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם
 ':            סנהדרין ס"ג א

תניא: מניין לאוכל מן הבהמה קודם שתצא נפשה, שהוא בלא תעשה? תלמוד לומר: "לא תאכלו על 
  !"הדם

  .(לא תאכלו בשר, ועדיין הוא במזרק )הקרבנות -דבר אחר: "לא תאכלו על הדם" 
  ."ר' דוסא אומר: מניין שאין מברין על הרוגי בית דין? תלמוד לומר: "לא תאכלו על הדם

: מניין לסנהדרין שהרגו את הנפש, שאין טועמין כלום כל אותו היום? תלמוד לומר: ר' עקיבא אומר
  .""לא תאכלו על הדם

ד"ה לבן  :רש"י) ."אמר ר' יוחנן: אזהרה לבן סורר ומורה מניין? תלמוד לומר: "לא תאכלו על הדם
אכלו אכילה סורר ומורה: דלא ענש אלא אם כן הזהיר, והיכן הזהיר? "לא תאכלו על הדם", לא ת

 .(שתהרגו עליה
 :רש"י

ד"ה לא תאכלו: להרבה פנים נדרש בסנהדרין )ס"ג א'(: אזהרה שלא יאכל מבשר קודשים לפני זריקת  
 .דמים, ואזהרה לאוכל מבהמת חולין טרם שתצא נפשה, ועוד הרבה

 :רמב"ן

משם לפי הסוגיא,  ד"ה לא תאכלו על הדם: להרבה פנים נדרש בסנהדרין )ס"ג א'(, לשון רש"י. והעולה
 שהם כולם מן התורה, שכלל הכתוב כל אכילת הדם בלאו אחד. ואם כן, מה שאמר הכתוב בשאול

הנה העם חוטאים לה' לאכול על הדם", שהיו חוטאים באחד מן השמות " (שמואל א' י"ד ל"ג)
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ל"ב( הנכללים בלאו הזה, כי היו אוכלים מן הבהמה קודם שתצא נפשה. זהו מה שאמר )שם פסוק 
"ויעט העם אל השלל", שהוא כעיט הדורס ואוכל, "ויקחו צאן ובקר וגו' וישחטו ארצה ויאכל העם על 

הדם", מרוב השלל בבהמות כשהיו שופכים דמם ארצה, היו תולשים אבריהם ואוכלין קודם שימותו: 
כים הדם ועל דרך הפשט, הוא מין ממיני הכשוף או הקסמים, כי הוא דבר למד מעניינו, והיו שופ

ומאספים אותו בגומא, והשדים מתקבצים שם כפי דעתם ואוכלין על שולחנם להגיד להם העתידות. 
וכאשר היו ישראל עם שאול במחנה ההוא, היו מתפחדים מאוד מן הפלשתים, ולא היה שאול עושה 

היו  ים", והעםקדבר בלתי שאלת אורים ותומים, כמו שנאמר )שם פסוק ל"ו( "נקרבה הלום אל האלו
שואלים בשדים או בכשפים לדעת דרכם ומעשיהם ואוכלים על הדם לעשות המעשה ההוא. ולכך אמר 

הכתוב "ויגידו לשאול לאמר הנה העם חוטאים לה' לאכול על הדם ויאמר בגדתם", לומר הנה השם 
 עשה לכם תשועה גדולה היום, ואתם שואלים ללא אלהים, בגידה היא זו. ועוד אפרש איסור מעונן

 .('דברים י"ח ט) ומנחש
   

 
תשא-פרשת כי  

 שנת תש"ה

 שבת
 שמות פרק לא, יג

 

 מדברי המדרש  .ב

 
 ':המכילתא ג השווה את דברי המפרשים הנ"ל לדברי

 –מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת? ר' יוסי הגלילי אומר )י"ג(: "אך את שבתותי תשמרו" אך ...
חלק. יש שבתות שאתה דוחה, יש שבתות שאתה שובת. ר' שמעון בן מנסיא אומר: הרי אתה אומר 

לכם שבת מסורה, ואי אתם מסורים לשבת. ר' נתן  –)י"ד(: "ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם" 
חלל שבת אחת, כדי  –ומר )ט"ז(: "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם" א

 .שתשמור שבתות הרבה
 


