
 

 

 

 

                                
                                       

 ?ביריחו' 14משמרות בארץ ישראל ו 42מה כוונת הגמרא ' .1

 חצי מכל משמר עולה לירושלים לעבודה, וחצי האחר עולה ליריחו כדי לספק מים ומזון לאחיהם שעובדים.

 

 ?כהנים, לויים וישראלים במעמדות מעכבין את העבודה. האם אף כלי שיר מעכבין .4

 מעכב כיון שעיקר בכלי. לשמואל אינו מעכב, כיון שעיקר שירה בפה והכלי רק לבסומי קלא. ולרשב"א

 

 ?משמרות 42מי קבע  .3

 . 8, ודוד עוד 8איתמר{ שמואל הוסיף עוד  4אלעזר,  4} 8משה תיקן  – לרב חמא ב"ג

 . ויש בזה מחלוקת תנאים. 44איתמר{ וכשרבו בני אלעזר חילקום והעמידום על  8אלעזר,  8} 61משה תיקן  – ברייתא החולקת

, ועשו גורל. בא ידעיה נטל קלף 44פשחור ואימר. נביאים חלקום לששה והעמידום על חרים, ידעיה,  –מן הגולה משמרות עלו  4 – ברייתא נוספת

 . אימרו. וכסדר שעלו כך עבדו בביהמ"ק, וכן חרים, פשחור ויחברשל ועוד חמישה למשמרות  ,לחלקו

 .יון שעלה בימי עזרא. וידעיה קודםהראשון עולה מהגולה, לא ידחה ידעיה ממקומו כ ותקנו שאפילו יהויריב

 

 ?מדוע אנשי מעמדות קורין דוקא פרשת בראשית .2

 אלמלי מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ. שנאמר: "במה אדע וכו'" אמר אברהם: רבש"ע, שמא ישראל חוטאין ואתה עושה להם כדור המבול 

איזה דבר אלמדם שיעשו כדי שלא יתחיבו כליה? אמר לו: "קחה לי עגלה משולשת וכו'" ומוכח שע"י  ,אברהם: במה אדעענה הקב"ה: לאו. אמר 

 הקורבנות והמעמדות מתקיימים שמים וארץ. 

 וכו'. עליהם כאילו הקריבום לפני ואני מוחלובזמן שאין ביהמ"ק אמר לו הקב"ה תקנתי להם סדר קרבנות, בזמן שקוראין לפני מעלה אני 

 

 תעניות. אלו הן? 2אנשי המעמד שבעריהם מתכנסין לבית הכנסת ויושבין  .5

שלא תיפול על  העל אסכר – ברביעיעל הולכי מדברות, שכתוב: "ותראה היבשה".  –בשלישי על יורדי הים, שכתוב: "...בתוך המים...".  – בשני

 על עוברות שלא יפילו ומניקות שיניקו, שכתוב: "ישרצו המים וכו'".  –בחמישי תינוקות, שכתוב: "יהי מארת" }לשון קללה{. 

 לא מתענים מפני כבוד השבת וק"ו בשבת.  בער"ש

 : הטעמים שביום א' לא מתענים

 וי אבדה נפש. -א. מפני הנוצרים, ב. מפני שהוא שלישי ליצירה שהאדם חלש בו, ג. מפני שנוטלין ממנו במוצ"ש נשמה יתרה "וינפש" 

 

 ?3 -פסוקים, ושנינו שהקורא אל יפחות מ 5קרואין, הלא היא רק  4-בברא' בראשית 'ד קוראין פרשת כיצ .6

 דולג, דהיינו שהקרוא השני מתחיל מהפסוק שסיים הקודם.  – לרב

 אנחנו לא יכולים לפוסקו.  ,. ורב סובר שכל פסוק שמשה לא פסקו4-פוסק, מחלק הפסוק האמצעי ל – לשמואל

 . י אפשרמותר. כך כאן בקריאה א ,. ושמואל סובר שכמו בתשב"ר שאי אפשר באופן אחרתשב"ררק בשביל ללמד התיר לפסוק  ר' חנינא הגדול

. ומשום היוצאין }מוקדם{ שיסברו שנותר לקרוא 4לא אמר דולג גזירה משום הנכנסין }המאחרין{  שיסברו שהראשון קרא רק  הטעם ששמואל

 פסוקים.  4השני רק 

קורין בשנים, ושל חמשה הראשון קורא שלשה, והשני קורא פסוק נוסף מפרשה אחרת. וי"א שלשה פסוקים : פרשה של ששה ובברייתא שנינו

 מפרשה אחרת. והטעם שלא אמרו כאן 'דולג' או 'פוסק' כיון שיכול לקרוא גם מפרשה אחרת וזה עדיף מלדלג או לפסוק משא"כ במעמדות 

 שיכול לקרוא רק מבראשית.
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