
 

 

 

 

 

 

 שאינם נחשבים הפסק לעומדים אחריהם בברכת כהנים? קובעתעל אלו הגמרא  .1

 .סוף לדבר אין כן דאם ,פשיטא שאינם הפסק לנמוכיםהגבוהים  .א

 לא נחשבת הפסק. תיבה .ב

 . שבשמים לאביהם ישראל בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה אפילו: לוי בן יהושע רבי דאמרכ - אינה הפסקמחיצה  .ג

 

 ?. מנין פשטוהעומדים בצדדי הכהנים, האם הם בכלל ברכה -נסתפקו  .2

  כיון שצריך כוונה לטהרה.  ,פסולה הזאתו -וכן הפוך , לאחריובטעות כלים ש והזה לפניוכלים ש להזות נתכוון: שנינו

 נתכוון להזות לפניו והזה על הצדדים שממנו ולהלן, הזאתו כשרה.

 נחשבים כלאחריו. שלאחריו אבל הצדדיםנחשבים לפניו, וכלולים בברכה.  ,שלפני כהן בצדדין כך העומדין

 

 . מנין?הלכה בדבר אפילו לספר אסור - תורה ספר שנפתח כיון .3

 . 'התורה ספר אל העם כל ואזני' ב. .שתיקה אלא עמידה ואין, 'העם כל עמדו כפתחו'ו א.

 

 ?להן אמר . מהימים הארכת במה: שמוע בן אלעזר' ר את תלמידיו שאלו .4

 . ברכה בלא כפי נשאתי ולא ג. .קודש עם ראשי על פסעתי ולא . ב.קפנדריא הכנסת בית עשיתי לא מימי א.

 .''ה את וברכו קדש ידיכם שאו': שנאמר, כפיו את ישא לא ידיו נטל שלא כהן כל -וכן פסק ריב"ל 

 

 מה הנוסחאות והאמירות של הכהנים? .5

  וכו'...' אהרן של בקדושתו קדשנו שר'א -הברכה  .א

 'ועון מכשול בה יהא לא...  זו ברכה שתהא "ר ... יה' –כשעוקר רגליו לבא לארון הקודש  .ב

 וכו'. עלינו שגזרת מה עשינורבש"ע  –כשמחזירים פניהם מהציבור  .ג

 

 הקודם? לגמרי שאין להתחיל שום שלב קודם שהסתיים -עליהם אלו שלבים בסדר ברכת כהנים למדנו  .6

  להלן בסיום: מתחילים כל פסוק, כשכלה אמן של הציבור.  ה. כהנים:אמן.  ד. ציבור: .ברכה כהנים:ג. . כהנים ב. הקורא:אמן של מודים:  :א. ציבור

 . שלוםשים  לאחר שהתחיל הש"ץ -מחזירים כהנים פניהם  .א

 .הצבור מן פניהם שיחזרולאחר  - אצבעותיהן קישרי ]לעיל[ יכולים לכוף .ב

 . שלום םלאחר שגמר ש"ץ שי -עוקרים רגליהן והולכים  .ג

 

 למדנו שלא יתחיל אחד לפני השני? ומה הסדר בקריאת התורה שגם לגבי .7

 פסוק אחר.  :קוראה. תרגום הפסוק. ד. מתרגם:  בתורה.פסוק  קריאתג. קורא: אמן.  ב. ציבור:. ברכה א. הקורא:

 

 , למדנו?לוי בן יהושע בשם ר' תנחום רביאלו הוראות של  .8

 כבוד מפני, בצבור התיבה את להפשיט רשאי"ץ ש איןג. . ת"ס שיגלל עד - בנביא פטירמ אין. ב. תחילה בתורה שיקרא צריך - בנביא המפטיר א.

 אינם רשאין לצאת עד שיצא הספר. :אמר שמואל -אבל אם אין אחר "ת. ודווקא כשיש פתח אחר סה שינטל עד - לצאת רשאין צבור יןא ד.. צבור

  .תלכו יכםוקאל' ה אחרי -המקור לזה 

 ]לפי סדר ג' הפסוקים[? העם את מברכים שהכהניםאלו פסוקים אומרים בזמן  .9

 ....מעשיו כל' ה ברכו ג.... צבאיו כל' ה ברכו ב..... מלאכיו' ה ברכו א. -שחרית   .א

 ' כדי להשאר בברכות הקב"ה[ מציון' ה יברכך... ]ולא אומרים 'מציון' ה רוךב ג. ...ידיכם שאו ב.....  ברכו הנה המעלות שיר א. -מוסף שבת  .ב

 ...נדהם כאיש תהיה למה ג.....  מושיעו ישראל מקוה ב.... בנו ענו עונינו אם א. - מנחה תענית .ג

 לבניך... בנים וראה ג. מציון...' ה יברכך ב. ...כן כי הנהא.  -נעילה  .ד

 בס"ד
 ושע"ת בכסלו כ"ב שישייום 
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 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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