
 

 

 

 

                                
                                       

 מנין שכל המשמרות שוות בחילוק לחם הפנים בשבת הרגל? .1

 יחלקו בו כולם.  ,אלא אכילה בלבד ,שאין בו עבודה ,'לחם'ה –כלו" "חלק כחלק יא

 לכהן המקריב אותה לו תהיה. דכתיב  –רבנות הרגל פשיטא שכולם חולקים ובק

 ואתה בשבתך[ יאני בשבת] "האבות לבד ממכרו על" תיבכד ,לכולם םקרבנות שאינם מחמת הרגל אינ

 

 תדיר קודם'? ,אלו מחלוקות קשורות לדין 'תדיר ושאינו תדיר .2

 .קודם מדין תדיר 'שהחיינו' :רבב"חל ]וכן הלכה בגמ'[ שמעלת היום עדיף 'שהחיינו'ואח"כ  'ליישב'מברך  :לרב -בסוכה  .א

 . שהיום חל קודם ומאליו. 2. שהיום גרם ליין  1. והטעם: 'יין'ואח"כ  'היום קידוש' :לב"ש - שבת קידושב .ב

  היין הוא תדיר וקודם.. 2אם לא היה יין לא היה קידוש.    .1: : יין ואח"כ קידוש. והטעםלב"ה

 {דושימפני שבסוכה אין את הסיבות הנוספות שיש בק קידוש.}המחלוקת בסוכה לא תלויה במחלוקת 

 חמץ{ קודם לשתי הלחם }ו ,תדיר ]מצה[ שלחם הפניםמפני  – 'הילך מצה הילך חמץ'אומרים ק: לת" – בעצרת .ג

  שמעלת היום בשתי הלחם קודמת. -' הילך חמץ הילך מצה' :לאבא שאול

 

 ?אלו עוד קרבנות התרבו בזה את הקרבנות שלא באו מחמת הרגל.מקריב  –משמר שזמנו קבוע ברגל  .3

 פר העלם דבר של ציבור, שעירי עבודה זרה, עולות קיץ המזבח.

 

 החלות בשבת שאינה בתוך הרגל?כיצד מחלקים את  .4

 כיון שכולם מוכרחים לשבות משום הרגל.  .ם יקבלוכול ,ליו"ט הסמוכהשבת בתיקנו ש – "שאו במוצ ביום שישי יו"ט

  .2והמשמר המתעכב משום השבת נוטל  .11 יםהקבועות נוטלהמשמרות  –או ביום שני  יו"ט ביום חמישי

  .6משמר יוצא נוטל . 6נכנס נוטל משמר  – שבת בכל ימות השנה

 בעתיד{  המגדול ,ה כעתקטנ תלעדעדיף  :הפתגם כמו ,בכניסה 7הם ועדיף ל] .בשכר הגפת דלתות 7הנכנס ו 5היוצא  :ולר' יהודה

 מקום החלוקה: הנכנס בצפון. היוצא בדרום. להראות שצפון העיקר.

 

 מי מקריב תמיד ומוספין? ,משמר יוצא ומשמר נכנסבשבת ש .5

 ]ומהפך בצינורא של מוספין[ין ד של בין הערבים ובזיכ. נכנס: תמייוצא: תמיד של שחר ומוספין

 ופרכו אותו מברייתא שלא כתוב כדבריו.  .המשמרות חולקים 2 הודהיקת עורות הכבשים של מוספין: לר' בחלו

 

 ומדוע? ,משמרת בלגה נענשהאלו קנסות ב .6

 בבית החליפות סתומה. חלונה להניח סכין וכן  ג. אחרים.מ להם לבקש וגנאי .קבועה לשחיטה טבעתה ב. .חולקת תמיד בדרום א.

  וסנכנסו יוונים בעטה בסנדלה ע"ג המזבח "לוקוס לוקכש .המירה דת ונשאת לסרדיוט ,מרים בת בלגה .1: קנסטעם ה

  "ישראל ואי אתה עומד עליהם }להצילם{ בשעת הדחק שלתה מכלה ממונם עד מתי א

   אוי לרשע ואוי לשכנו.  הטעם שכל המשמר: .'מיהישותא דינוקא או דאבוה או דא'משום  :נקנסאביה ש הטעם

  רשעים נשתכרו שמשמר ישבב תמיד חולק בצפון.הושכיני  .ונכנס ישבב תחתיו לעבודתם לבא יםשתהיש אומרים שהיו מ .2
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