בס"ד

תענית כו 6) :שורות מלמטה( עד כח) .שורה ראשונה(

דין כהן בנשיאת כפים
מכהן משרת לומדים:
מותר באכילת חרצנים) .בניגוד לנזיר(

הלימודים הללו הינם רק אסמכתא

מנזיר לומדים:
אסור שיהיה שיכור.
מותר שיהיה בעל מום) .בניגוד לכהן משרת(

משמרות הכהונה

מעמדות

כיצד התחלק המשמר?

מדוע קראו במעשה בראשית?

חצי המשמר היה עולה לירושלים,
וחצי ליריחו כדי לספק מים ומזון לאלו שבירושלים.
מי תיקן את המשמרות?

בזכות הקרבנות )המעמדות(  -מתקיימים שמים וארץ.
לאחר חורבן ביהמ"ק  -אמירת קרבנות נחשבת
כאילו הקריבום ,ובכך נמחלים החטאים.

שיטה א'
משה :תיקן  8משמרות 4) .מאלעזר ו 4-מאיתמר(
שמואל :הוסיף  8משמרות) .סה"כ (16
דוד :הוסיף  8משמרות) .סה"כ (24

שיטה ב'
משה :תיקן  16משמרות 8) .מאלעזר ו 8-מאיתמר(
בימי דוד :רבו בני אלעזר ונוספו מהם  8משמרות) .סה"כ (24

המשמרות בימי בית שני
• רק  4משמרות עלו מהגולה )ידעיה ,חרים ,פשחור ,אימר(.
• חילקו כל משמרת ל 6-משמרות) .סה"כ (24
• התנו שאם תעלה משמרת נוספת היא תמוקם אחרונה.

הקרבה ללא מעמד
בלתי אפשרית )חייבם כהנים ,לויים וישראלים(.
הקרבה ללא כלי שיר:
שמואל :אפשרית) .עיקר השירה בפה(
רשב"א :בלתי אפשרית) .עיקר שירה בכלי(

מה עשו אנשי המעמד?
אלו שבירושלים :התפללו על הקרבנות.
אלו שבשאר הארץ :התכנסו בביהכנ"ס והתענו.

ימים שמתענים בהם:
יום ב' – על יורדי הים.
יום ג' – על הולכי מדברות שלא ינזקו מהחיות.
יום ד' – שלא תיפול אסכרא בתינוקות.
יום ה' – על עוברות שלא יפילו ועל מניקות שיניקו את בניהם.
ימים שלא מתענים בהם:
יום ו'  -מפני כבוד השבת.
יום א'  -ר' יוחנן :בגלל שזה יום חג של הנוצרים.
רשב"נ :זהו היום השלישי לבריאת האדם ,ובני אדם חלשים ביום זה.
ר"ל :קשה לצום לאחר שבת ,בשל הנשמה היתירה שניטלה במוצ"ש.
)ראה מהרש"א ח"א(
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בס"ד

כיצד מעלים לתורה  2עולים כשיש רק  5פסוקים?

שמואל :אין לנהוג כך כי המתפללים שנכנסו מאוחר או
יצאו מוקדם יחשבו שאחד העולים קרא רק שני פסוקים.

רב :את הפסוק האמצעי קוראים פעמיים) .כל עולה קורא  3פסוקים(

שמואל :את הפסוק האמצעי חותכים לשתים) .כל עולה קורא  2.5פסוקים(

רב :אין לחתוך פסוק ל! 2-
תגובת שמואל :כשאין ברירה  -ניתן לחתוך.
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