
 

 

 

 

 

 

 באיזה חלק של ברכת כהנים מזכירים את הפסוקים שהובאו לעיל? .1

 . השם בהזכרת - ששת רב לאחר כל פסוק.  - יוסף רב

 ג' הפסוקים. :אמר חדפסוק אחד.  חד אמר: -כמה פסוקים מזכיר בכל אחד מג' האזכרות  זביד רבועוד נחלקו רב מרי ו

 

 היכן אומרים את הפסוקים הללו? .2

 רק במקדש.  -רב חייא בר אבא  .א

 ? מאזין ואינו אותו שמברכין עבד לך יש כלום -גם במקדש לא ראוי לאומרן  -רב חנינא בר פפא  .ב

 ? פנים מסביר ואין אותו שמברכין עבד יש כלוםגם בגבולין ראוי לאומרן,  –רב אחא בר חנינא  .ג

 

 ?אבהו ביראלו דברים הובאו בשם  .3

 את הפסוקים הנ"ל, הפסקתי לאומרם. מרוא לא עכו דמן אבא רביכשראיתי ש .א

 דורש באופן אחד ומתורגמנו מבאר באופן אחר ואינו מקפיד עליו, אמרתי איני עניו. עכו דמן אבא, כשראיתי שרבי חשבתי שאני ענוותן .ב

 ,מתורגמנו אמרה לאשתו, בעלי לא צריך לבעלך ומה שגוחן לשומעו זה רק לכבדואשת  - אבהו דרבי עינוותנותיה .ג

 . 'עילאה יתקלס ומניה מיני? מינה ליך נפקא ומאי' -כשסיפרה לרבי אבהו אמר לה 

 אמר להם יש גדול ממני. ,עכו דמן אבא' רכיון שראה שמרובים חובותיו של  רצו למנותו לראש ישיבה, .ד

  ,והלכו אליו כיון שדרש באגדה, חלשה דעתו של רחב"אדרש בהלכה ש חב"אעזבו כולם את ר למקום מסוים, אבא' בר חייא' רהזדמן עם  .ה

 , מפני שדמיהן מועטין.סידקיתה על ופציןכולן ק, סידקית מיני מוכר ואחד טובות אבנים מוכר אחד, אדם יהמשיל לו לשני בנ

 ובאותו יום רבי אבהו ליווהו לאכסנייתו ואעפ"כ לא נתיישבה דעתו של רחב"א. בכל יום היה רחב"א מלוה את רבי אבהו

 

 מה הציבור אומרים בזמן שהש"ץ אומר 'מודים'? .4

 .הובאו חמש נוסחאות ופסק רב פפא לומר את כולם. ]זהו הנוסח שלנו 'מודים דרבנן'[

 

 . מנין?עליך צבור אימת תהא לעולם .5

 . שכינה כלפי ואחוריהם העם כלפי פניהם כהנים שהרי - קרבי יצח .א

 . במקל אתכם רודה ואני, אתם עמי - לאו ואם, אתם אחי - לי שומעין אתם אם -' ועמי אחי שמעוני ויאמר רגליו על דוד המלך ויקם' - נחמן רב .ב

 . צבור כבודולכאורה זה משום , לדוכן בסנדליהן לעלות רשאין הכהניםמהתקנה שאין  -רבנן  .ג

 . הוא חלוצה בן או גרושה בן, ויאמרו: הירד לקושרו בסנדלו רצועה והטעם לתקנה שמא תפסק ל -ונדחה 

 

 מה המקור לזה?. במקדשכיון שאין עונין אמן  -הטעם שברכת כהנים במקדש ברכה אחת  .6

 '. ותהלה ברכה כל על ומרומםצריך לומר 'ברוך שם' ' ברכה כל שעל.. ויברכו שם כבודך ]יאמרו ברוך שם ולא אמן[. המקור . ברכו קומו'

 

 ביום הכיפורים לאחר עבודת קודש הקודשים? גדול כהןכיצד סדר הקריאות והברכות של  -משנה  .7

 נעמד ממקומו ומקבל ממנו.  גדול כהןוה, לסגן נותנהש, הכנסת לראש ונותנה תורה ספר נוטל הכנסת חזן .א

 , כיון שכאן הכל משום כבודו של כה"ג להראות שיש שררה תחתיו.הרב במקום לתלמיד כבוד חולקיןואין ללמוד מכך ש

 .פה על קוראמדבר בשב ובעשור, כאן כתוב לפניכם שקריתי ממה יתר ואומר, בחיקו ומניחה התורה את וגולל, בעשור ואך מות אחרי קוראכה"ג  .ב

 .להיתפ, ירושלים, כהנים, ישראל, מקדש, וןוהע מחילת, הודיה, עבודה, תורה - ברכות 8 עליה ומברך .ג

 

 ?בלבד דוד בית למלכי אלא בעזרה בהכיצד המלך ישב עד שהביאו לו הס"ת, הרי אין ישי .8

  .[הבית ]ולראב"י קורין בהר ,. כפי שביאר רב חסדא לגבי שיטת ת"ק בברייתא שקורין בעזרהנשים בעזרתמדובר 
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