
 

 

  

  

  

  משמרות ומעמדות

 1: לפי שנאמרלקמן)(המתענין מתפללין בעריהם שיתקבל ברצון קרבן אחיהם כדאלו הן מעמדות  :)משנה(המשך  (כ"ו א')

ָר  ֵני ִיׂשְ ִני ַלְחִמי""ַצו ֶאת ּבְ וכי היאך קרבנו של אדם קרב, והוא אינו עומד על גביו? התקינו  2.ֵאל... ֶאת ָקְרּבָ

. על כל משמר ומשמר היה (של כהנים ולויים, שבוע לכל משמר)ם וארבעה משמרות נביאים הראשונים עשרי

  . (לעמוד על קרבן אחיהם)בירושלים, של כהנים של לויים ושל ישראלים  'מעמד'

הגיע זמן המשמר לעלות, כהנים ולויים עולים לירושלים, וישראל שבאותו משמר מתכנסין  :)משנה(המשך 

  וקוראין במעשה בראשית. ל ברצון, ומתענים)(ומתפללים על קרבן אחיהם שיתקבלעריהן 

ולא היו מתענין ערב מיום שני ועד יום חמישי.  ,מד היו מתענין ארבעה ימים בשבועואנשי המע :)משנה(המשך 

  3.שבת מפני כבוד השבת. ולא באחד בשבת כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג ליגיעה ותענית וימותו

  אמר רב יהודה אמר שמואל: כהנים ולוים וישראלים מעכבין את הקרבן.  א') ז(כ"

  בן אלעזר: כהנים ולוים וכלי שיר מעכבין את הקרבן. רבי שמעון  תנא במתניתא

   .במאי קמיפלגי? מר סבר: עיקר שירה בפה, ומר סבר עיקר שירה בכלי

: אנשי משמר היו מתפללין על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון, ואנשי מעמד מתכנסין לבית תנו רבנן) ב'(כ"ז 

ובערב שבת לא היו מתענין מפני  ..בשלישי, ברביעי, ובחמישי. הכנסת, ויושבין ארבע תעניות: בשני בשבת,

  כבוד השבת, קל וחומר בשבת עצמה. 

   באחד בשבת מאי טעמא לא?

י שהוא שלישי . רבי שמואל בר נחמני אמר: מפנ)שעושים אותו יום טוב שלהם( אמר רבי יוחנן: מפני הנוצרים

. דאמר ריש לקיש: נשמה יתירה )שנוטלין אותה ממנו, והוי חלש( ריש לקיש אמר: מפני נשמה יתירה 4ליצירה.

ַפׁש "ניתנה בו באדם בערב שבת, במוצאי שבת נוטלין אותה ממנו, שנאמר  ּנָ ַבת ַוּיִ   כיון ששבת וי אבדה נפש.  ,"ׁשָ

  הראשוניםשיטות 

. בירושלים, של כהנים של לויים ושל ישראלים 'מעמד'על כל משמר ומשמר היה במשנה כתוב,  :מעמדאנשי  הםי מ

שהמעמד היה מורכב רק א ומאירי "ריטבודעת ם כהנים ולויים. ג , שבמעמד היוהמשנה לשוןכפשט  י"רש עתד

   6.ם"הרמבכתב כן ו 5מישראלים.

                                                
 במדבר כח,ב.   . 1
  י."רשם. ם. ומינו מעמדות להיות במקומקרבנשהתמיד בא מן השקלים של כל ישראל, ואי אפשר שיהו כל ישראל עומדין על גבי   . 2
  .ס"ור' דק, ן בירושלמי, וכמהדורות המשניותמבהרבה , וכן ודפוסים רבים י"זה איננו בכתקטע   . 3
ְ " ), פר' וישלח, לד,כהבראשיתיום שלישי הוי חלוש, כדכתיב (דאדם נברא ביום ששי, ובכל   . 4 ְהיֹוָתם ּכֲֹאִביםַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ י ּבִ  ."ִליׁשִ

  י."רש
  עבודתם, לויים לדוכנם, וישראל במעמדם.לג' כתות אלו בשעת הקרבן, כהנים  יהיו מצוייםשהמשנה וכוונת   . 5

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 "זכ| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

ואנשי אנשי המעמד, היו מתפללים על קרבן אחיהם שיתקבל ברצון. ש, נראה י"רשלפי  :ד ומשמרמעמאנשי תפקיד 

ין ֵאּלוּ "כתב,  ם"רמבוה 7בתעניות.סים לבית הכנסת ויושבים המשמר, היו מתכנ  )ישראלים אנשי מעמד( ּוַמה ֵהן עֹוׂשִ

ְת  ּמִ י וּ ׁשֶ ִליׁשִ ֶהן, ּוִבׁשְ ּלָ ת ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ִני ּבַ ׁשֵ ין ּבְ ֵנִסּיֹות? ִמְתַעּנִ י ּכְ ָבתֵּ ין ּבְ ַלִים ּבֵ ירּוׁשָ ין ּבִ ִצין, ּבֵ ת ַקּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ י. ֲאָבל ּבְ ִבְרִביִעי ּוַבֲחִמיׁשִ

ת ֵאיָנן  ּבָ ַ ׁשּ ת, ּוְבֶאָחד ּבַ ּבָ ַ בֹוד ַהׁשּ ֵני ּכְ ין, ִמּפְ ת ְלצֹום.לֹא ָהיּו ִמְתַעּנִ ּבָ ּלֹא ֵיְצאּו ֵמעֶֹנג ׁשַ ֵדי ׁשֶ ין, ּכְ שכולם ונראה  "ִמְתַעּנִ

  8מתענים.

פירוש יל חסרונם, ושלא ייפסל הקרבן בשב, ד"הראבבשם  המאיריכתב  :כהנים ולוים וישראלים מעכבין את הקרבן

  שממתינים להם עד שיהיו שם. ,'מעכבים'

ה "שאין כלי השיר מעכבין את הקרבן,  ,כשמואל ם"הרמבפסק  :שירה בפה או בכליעיקר  ּפֶ א ּבַ יָרה ֶאּלָ ְוֵאין אֹוְמִרין ׁשִ

ִהיא ֲעבֹוָדָתם  יָרה ׁשֶ ִ ר ַהׁשּ ִעּקַ ִלי; ׁשֶ לֹא ּכְ ה. -ּבְ ּפֶ    9"ּבַ

ָעה ֵמִאיָתָמר, ְוֵכן ָהיּו " ם"הרמבכתב : כהונהמשמרות  ָעה ֵמֶאְלָעָזר ְוַאְרּבָ ָמרֹות, ַאְרּבָ מֹוָנה ִמׁשְ ק ַהּכֲֹהִנים ִלׁשְ נּו ִחּלֵ ה ַרּבֵ מֹׁשֶ

ל ִמׁשְ  ָמר, ְוַעל ּכָ ִרים ִמׁשְ ָעה ְוֶעׂשְ ֶלְך ְלַאְרּבָ ָקם הּוא ְוָדִוד ַהּמֶ מּוֵאל ִחּלְ ִביא. ּוִביֵמי ׁשְ מּוֵאל ַהּנָ ָמר רֹאׁש ֶאָחד ָמר ּוִמׁשְ ַעד ׁשְ

פִ  ת ֵהן ִמְתַחּלְ ּבָ ַ ת ְליֹום ַהׁשּ ּבָ ַ ת; ּוִמּיֹום ַהׁשּ ּבָ ָכל ׁשַ ָמר ּבְ ַלִים ָלֲעבֹוָדה, ִמׁשְ ה, ְועֹוִלין ִלירּוׁשָ הּוא ְמֻמּנֶ ָמר יֹוֵצא ְוָהַאֵחר ׁשֶ ין, ִמׁשְ

ְמרּו, ְוחֹוְזִרין ֲחִליָלה. ּגָ ּיִ   10"ַאֲחָריו ִנְכָנס, ַעד ׁשֶ

ונו שיהיו הכהנים עובדים למשמרות, תעבוד משמרה ישצ ,והמצוה הל"ו היא, ם"הרמבכתב  :משמרותהחלוקה ל מקור

והעיקר הנראה מכל מה , השיגו, וכתב ן"והרמבוכו'. אלא ברגלים לבד  ,בכל שבוע ולא תהיה יד הכל מתעסקת יחד

  11ולא נכתבה בתורה. ,שהיא מצוה מקובלת ממשה מסיני ,שהזכירו במשמרות

  קריאת התורה של מעמדות 

קוו ביום הראשון: "בראשית", ו"יהי רקיע". בשני: "יהי רקיע", ו"יקוו המים". בשלישי: "י :)משנה(המשך  ')ו א(כ"

המים", ו"יהי מאורות". ברביעי: "יהי מאורות", ו"ישרצו המים". בחמישי: "ישרצו המים", ו"תוצא הארץ". בששי: 

  "תוצא הארץ", "ויכלו השמים".  

  : בראשית בשניים. יהי רקיע באחד. תנאביום הראשון בראשית ויהי רקיע.  (כ"ז ב')

                                                                                                                                                                         
ּבּור ֵהם ָקְרבָּ " :לשונוזה   . 6 נֹות ַהּצִ יו; ְוָקְרּבְ ּבָ ָאָדם ָקֵרב ְוהּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ַעל ּגַ ּלָ נֹו ׁשֶ ְהֶיה ָקְרּבָ ּיִ ר ׁשֶ ר ִאי ֶאְפׁשָ ָרֵאל, ְוִאי ֶאְפׁשָ ָכל ִיׂשְ ּלְ נֹות ׁשֶ

קְּ  ן. ְלִפיָכְך תִּ ַעת ָקְרּבָ ׁשְ ֲעָזָרה ּבִ ן עֹוְמִדין ּבָ ּלָ ָרֵאל ּכֻ ְהיּו ִיׂשְ ּיִ ָרֵאלנּו ְנִביִאים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ׂשְ ְבְררּו ִמּיִ ּיִ ל  ׁשֶ לּוֵחי ּכָ ִרים ְוִיְרֵאי ֵחְטא, ִיְהיּו ׁשְ ׁשֵ ּכְ

נֹות,  ְרּבָ ָרֵאל ַלֲעמֹד ַעל ַהּקָ י ַמֲעָמד'ִיׂשְ ְקָרִאין 'ַאְנׁשֵ ְמ  .ְוֵהן ַהּנִ ִמְנַין ִמׁשְ ָעה ַמֲעָמדֹות ּכְ ִרים ְוַאְרּבָ קּו אֹוָתם ֶעׂשְ ל ְוִחּלְ ה, ְוַעל ּכָ ה ּוְלִוּיָ ֻהּנָ רֹות ּכְ

ֲעָמד'. ְקָרא 'רֹאׁש ַהּמַ ם, ְוהּוא ַהּנִ ּלָ ה ַעל ּכֻ ת: ִמי  ַמֲעָמד ּוַמֲעָמד ֶאָחד ֵמֶהם ְמֻמּנֶ ּבָ אֹוָתּה ׁשַ ּלְ י ַמֲעָמד ׁשֶ ִצין ַאְנׁשֵ ת ִמְתַקּבְ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ּבְ

ַלִים אֹו ָקרֹוב ירּוׁשָ ָהָיה ֵמֶהן ּבִ ה - ָלּה  ׁשֶ ה ּוְלִוּיָ ֻהּנָ ַמר ּכְ ׁש ִעם ִמׁשְ ְקּדָ אֹותֹו ַמֲעָמד  ִנְכָנִסין ַלּמִ ּבְ ת; ְוָהְרחֹוִקים ׁשֶ ּבָ אֹוָתּה ׁשַ ּלְ יַע  - ׁשֶ ִהּגִ יָון ׁשֶ ּכֵ

ְמקֹוָמן. ּבִ ֶנֶסת ׁשֶ ִצין ְלֵבית ַהּכְ ֶהן, ָהיּו ִמְתַקּבְ ּלָ . )ה ומה ששנינו"ו א', ד"כ(א "ריטב. )ב-הל' כלי המקדש ו,א(ם "רמב :מקורות "ַמֲעָמד ׁשֶ

  . )ה כהנים לויים"ו ב', ד"כ(מאירי . )ה מעכבין"ז א', ד"כה קרבן מוסף; "ו א', ד"כה אנשי מעמד; "ו ב', ד"ט(י "רש
  ז ב', אות א. ", כבשולי הגמרא א"מתבאר מהגהת הגרוכך   . 7
  . )ג-הל' כלי המקדש ו,א(ם "רמב :מקורות  . 8
  . )גג,הל' כלי המקדש (ם "רמב :מקורות  . 9

  . )ד,גהל' כלי המקדש (ם "רמב :מקורות  . 10
    .)ות, והשגספר המצוות, מצות עשה לו( ן"ורמב ם"רמב :מקורות  . 11

  ת”בעזהשי
  |  תעניתמסכת: 

 "זכ| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

: ותניאחמישה פסוקי הויין,  !?םיבראשית בשני בשלמא יהי רקיע באחד, תלתא פסוקי הוו. אלא )ומקשה(

  הקורא בתורה אל יפחות משלושה פסוקים! 

   12רב אמר: דולג. )1(

   13ושמואל אמר: פוסק. )2(

  לא אמר פוסק?  אי טעמאורב דאמר דולג, מ )ומברר(

  קסבר כל פסוקא דלא פסקיה משה, אנן לא פסקינן ליה. 

חנינא הגדול, ולא התיר  ביצער גדול היה לי אצל ר 14:ושמואל אמר פוסק, ומי פסקינן?! והאמר רבי חנינא קרא

  לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן, הואיל ולהתלמד עשויין. 

  ושמואל התם טעמא מאי, משום דלא אפשר, הכא נמי לא אפשר.

  לא אמר דולג?  אי טעמאושמואל אמר פוסק, מ

   15.שום הנכנסין וגזירה משום היוצאיןגזירה מ

קורין אותה בשניים, והקטנה ביחיד. בשחרית במוסף ובמנחה  י הפרשיות)(מבין שתפרשה גדולה  :)משנה(המשך 

. ערב שבת במנחה לא היו נכנסין כקורין את שמע (=בעל פה)על פיהן  (מעשה בראשית)וקורין  (אנשי מעמד)נכנסין 

  שבת. מפני כבוד ה

איבעיא להו: היכי קאמר? בשחרית ובמוסף קורין אותה בספר, ובמנחה קורין אותה על פה כקורין את  (כ"ח א')

  רין אותה על פה כקורין את שמע? שמע. או דלמא הכי קתני: בשחרית קורין אותה בספר, ובמוסף ובמנחה קו

ובמנחה יחיד קורא  .וקורין כדרך שקורין כל השנה ,: בשחרית ובמוסף נכנסין לבית הכנסתדתניאע, תא שמ

כולן נכנסין וקורין אותה על  אותה על פה. אמר רבי יוסי: וכי יחיד יכול לקרות דברי תורה על פה בצבור? אלא

  . במנחה קורין בעל פה)רק (עכ"פ כולם מודים ש פה כקורין את שמע

  הראשוניםשיטות 

ִהיא ַמֲעָמָדן מִ " ם"הרמבכתב : מעמדאנשי התפילות מספר  ת ׁשֶ ּבָ ַ ֲחִרית, ּוְבָכל יֹום ָויֹום ִמׁשּ ִפּלֹות: ׁשַ ע תְּ ִלין ַאְרּבַ ּלְ ְתּפַ

ִאין ַהּכֹ  ֲחִרית ּוִמְנָחה, ְוִהיא ְיֵתָרה ָלֶהן. ְונֹוׂשְ ין ׁשַ ה ַאֶחֶרת ּבֵ ִפּלָ ה ּוִמְנָחה, ּוְנִעיָלה, ְועֹוד מֹוִסיִפין תְּ לׁשָ ֲעָמד ׁשְ ּמַ יֶהן ּבַ ּפֵ   ֲהִנים ּכַ

                                                
ומשום אין משיירין בפרשה  .שהוהרי של ,וק שסיים בו הראשון, והשנים עמושה פסוקים, והשני מתחיל בפסוהראשון קורא של  . 12

   י."שר .פחות משלשה פסוקים ליכא, משום דלא אפשר
   י."שר .ם הנותריםיהפסוק שקרא הכהן עם שנים, ראשון קורא שני פסוקים וחצי, ולוי משלים חצי אותו ימפסיק הפסוק לשני  . 13
  י."רש .מקרא, ויודעה בגירסא ובקי בטעמיהשהיה בעל   . 14
סיים בו הראשון, בני אדם הנכנסין שלא שמעו קריאת הראשון סבורין לומר שלא קרא הראשון אם שני דולג ומתחיל בפסוק ש  . 15

אלא שני פסוקים, ונפיק מיניה חורבא. וכשהראשון קורא שלושה פסוקים ואינו משייר אלא שניים, איכא גזרת יוצאין, דסברי האי 

  י."רש .שני דסגיא ליה בשני פסוקים
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ֲחִרית, ּוִבְתפִ  ַ ׁשּ ָכל יֹום: ּבַ ָעִמים ּבְ ִעיָלה.ּפְ ֵתָרה, ּוַבּנְ ה זֹו ַהּיְ ומה ששנינו  שאינם מתפללים תפילה יתירה, ד"הראבודעת  "ּלָ

  16.מוסף ל ישראלכלוקורין, היינו ביום שיש בו בשחרית ובמוסף נכנסים 

ה " ם"הרמבכתב  :רהתפילות קוראים בתובאלו  ִפּלָ ֲחִרית ּוַבתְּ ַ ׁשּ ָכל יֹום, ּבַ ֲעַמִים ּבְ ים ּפַ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשְ ְוקֹוְרִאין ּבְ

ַמע' קֹוְרִאין ֶאת 'ׁשְ ה, ּכְ א ַעל ּפֶ ֶפר ֶאּלָ סֵּ ְנָחה לֹא ָהיּו קֹוְרִאין ּבַ ּמִ ּמֹוִסיִפין. ֲאָבל ּבַ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ ת ִמְנָחה ַהׁשּ ִצין ִלְתִפּלַ . ְולֹא ָהיּו ִמְתַקּבְ

ת. ּבָ ַ ֵהן ְטרּוִדין ַלׁשּ ֵני ׁשֶ ת, ִמּפְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ לא שכתב תפילת מוסף,  ביום שיש בו שהתפילה השניה היא לשיטתו ד"הראבו "ּבְ

  17קוראים בה שלושה אלא ארבעה, והרביעי קורא בעניינו של יום.

, שרק אם הוסיף על מה הגאוניםבשם  ד אבודרהם"רכתב  :מן המנייןה ם עולמה שקרא ראשון, האבתורה הקורא 

מבואר  א"הרשבומדברי  18שקרא ראשון, שלושה פסוקים במקום שאפשר, ושניים במקום שאי אפשר, עולה מן המניין.

פסק  ע"השוו 19.טובא איכא למיגזרלא עבדינן הכי, דשגם אם חזר וקרא מה שקרא ראשון עולה מן המניין, אלא דהכא 

    20.21כאבודרהם

  ערוךחן שול

  )ח, הלכות קריאת ספר תורה, סימן קלז"או(

ּתֹוָרה ִראׁשֹון, וְ   ו.  ָראַהּקֹוֵרא ּבַ ּקָ ֶ ִני ַמה ׁשּ ֵ ַנִים ָהִראׁשֹון, ִאם  ָקָרא ַהׁשּ סּוִקים, אֹו ֲאִפּלּו ׁשְ ָרא ָהִראׁשֹון ג' ּפְ ּקָ ֶ הֹוִסיף ַעל ַמה ׁשּ

ֵרי ֶהָחג,  ְנָין, חּוץ ִמּפָ ְנָין; ְוִאם ָלאו, ֵאינֹו עֹוֶלה ֵמַהּמִ ִני עֹוֶלה ִמן ַהּמִ ר, אֹותֹו ׁשֵ לֹא ֶאְפׁשָ ָמקֹום ּדְ ר.ּבְ לֹא ֶאְפׁשָ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  

                                                
  . )דו, הל' כלי המקדש( ד"וראב ם"רמב :מקורות  . 16
  . )דו, הל' כלי המקדש( ד"וראב ם"רמב :מקורות  . 17
ואי סלקא דעתך דשני קורא מה שקרא ראשון בלא תוספת  ,ביום הראשון בראשית ויהי רקיע וכו' :משנתנו ששנינומ וראייתו,  . 18

אלא  !יםיוהוי ליה כשנ ,ואח"כ קראה שני ,אמאי פליגי רב ושמואל אמתניתין לוקמה דקרא ראשון בפרשת בראשית ,יןיועולה למנ

    .לה) דהתם לא אפשר-יז,מה שאין כן בפרי החג (במדבר כט .הואיל ואפשר ,מוסיף כ", אאןילאו שמע מינה דאין עולה למני
 ,דדלמא איכא מאן דידע בסדרו של יום דאין קורין אלא שתי פרשיות אלו ,איכא משום היוצאין ,לו קרא הראשון כולה פרשהידא  . 19

ומשום הנכנסין נמי איכא  .או שלא יהיו אלא שני קוראין, יםיאחד וזה שנ )פסוק( זה ,םייקראוה שני 'ויהי רקיע'וסבר דפרשת 

דהא  ,קרי בתריה אלא חד, מימר אמר דלא קרו אלא תרי ובתרי סגידכיון דחזי דהאי מתחיל בתחלת בראשית ולא  ,למגזר טפי

  .ית ליכא מידי דקרי שלישי בר מהנילמעלה מבראש
  . )י"ג רש"ה ה"ב א', ד"חי' מגילה כ(א "רשב. )י"ד בב"הו(אבודרהם  :קורותמ ח קלז,ו."או  . 20
  ב א'. ", כמגילהעל  "נתיבי הלכה"בהרחבה רבה ב ,בעזרת ה', אם דולג או פוסק, יתבארהדיון   . 21
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