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  . כז�ד תענית

  ?הא� דברי� דלהל	 מעכבי	 את הקרב	

  

  שיהיו כלי שיר על הקרב	 כהני� לוי� וישראלי� שיעשו מעמד  

   עיקר שירה בפה�אי� מעכב   מעכב  לשמואל

מעכב  א"שמעו	 ב' לר
1

   עיקר שירה בכלי�מעכב   

  

  ?כמה משמרות כהני� עמדו לישראל בזמני� דלהל	

  

ת דודמתקנ  מתקנת שמואל  מתקנת משה  
2

  

 לרב חמא בר גוריא
  'ולברייתא א

  משמרות ' ח
 מאיתמר' מאלעזר ד' ד

  ז משמרות "ט
 מאיתמר' מאלעזר ח' ח

  ד משמרות "כ
 מאיתמר' ז מאלעזר ח"ט

  ז משמרות "ט  לברייתא השניה
 מאיתמר' מאלעזר ח' ח

  ד משמרות "כ
מאיתמר' ז מאלעזר ח"ט
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  :תענית ד� כז

  ?פסוקי�' הרי אסור לפחות מג,  לשני אנשי�פסוקי�' כיצד קורא פרשה של ה

  

  ?ומדוע אינו סובר כהשני  ?מה יעשה  

  פסוקי� '  קורא לראשו� ג�דולג   לרב
פסוקי�' ולשני דולג פסוק לאחור וקורא ג
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   דפסוקא דלא פסק משה �ולא יפסוק 
  אנ� לא פסקינ�

  פסוקי� וחצי '  קורא לראשו� ב�פוסק  לשמואל
וכ� קורא לשני
5

  
   משו� גזירת היוצאי��ידלג ולא 

 פסוקי�'  שיחשבו שקרא רק ב והנכנסי�
  

                                                           

מ יש נוסחאות שכ� גורסי� "מ, אלא רק כהני� ולוי�, "ישראלי�"א "וא� שלא נזכר בברייתא דרשב 1
  .לזה וכ� הוא בגירסת רבינו חננאל

 .כ� תיק� דוד בשנת הארבעי� למלכותו כמפורש בדברי הימי� 2

וכ
 נתק
 את הגירסא כפי שהיא בדקדוקי , ונבארה' ונביא את לשו
 הגמ(פסוקי� ו משני כ� דורשת ברייתא ז 3
ה "ד( שנאמר ,וכשרבו בני אלעזר על בני איתמר חלקו� והעמידו� על עשרי� וארבע): י"סופרי� ובשאר כת

 ַוַ&ְחְלק#� ִלְבֵני ֶאְלָעָזר ָראִ�י� ְלֵבית ,ָמרַוִ&ָ%ְצא# ְבֵני ֶאְלָעָזר ַרִ�י� ְלָראֵ�י ַהְ�ָבִרי� ִמ� ְ�ֵני ִאיָת) "ד:כד' א
ז ) "ו:ש�( ואומר ".0ב*ת ִ�ָ/ה ָעָ-ר ְוִלְבֵני ִאיָתָמר ְלֵבית ֲאב*ָת� ְ�מ*ָנה ז ְלֶאְלָעָזר ְו0ח1 �ית 0ב ֶאָחד 0ח1ֵ

ז ְלִאיָתָמר וכי תימא כי היכי דנפישי בני אלעזר הכא ).  למה צרי2 שני פסוקי�,כלומר( מאי ואומר ".0ח1
הפסוק הראשו
 הייתי חושב רק את דא� היה : פ"וה. ל"כצ( ,הוו  ארבעה"מעיקראו" 3נמי דנפישי בני איתמר 

ובאופ
 שבני אלעזר היו ,  אלא שבני אלעזר נתרבו יותר� שכמו שמצאנו שנתרבו בני אלעזר כ� נתרבו בני איתמר 
תא  ,)וכדי להוציא מזה בא הפסוק השני. לו בני איתמר היו ארבעה ונעשו שמונהואי, ארבעה ונעשו שש עשרה

בבני אלעזר על כל בית אב שהיה לה� נוס� עוד ', פי (".לאיתמרבית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז "שמע 
ל מה " ר,"ואחז אחז לאיתמר "� ואילו בבני איתמר . והיינו שהיו מתחילה שמונה ונוספו עוד שמונה, אחוז אחד

ומזה למדנו שבי
 בני אלעזר ובי
 בני .  כלו�פוולא הוסילה� נשאר אחוז  כ
 � ומתמיד שהיה אחוז לאיתמר מאז 
  ).שהיומו ז ואילו בני איתמר נשארו כ"ובני אלעזר רבו לט, איתמר היו מתחילה מתקנת משה שמונה

  .י אפשרמשו� דא,  שאניהכא, פסוקי�' ז לא ישאר בפרשה ג"י וא� שעי"פירש 4
שלמד שבזה .) ד� כב(שפת אמת מגילה ' וע. פסוקי� וחצי יש חשיבות של שלשה פסוקי�' והיינו שבב 5

א במגילה ש� לא משמע "א ובריטב"אול� ברשב. פסוקי�' גופא נחלק עמו רב וסובר שאי� לזה חשיבות ג
  .השובי� כשלשע שני� וחצי פסוקי� ח"אבל לכו, אלא שנחלקו מה עדי� הא� לפסוק או לדלג, כ�


