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9.4.1 

 26a (תחילת הפרק)  27a (שירה בכלי) 

 

  ב פסוק כח במדבר :ְּבמֹוֲעדוֹ  ִלי ְלַהְקִריב ִּתְׁשְמרּו ִניֹחִחי ֵריחַ  ְלִאַּׁשי ַלְחִמי ָקְרָּבִני ֶאת ֲאֵלֶהם ְרּתָ ְוָאמַ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ַצו )1

 לא-ל פסוק לא משלי :ַמֲעֶׂשיהָ  ַבְּׁשָעִרים ִויַהְללּוהָ  ָיֶדיהָ  ִמְּפִרי ָלּה ְּתנּו :ִתְתַהָּלל ִהיא ה' ִיְרַאת ִאָּׁשה ַהֹּיִפי ְוֶהֶבל ַהֵחן ֶׁשֶקר )2
  יא פסוק ג השירים שיר: ִלּבוֹ  ִׂשְמַחת ּוְביֹום ֲחֻתָּנתוֹ  ְּביֹום ִאּמוֹ  ּלוֹ  ֶׁשִעְּטָרה ָּבֲעָטָרה ְׁש�ֹמה ַּבֶּמֶל� ִצּיֹון ְּבנֹות ּוְרֶאיָנה ְצֶאיָנה )3

  ו במדבר...ְתָבֲרכּו ֹּכה ֵלאֹמר ָּבָניו ְוֶאל ַאֲהֹרן ֶאל ַּדֵּבר) גכ:(ֵּלאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוְיַדֵּבר) כב( ...ַהָּנִזיר ּתֹוַרת ֹזאת) כא(  )4

 

I.  אמשנה : 3 times at which there is 4 נשיאת כפיים times in the day: 

a. תעניות (when there is נעילה): dispute מ/ר' יוסי/ר' יהודה"ר  if there is פיםנשיאת כ  at מנחה and/or נעילה 

1. Opinions: ר"מ – both (since no drinking); ר' יוסי (not at מנחה), ר' יהודה (neither) 

a. Reasoning: since every other day, there is drinking at that time, גזירה (ר' יוסי – not נעילה) 

b. Background: no נשיאת כפים if drunk –per juxtaposition in v4 

b. מעמדות: when ישראלים enter cities per rotation to fast and pray and “participate” in קרבן תמיד (see ב:ד ) 

c. כ"יוה  

II.  במשנה : reason for מעמדות – v1 

a.  תמידקרבן : belongs to everyone, they must all participate 

b. לויים וישראלים הנים,כ : come to ם-י  per (משמרות 24) משמר; some of םישראלי  come to their cities and read ב"מע  

III.  גמשנה : they would fast M-Th (not F, due to כבוד שבת, not S so as not to go from ענגתענית) 

a. Large reading (5 verses or more): 2 readers; small reading: (3 vv.) 1 reader 

b. They would read: from ס"ת in morning and בע"פ in the afternoon 

c. No מעמד: on afternoon of ע"ש due to כבוד שבת 

IV.  דמשנה : exceptions to מעמד 

a. הלל: Any day there is הלל – no מעמד at שחרית 

b. מוסף: Any day there is קרבן מוסף – no מעמד at מנחה 

c. עצים: Any day there is קרבן עצים – no מעמד at נעילה 

V.  המשנה : 9 dates of קרבן עצים, as per the family’s voluntary gifts at time of שיבת ציון 

באבטו  .1 : anyone who didn’t know which tribe they belonged to would give 

באבו ט .2 י גונבי עליבנ  :  and קוצעי קציעות (see p. 20, [V]) 

VI.  ומשנה : 5 tragedies of יז בתמוז and 5 of ת"ב 

a.  בתמוזיז : tablets broken, תמיד suspended, city walls breached, אפוסטומוס burnt a ת"ס ; idol erected in היכל 

1. And: an idol was erected in the היכל 

b. 'באב ט : decree of the 40 years; destruction of both מקדשים, destruction of ביתר and razing of ם-י  

1. From beginning of אב: minimize happiness 

VII.  זמשנה : week of ת"ב 

a. Laundry and haircuts: forbidden (except for 'יום ה) 

b.  ב"תערב : no meal of 2 cooked items, no meat nor wine 

ג"רשב .1 : behave differently 

יהודה ר' .2 : turn over beds (::אבלות) – םחכמי  disagree 

VIII.  חמשנה : greatest rejoicing was יוה"כ and טו באב 

a. Description: Girls dancing to entice grooms (as per vv. 2) 

 טבילה All borrowed clothes require :טהרה .1

2. Homily: allusion to “wedding” of ה"י והקב"בנ  in v3 


