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9.4.2 

27a (אמר רב חמא)  28a (ושם רשעים ירקב) 
 

  לא:כו א דה"י :דִּגְלעָ  ְּבַיְעֵזיר ַחִיל ִּגּבֹוֵרי ָבֶהם ַוִּיָּמֵצא ִנְדָרׁשּו ָּדִויד ְלַמְלכּות ָהַאְרָּבִעים ִּבְׁשַנת ְלָאבֹות ְלֹתְלֹדָתיו ַלֶחְברֹוִני ָהֹראׁש ְיִרָּיה ַלֶחְברֹוִני )1

  כב:ט א הימים דברי :ֶּבֱאמּוָנָתם ָהֹרֶאה ּוְׁשמּוֵאל ָּדִויד ִיַּסד ֵהָּמה ִהְתַיְחָׂשם ְבַחְצֵריֶהם ֵהָּמה ָעָׂשר ּוְׁשֵנים ָמאַתִים ַּבִּסִּפים ְלֹׁשֲעִרים ַהְּברּוִרים ֻּכָּלם )2

  ד ,כד א"ידה :ְׁשמֹוָנה ֲאבֹוָתם ְלֵבית ִאיָתָמר ְוִלְבֵני ָעָׂשר ִׁשָּׁשה ָאבֹות ְלֵבית ָראִׁשים ֶאְלָעָזר ִלְבֵני ַוַּיְחְלקּום ִאיָתָמר ְּבֵני ִמן ַהְּגָבִרים ְלָראֵׁשי ַרִּבים ֶאְלָעָזר ְבֵני ַוִּיָּמְצאּו )3

 ְלֶאְלָעָזר ָאֻחז ֶאָחד ָאב ֵּבית ְוַלְלִוִּים ַלֹּכֲהִנים ָהָאבֹות ְוָראֵׁשי ֶאְבָיָתר ֶּבן ַוֲאִחיֶמֶל� ַהֹּכֵהן ְוָצדֹוק םְוַהָּׂשִרי ַהֶּמֶל� ִלְפֵני ַהֵּלִוי ִמן ַהּסֹוֵפר ְנַתְנֵאל ֶבן ְׁשַמְעָיה  ִַּיְכְּתֵבם )4
  ו ,כד א הימים דברי: ְלִאיָתָמר ָאֻחז ְוָאֻחז

  ח ,טו בראשית :ִאיָרֶׁשָּנה ִּכי ֵאַדע ַּבָּמה ה' ֲאֹדָני ַוֹּיאַמר )5

  ט ,טו בראשית :ְוגֹוָזל ְוֹתר ְמֻׁשָּלׁש ְוַאִיל ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת ֶעְגָלה ִלי ְקָחה ֵאָליו ַוֹּיאֶמר )6

  יז:לא שמות: ַוִּיָּנַפׁש ָׁשַבת יַהְּׁשִביעִ  ּוַבּיֹום ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָּׁשַמִים ֶאת ה' ָעָׂשה ָיִמים ֵׁשֶׁשת ִּכי ְלֹעָלם ִהוא אֹות ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוֵבין ֵּביִני )7

  לה ,י נחמיה :ַּבּתֹוָרה ַּכָּכתּוב ֱא�ֵהינּו ה' ִמְזַּבח ַעל ְלַבֵער ְבָׁשָנה ָׁשָנה ְמזָֻּמִנים ְלִעִּתים ֲאֹבֵתינּו ְלֵבית ֱא�ֵהינּו ְלֵבית ְלָהִביא ְוָהָעם ַהְלִוִּים ַהֹּכֲהִנים ָהֵעִצים ֻקְרַּבן ַעל ִהַּפְלנּו ְוַהּגֹוָרלֹות )8

  ז ,י משלי :ִיְרָקב ְרָׁשִעים ְוֵׁשם ִלְבָרָכה ַצִּדיק ֵזֶכר )9

 

I. History of מעמדות 

a. משה :רב established 4 (אלעזר) + שמואל ;(איתמר) 4 doubled them and דוד added 8 more (v1) 

1. Challenge:  דוד ושמואל added 16 together (v2) 

2. Answer:  ודד  added based on “foundation” of שמואל 

b. Alternate משה :ברייתא estab. 16 (8+8); when רבני אלעז מהלד ושדו ,בני איתמר<   added 8 more to אלעזר (vv. 3-4) 

שניית ב .1 : only 4 משמרות made עליה, they were given all 24 משמרות (6 each); other משמרות fined 

II. Reason for reading מעשה בראשית during מעמדות – per vv.5-6, ותמעמד  (in place of קרבנות) maintain creation 

i. as per vv. 5-6, מעמדות (in place of קרבנות they also read תורת הקרבנות) maintain creation 

III. Fasts: 

a.  איום : no fast (due to נוצרים, [ ר' יוחנן[ ; 3rd day of creation of Man[ נ"רשב ], loss of נשמה יתירה (v7) [ ל"ר ]) 

b.  ביום : for sailors 

c.  גיום : for desert travelers 

d.  דיום : to protect children from diphtheria 

e.  היום : for pregnant (against miscarriages) and nursing women 

f. ש"ע : no fast –  תשבכבוד  ( ו"ק  no fast on שבת) 

IV. Breakdown of 5-verse reading 

a. פוסק  :שמואל (read 2.5 and 2.5) – since it’s impossible, we break a verse up 

1. Disapproves: of overlap, will mislead people who leave early or come late 

b. (345 ;123) דולג :רב – since it’s impossible to avoid overlap, we overlap 

c.  Correct reading: of משנה – in morning, read all verses from ס"ת and at מנחה, all read by heart (::ק"ש) 

V. Explanation of  בני גונבי עלי and בני קוצעי קציעות (see p. 19)  

a. Story:  Heroes who snuck ביכורים and עצים past guards (in time of Antiochian decrees) by claiming 

they were pressing figs and using ladders to reach dove-cotes; then uncovered figs to decorate and 

bring ביכורים and undid ladders to bring wood to לשכת העצים – regarding them, apply first half of v. 8 

(2nd half applies to those who made decrees) 


