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 חגי דביר  /סיפורן של משמרות הכהונה בגליל 

 

. שנה במחקר  100פרופ' זאב ספרי אחד הסיפורים המרתקים בתולדות העם היהודי מאז 

 ביוונית  1אפשר להתחיל את הסיפור בקטע מסוף המאה ה

אני לא בן בלי שם הנני כי אם צאצא משפחת כהנים עתיקה ....אולם משפחתי איננה ממוצא 

בסוף חייו כותב את חיי יוסף וכך הוא בוחר כמה עשרות  יוספוס פלביוס...כוהנים פשוטים 

 ) ציטוט ( משרות הכהנים . 24שנים להציג את עצמו והוא בוחר לדבר על 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הבקיסריבית הכנסת העתיק 

 

 ) צילום יואל שדה ( 

 

 

 



מוצא כמה שברי שיש כנראה מסורג לפני הבימה בבית הכנסת ויש עליהן אותיות  אבי יונה

 בעברית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כולל שם מקום  . משמרות 24ת עם ואת שלושת השברים ומרכיב פאזל וכותב לוקחואבי יונה 

 אם.  ?  כך יפה ומלאה לזיה ומאיפה אבי יונה משחזר כתובת כוכמו ארבל ויודפת וכפר ע

. רובן בגליל התחתון וחלקן בגליל העליון  מפת הגליל ונשים את המשמרותניקח את 

 מה פתאום ממתי הן כאן ומאיפה אבי יונה לוקח את הדבר הזה... ???ונשאלת השאלה 
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   מה תפקיד הכהנים בעם ישראל  ?

ָך  י .....  דברים פרק לג'בספר התורה  תְׁ תֹורָּ ַיֲעֹקב, וְׁ ֶטיָך לְׁ פָּ ֵאל; יֹורּו ִמשְׁ רָּ ִישְׁ לְׁ

ִליל ַעל כָּ ַאֶפָך, וְׁ ה בְׁ טֹורָּ ֶחָך-יִָּשימּו קְׁ בְׁ התפקיד העיקרי של הכהן היה נראה כי  .ִמזְׁ

פעם  . ללמד תורה לעם ישראל וגם תפקיד של מילואים בבית המקדש וזה סיפור המשמרות

זכה לסגור את העסקאות  הואראשונה מוצאים את זה אצל דוד המלך בדברי הימים 

והוא יצר את  בכוח האדם יות והמימון הנדרש להקמת בית המקדש והוא טיפל הכלכל

  דברי הימים א פרק כדהמשפחות בגורל 

 

 

 

יָּה ֶבן ו ַמעְׁ ֵבם שְׁ תְׁ ֵאל ַהּסֹוֵפר ִמן-ַוִיכְׁ ַתנְׁ דֹוק ַהֹכֵהן -נְׁ צָּ ִרים וְׁ ַהשָּ ֵני ַהֶמֶלְך וְׁ ַהֵלִוי, ִלפְׁ
ִוִים-ַוֲאִחיֶמֶלְך ֶבן ַללְׁ בֹות, ַלֹכֲהִנים וְׁ אָּ אֵשי הָּ רָּ ר, וְׁ יָּתָּ ר, -ֵבית--ֶאבְׁ זָּ עָּ ֶאלְׁ ֻחז לְׁ ד, אָּ ב ֶאחָּ אָּ

ר. מָּ ִאיתָּ ֻחז, לְׁ ֻחז אָּ אָּ  }פ{  וְׁ
ִראשֹון, ִליהֹויִָּריב, ז ל הָּ יָּה, ַהֵשִני.  }ס{  ַוֵיֵצא ַהּגֹורָּ ִרם, ח  }ס{  ִליַדעְׁ חָּ  }ר{  לְׁ

ִליִשי, ִבִעי.  }ס{  ַהשְׁ רְׁ ֹעִרים, הָּ ִכיָּה, ט  }ס{  ִלשְׁ ַמלְׁ  }ר{  לְׁ
ִמיִָּמן, ַהִשִשי.  }ס{  ַהֲחִמיִשי, ַהּקֹוץ, י  }ס{  לְׁ  }ר{  לְׁ

ִבִעי, ִמיִני.  {}ס  ַהשְׁ ֵישּוַע, יא  }ס{  ַלֲאִביָּה, ַהשְׁ  }ר{  לְׁ
ִשִעי, ֲעִשִרי.  }ס{  ַהתְׁ יָּהּו, הָּ ַכנְׁ יִָּשיב, יב  }ס{  ִלשְׁ ֶאלְׁ  }ר{  לְׁ

ר, שָּ ֵתי עָּ ר.  }ס{  ַעשְׁ שָּ ֵנים עָּ יִָּקים, שְׁ ה, יג  }ס{  לְׁ ֻחפָּ  }ר{  לְׁ
ר, שָּ ה עָּ ֹלשָּ ה עָּ   }ס{  שְׁ עָּ בָּ ב, ַארְׁ אָּ ֶיֶשבְׁ ר.לְׁ ה, יד  }ס{  שָּ ּגָּ ִבלְׁ  }ר{  לְׁ
ר, שָּ ה עָּ ר.  }ס{  ֲחִמשָּ שָּ ה עָּ ִאֵמר, ִששָּ ה טו  }ס{  לְׁ עָּ ֵחִזיר, ִשבְׁ  }ר{  לְׁ

ר, שָּ ר.  }ס{  עָּ שָּ ה עָּ מֹונָּ ַהִפֵצץ, שְׁ ה טז  }ס{  לְׁ עָּ יָּה, ִתשְׁ ַתחְׁ  }ר{  ִלפְׁ
ר, שָּ ִרים.  }ס{  עָּ ֶעשְׁ ֵקאל, הָּ ִכין, יז  }ס{  ִליֶחזְׁ יָּ ד לְׁ  }ר{  ֶאחָּ

ִרים, ֶעשְׁ ִרים.  }ס{  וְׁ ֶעשְׁ ַנִים וְׁ גָּמּול, שְׁ ה יח  }ס{  לְׁ ֹלשָּ יָּהּו, שְׁ לָּ  }ר{  ִלדְׁ
ִרים, ֶעשְׁ ִרים.  }ס{  וְׁ ֶעשְׁ ה וְׁ עָּ בָּ יָּהּו, ַארְׁ ַמַעזְׁ  }פ{  לְׁ

ֵבית יט בֹוא לְׁ ם, לָּ תָּ ם ַלֲעֹבדָּ תָּ ֻקדָּ ַיד, ַאֲהֹרן ֲאִביהֶ -ֵאֶלה פְׁ ם, בְׁ טָּ פָּ ִמשְׁ ה כְׁ הוָּ ַכֲאֶשר   ם:יְׁ
ֵאל. רָּ ה ֱאֹלֵהי ִישְׁ הוָּ הּו, יְׁ  }פ{  ִצּוָּ

הגליל , כרגע זה רק שמות של משמרות וזה אומר באזור ולכן אנחנו מכירים את זה היום 

המשמרות התחלפו במוצאי שבת כך בבית המקדש ו המשמרת תהיהשלא כול החיים 

כולל שבועות החגים וזה גם ומגיע לתורנות הרגילה ) כמשמרת כהונה ( ופעמיים בשנה אני 

? ומעבר לזה מה אני עושה כול השנה  ונדרשת העזרה .  גיוס כללי כי יש הרבה קורבנות

 ולכן זה לימוד התורה של עם ישראל .

משה תיקן להם לישראל שמונה משמרות ארבעה מאלעזר ג  –תענית כז'  יבבלתלמוד 
וד' מאיתמר בא שמואל והעמידן על שש עשרה בא דוד והעמידן על עשרים 

  וארבעה

 ...ביריחו 12  משמרות ?  36 יש האםוגם של ישראל  םהלווייפעילות המשמרות גם של 

חצי  וכאשר  הם היו יושבים שם. בבית שני לירושלים  מעין עורף לוגיסטיהייתה חלוקה 

משמר היה עולה מא"י וחצי משמרת היה עולה מיריחו וגם קבוצת לווים וחשובי הקהל ה

 .  כול העם חווה את חוויית המילואיםוכך בישראל היו עולים לבית המקדש , 

  70לחורבן הבית בשנת מגיעים 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%96_%D7%90#fn_%D7%92


 

 

 

 

 

 

 

 ) התמונה מתוך האינטרנט וייתכן וכפופה לזכויות יוצרים ( 

 

 מפסיקים לכאורה עם התפקיד  םוהכוהניבית המקדש נחרב 

תני ר'   : גמרא דף כד, א פרק ד הלכה ה - סדר מועד, מסכת תענית תלמוד ירושלמי
יוסי אומר יום שחרב הבית היה מוצאי שבת ומוצאי שמיטה ומשמרתו של יהויריב 

 בט' באב וכן בשני בזה

 ....תיעוד מי היה בעת המשמרת יש  

 

 קבעו לעצמם מסע ניצחון נושאים את הכלים כי הם אלא רומאים !! שער טיטוס זה לא יהודים 

 

 

 

 

 

 

 

חורבן גדול יותר מבחינת הוא מרד בר כוכבא ..  132 אין יציאה לגלות כי יש מרד ב

שנות גלות  2000, לא היו  היישוב היהודי מתחדש בגליל -התשתיות ואז קורה הדבר הבא 

הגלו  אימפריות כחלק משיטת שלטון ושליטה  אשור ועוד שייך לבית ראשוןסיפור הגלות  ! 

אי רוצה להשאיר את אנשים רומשלטון הבתקופת בית שני הכיוון הפוך ה .עמים שכבשו 

  נדודי הסנהדרין..ועכשיו ואת השקט. באדמה כי הוא רוצה את המיסים 

 

 

 

 

http://kodesh.snunit.k12.il/b/r/r2904_024a.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפות כנסיות ובתי כנסת בגליל בתקופה הביזנטית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (המפה נלקחה מהאינטרנט וייתכן ומוגנת בזכויות יוצרים )

 

 

וזה  ,  בתי כנסת רק בגליל 70חלק מההנהגה עוברים ומחדשים ויש מפת בתי הכנסת מעל 

והניקוד שנכתבים והפיוטים אשר נחתם בטבריה מכול בתי הכנסת התלמוד הירושלמי  40%

דיבר בשבחו של אהרן בן ו מב"םעליו אמר הרמקורו בגליל אשר ארם צבא כתר הטברייני ו

אשר והעיד על דיוקו של כתר התורה שהגיה בן אשר "...וספר שסמכנו עליו... ועליו היו הכול 

אשר ודקדק בו שנים הרבה והגיהו פעמים רבות... ועליו סמכתי -לפי שהגיהו בן -סומכין 

פרק ח'  בספר תורה שכתבתי כהלכתו..." )משנה תורה, ספר אהבה, הלכות ספר תורה,

 הלכה ד'(.

 



 

 

  שמרות הכהונה ?ממה עלה בגורלן של 

 

באב בו מקוננים על חורבן הבית ובקינות תשעה באב בגליל מאה  9 ל הולכים  ,  רמז ראשון

איכה ישבה חבצלת השרון ונעו ממשרותיהם כהנים בני אהרון והנה עדות ראשונה לתנועה  7

 של משמרות הכהנים מירון ציפורי מפשטה אולי פסוטה .. זה רמז ראשון 

הבתים  24בתים ואומרים זאת כול שנה וכול אחד מ  24בנויה  ' אלעזר הקלירקינתו של ר

 קינה על איבוד עשרים וארבעה משמרות הכהונה.נגמר בשם של מקום 

ֵני ַאֲהרֹּ  ֲהִנים בְׁ רֹוָתם כֹּ מְׁ ָנעּו ִמִמשְׁ ֵאי ָארֹון. וְׁ ָדַמם רֹון ִמִפי נֹושְׁ ת ַהָשרֹון. וְׁ לֶּ ָבה ֲחַבצֶּ ן. ֵאיָכה ָישְׁ

ַסר ַהבַ  ִנמְׁ ְמָסְרֵבי ָמרֹון:ִית כְׁ  בִּ

ָרִחים  ֲחטּו פְׁ ַעל ָדמֹו ִנשְׁ יֹום ַהִכפּוִרים. וְׁ ָנִביא בְׁ ֵהן וְׁ נֱֶּהַרג כֹּ ָפִרים. כְׁ ת סְׁ שֶּ ֻחמֶּ ה מְׁ כֶּ ָבכֹו ִתבְׁ

ִרים.  ִצפֳּ ָנדּו כְׁ ִפיִרים. וְׁ ים:ִכצְׁ ּפֹורִּ ֲהֵני צִּ  כֹּ

ֻקָשָטה. ַבֲעֹון  ָצּה ַכָלה מְׁ ָתה ֵמַארְׁ ָיּה ָגלְׁ דְׁ ָפָטה. ּוֵמעֶּ ָפִטים ֻהשְׁ ַבַעת שְׁ ַארְׁ ִמָטה. ּובְׁ רֹות ּושְׁ שְׁ ַמעְׁ

ָשָטה.  ְפָשָטה:ֻהפְׁ ְשֶמֶרת מִּ  מִּ

ָנע ַפל ִמִתלֹו. וְׁ ֻהשְׁ ֻהַתְך וְׁ ִתילֹו. הּוַרד וְׁ ַרע פְׁ ִנקְׁ ִעיל כְׁ ַהמְׁ לֹו. וְׁ ַרץ ָכתְׁ ִנפְׁ מּו כְׁ ֵכי ֵהיָכל ָדמְׁ ִתילֹו.  ַדרְׁ ִמשְׁ

הֵ  ָתה לֹו:כֹּ  ן ַעיְׁ

אּו ִמַמִים  מְׁ ֻהצְׁ ֲעבּו וְׁ ֻהרְׁ ם. וְׁ חֶּ ס ָלָרֵעב לֶּ ֹּא ָפרֹּ לּו ֲהל ִבטְׁ ם. כְׁ חֶּ לֹוֲחֵמי לֶּ ִעיִבים בְׁ ִבים ַמלְׁ ָהיּו אֹויְׁ

ם.  חֶּ ֵתי ַהלֶּ לּו שְׁ ֻבטְׁ ם. כְׁ חֶּ ֵבית ֶלֶחם:ּוִמלֶּ  מִּ

ר ַעל רֹּאשָ  מּורֹו ֵאפֶּ ָפת. ּותְׁ ף נֶּחְׁ סֶּ עּו ַוֵיֵצא ֲהַדר אֹום ַבכֶּ ָפשְׁ ָפת. כְׁ נֹוָרה ִנכְׁ בּו ּומְׁ ֵנרֹות ִנכְׁ ּה ֻחָפת. וְׁ

ם ּוַפת.  חֶּ לֶּ ְלְכָדה יֹוְדַפת:בְׁ  נִּ

ֻהקְׁ  ָרוּו. וְׁ עּו וְׁ ֹּא ָאבּו. ַלֲעָנה ָורֹוש ֻשבְׁ ַעָתה ֲענֹות ָאֵמן ל ָמע ֵהִשיבּו. וְׁ ִנשְׁ ה וְׁ ר ַנֲעשֶּ ַמן ֲאשֶּ ָרה זְׁ צּו ָזכְׁ

ֲעבּו.  ֻהלְׁ ֲהֵני ַעְיְלבּו:וְׁ  כֹּ

חֹוֵזי ֵאל. ֲעבּור כֵ  ָעה בְׁ תְׁ ִתעְׁ ִעיָגה וְׁ ִהלְׁ ה ֵאל". וְׁ ָרה ָלֱאִליל "זֶּ ָאמְׁ ָאה וְׁ א ָחטְׁ ִגיֵזי ֵחטְׁ ַמרְׁ ָאה בְׁ נְׁ ן ֻהקְׁ

עֹון ֵאל.  יֵאל:ֵאל. ַוֵיֵצא ִממְׁ  ְכַפר ֻעזִּ

ֵבל.  ַכרְׁ ֵאין ִמתְׁ ָאֵבל. וְׁ ָליו כְׁ ַנֲעָלה ַרב ַהחֹוֵבל. ַוֲעַנן ֲאַבק ַרגְׁ ֱחִניָפה ֵתֵבל. וְׁ ָאָתּה הֶּ ֲהֵני ַאְרֵבל:ֻטמְׁ  ְבכֹּ

ָלָיה ֻחיַ  בּול. ִכי כְׁ ֵבית זְׁ ל ָידֹו ָפַרשֹּ ָצר בְׁ בֶּ כֶּ ִנבּול. ַוֵיֵצא בְׁ ִחבּול וְׁ אֹו ֵהִשית לְׁ דֹור ַהַמבּול. ִכסְׁ ִתי כְׁ בְׁ

ֵהן ָכבּול:ָכבּול.   כֹּ

ָדה ִמִקָנּה.  ָנדְׁ גֹוי ָנָבל אֹוָתם ִקָנא. וְׁ ֵאל ַקָנא. כְׁ ִעיסּו לְׁ נּו ִקיָנה. ִכי ִהכְׁ ְשֶמֶרת ֶאְלָקָנה:ָכל ַעָמּה קֹונְׁ  מִּ

ֹּא ַלָמרֹום  ַפת. ל ִנלְׁ נֱֶּהַרס וְׁ ָפת. וְׁ ִחּזּוק מּוָסר ֻהרְׁ ש ִחַפת. ּובְׁ רֶּ ף ַעל חֶּ סֶּ כֶּ ֵהן ְצָפת:ַעִין ָצַפת. וְׁ  כֹּ

ָנָעה  עֹון. וְׁ ִגבְׁ ִשָגעֹון. ּוָפַקד ָעַלי ֲעֹון נֹוב וְׁ ִעָּורֹון ּובְׁ ִהַכִני בְׁ עֹון. וְׁ ֵאיִתי טְׁ ִמיַע ִנלְׁ ִמָמעֹון. ִמָמרֹום ִהשְׁ

ת ֵבי רֶּ מֶּ ֵהן ְמעֹון:ת ִמשְׁ  כֹּ

אָ  ָנשְׁ ֻעָגב. וְׁ ִמִנים וְׁ ֵצף בְׁ ַצפְׁ ִתי ִמלְׁ דֹוַממְׁ ִלי ָאב. וְׁ ִתי ֲאנּוָנה ִמבְׁ הּוַשבְׁ ַאב. כְׁ ִנכְׁ ל ָעֹון וְׁ ַקד עֹּ ה ָעַלי ִנשְׁ

ְשֶמֶרת ֶיֶשְבָאב:ִקיָנה   מִּ

ַכר ִלי ֲעֵקַדת מֹוִרָיה. ּומֵ  ֹּא ִנזְׁ ל ָיה ִסָלה ַאִביַרי מֹוֵרי הֹוָרָיה. וְׁ רְׁ עֶּ ָגה ֵערֹום וְׁ ָיה. ֻהצְׁ רְׁ ד ּומֶּ רֶּ ב מֶּ רֹּ

ְשֶמֶרת ַמַעְרָיה:  מִּ



ַתֲעִנית.  ֵביִתי צֹומֹות וְׁ ִהרְׁ ב ַוֲחִנית. וְׁ רֶּ ֵהִריקּו ָעַלי חֶּ ֱאִריכּו ַמֲעִנית. וְׁ הֶּ ִשים וְׁ שּו חֹורְׁ ַעל ַגִבי ָחרְׁ

ָוִנית: ָאה יְׁ ִנית ָיצְׁ  ּוִמצּוַרת ָתכְׁ

ֵאין ָיד שֹו ָשה וְׁ ֻמָלח ֵפרְׁ ן מְׁ מֶּ ֵאין שֶּ ַלח. וְׁ ִרית מֶּ ָתה בְׁ בְׁ ֻהשְׁ ָשלֹוַח. וְׁ ֵכם וְׁ ַהשְׁ ֱאִמיָנה בְׁ ֹּא הֶּ ֵלַח. ִכי ל

ָלח: רֹּאש ַממְׁ  בְׁ

יָה  ָרת ִקיִנים ָעלֶּ ִזמְׁ מּור ָעִּזי וְׁ סֹוד ָבּה ֻהֲעָרת. ּותְׁ ָערּו ָערּו ַעד ַהיְׁ ָי ִכי ִפיהּו ָמַרת. וְׁ ַצִדיק הּוא יְׁ

קַ  ָרת נֱֶּחַרת. ּובְׁ ץ ִנזְׁ רֶּ ֵוי אֶּ ְשֶמֶרת ָנְצַרת:צְׁ  מִּ

ֵריַח לֹּא ָעַרב  ָכָבה ֵנר ַהדֹוֵלק ַבַמֲעָרב. וְׁ ַיַער ַבֲעָרב. וְׁ ִתי בְׁ קֹוַננְׁ קֹוִלי לֹּא ָעַרב. וְׁ צּוִרי וְׁ ָקָראִתי לְׁ

ָלה ֲעָרב:  ֵמַאכְׁ

ָהִלי כַ  ַתֲאִנָיה ַוֲאִנָיה. ּוקְׁ ִנָיה. בְׁ ִתי ָכאֳּ ַערְׁ ֵאה ִכי ֻהסְׁ ָיה:רְׁ ַדל נּונְׁ ָנָעה ֵמֲחנּוָיה ִמגְׁ נּוָיה. וְׁ ַבח מְׁ ֹּאן ַלטֶּ  צ

ֵתר סְׁ ָיה. ּוֵמהֶּ בּובְׁ ִערְׁ ַשָמה וְׁ הּוַשִתי לְׁ בּוָיה. וְׁ ָפה ַדת ָמרֹום שְׁ רְׁ ִנשְׁ ָיה. וְׁ עּו ִכי ָיָצאִתי ַבִשבְׁ ֲחבּוָיה  ָשמְׁ

ָיה:ָנָדה   ֵבית חֹובִּ

ַצחֲ  ִתי בְׁ ַהמְׁ עּו ִכי ִנזְׁ ַית ָחָנה ָנָעה ָשמְׁ לֹּא ָנַתן ִלי ַרֲחִמים ַוֲחִניָנה. ּוִמִקרְׁ ִחָנה. וְׁ ִני תְׁ ָסַתם מֶּ ְכַפר ָנה. וְׁ

 יּוֲחָנה:

תֹון  ָלִמין ָנָעה ִגנְׁ ֵהִשיב ָאחֹור ָיִמין. ּוַבֲעֹון צְׁ ָעַרי שֹוֵמִמין. וְׁ ָשתּו שְׁ ִמין:ָתבֹּא ָרַעת ָשמּוִני ַהָדִמין. וְׁ  ַצלְׁ

ָךָתבֹּא תַ  ָחנְׁ ם ָתִריַח. ּוִמֻשלְׁ דֶּ קֶּ ֵריַח ִניחֹוֵחנּו כְׁ ִריַח. וְׁ מֹוֵתינּו ַתפְׁ א ַעצְׁ שֶּ ַכדֶּ ִריַח. וְׁ ִכי ַתזְׁ ָחשְׁ ִריַח וְׁ  מְׁ

 ַתֲאִריַח שּוֵלי ֲחַמת ָאִריַח:

) 17 שמואל קליין' פרופ) קליין בריית משמרות הכהונה על פי הרב פרופ' שמואל 

וחוקר  היסטוריון, רב היה ת"ש י"ד בניסן 1940, באפריל –  21תרמ"ז 1886, בנובמבר

והוא מוסיף  טוען כי הברייתא היא המקור לשיר של קליר והוא (  .גאוגרפיה של ארץ ישראלה

רבי פנחס מכפרא כמו את זיהוי המקום ויש עוד שורה של פייטנים הכותבים על הכהנים 

 אשר חתם את פרק זמן הפייטנות בגליל .  בגליל 8מאה 

 את השרטוט ערכה אישתו  ומכאן קצרה הדרך לכתובת של אבי יונה

מופיע בבית הכנסת במצפה נטופה משוחזר על  –דברי הימים קינה וברייתא והנה הסיפור 

 גוש בזלת בבית הכנסת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) התמונה נלקחה מהאינטרנט וייתכן וכפופה לזכויות יוצרים ( 
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C


 חוזרים למפה ומסתכלים על כמה דברים 

הייתי מצפה כי ין .. הזכירו את נדודי הסנהדרכן   האם חז"ל הזכירו את הדבר הזה ?

ירושלמי תלמוד ה. והאיזכור היחיד הוא ביספרו על משמרות הכהונה ולפחות על חלק .

דף כד, א פרק ד הלכה  ליהויריב גברא ,למשמרת יהויריב ומאוד מעניין ויש רק התייחסות 
אולי באשמתם נמסר הבית א"ר לוי יהויריב גברה מירון קרתה מסרביי    ה גמרא:

מעין מעין משפט פילולוגי ורבי ברכיה .. יה הריב עם בניו על שמרו וסרבו בו ?? לשונאים 

 חרב הבית  כי במשמרתו..  כתם על משפחת יהויריב

 גם ידע יה עצה עמוקה .. 

ו לאלגוריה על חטא העם היהודי תאת המדרש הגיאוגרפי על משמרות והופכים או לוקחים

י הם התנגדו לה אולי התנגדו לת המקדש ומכאן כן הייתה רשימה שאוביורבן שגרם לח

ואולי הביקורת של שני חכמים על  כוהניםהיה מתח בין החכמים לבין ה, למשמרות הכהנים 

  פוליטית  מתיחותהכוהנים שיש 

 'בת הכי חשובה בספטתווהכ באשקלון ובכיסופים 1927מבחינת ארכאולוגיה התגלו כולל ב 

ק"מ  15 במסגד של הכפר בית אל חאצ'ר בתימן חוקר גרמני וולטר מילר תמתגלי  1970

ו תומקומי לוקח או( , הוא בכלל עוסק בחקר התרבות החיימארית שהייתה שם )צנעה מ

... רואה את אחד מעמודי המסגד תקוע באדמה ובתחתית העמוד אותיות שם הוא גד וסלמ

משמעות  כתב עברי ישןוהכתב הוא אותן מפענח  יות עבריות וחבר שלותאוהוא מעתיק 

 הכתובת היא כי בזמן בית המקדש השני הייתה קהילה יהודית בתימן וחיו בה כהנים

וזו הכתובת הכי מפורטת שנמצאה עד היום    !!!משמרות  11וזה ממש המשמרות היכן הן 

  בצורה מסודרת ומה היא עשתה שם???

  



פיענוח הכתובת

 

ואותה אבן נלקחה בשימוש משני מהכפר  , יהודית ובית כנסת ההמסגד הייתה קהילבאזור 

תנעים.. בספרות הנוצרית של אבות הכנסייה יש קשר בין הכהנים היושבים בטבריה לבין 

 תממלכאת ויש  , ממלכת חמייר היהודית בתקופה הביזנטית בעת פריחת היישוב בגליל

רודף את אשר  יוסף דו נואסהמלך בראשות  מתגיירתקהילה בתימן והיא , וכך שלמה

עושה זאת בכך הוא המיט על הממלכה את סופה וכאשר הוא   ,חכמי טבריה בעצתהנוצרים 

והמלך הביזנטי עם המלך חבש יוצאים ומחסלים אותו  יש כתובות של אנשי חמייר המבקשים 

 להיקבר בבית שערים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וייתכן וכפופה לזכויות יוצרים() התמונה נלקחה מהאינטרנט 



 

  למה שימשו הכתובות ?

 טבריה כיסופים ועוד.. שרידי בתי הכנסת ביש בכמה מקומות כמו 

בית הכנסת בן עזרא  לגניזה הקהיריתהולכים –למה שימשו הכתובות ולמה בית הכנסת 

וזה נאמר בבית הכנסת בשבת והיא מונה את השנים בקהיר ושם נמצא הטקסט הזה  

ורבן הבית ובריאת העולם ומזכירה את המשמרות וכול שבוע נזכרים במשמרות מח

 היום שבת קודש לה' .. יש כמה הסברים לעניין כמו פוליטיקה ועוד.. ממש כמו שאומרים ...

 

 – צומת קדרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) תמונה נלקחה מהאינטרנט וייתכן וכפופה לזכויות יוצרים ( 

 

 כפר יוחנהאולי  משמר כ"א יכיןרים על קדרי כפר חנניה צומת קדניתן השם למקום למה  

דרבנן  ב' למימרא בבלי שבת ק"כליד רבי חלפתא בית מלאכה של קדר מכפר חנניה 
סברי גרם כבוי מותר ור' יוסי סבר גרם כבוי אסור והא איפכא שמעינן להו דתניא 
עושין מחיצה בכלים ריקנין ובמלאין שאין דרכן להשתבר ואלו מלאין שאין דרכן 
להשתבר כלי מתכות רבי יוסי אומר אף כלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה אין דרכן 

 בגליל בחנניה ושיחין  תעשיית קדרות משובחת... יש  להשתבר

 הוא שנה אותה של פסח המועד בחול. 1522 בשנת ישראל בארץ ביקר באסולה משה רבי

 כ יושבות חנניה בכפר כי שלו הזכרונות בספר כותב באסולה משה רבי. חנניה לכפר  מגיע

 יהודים ישבו עדיין יותר מאוחר שנים כמאתיים. כנסת בית ולהם כוהנים רובם, משפחות 60

  מצפון לצומת צפון מזרח ואלה כלים נפוצים מותג !.חנניה בכפר

ּתֹו ובסוף שכח דכתיב )בראשית  ה –בראשית רבה פ"ו  י ה' אִּ רבנן אמרי ַוַיְרא ֲאֹדָניו כִּ
את כל עמלי ר"ה בשם ר' אחא אמר מלחש ונכנס מלחש ויוצא  מא( כי נשני אלהים

הוה אמר ליה מזוג רותחין והיו רותחין פושרין והיו פושרין אמר מה יוסף תבן 
באתר דחרשין  אתה מכניס קדרים בכפר חנינא גזזין בדמשק חרשין במצריםלעפרים 

אדוניו כי ה'  חרישין עד היכן א"ר חייא עד שראה שכינה עומדת על גביו הה"ד וירא
יוסף בבית פוטיפר יוסף היה ממלמל חוזר על דברי אביו ופוטיפר כאילו מדבר על אתה  :אתו

 !מכניס כשפים למצריים כמו להביא קרח לאסקמוסים .. לא מביאים קדרים לכפר חנניה 



כלי כפר  -וכלי האבן שאינן מקבלים טומאה  משמר יד' ישאב בבלי שבת קכ – שיחין
. חרס העשוי מאותו עפר חזק הוא ואין משתבר אלמא לר' יוסי בגרם כבוי שיחין

טפי מיקל מדרבנן: וכי תימא איפוך מתני'. ותני ברישא דברי ר' יוסי וחכמים אוסרין 
 בכלי חרס חדשים כו':

שם לרשימת  מקשריםועכשיו  ) מעל ציפורי (  הר ידעיה – ציפורי משמרת ב' ידעיה

למה ועדת השמות קבעה את הסיבה  וועוד וז הר מימין ועין יקים בנחל עמודהמשמרות כמו 

ויש  ברור לפי המקוואותנעשה היהודי בציפורי הרובע  השמות האלה  ברובע היהודי 

 לעשרה כולל שם הוא( גדול פירושו בארמית רבה) רבה מדרש)      ..  מדרש רבה קהלת ז'
 ובסגנונות, שונים בזמנים הכתב על והועלו האמוראים בתקופת שנוצרו אגדה מדרשי של חיבורים
 (ישראל בארץ בעיקר - מגוונים

 

.. אנשים ומלאכים אוחזים  אחינו בני ידעיה אראלים ומצוקים אחזו ידן בלוחות הברית

וככה הוא פונה לאנשים וזה רמז לבני ידעיה שגלתה  בני ידעיהומה זה בנשמתו של רבי ...

 ) אגדת ההודעה על מותו של רבי ( לציפורי 

סל הביכורים ושולחן הפנים וקורבן התמים והסולת והיין  מקום נוסף הפסיפס של ציפורי

אומרים כי מעמד הכוהנים עולה בתקופה  המוטיבים הכהניםועוד וחלק מהחוקרים טוענים כי 

ת מעמד החכמים והנשיאות שדעכה וגם החכמים עם התלמוד הירושלמי וירידה זו לאחר עלי

אחרים ובוואקום הזה מי תפס אותו וזה עליית הכהונה ויש  דבריםביצירה הפורמלית ונוצרים 

 המצביעים על הפסיפס הזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( יוצרים לזכויות וכפופה וייתכן מהאינטרנט נלקחה התמונה) 

 

 

 

 

 

 

 



 שרידי עמודים  – מר ח' אביה עידוחורבת עמודים מש

 

 

 

 

 

 

 

 ) התמונה נלקחה מהאינטרנט וייתכן וכפופה לזכויות יוצרים ( 

 

והודיעו  ברכות לג' א'  רבי חנינא בן דוסאמקום מושבו של   עראבה  משמר יט' פתחיה
אמר להם הראו לי את חורו הראוהו את חורו נתן עקבו על  לו לר' חנינא בן דוסא

פי החור יצא ונשכו ומת אותו ערוד נטלו על כתפו והביאו לבית המדרש אמר להם 
ראו בני אין ערוד ממית אלא החטא ממית באותה שעה אמרו אוי לו לאדם שפגע בו 

 ערוד ואוי לו לערוד שפגע בו ר' חנינא בן דוסא:

 

 ים הערבים משמרים שמות של יישובים יהודים משמות היישוב 95%

 לדוגמא מעל לכפר עילבון הר הקוץ 

 תוספתא מסכת סוכה פרק ד'  –מריה בת בילגה  –מע'אר  משמרת בילגה משמר טו'

 הלכה כח

ְלָגה ְלעֹוָלם חֹוֶלֶקת ַבָדרֹום,   בִּ

 ְוַטַבְעָּתּה ְקבּוָעה ְוַחּלֹוָנּה ְסתּוָמה, 

ְשַּתְמָדה.  ְלָגה ֶשנִּ ְרָים ַבת בִּ ְפֵני מִּ  מִּ

ַמְלֵכי ָיָון  יֹוט ֶאָחד מִּ ְסְטָרטִּ ֵשאת לִּ  ָהְלָכה ְונִּ

ם ָלֵהיָכל,  ְכְנסּו גֹויִּ  ּוְכֶשנִּ

ְזֵבַח, ָאְמָרה לֹו:   ָבאָתה ְוָטְפָחה ַעל ַגגֹו ֶשַּלמִּ

 "לּוקֹוס, לּוקֹוס! >זאב<

ְשָרֵאל,   ַאָּתה ֶהְחַרְבָּת ָממֹוָנן ֶשְּליִּ

 ְוֹלא ָעַמְדָּת ָלֶהם ְבֵעת ָצָרָתם!" 

ים:   ְוֵיש אֹוְמרִּ

ֵמש ַּתְחֶּתיָה,  ְכַנס ֶיֶשָבאב ְושִּ ְשָמרֹות נִּ כּוב מִּ ְפֵני עִּ  מִּ

ְרֵאית יֹוֵצא ְלעֹוָלם,  ְלָגה נִּ יָכְך בִּ  ְלפִּ



ְכֶנֶסת ְלעֹוָלם. ְויֶ  ְרֵאית נִּ  ֶשָבאב נִּ

ְבלּו ָשָכר,  ים ֹלא קִּ ים ָהָרעִּ  ָכל ַהְשֵכנִּ

ֶיֶשָבאב,   חּוץ מִּ

ְבָלה ָשָכר. ְלָגה, ְוקִּ יא ְשֵכָנה ֶשְּלבִּ  ֶשהִּ

 

ואת הלוקרים בבית במשך עשרות שנים מעמדה ירד נעלו להם את החלונות ברייתא יג' 

ר 'במעים שנישאה ליווני ואמרה על המזבח נגד הקורבנות וזה כי נענשו בגלל מרהכנסת 

  לשם הגיעה המשמרת

 

 

 

 

 

 

 ( יוצרים לזכויות וכפופה וייתכן מהאינטרנט נלקחה התמונה) 

וזה מחובר ליהושע כהן  –ישוע נשרף.. האות ה' נופלת במשנה  -ישוע  משמרת ט' –ארבל 

ולכן נקרא אוד מוצל מאש  וגם  ירושלמי תענית פ"דגדול אוד מוצל מאש ? מה הסיפור 

 בזכירה ג' היחיד שניצל 

 בבלי סנהדרין צ"ג א' תרגום שטיינזלץ.. 

 כאילו נחרכו בגדיו בגלל השניים האחרים 

ם מצא חמישה ש מקווה טהרה במצודת הארבלעוד ממצא ארכאולוגי של ינון שבטיאל 

 מקוואות כי הכוהנים המשיכו לשמור על דיני טהרה מיוחדת וגם שם בונים את המקוואות 

 

 

 ( יוצרים לזכויות וכפופה וייתכן מהאינטרנט נלקחה התמונה) 



 

  משמר יב' –ושם שבטיאל מוצא מקווה טהרה  יקים /משמרת פשחורמצוקי עכברה 

 הגולן זו הרחבה של הגליל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( יוצרים לזכויות וכפופה וייתכן מהאינטרנט נלקחה התמונה) 

 

  כהנים בטבריה  ?

שב"י מדבר על טבריה הוא מטהר את ראיך זה שמשמרות הכהונה לא הגיעו לטבריה ?  

משלם לאנשים לגור שם  הורדוס אנטיפסוייסד אותה לאחר שיצא מהמערה עם בנו טבריה 

רשב"י יוצא מהמערה ומלא פצעים ואומרים לו רד  . לא רצו לגור שם עיר מלאה קבריםהיות ו

ואז הם מספרים לו על קברי  בתמורה הוא שואל  יכול לעשות לכם למעיינות טבריה ומה אני

ת הנים להיכנס לטבריה ונדידת משמרוור של הטורמוסים ורק אז התחילו כוהמתים והסיפ

 הכהונה עוד לפני זה 

כשראה שהדברים )דברי הגזירה נגדו( נרגעו, אמר: נרד להתרחץ באותם מרחצאות של 

ֵני  ְּ ַחן ֶאת פ  טבריה. אמר: צריכים אנו לעשות תקנה כמו שעשו אבותינו הראשונים. 'ַוי ִּ

יר' )בראשית לג, יח, הפועל "ויחן" נדרש משורש "חנן"(: שהיו עושים חנויות ומוכר ין ָהעִּ

בשוק )רשב"י רוצה לתקן דבר למען העיר טבריה כמו יעקב אבינו על פי המדרש 

לבראשית לג, יח(. אמר: נטהר את טבריה )מטומאת המתים(. והיה לוקח )תרמילי( 

, ירושלמי תלמוד) תורמוסים ומקצץ וזורק, ובכל מקום שהיה מת היה צף ועולה למעלה

 המורד ובנו אב, 'ארי בן נילי פ"ע התרגום ,פליקס נוסח, א הלכה, ט פרק שביעית מסכת

 (  'דעת' באתר פורסם', והמוסר

 חורשה/ריסה'ח של זיהויה - יוסף איש חורשהיש את כתובת 

'  באדום'  כמקום מתתיהו בן יוסף אצל מוזכר', ריסה' המקוצרת בגרסה כי אם, זה בשם אתר

 שם(, ח, יג, א, היהודים מלחמות)'  אדום בגבול' או[ ( 361] ט, יג, יד היהודים קדמוניות)

 ובני הורדוס של בריחתם במהלך הספירה לפני 40 בשנת יוסף אחיו את הורדוס פגש

 את  הורדוס כבש, יותר מאוחר שנה מרומא כשחזר. וערביה למצדה בדרך מיהודה משפחתו

, א, היהודים מלחמות[; 400] ב, טו, יד היהודים קדמוניות' )מבצר'-כ הפעם המתואר, האתר

-Avi)  יונה ואבי( 102, ט"תרצ) קליין ידי על הושלם ששמו כפי או, ריסה, זה מקום(.     ד, טו



Yonah, 1976, 85 )3 , ריסה'ח חורבת עם שנה ממאה יותר לפני  זוהה, ריסה'ח/  אוריסה -כ 

, כן אם . החוקרים רוב דעת על התקבל זה זיהוי. . חברון הר בדרום זיף לתל מדרום מ"ק

  העיירה מן, מאדומיאה היה המשפחה שמוצא כך על לכאורה מצביעה מטבריה הכתובת

 המשפחה שמעבר להניח מאפשר בטבריה הקבר תיארוך; יהודה שבדרום חורשה/ריסה'ח

 .לספירה השניה המאה במהלך היה לגליל צפונה

  או חיבור ספרותי ? ימאורע היסטור –משמרות הכהונה בגליל 

 היה  או לא היה ? 

חלק מהנדידה ומעבר העם היהודי  – קליין אבי יונה ספראי – ריאליה הסטורית גיאוגרפית

לגליל וגם משמרות הכהונה וחלוקים רק לגבי הזמנים אחרי איזה מרד לא חיכו אוטובוסים 

לקחת אותם וייתכן שלא כולם עלו לאותו כפר והיו כן ריכוזים כי הם רצו לשמור על הטוהרה 

 תביחורבן ן כי להפסיק לשמור על היוחסי כי לא ידעו כמה זמן יצטרכו להחזיק מעמד ולמה

 ורצוי לשמור על הרצף. ראשון לא היה יחסית הרבה זמן 

והיישוב  היהודי בגליל רוצה ליצור לעצמו מיתוס משלו  דרך ספרותית – טריפון ריינר אביעם

או לעומתי מול הנוצרים כי הנוצרים מציינים את הגליל של ישוע ולא באמת זה קרה כי בקושי 

כוכבא והגליל כמעט ולא נפגע במרידות אז לא כמו שקליין אמר נשארו יהודים אחרי מרד בר 

, והכוהנים פשוט נכנסו .. היישוב כן עמד והם הגיעו לא בצורה מסודרת  נחרבושהיישובים 

 בכלל רואים העתקת מיתוסים לגליל כמו מעבר בני ישראל באזור צמח ולא ליד יריחו 

התקדמות וההתפתחות של היישוב סקר עשרות יישובים ממפה את ה – ד"ר עוזי ליבנר

שהיישובים נוסדו בתקופה מה התקיים באוון תקופות והמשותף  –השמות  24והוא טוען כי 

שאז נוסדו כולן אחרי חורבן בית ראשון הגליל היהודי חוזר עם המיתוס  החשמונאית

 שהם כוהנים דרך ספרותית ומחבר את זה לחשמונאים  החשמונאי

   ? איפה המחקר מסתכם היום

 ובא"י קראו מזמור  אז לא אמרו על הניסים בחנוכהי אלעזר הקליר דברנכון ל םאי

הסיפור החשמונאי מיהודה לגליל החשמונאים ביוונית ליד צפת  םיש קשר בין החשמונאי

 מדלג לגליל 

פעם ראשונה של משהו שלא מופיע בתנ"ך יש כאן פילים וקרב עם  פסיפס הפיל בחוקוק

ומגינים וזה חשמונאים ! מדברים על משהו חשמונאים אולי המפגש בין אלכסנדר פילים 

  – לאלכסנדרהגדול 

 המחקר ממשיך לחפש את הקשר בין חשמונאים ומשמרות הכהונה והגליל 

 בשורה ארוכה של מיתוסים  נקודהמשמרות הכהונה הן רק 

 המפה המנטלית של הגליל היהודי בשלהי העת העתיקה 

 התנהלותשאנו מכירים אותו בגליל התחתון ועליון וריכוז כנסיות בגליל המערבי יש הגליל כפי 

נותנים לו עורף  ערים .. 20שנותנים לו מאוד גדולה מתקופת דוד ושלמה מול מלך חירם 

זה נוצרי וזה  םכלכלי ומאז בית ראשון ודרך הפניקים של בית שני ועד לנוצרים הביזנטיי

 בברייתת התחומיםרואים 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 נוסף למקום ולא כמו שיש הצעה לחורבת מרות.. שזה מירון  מסרביי מירון –השם מירון 

מסיבות פוליטיות לדוגמא הפייטנים או חלק  –האם תפקיד הכהנים ללמד תורה לאן נעלם 

  מי ישראל היו כוהנים .. חכגדול הם כהנים וגם 

 


