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"סבר לה כרבי עקיבא ,דאמר :טט בכתפי
שתים ,פת באפריקי שתים"

חג שבועות שמח!

אשכחן – מצאנו
אהני – הועיל

הסבר :רבי עקיבא דורש מהמילה "טוטפות" שבתפילין
של ראש צריכים להיות ארבעה בתים ,לפי זה שפירוש
המלה "טט" בשפה ששמה כתפי הוא "שתיים" ,וכך גם
פירוש המלה "פת" בשפת אפריקי ,וביחד הרי זה ארבע.

מן ההיסטוריה
דַּ ף ל"זּ ְ :בכוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה
ַ ּב ּתוֹ ָרה נֶ ֱא ָמר ׁ ֶש ַה ְ ּבכוֹ ִרים ׁ ֶשל ַה ְ ּב ֵהמוֹ ת ַה ְּטהוֹ רוֹ תַ ׁ ,שּיָ כִ ים לַ כּ ֲֹהנִ יםּ ָ .כל
הּודי ׁ ֶש ִּל ְב ֶה ְמ ּתוֹ ַה ְּטהוֹ ָרה נוֹ לַ ד בְּ כוֹ רָ ,צ ִר ְ
יך לִ ְּתנוֹ לַ כּ ֵֹהן.
יְ ִ
ָמה עוֹ ֶשׂ ה ַהכּ ֵֹהן ִעם ַהבְּ כוֹ ר?
(שלֵ םֵ ,אין בּ וֹ מּום) ,הּוא ַמ ְק ִריב אוֹ תוֹ ְ ּכ ָק ְר ָ ּבן,
ָּתלּויִ .אם ַה ְ ּבכוֹ ר ָּת ִמים ׁ ָ
וְ אוֹ ֵכל ֵחלֶ ק ִמבְּ ָשׂ רוֹ ִ .אם ַה ְ ּבכוֹ ר ַ ּב ַעל מּום ִוְאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְק ִריב אוֹ תוֹ,
ַהכּ ֵֹהן ׁשוֹ ֵחט אוֹ תוֹ ֶא ְצלוֹ וְ אוֹ כֵ ל ֶאת ָּכל ַה ָ ּב ָ ׂ
שרִּ ,כי ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ַה ְק ִריב
אוֹ תוֹ ְּכ ָק ְר ָ ּבן.
ְ ּב ַדף זֶ ה לוֹ ְמ ִדים ׁ ֶש ְ ּבכוֹ ר ְ ּב ֵה ָמה הּוא דָּ ָבר יִ ח ִּודי ׁ ֶש ֵאין דּ וֹ ֶמה לוֹ ְ ּבכָ ל
ּול ּהּ ַ .ב ֲעלֵ י ַה ּת ָוֹספוֹ ת ַמ ְס ִ ּב ִירים ׁ ֶש ַּכּוָנַ ת ַה ַּתלְ מּוד ִהיאֶ ׁ ,ש ָ ּק ְר ָ ּבן
ַה ּתוֹ ָרה כּ ָ ּ
ָרגִ יל ׁ ֶש ִ ּנ ְהיָ ה ַ ּב ַעל מּוםּ ְ ,ב ָעלָ יו ּפ ֶוֹדה אוֹ תוֹ ְ ּבכֶ ֶסףַּ ,וב ֶּכ ֶסף ַה ֶּזה הּוא קוֹ נֶ ה
ָק ְר ָ ּבן ַא ֵחר ַּת ְח ָּתיוׁ .שוֹ נֶ ה הּוא ְ ּבכוֹ רֶ ׁ ,ש ִאם נָ ַפל בּ וֹ מּום  -הּוא ַע ְצמוֹ
ׁ ַשּיָ ְך לַ כּ ֵֹהן.

דַּ ף ל"חַ :הכּ ֵֹהן ְמכַ ֵ ּבס ֶאת ָה ַא ְבנֵ ט
יבל ַהכּ ֵֹהן
לבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשִ ,ק ֵ ּ
לְ ַא ַחר ׁ ְש ִח ַיטת ָק ְר ַ ּבן ַח ָּטאת ׁ ֶש ֵה ִביא יְ ה ִּודי ֵ
ׁ ֶשעוֹ ֵבד ַ ּב ֲח ַצר ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ֶאת דָּ מוֹ ִ ּבכְ לִ י ׁ ָש ֵרת וְ ָהלַ ְך ִע ּמוֹ לְ כִ יּוּון
ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחְּ ,כ ֵדי לִ זְ רוֹ ק ִמן ַהדָּ ם ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח .כּ ֵֹהן ׁ ֶש ָע ַבר ָסמ ְּוך ֵאלָ יו דָּ ַחף
ְק ָצת ְ ּב ָטעּות ֶאת זְ רוֹ עוֹ וְנִ ׁ ְש ּ ַפ ְך ְק ָצת ֵמ ַהדָּ ם ַעל ָה ַא ְבנֵ ט ׁ ֶשלו.
ַה ּתוֹ ָרה ְ ּב ֵס ֶפר וַ ּיִ ְק ָרא קוֹ ַב ַעת ַעל ָק ְר ַ ּבן ַח ָּטאת" :וַ ֲא ׁ ֶשר יִ ֶּזה ִמדָּ ָמ ּה ַעל
יה ְּת ַכבֵּ ס בְּ ָמקוֹ ם ָקד ֹׁש" ּ ֶ -בגֶ ד ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ּ ַפ ְך ָעלָ יו דַּ ם
ַהבֶּ גֶ ד ֲא ׁ ֶשר יִ ֶּזה ָעלֶ ָ
ְ
ַח ָּטאת לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּז ְרקּו ִמ ֶּמנּ ּו ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַחָ ,צ ִריך לְ כַ ֵ ּבס ֵה ֵיטב ֶאת ַה ָּמקוֹ ם
ׁ ֶש ָ ּנגַ ע בּ וֹ ַהדָּ ם.

גיליון 240

כיבוש "אפריקה" במלחמת
יום כיפור
"אפריקה" או "ארץ גושן" היה כינויו
של האזור שכבשו חיילי צה"ל ממערב
לתעלת סואץ במלחמת יום כיפור.
החיילים כינו אותו כך משום שהוא היה
ביבשת אפריקה ,בניגוד לשאר גזרות
הלחימה שנמצאו באסיה .גודל השטח היה
כ 1,600-קמ"ר ,והיו בו מחנות צבא ומוצבים
מצריים רבים .חיילי צה"ל הראשונים חצו
את תעלת סואץ ב-כ' תשרי תשל"ד
( ,)16.10.1973ושטחה של "אפריקה"
נכבש תוך תשעה ימים בלחימה בה היו
לצה"ל מאות נפגעים .בגזרה הצפונית של
"אפריקה" פעלה אוגדה  143בפיקודו
של אריאל שרון ,ובגזרות המרכזיות
והדרומיות פעלו אוגדה  162בפיקודו
של אברהם אדן ואוגדה  252בפיקודו
של קלמן מגן .שיחות הפרדת הכוחות בין
ישראל לבין מצרים נערכו בדרום-מערב
שטח "אפריקה" .בעקבות הסכם הפרדת
הכוחות פינה צה"ל את האזור.

טנק של צה״ל חוצה את תעלת סואץ
()Wikipedia, Israel Defense Forces
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דַּ ף ל"טַ :ר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה
ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָה ָהיָה ֵ ּבין ַחכְ ֵמי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ִה ְת ַּכ ְ ּנסּו ַא ֲח ֵרי ְּתק ַּופת ַה ּׁ ְש ָמד ׁ ֶש ָ ּגזְ רּו
רוֹמ ִאים ,לִ ְפנֵ י ְּכ ֶאלֶ ף ְּות ׁ ַשע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנִ יםַ .חכְ ֵמי יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ִה ְת ַּכ ְ ּנסּו ֵהם:
ָה ָ
יוֹסיַ ,ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ָחאיַ ,ר ִ ּבי
ַר ִ ּבי יְ ה ָּודהַ ,רבִּ י נְ ֶח ְמיָ הַ ,ר ִ ּבי ֵמ ִאירַ ,ר ִ ּבי ֵ
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב .הם ֵה ִקימּו
ֱאלִ ֶ
יעזֶ ר ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּגלִ ילִ י וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
אּושא ,וְ ִהכְ ִריזּו ׁ ֶש ָּכל ִמי ׁ ֶש ָ ּל ַמד ,וְ גַ ם ִמי ׁ ֶשלּ ֹא
ֵמ ָח ָד ׁש ְמקוֹ ם ּתוֹ ָרה בְּ ׁ ָ
וְרוֹצה לִ לְ מוֹד ,יָבוֹא לְ א ׁ ָּושא לִ לְ מוֹד ּת ָוֹרה ,וְכָ ְך נִ ְת ַּכ ְ ּנסּו ׁ ָשם ֲחכָ ִמים
לָ ַמד ֶ
ַר ִ ּבים לִ לְ מוֹ ד ּתוֹ ָרה.
ּושא ָהיְ ָתה ָמקוֹ ם ַ ּב ָ ּגלִ יל ׁ ֶש ִה ְתיַ ּׁ ְשבּו בּ וֹ יְ ה ִּודיםִּ ,וב ְתקּופוֹ ת ְמ ֻסּיָ מוֹ ת
א ָׁ
ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ַה ְ ּגד ֹולָ ה ָ ּגלְ ָתה ִמיר ׁ ָּושלַ יִם ְּומקוֹם מו ׁ ָֹש ָב ּה ָהיָה ְ ּבא ׁ ָּושאַ .ה ַּת ָ ּקנוֹת
אּושא"ְּ ,ופ ָע ִמים
"ת ָ ּקנוֹ ת ׁ ָ
ׁ ֶש ִּת ְּקנּו ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ְ ּבא ׁ ָּושאְ ,מכּונּ וֹ ת ַּ
"בא ׁ ָּושא ִה ְת ִקינּו" ָּכ ְך וָכָ ךְ.
ֲא ָחדוֹ ת ָאנּו מוֹ ְצ ִאים ַ ּב ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ְ ּ

דַּ ף מ'ֲ :הלָ כוֹ ת לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש
ׁ ְש ֵּתי ֲהלָ כוֹ ת ַה ְּק ׁשּורוֹ ת לְ ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ְּכתּובוֹ ת ְ ּב ַדף זֶ ה.
ֲהלָ כָ ה ִר ׁ
אשוֹ נָ הּ ְ :ביוֹם ַה ִּכ ּיפ ִּורים ַמ ֶּזה ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹל ַעל ִמזְ ַ ּבח ַה ָּז ָהב ִמדַּ ם
ַה ּ ָפר ִּומדַּ ם ַה ּ ָ ׂ
ש ִעירִ .אם ָק ְר ָסה ַה ִּת ְק ָרה ׁ ֶשל ַה ֵהיכָ ל ׁ ֶש ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש אוֹ
ַה ִּת ְק ָרה ׁ ֶשל אוֹ ֶהל מוֹ ֵעד ַ ּב ִּמ ׁ ְש ָּכן ֵ -אין ַהכּ ֵֹהן ַמ ֶּזה.
ֲהלָ ָכה ׁ ְשנִ ּיָ הְּ :כ ׁ ֶשכּ ֵֹהן ַמ ֶּזה ִמדַּ ם ָק ְר ָ ּבן ָצ ִר ְ
יך ׁ ֶש ַ ּב ַּמזְ ֵרק ׁ ֶש ְ ּביָ דוֹ ִּת ְהיֶ ה
ַּכ ּמּות דָּ ם ָּכזוֹ ׁ ֶשהּוא יָ כוֹל לִ ְטבּ וֹל ָ ּב ּה ֶאת ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ,וְ ל ֹא ַמ ְס ּ ִפיק ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה
ַּכ ּמּות דָּ ם ׁ ֶשהּוא יָ כוֹ ל ַרק לְ ַה ְר ִטיב ָ ּב ּה ֶאת ֶא ְצ ָ ּבעוֹ .

דַּ ף מ"א :לְ ׁ ֵשם ִמ ְצוָ ה
ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת זְ ָב ִחים עוֹ ְס ִקים ַרבּ וֹ ת ְ ּבכָ ְך ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך לְ ַה ְק ִריב ֶאת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן
"לִ ׁ ְשמוֹ " .לְ ָמ ׁ ָשלָ ,ק ְר ַ ּבן עוֹ לָ ה יֵ ׁש לְ ַה ְק ִריב לְ ׁ ֵשם ָק ְר ַ ּבן עוֹ לָ ה וְ ל ֹא לְ ׁ ֵשם
יצית".
"צ ִ
ָק ְר ָ ּבן ַא ֵחר .י ׁ ְֶשנָ ן ִמ ְצווֹת נו ָֹספוֹת ׁ ֶשּיֵ ׁש ָ ּב ֶהם דִּ ין זֶ הְּ ,כגוֹן ִמ ְצוַת ִ
ֶאת ח ֵּוטי ַה ִ ּצ ִיצית ָצ ִר ְ
יך לִ ְטווֹ ת וְ לִ ְתלוֹ ת ַ ּב ֶ ּבגֶ ד לְ ׁ ֵשם ִמ ְצוַ ת ִצ ִיציתָּ .כךְ
ְ
ַ ּגם לְ גַ ֵ ּבי ַמצָּ ה ְ ּב ֶפ ַסח ֶ -את ַה ַּמ ּצוֹ ת ָצ ִריך לֶ ֱאפוֹ ת לְ ׁ ֵשם ִמ ְצוַ ת ַמ ָ ּצה.

מתולדותיו
אברהם אדן (ברן)

(תרפ"ז-תשע"ב )1926-2012

האלוף אברהם אדן (ברן) ז"ל היה ממפקדי
צה"ל .הוא נולד בכפר גלעדי ושירת
בפלמ"ח ,שם זכה לכינוי "ברן" על שם
המקלע ברן בו השתמשו הלוחמים .אדן
השתתף במבצע שחרור המעפילים
ממחנה המעצר בעתלית ,והיה ממייסדי
קיבוץ נירים .במלחמת העצמאות היה
בתחילה מפקד פלוגה בחטיבת הנגב
של הפלמ"ח .במהלך מבצע חורב כבשה
פלוגתו את מתחם אום כתף .בסיום
מבצע עובדה הגיעה הפלוגה בפיקודו
ראשונה לאום רשרש ,והוא היה החייל
שהניף את דגל הדיו .אחרי המלחמה
עבר לחיל השריון .במלחמת ששת הימים
היה סגן מפקד אוגדה ,ואחריה הועלה
לדרגת אלוף וקיבל את הפיקוד על
גייסות השריון .במלחמת יום הכיפורים
היה אדן מפקד עוצבת הפלדה בחזית
סיני .בשנת תשל"ד
(  )1 9 7 4ה ת מ נ ה
לאלוף פיקוד דרום.
אחרי שחרורו מצה"ל
היה אדן מבקר משרד
המשטרה ,עד צאתו
לגמלאות.
אלוף אברהם אדן ליד תעלת סואץ
(אוסף התצלומים הלאומי)

תעודת זהות  -תלמוד ישראלי
תלמוד ישראלי -הדף היומי לילדים,
מחבב ומנגיש את לימוד התלמוד,
מגביר אהבת תורה ומעצים את
התא המשפחתי והקהילתי.
הפרוייקט כולל -שבעה כרכים המקיפים
את כל דפי התלמוד עפ"י סדר הדף היומי,
עלונים שבועיים המופצים בעשרות אלפי
עותקים ,דף פייסבוק  60 ,סרטונים
בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי
ב-
הילדים אסי וטוביה.
לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים :ענבל הלל רכזת פרויקטים
 | inbalh@medison.co.ilטל03-9250274 .
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דַּ ף מ"בֲ :עבוֹ ַדת ַהכּ ֵֹהן ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּ
יפ ִּורים
ְ ּביוֹ ם ִּכ ּיפ ִּורים ַמ ְק ִריב ַהכּ ֵֹהן ַהגָ דוֹ ל ֵ ּבין ַהּיֶ ֶתר ּ ַפר וְ ָ ׂ
ש ִעיר.
ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמים הּוא ִהי ָּזה ִמדָּ ָמם ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּיפ ִּורים?
קוֹד ׁש ַה ּק ָוֹד ׁ ִשים ִעם דַּ ם ַה ּ ָפר ַּומ ֶּזה ׁ ְשמוֹ נֶ ה ּ ְפ ָע ִמים ֵ ּבין
ַהכּ ֵֹהן נִ כְ נָ ס לְ ֶ
ַ ּבדֵּ י ָה ָארוֹ ן .יוֹ ֵצא ַּומ ִ ּנ ַיח ֶאת ַה ַּמזְ ֵרק ִעם ַהדָּ ם ַהנּ וֹ ָתר ַ ּב ֵהיכָ ל ,וְ יוֹ ֵצא ִמן
ַה ֵהיכָ לׁ ,שוֹ ֵחט ֶאת ַה ּ ָ ׂ
קוֹד ׁש ַה ּק ָוֹד ׁ ִשים ַּומ ֶּזה ִמדָּ מוֹ
ש ִעירׁ ,שּוב נִ כְ נָ ס לְ ֶ
ׁ ְשמוֹ נֶ ה ּ ְפ ָע ִמים ֵ ּבין ַ ּבדֵּ י ָה ָארוֹן .יו ֵֹצא ַּומ ִ ּנ ַיח ֶאת ַה ַּמזְ ֵרק ִעם ַהדָּ ם ַה ּנו ָֹתר
עוֹמד ַ ּב ֵהיכָ ל ַּומ ֶּזה ׁ ְשמוֹ נֶ ה ּ ְפ ָע ִמים
ַ ּב ֵהיכָ ל .נוֹ ֵטל ׁשּוב ֶאת דַּ ם ַה ּ ָפרֵ ,
ְ
לְ כִ יּוּון ּ ָפרוֹ כֶ ת קוֹ ֶד ׁש ַה ּקוֹ ָד ׁ ִשיםַ .א ַחר ָּכך ַמ ֶּזה ׁ ְשמוֹ נֶ ה ּ ְפ ָע ִמים ִמדַּ ם
ַה ּ ָ ׂ
קוֹד ׁש ַה ּק ָוֹד ׁ ִשיםַ .א ַחר ָּכ ְך הּוא ְמ ָע ֵרב ֶאת דַּ ם
ש ִעיר לְ כִ יּוּון ּ ָפרוֹ כֶ ת ֶ
ַה ּ ָפר ַוְדם ַה ּ ָ ׂ
ש ִעיר ִ ּבכְ לִ י ֶא ָחד ַּומ ֶּזה ַא ְרבַּ ע ּ ְפ ָע ִמים ַעל ִמזְ ַ ּבח ַה ָּז ָהב,
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ַעל ָּכל ֶק ֶרןַּ ,ומ ֶּזה עוֹד ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים ַעל ֶמ ְר ַּכז ִמזְ ַ ּבח ַה ָּז ָהב.

הּועלָ ה ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
דַּ ף מ"גַ :ה ּ ִפיגּ ּול ׁ ֶש ְ
כּ ֵֹהן ָהעוֹ ֵבד ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשָ ,ע ָ ׂ
שה ַא ַחת ֵמ ֲעבוֹ דוֹ ת ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ְ ּב ַמ ֲח ׁ ֶש ֶבת
"פיגּ ּול"ּ ִ .ב ׁ ְש ַעת זְ ִר ַיקת דַּ ם ַה ָ ּק ְר ָ ּבן הּוא ָא ַמרֲ :אנִ י ִמ ְת ַּכּוֵן לֶ ֱאכוֹ ל ֶאת
ִּ
ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ַה ֶּזה ִמחּוץ לִ יר ׁ ָּושלַ יִ םּ ְ .בכָ ְך ׁ ֶש ָח ׁ ַשב ָּכ ְך ַ -ה ָ ּק ְר ָ ּבן נִ ְפ ַסל.
יע כּ ֵֹהן ׁ ֶשלּ ֹא יָ ַדע דָּ ָבר ַעל ָּכ ְך,
ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי ַה ְּמה ָּומה ,ל ֹא ִה ְב ִחינּו ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
שר ׁ ֶשל ָק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
וְ כַ ֲא ׁ ֶשר הּוא ָר ָאה ָ ּב ָ ׂ
יך לַ ֲעלוֹ ת ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ,הּוא
ְ
ֶה ֱעלָ ה אוֹ תוֹ לַ ִּמזְ ֵ ּב ַח וְ ִה ִ ּנ ַיח אוֹ תוֹ ַעל ָה ֵא ׁשּ .תוֹ ך דַּ ּקוֹ ת ְספּורוֹ ת ִה ְב ִחינּו
ַהכּ ֲֹהנִ ים ַ ּב ַ ּנ ֲע ֶ ׂ
"מי ָר ָאה ֵהיכָ ן ְ ּב ַ ׂ
שר ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ׁ ֶש ִ ּנ ְהיָ ה ּ ִפיגּ ּול?",
שה וְ ׁ ָש ֲאלּוִ :
ָוְאז ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶשהּוא ְּכ ָבר ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ְ ּב ִמ ְק ֶרה ָּכזֶ ה יֶ ׁ ְשנָ ּה ֲהלָ כָ ה ְמי ֶּוח ֶדת ׁ ֶש ִאם נִ ְת ּ ְפ ָסה ָה ֵא ׁש ִ ּב ְב ַ ׂ
שר ַה ָ ּק ְר ָ ּבן
 -הּוא חוֹ זֵ ר לִ ְהיוֹ ת ָק ְר ָ ּבן ָּכ ׁ ֵשר.

על המפה
נירים
נירים הוא קיבוץ בצפון מערב הנגב.
הקיבוץ הוקם בשנת תש"ז ()1947
על ידי גרעין ניר של "השומר הצעיר"
שעבר הכשרה בתל עמל .בתחילה
נקרא הקיבוץ בשם "דנגור" ,על שם
הרב שלום דנגור ,שרכש את האדמות
עליהן הוקם הקיבוץ ,לאחר מכן שונה
שמו ל"נירים" .במלחמת העצמאות
תקף הצבא המצרי את הקיבוץ ,ומגיני
הקיבוץ הצליחו להדוף את ההתקפה
ולהסב לאויב אבידות רבות .ההתקפות
על הקיבוץ התחדשו לאחר "מבצע
יואב" ,ובמהלכן התנהלו חיי התושבים
מתחת לפני הקרקע .כל המבנים ביישוב
חוץ מבית הביטחון נהרסו בהפגזות,
ושמונה מחבריו נהרגו .לאחר המלחמה
עבר הקיבוץ למקומו הנוכחי ,ובשטחו
המקורי הוקם הקיבוץ ניר יצחק .כיום
גרים בנירים כ 350-תושבים.

כרזה בחדר האוכל של נירים לאחר התקפת המצרים
( ,Wikipediaאוצר תמונות מוזיאון הפלמ״ח  -מוזיאון הפלמ״ח)
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שנה למדינת ישראל

/2007תשס״ח

/2007תשס״ח

נפטר הרב הראשי רבי אברהם שפירא זצ"ל
הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא זצ"ל (תרע"א-תשס"ח)1911-2007 ,
היה הרב הראשי לישראל ,דיין בבית הדין הגדול ,ראש ישיבת מרכז הרב
ומגדולי הרבנים בציונות הדתית .הרב שפירא נולד בירושלים למשפחה
ירושלמית ותיקה ,ולמד בישיבת "תפארת צבי" ובישיבת "חברון" .בשנת
תש"ה ( )1945החל ללמד בישיבת מרכז הרב ,ולימד בה למעלה מ60-
שנה .בתשמ"ג ( )1983התמנה לכהונת הרב הראשי לישראל ,וכיהן
בתפקיד זה במשך  10שנים לצדו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו
זצ"ל .לאחר פטירתו של הרב
צבי יהודה קוק בשנת תשמ"ב
( )1982התמנה לראש ישיבת
מרכז הרב .רב אברום ,כפי
שכונה בפי תלמידיו ,נחשב
לאחד מגדולי הפוסקים
בציונות הדתית.
הרב אברהם שפירא בישיבת "מרכז הרב"
(ישיבת מרכז הרב)Wikipedia ,

דבר תורה לשולחן שבת
בפרשת השבוע מופיע הציווי לכהנים לברך את ישראל בברכת
כהניםַ " :ו ְי ַד ֵ ּבר ה' ֶאל מ ׁ ֶֹשה ֵ ּלאמֹר .דַּ ֵ ּבר ֶאל ַא ֲהרֹן ְו ֶאל ָ ּבנָ יו לֵ אמֹר כּ ֹה
ְת ָב ֲרכּו ֶאת ְ ּבנֵ י ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָאמוֹר לָ ֶהם .י ְָב ֶרכְ ָך ה' ְוי ׁ ְִש ְמ ֶר ָך .י ֵָאר ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָיך
ִשא ה' ּ ָפנָ יו ֵאלֶ ָיך ְו ָי ֵ ׂ
ִיח ֶ ּנ ָּך .י ּ ָ ׂ
שם לְ ָך ׁ ָשלוֹם" .לאחר מכן נאמר" :וְ ָשׂ מּו ֶאת
ו ֻ
ׁ ְש ִמי ַעל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל" .שואלים על כך המפרשים :למי הכוונה במילים
אחרונות אלה "ו ֲַאנִ י ֲא ָב ְרכֵ ם"? רש"י מביא שני פירושים" :ו ֲַאנִ י ֲא ָב ְרכֵ ם" –
את ישראל ,כלומר שה' יסכים עם ברכתם של הכהנים .הפירוש השני
הוא" :וַ ֲאנִ י ֲא ָב ְרכֵ ם" את הכהנים – שעל ידי כך שהכהנים מברכים את
ישראל ,יזכו גם הם להתברך.

! יש לי מושג | תנאים

שאלת
השבוע???
התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

א .אילו מצוות צריך להתכוון לעשות
"לְ ׁ ֵשם ִמ ְצוָ ה"?
ב .מה לומדים מהפסוק" :וַ ֲא ׁ ֶשר יִ ֶּזה
יה
ִמדָּ ָמ ּה ַעל ַה ֶ ּבגֶ ד ֲא ׁ ֶשר יִ ֶּזה ָעלֶ ָ
ְּתכַ ֵ ּבס ְ ּב ָמקוֹ ם ָקד ֹׁש"?
אּושא"?
"ת ָ ּקנוֹ ת ׁ ָ
ג .מהן ַּ
בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה
בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים של
התלמוד הישראלי (לפי בחירתכם).
את התשובות יש לשלוח במייל עד יום רביעי
בשעות הצהריםtalmudisraeli@medison.co.il :
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
*בפיקוח רואה חשבון

מה הכנוי?
בעלון זה למדנו על כמה אנשים ומקומות שהיו
להם מספר שמות וכינויים .כתבו ליד כל אחד
מהם איזה שם או כינוי נוסף היה לו:
 .1דנגור
 .2ברן
 .3ארץ גושן
 .4אום רשרש

כאשר בחור ובחורה מתארסים ,נוהגים לחתום על שטר בו כתובים תנאי
האירוסין ,ביניהם ההתחייבות על התאריך שעד אליו תתקיים החתונה,
וכמה כסף נותן כל אחד מהצדדים .מנהג האשכנזים הוא לחתום על
השטר בזמן האירוסין עצמם ,ואילו מנהג הספרדים הוא לעשות זאת
מתחת לחופה.
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