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באתר חדשהתחדשנו

התלמוד הישראליבקרו אותנו באתר

ם ְלָהְרגֹו" ּכֵ א ְלָהְרְגָך - ַהׁשְ ף מ"ט: "ַהּבָ ּדַ

ָמעּוָתּה  ׁשְ ּמַ ם ְלָהְרגֹו", ׁשֶ ּכֵ א ְלָהְרְגָך - ַהׁשְ יִרים ֶאת ָהִאיְמָרה: "ַהּבָ ָאנּו ַמּכִ
ְך, ֲאִפיּלּו ִאם  א ְלָהְרגֹו. ְיֵתָרה ִמּכָ ּבָ ֵּיׁש ָלָאָדם ְרׁשּות ַלֲהרֹוג ֶאת ִמי ׁשֶ ׁשֶ
ים ְוַלֲהרֹוג ֶאת  א ַלֲהרֹוג ֶאת ֲחֵברֹו, ָעָליו ְלַהְקּדִ ּבָ הּו ׁשֶ ִמיׁשֶ ָאָדם ַמְבִחין ּבְ
ִציָעה  ַרם, ִאם ֵיׁש ְיכֹוֶלת ִלְמנֹוַע אֹותֹו ֵמָהְרִציָחה ַעל ְיֵדי ּפְ ָהרֹוֵצַח. ּבְ

ַנע ֵמֲהִריָגתֹו. ְלַבד - חֹוָבה ְלִהיּמָ ּבִ

ֶלְך: ְלַאַחר  ִוד ַהּמֶ ְתקּוַפת ּדָ ֵאַרע ּבִ ה ׁשֶ ְלמּוד ַמֲעׂשֶ ּתַ ר ְלָכְך לֹוְמִדים ּבַ ֶקׁשֶ ּבְ
ר  ָהָיה ׂשַ ן ֵנר, ׁשֶ ין ַמֲחֵנה ַאְבֵנר ּבֶ ֶלְך, ִהְתַנֵהל ְקָרב ּבֵ אּול ַהּמֶ ְפַטר ׁשָ ּנִ ׁשֶ
ָרָצה ִלְהיֹות ֶמֶלְך,  אּול, ׁשֶ ל ׁשָ נֹו ׁשֶ ת, ּבְ ִאיׁש ּבֹוׁשֶ אּול ְוָתַמְך ּבְ ל ׁשָ ָבא ׁשֶ ַהּצָ
ֵּים  ִהְסּתַ ִוד. ְלַאַחר ׁשֶ ל ּדָ ָבא ׁשֶ ר ַהּצָ ָהָיה ׂשַ ן ְצרּוָיה ׁשֶ ְלֵבין ַמֲחֵנה יֹוָאב ּבֶ
הֵאל  ֲעָרָכה, ַוֲעׂשָ ן ֵנר ִמן ַהּמַ ן ְצרּוָיה, ִנְמַלט ַאְבֵנר ּבֶ ִניְצחֹון יֹוָאב ּבֶ ָרב ּבְ ַהּקְ
ּלֹא  ֶ ְך, ּוִמּשׁ ֶּיְחַדל ִמּכָ הֵאל ׁשֶ ָרַדף ַאֲחָריו ְלָהְרגֹו. ַאְבֵנר ִהְזִהיר ֶאת ֲעׂשָ
ַמע לֹו, ִהְסּתֹוֵבב ְלֶפַתע ְוָנַעץ ּבֹו ֶאת ַחְרּבֹו ַוֲהָרגֹו. ְמאּוָחר יֹוֵתר ָהַרג  ׁשָ
הּוא רֹוֵצַח, ְוָכְך הּוא ָאַמר: ְלִפי צּוַרת  ַטֲעָנה ׁשֶ ן ְצרּוָיה ֶאת ַאְבֵנר ּבְ יֹוָאב ּבֶ
ִדּיּוק ּוְלַכֵּון  ַאְבֵנר ָהָיה מּוְמֶחה, ְוָיכֹול ִלְקלֹוַע ּבְ ת ַהֶחֶרב מּוָכח ׁשֶ ַמּכַ
א ִלְגרֹום לֹו  ְך, ָאסּור ָהָיה לֹו ְלָהְרגֹו ֶאּלָ ּום ּכָ ה ֵהיֵטב, ּוִמּשׁ ּכָ ֶאת ַהּמַ

ב רֹוֵצַח. ְלַבד, ּוְלִפיָכְך הּוא ֶנְחׁשָ ִציָעה ּבִ ּפְ

מן התלמוד
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"ויקבר בביתו במדבר. אטו ביתו מדבר הוא? 
אמר רב יהודה אמר רב: כמדבר, מה מדבר 
מופקר לכל - אף ביתו של יואב מופקר לכל" .

הסבר: על יואב בן צרויה נאמר שנקבר במותו 
במדבר. הגמרא תמהה, האם ביתו של יואב היה 
מדבר? על כך משיב רב, שביתו של יואב היה 
מופקר לכל כמו מדבר, שהיה מכניס אורחים ביד 

רחבה כאילו זה ביתם.

קטליה – הרגו
השתא – עכשיו
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ַרת ַהּטֹוב יּבּוד ָאב ָוֵאם - ַהּכָ ף נ': ּכִ ּדַ

עֹוֵבר  יָלה ַהּתֹוָרה ַעל ִמי ׁשֶ ִהּטִ ים ׁשֶ ְלמּוד ַעל עוָנׁשִ ּתַ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ּבַ ּבְ
ה ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו. ּכֶ ּמַ ֲעֵברֹות ֲחמּורֹות, ֵבין ַהֶּיֶתר ַעל ִמי ׁשֶ

ְצוֹות  ֶבת ִמן ַהּמִ יּבּוד הֹוִרים ֶנְחׁשֶ ְצַות ּכִ ּמִ ְלמּוד ׁשֶ ֵדנּו ַהּתַ ר ְלָכְך ְמַלּמְ ֶקׁשֶ ּבְ
ִהיא ְמַצָּוה  ׁשֶ ים ּכְ ּלִ אֹוָתן ַהּמִ ת ּבְ ׁשֶ ּמֶ ּתַ ַהּתֹוָרה ִמׁשְ ְך, ׁשֶ ֵדי ּכָ ַהֲחמּורֹות, ַעד ּכְ
יק  אן ָעֵלינּו ְלַהּסִ "ה, ּוִמּכָ ּבָ ל ַהּקָ ְכבֹודֹו ׁשֶ יּבּוד ָאב ָוֵאם ְוַעל ַהִחּיּוב ּבִ ַעל ּכִ

ָבִרים: ין ַהּדְ ָוָאה ּבֵ ֶּיֶמת ַהׁשְ ּקַ ׁשֶ

מֹות, כ'(. ָך…" )ׁשְ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ּתֹוָרה: "ּכַ יּבּוד הֹוִרים ֶנֱאַמר ּבַ י ּכִ ְלַגּבֵ

ֵלי, ג'(. ד ֶאת ה' ֵמהֹוֶנָך )ָממֹוְנָך(" )ִמׁשְ ּבֵ ֵלי: "ּכַ ֵסֶפר ִמׁשְ "ה ֶנֱאַמר ּבְ ּבָ י ַהּקָ ְלַגּבֵ

ֹוֶרׁש  ּשׁ יּבּוד ָאב ָוֵאם, ׁשֶ ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך )ִמְצָוה ל"ג( ּכֹוֵתב ַעל ִמְצַות ּכִ
י  עֹוָלם, ּכִ ְזכּוָתם הּוא ַקָּים ּבָ ּבִ יר טֹוָבה ַלהֹוִרים, ׁשֶ ְצָוה ִהיא ְלַהּכִ ַהּמִ
הּוא  ָאָדם ַיְפִנים ְוָיִבין, ׁשֶ יֹוֵתר. ְלַאַחר ׁשֶ ִפּיּות טֹוָבה ְמאּוָסה ּבְ ת ּכְ ִמיּדַ
"ה  ּבָ יר טֹוָבה ְלַהּקָ ָעָליו ְלַהּכִ אי הּוא ָיִבין ׁשֶ ַוּדַ ַרת ַהּטֹוב ְלהֹוָריו, ּבְ ַחָּיב ַהּכָ
ַדְרֵכי  ה ָאָדם ְלִהְתַעּלֹות ּבְ ל ָהעֹוָלם, ְוָכְך ִיְזּכֶ ָרא אֹותֹו, ֶאת הֹוָריו ְוֶאת ּכָ ּבָ ׁשֶ

א. עֹוָלם ַהּבָ ָכר ָעצּום ּבָ ה ְלׂשָ ה', ְוִיְזּכֶ

מתולדותיו
יצחק דובנו, "יואב"

)תרע"ג-תש"ח, 1913-1948(

יצחק דובנו ז"ל היה לוחם פלמ"ח 
ושימש קצין ההדרכה הראשי של 
הפלמ"ח. דובנו נולד בפולין והיה מדריך 
בשומר הצעיר ובגיל 20 עלה לארץ והיה 
ממייסדי קיבוץ נגבה, שירת בהגנה 
והיה מדריך בפלמ"ח. כינויו המחתרתי 
של דובנו היה "יואב", והוא עסק בתורת 
לחימה ובתכנון, וכתב מאמרים במערכות. 
במלחמת העצמאות היה דובנו מפקד 
קיבוץ נגבה, והקים מערך ביצורים חזק 
ליד כפר ורבורג כדי לעצור את המצרים, 
אבל הם הגיעו בדרך אחרת ובדרכם 
כבשו והרסו את קיבוץ ניצנים. דובנו 
נהרג מהפגזה מצרית שהקדימה את 
המתקפה המצרית על הקיבוץ. על שמו 

מצודת  נקראים 
יואב, קיבוץ שדה 
יואב  חמי  יואב, 
והמועצה האזורית 
מבצע  וכן  יואב, 
במלחמת  ואב  י

העצמאות.

יצחק דובנו - יואב ממפקדי הפלמ"ח וההגנה 
)Wikipedia(
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ִניִמית" את ּפְ ף נ"ב: "ֵאימּוִרים" ו"ַחּטָ ּדַ

ַח, ְוִאיּלּו  ְזּבֵ ִליל ַעל ַהּמִ ן עֹוָלה ָקֵרב ּכָ ן? ָקְרּבַ ר ָקְרּבָ ְבׂשַ ים ּבִ ָמה עֹוׂשִ
ָלִמים, ַמְקִריִבים ַרק ֲחָלִקים  את ּוׁשְ ן ַחּטָ גֹון ָקְרּבַ נֹות ֲאֵחִרים, ּכְ ְרּבָ ִמּקָ
ֲעֵלי  ן, ְוַהֶּיֶתר ֶנֱאָכל ַעל ְיֵדי ַהּכֲֹהִנים אֹו ַעל ְיֵדי ּבַ ְרּבָ ְמסּוָּיִמים ִמן ַהּקָ
ים  ַח ְמכּוּנִ ְזּבֵ ן. ַהֲחָלִקים ַהּמּוְקָטִרים ַעל ַהּמִ ְרּבָ לּוי ְלִפי סּוג ַהּקָ ן, ּתָ ְרּבָ ַהּקָ

ַהּתֹוָרה ָאְמָרה ְלַהְקִריָבם. ׁשֹון ֲאִמיָרה ׁשֶ "ֵאימּוִרים" ִמּלְ

ָרף. א ִנׂשְ רֹו ֵאינֹו ֶנֱאָכל ֶאּלָ ׂשָ ּבְ את ׁשֶ ן ַחּטָ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ַעל סּוג ָקְרּבַ ּבְ

ַח  ְזּבֵ נֹות ִנְזָרק ַעל ַהּמִ ְרּבָ ם ַהּקָ ָלל ּדַ ֶדֶרְך ּכְ ר? ּבְ ן ְמדּוּבָ ֵאיֶזה ָקְרּבָ ּבְ
ׁש, ֲאָבל ֵיׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ֲחַצר ּבֵ קֹומֹו ּבַ ּמְ ת, ׁשֶ חֹוׁשֶ ח ַהּנְ ַהִחיצֹון - ִמְזּבַ
טֹוֶרת,  ח ַהּקְ ִניִמי - ִמְזּבַ ַח ַהּפְ ְזּבֵ ָמם ִנְזָרק ַעל ַהּמִ ּדָ את ׁשֶ נֹות ַחּטָ ָקְרּבְ
את  ה "ַחּטָ ן ִמּסּוג ֶזה ְמכּוּנֶ ים. ָקְרּבָ ָדׁשִ ֵהיָכל ִלְפֵני קֹוֶדׁש ַהּקָ קֹומֹו ּבַ ּמְ ׁשֶ
ָהיּו  ׁשֶ ֲחֶנה; ּכְ ָרף ִמחּוץ ַלּמַ ִניִמּיֹות ִנׂשְ אֹות ּפְ ר ַחּטָ ִניִמית" ּוְבׂשַ ּפְ
ׁש - ִמחּוץ  ְקּדָ ָרֵאל, ּוְבֵבית ַהּמִ ָרפּום ִמחּוץ ְלַמֲחֵנה ִיׂשְ ר ׂשְ ְדּבָ ּמִ ּבַ
ְקִריב ַהּכֵֹהן  ּמַ ר ׁשֶ ִניִמית הּוא ַהּפָ את ּפְ נֹות ַחּטָ ְרּבְ ַלִים. ֶאָחד ִמּקָ ִלירּוׁשָ

ים. ָדׁשִ ֵנס ְלקֹוֶדׁש ַהּקָ בֹואֹו ְלִהיּכָ יּפּוִרים ּבְ יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ ַהּגָ

ה" ָ ף נ"ג: "ִאיּסּוֵרי ְקדּוּשׁ ּדַ

א  ָרֵאל ֶאּלָ ַלל ִיׂשְ ֶהן ֶאת ּכְ ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ְמַצָּוה ּבָ ֵיׁש ִמְצוֹות ֲאָחדֹות ׁשֶ
ּלֹא  ְצָוה ׁשֶ ל, ַרק ַלּכֲֹהִנים ֶנֶאְמָרה ַהּמִ ְלַבד. ְלָמׁשָ ֵהן ֶנֶאְמרּו ַלּכֲֹהִנים ּבִ
ׁשּורֹות  לּו ַהּקְ ְצוֹות ַהּלָ ִים ִמן ַהּמִ ּתַ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשְ ֵמא ְלֵמִתים. ּבְ ְלִהיּטָ
ה ַאְלָמָנה. ְלָכל ּכֵֹהן ָאסּור  ָ את ִאיּשׁ דֹול ָאסּור ָלׂשֵ ּוִאין: ְלֹכֵהן ּגָ ְלִניּשׂ

ה. רּוׁשָ ה ּגְ ָ את ִאיּשׁ ָלׂשֵ

מבט אווירי על קיבוץ נגבה שספג פגיעות קשות 
מצבאות עירק )אוסף התצלומים הלאומי(

המערכה על נגבה
במהלך מלחמת העצמאות ניהל קיבוץ 
נגבה קרבות מגן נגד הצבא המצרי 
במשך תקופה של כחודשיים. המצרים 
פלשו למדינה בכוח של שש חטיבות 
מלאות, בתוספת ארטילריה ומטוסים, 
ומולם ניצבו חטיבות הנגב וגבעתי, שלא 
היו להן שריון, תותחים וחיל אוויר. מספר 
הלוחמים היהודים שהגנו על נגבה היה 
166 איש. המצרים הפגיזו את הקיבוץ 
באמצעות מטוסים ותותחים, ולאחר מכן 
התקדמו לעברו בשריוניות וברגל, והמגינים 
השיבו לעברם אש. בהתקפה הראשונה 
נהרגו כ-180 מצרים ו-7 יהודים. בהתקפה 
השנייה נהרגו כ-230 מצרים ו-5 יהודים. 
לאחר שעות ארוכות של לחימה הצליחו 
מגיני נגבה להדוף את הצבא המצרי 
ולגרום לו לסגת מהמקום. עמידה זו 
הפכה לסמל של עקשנות ונחישות של 

מעטים מול רבים.

מן ההיסטוריה

רּוָמה לּוֵמי ּתְ ׁשְ ף נ"א: ּתַ ּדַ

ָקֵרר  ַתח ֶאת ַהּמְ יַע ְלֵביתֹו, ּפָ ָאָדם ֶאָחד ִהּגִ
ְך  ה ְטִעיָמה ְוָאַכל אֹוָתּה. ַאַחר ּכָ ּוָמָצא עּוּגָ
ה ַהּזֹו  ְיָתה ְוָאְמָרה לֹו: "ָהעּוּגָ ּתֹו ַהּבַ יָעה ִאׁשְ ִהּגִ
ֵכִנים. ֵהם  ְ ֶּיֶכת ַלּשׁ נּו. ִהיא ׁשַ ּלָ ְכָלל לֹא ׁשֶ ּבִ
י  נּו, ּכִ ּלָ ְקֵרר ׁשֶ ּמַ י ְלָהִניַח אֹוָתּה ּבַ ּנִ ׁשּו ִמּמֶ יּקְ ּבִ
ֵאין ָלֶהם ָמקֹום". ַמה הּוא ָצִריְך ַלֲעׂשֹות? הּוא 
ה  ל ָהעּוּגָ ִחיר ׁשֶ ֵכִנים ֶאת ַהּמְ ְ ם ַלּשׁ ּלֵ ָצִריְך ְלׁשַ
ָלל.  ם ּכְ ֵאינֹו ָאׁשֵ הּוא ָאַכל ָלֶהם, ֲאִפיּלּו ׁשֶ ׁשֶ
ֵאינֹו ּכֵֹהן, ְוָאַכל ַמֲאָכל  י ִמי ׁשֶ ה ִנְלַמד, ּכִ ַעּתָ
ל ּכֵֹהן, ָצִריְך ְלהֹוִסיף "חֹוֶמׁש",  רּוָמה ׁשֶ ל ּתְ ׁשֶ

ְיָתה, ָרָאה ֵזיִתים ְטִעיִמים ְוָאַכל  א ַהּבַ ל, ִאם ָאָדם ּבָ ית. ְלָמׁשָ עֹוד ֲחִמיׁשִ
רּוָמה  ל ַהּתְ יִתים ׁשֶ הּוא ָאַכל ֶאת ַהּזֵ ֵרר ׁשֶ ָעה ֵזיִתים, ּוַבּסֹוף ִהְתּבָ ַאְרּבָ
ּתֹוָרה  ּבַ ֵני ׁשֶ ה ֵזיִתים, ֹזאת ִמּפְ ָ ָּיִכים ַלּכֵֹהן, ָעָליו ָלֵתת ַלּכֵֹהן ֲחִמיּשׁ ַ ּשׁ ׁשֶ
ית(. ם עֹוד "חֹוֶמׁש" )ֲחִמיׁשִ ּלֵ ִריְך ְלׁשַ ּצָ ְתרּוָמה, ׁשֶ ין ְמיּוָחד ּבִ ֵיׁש ּדִ תּוב, ׁשֶ ּכָ
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ֵּיי ְוָרָבא ף נ"ד: ַאּבַ ּדַ

קּוַפת ָהֲאמֹוָרִאים.  ֵּיי ְוָרָבא ָחיּו ִלְקַראת סֹוף ּתְ ָהֲאמֹוָרִאים ַאּבַ
ְבִלי, וֵהם ָהיּו  ְלמּוד ַהּבַ י, ָהיּו חֹוְתֵמי ַהּתַ ְלִמיֵדיֶהם, ָרִביָנא ְוַרב ַאׁשִ ּתַ
ְלמּוד  ּתַ ֵּיי ְוָרָבא מֹוִפיעֹות ּבַ ל ַאּבַ יְמרֹות ׁשֶ ּדֹור ָהֲאמֹוָרִאים ָהַאֲחרֹון. ַהּמֵ
ָעִמים ַרּבֹות. סּוְגיֹות  ָמָרא ּפְ ּגְ מֹוֵתיֶהם מֹוִפיִעים ּבַ ָעִמים ַרּבֹות. ׁשְ ּפְ
ים, ָהיּו  ֵּיי ְוָרָבא". ֵמָאז ֱהיֹוָתם ְיָלִדים ְקַטּנִ ְלמּוד ְמכּוּנֹות "ֲהָויֹות ַאּבַ ּתַ ּבַ
עֹוד  ר, ׁשֶ ָרכֹות ְמסּוּפָ ֶכת ּבְ ַמּסֶ ֵּיי ְוָרָבא ֲחֵבִרים ְוָלְמדּו ּתֹוָרה ַיַחד. ּבְ ַאּבַ
ה,  ׁשּוָבה ֲחִריָפה ְלֶאָחד ֵמַרּבֹוֵתיֶהם, ָהֲאמֹוָרא ַרּבָ ים, ָענּו ּתְ ְהיֹוָתם ְקַטּנִ ּבִ
ָעִרים  י ַהּנְ ה ּכִ ְך ִהְכִריז ַרּבָ ה. ִמּתֹוְך ּכָ ּוְתׁשּוָבה זֹו ֵהִעיָדה ַעל ֲהָבָנה ֲעמּוּקָ
ֵּיי ְוָרָבא  ְדלּו ַאּבַ ּתֹוָרה. ָאֵכן ּגָ דֹוִלים ּבַ ָהעֹוְמִדים ְלָפָניו ֲעִתיִדים ִלְהיֹות ּגְ
ֵּיי  ימּו ַאּבַ ִמיד ִהְסּכִ דֹוֵלי ַהּדֹור. לֹא ּתָ ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְוָזכּו ִלְהיֹות ִמּגְ
יֵניֶהם.  ְלמּוד מֹוִפיעֹות ַמֲחלֹוקֹות ַרּבֹות ּבֵ ֲהָלָכה, ּוְבַרֲחֵבי ַהּתַ ְוָרָבא ּבַ
ַבד  ַדַעת ָרָבא, ִמּלְ ה ּכְ ַמֲחלֹוקֹות ֵאּלֶ ָלל ִנְפְסָקה ֲהָלָכה ּבְ ֶדֶרְך ּכְ ּבְ

ֵּיי. ַאּבַ ֶהם ֲהָלָכה ּכְ ּבָ ְמפֹוָרׁש ׁשֶ ָמָרא אֹוֶמֶרת ּבִ ַהּגְ ה ִמְקִרים ׁשֶ ָ יּשׁ ׁשִ

בס"ד
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ְייִליל  מֹו ָהָיה ּכַ ְ ּשׁ ֵּיי ָהָיה ָיתֹום ִמַּיְלדּות ֵמָאב ּוֵמֵאם. ָאִביו ׁשֶ ָהֲאמֹוָרא ַאּבַ
ֶטֶרם ֵליָדתֹו, ְוִאּמֹו ִנְפְטָרה ְזַמן-ָמה ַאַחר ֵליָדתֹו. ַהּכֵֹהן ִנְפַטר עֹוד ּבְ

ַחת ֲחסּותֹו ְוהּוא  ֵּיי, ְנָטלֹו ּתַ ל ַאּבַ ָהָיה ּדֹודֹו ׁשֶ ְייִליל, ׁשֶ ל ּכַ ה, ָאִחיו ׁשֶ ַרּבָ
ְייִליל.  ל ּכַ ה ְוׁשֶ ל ַרּבָ ם ָסבֹו, ָאִביו ׁשֶ ינֹוק "ַנְחָמִני" ַעל ׁשֵ ם ַהּתִ ָקָרא ֶאת ׁשֵ
א",  ל ְלַכּנֹוָתּה "ִאיּמָ ֵּיי ַהָּיתֹום הּוְרּגַ ֶלּנּו, ְוַאּבַ ַגּדְ ּתְ ֵּיי ִנְמַסר ְלאֹוֶמֶנת ׁשֶ ַאּבַ
ֵּיי, ְוהּוא  ָאַמר ַאּבַ ְבֵרי ָחְכָמה ׁשֶ ָמָרא ּדִ ּגְ ר מּוָבִאים ּבַ ָעִמים ִמְסּפָ ּוֶבֱאֶמת ּפְ

ַלּתּו. יּדְ ּגִ א: "ָאְמָרה ִלי ֵאם" ְוַכָּוָנתֹו ְלאֹוָתּה אֹוֶמֶנת ׁשֶ ּטֵ ִמְתּבַ

ֵּיי". ַרב  ָלל ְרִגיִלים ְלַכּנֹותֹו "ַאּבַ ֶדֶרְך ּכְ מֹו ָהָיה ַנְחָמִני, ֲאָבל ּבְ ָאְמָנם ׁשְ
ֵּיי, הּוא לֹא ָרָצה  ל ֶאת ַאּבַ יּדֵ ה ּגִ ַרּבָ ַאַחר ׁשֶ ּמֵ אֹון ּכֹוֵתב, ׁשֶ ִריָרא ּגָ ׁשְ
ְך  א, ּכָ ׁשֹון ַאּבָ ֵּיי ִמּלְ הּו ַאּבַ יּנָ ם ָאִביו, ְוהּוא ּכִ ׁשֵ ם ַנְחָמִני, ּכְ ֵ ּשׁ ְלַכּנֹותֹו ּבַ
בֹות  י ַהּתֵ ָמעֹו ָראׁשֵ יּנּוי ֶזה ַמׁשְ י ּכִ ָאִביו. ֵיׁש אֹוְמִרים ּכִ בֹוד ּבְ ה ּכָ ָנַהג ַרּבָ
ֵּיי,  ל ַאּבַ ין ַרּבֹוָתיו ׁשֶ ם ּבֵ ה ָהָיה ּגַ ָך ְירּוַחם ָיתֹום". ַרּבָ ר ּבְ סּוק "ֲאׁשֶ ל ַהּפָ ׁשֶ
ַבר  ֵּיי ּדְ ה ָהָיה אֹוֵמר ִלְפֵני ַאּבַ ַרּבָ ְלמּוד ׁשֶ ּתַ ּוְפָעִמים ֲאָחדֹות מֹוְצִאים ּבַ
ֵּיי,  ל ַאּבַ ד ֶאת מֹוחֹו ׁשֶ ֵדי ְלַחּדֵ ָבר ָהפּוְך, ְוַהּכֹול ּכְ ְך ּדָ ָמה, ְוֶרַגע ַאַחר ּכָ
ה. ָיה - ַיְקׁשֶ ָבר קּוׁשְ ּדָ ֱאָמר לֹו, ְוִאם ֵיׁש ּבַ ל ַלֲחׁשֹוב ּוְלָהִבין ֶאת ַהּנֶ ִּיְתַרּגֵ ׁשֶ

לּו "ִאיּסּוֵרי  ְצוֹות ַהּלָ לּו ְלַכּנֹות ֶאת ַהּמִ הּוְרּגְ ְלמּוד ׁשֶ ֵיׁש ֵמַחְכֵמי ַהּתַ
ְרֵתי ה'. ּכֲֹהִנים ְמׁשָ ֶּיֶמת ּבַ ה ְמיּוֶחֶדת ַהּקַ ָ ֵהם ְקדּוּשׁ ֵני ׁשֶ ה" ִמּפְ ָ ְקדּוּשׁ

ן ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ֲאסּוָרה ַלּכֲֹהִנים, ַאְך ֲחָכִמים  ּמִ ה נֹוֶסֶפת ׁשֶ ָ ָנּה ִאיּשׁ ֶיׁשְ
ה ַהּזֹו ִהיא ֲחלּוָצה  ָ ה. ָהִאיּשׁ ִהיא ּדֹוָמה ִלְגרּוׁשָ ֵני ׁשֶ ֲאָסרּוָה ַלּכֲֹהִנים, ִמּפְ

ָתה ֲחִליָצה. ָעׂשְ ה ׁשֶ ָ - ִאיּשׁ

ם ֶאת  ֶאָחד ֵמֶאָחיו ְיַיּבֵ ִנים, ִמְצָוה ׁשֶ ַמִהי ֲחִליָצה? ִאם ָאָדם ֵמת ְללֹא ּבָ
אָתּה,  ת ָאִחיו. ִאם הּוא ֵאינֹו רֹוֶצה ְלׂשֵ א ֶאת ָהַאְלָמָנה ֵאׁשֶ ּתֹו - ִיּשָׂ ִאׁשְ
ת חֹוֶלֶצת ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְגלֹו, ּוְבָכְך ִהיא  ת ַהּמֵ ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ֲחִליָצה. ֵאׁשֶ

א לֹו. ׂשֵ טּוָרה ִמן ַהחֹוָבה ְלִהיּנָ ּפְ

על המפה
נגבה

ה הוא קיבוץ באזור מישור החוף  ֶנְגָבּ
הדרומי ליד הערים קריית מלאכי, קריית 
גת ואשקלון, ושייך למועצה אזורית יואב. 
א  מקור שמו של הקיבוץ הוא בפסוק "ָשׂ
ם,  ה ָשׁ ר ַאָתּ קֹום ֲאֶשׁ ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהָמּ
ה". הקיבוץ הוקם  ה ָוֵקְדָמה ָוָיָמּ ָצפָֹנה ָוֶנְגָבּ
בשנת תרצ"ט )1939( כיישוב חומה ומגדל, 
על ידי גרעיני השומר הצעיר שעלו מפולין 
ורומניה. בזמן שהוקם היתה נגבה הנקודה 
היהודית הדרומית ביותר בכל ארץ ישראל, 
למעט סדום על חוף ים המלח. בתחילה 
נקרא היישוב "בית עפה", על שם הכפר 
הערבי הסמוך, או "גבעת גנים", ולאחר שנה 
הוחלף שמו לנגבה, כדי לסמל את השאיפה 
להתיישבות יהודית בנגב . קיבוץ נגבה נזכר 
כסמל לגבורה ונחישות בזכות הקרבות 

בהם עמד במלחמת העצמאות.

)Wikipedia, Amos Meron( בתים חדשים בנגבה

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 

, 60 סרטונים  עותקים, דף פייסבוק 
ב-  בשיתוף ערוץ מאיר עם כוכבי 

הילדים אסי וטוביה.

לפתיחת מוקד לימוד כקהילה או בית ספר
לפרטים: ענבל הלל רכזת פרויקטים 

inbalh@medison.co.il | טל.  03-9250274

תעודת זהות - תלמוד ישראלי
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דבר תורה לשולחן שבת

ְבִלי? ְלמּוד ַהּבַ מי ָהיּו חֹוְתֵמי ַהּתַ  .1

מה יעשה אדם שאכל בשוגג ַמֲאָכל   .2
ל ּכֵֹהן? רּוָמה ׁשֶ ּתְ

ְצָוה  ֹוֶרׁש ַהּמִ מה על פי ֵסֶפר ַהִחיּנּוְך ּשׁ  .3
יּבּוד ָאב ָוֵאם? של ִמְצַות ּכִ
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שאלת 
???השבוע

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך: אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת   
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בפרשת השבוע מצווה אותנו התורה על מצוות ביכורים:
ּה.   ְבּתָ ּבָ ּה ְוָיׁשַ ּתָ ר ה' ֱאלֹקיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרׁשְ י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ " ְוָהָיה ּכִ
ר ה' ֱאלֹקיָך ֹנֵתן ָלְך  ִביא ֵמַאְרְצָך ֲאׁשֶ ר ּתָ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ל ּפְ ית ּכָ ְוָלַקְחּתָ ֵמֵראׁשִ

ם" מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ה' ֱאלֹקיָך ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ ֶנא ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ ְמּתָ ַבּטֶ ְוׂשַ
מהמילים הללו למדו חז"ל את ההלכות הבאות:

י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ'- למדו חז"ל שלא נתחייבו ישראל בביכורים  מהמילים 'ְוָהָיה ּכִ
עד שכבשו את הארץ וחילקוה.

ית' למדו שאין כל הפירות חייבין בביכורים אלא שבעת  מהמילה  'ֵמֵראׁשִ
המינים בלבד שנשתבחה בהם ארץ ישראל.

ומהיכן יודעים מהם אותם שבעת המינים ?
מגזירה שווה. אצלנו כתובה המילה- 'ָהָאֶרץ', ובפרק ח' גם כתובה המילה ארץ:

ֶמן ּוְדָבׁש". אמרו חז"ל – שאותם  עָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ ה ּוׂשְ "ֶאֶרץ ִחּטָ
מינים הרשומים שם ליד המילה ארץ, הם המינים שיהיו חייבים במצוות הביכורים.

*בפיקוח רואה חשבון

את התשובה יש לשלוח במייל לכתובת:
talmudisraeli@medison.co.il

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה 
בה יזכה בטאבלט איכותי או בסט ספרים של התלמוד 

הישראלי )לפי בחירתכם(.
הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו בדף 

הפייסבוק של התלמוד הישראלי.

מצאו בבקשה את הדברים הבאים בעלון:

1. שני אנשים שהיה להם כינוי מיוחד, אחד 
מהם רב ואחד לוחם

2. שני סוגי נשים שאסור לכהן גדול לשאת

3. שתי מצוות שקשורות לכבוד

4. שני שרי צבא שנלחמו זה בזה

5. שני יישובים שנקראו על שם אדם אחד

מצאו בעלון

70

1949/תש״ט
מנורת שבעת הקנים נקבעת כסמל מדינת ישראל

לאחר הקמת המדינה, קראה ועדת הסמל והדגל לציבור להגיש הצעות 
לסמל מדינת ישראל. מבין ההצעות הרבות נבחרה מנורת שבעת הקנים, 
בעיצוב אותו הציעו האחים גבריאל ומקסים שמיר. במרכז הסמל מופיעה 
המנורה, כפי שהיא נראית בתבליט שעל שער טיטוס ברומא, המתאר את 
חורבן ירושלים ויציאת עם ישראל לגלות; השימוש במנורה בסמל המדינה 
מבטא את שיבת עם ישראל לארצו ועצמאותו המחודשת. בצדדיה של 
המנורה מופיעים שני ענפי זית, המסמלים את השלום. זאת בהתאם 
לחזונו של הנביא זכריה, שראה את מנורת הזהב ושני זיתים מימינה 

מעמדו  ומשמאלה. 
המשפטי והמדיני של 
סמל מדינת ישראל על 
פי החוק, נקבע בחוק 
והמנון  הסמל  הדגל, 
המדינה, שהתקבל בכ"ה 
אייר תש"ט )24 במאי 
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שנה למדינת ישראל

)Wikipedia, מנורת הכנסת )תמר הירדני - צילמתי


