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סדר נזיקין | מסכת סנהדרין מ"ט -נ"ה
פרשת כי תבוא | י"ב-י"ח באלול ( 3-9לספטמבר)

"ה ָ ּבא לְ ָה ְרגְ ָך ַ -ה ׁ ְש ֵ ּכם לְ ָה ְרגוֹ "
דַּ ף מ"טַ :
"ה ָ ּבא לְ ָה ְרגְ ָך ַ -ה ׁ ְש ֵּכם לְ ָה ְרגוֹ "ֶ ׁ ,ש ַּמ ׁ ְש ָמע ָּות ּה
ימ ָרהַ :
ָאנּו ַמ ִּכ ִירים ֶאת ָה ִא ְ
ׁ ֶשּיֵ ׁש לָ ָא ָדם ְר ׁשּות לַ ֲהרוֹ ג ֶאת ִמי ׁ ֶש ָ ּבא לְ ָה ְרגוֹ  .יְ ֵת ָרה ִמ ָּכ ְךֲ ,א ִפילּ ּו ִאם
ישהּו ׁ ֶש ָ ּבא לַ ֲהרוֹ ג ֶאת ֲח ֵברוֹ ָ ,עלָ יו לְ ַה ְקדִּ ים וְ לַ ֲהרוֹ ג ֶאת
ָא ָדם ַמ ְב ִחין ְ ּב ִמ ׁ ֶ
יעה
ָהרוֹ ֵצ ַחּ ְ .ב ַרםִ ,אם יֵ ׁש יְ כוֹ לֶ ת לִ ְמנוֹ ַע אוֹ תוֹ ֵמ ָה ְר ִצ ָיחה ַעל יְ ֵדי ּ ְפ ִצ ָ
ימנַ ע ֵמ ֲה ִריגָ תוֹ .
ִ ּבלְ ַבד  -חוֹ ָבה לְ ִה ָּ
ְ
ְ ּב ֶק ׁ ֶשר לְ כָ ְך לו ְֹמ ִדים ַ ּב ַּתלְ מּוד ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ֵא ַרע ִ ּב ְתק ַּופת דָּ וִד ַה ֶּמלֶ ך :לְ ַא ַחר
ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַטר ׁ ָשאּול ַה ֶּמלֶ ְךִ ,ה ְתנַ ֵהל ְק ָרב ֵ ּבין ַמ ֲחנֵ ה ַא ְבנֵ ר ֶ ּבן נֵ רֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ַ ׂ
שר
ַה ָ ּצ ָבא ׁ ֶשל ׁ ָשאּול וְ ָת ַמ ְך ְ ּב ִא ׁיש בּ וֹ ׁ ֶשתּ ְ ,בנוֹ ׁ ֶשל ׁ ָשאּולֶ ׁ ,ש ָר ָצה לִ ְהיוֹ ת ֶמלֶ ךְ,
יוֹאב ֶ ּבן ְצרּויָ ה ׁ ֶש ָהיָ ה ַ ׂ
שר ַה ָ ּצ ָבא ׁ ֶשל דָּ וִד .לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְס ַּתּיֵ ם
לְ ֵבין ַמ ֲחנֵ ה ָ
יוֹאב ֶ ּבן ְצרּויָה ,נִ ְמלַ ט ַא ְבנֵ ר ֶ ּבן נֵ ר ִמן ַה ַּמ ֲע ָרכָ הֲ ,וַע ָ ׂ
האל
ַה ְּק ָרב ְ ּבנִ ְיצחוֹן ָ
ש ֵ
ָר ַדף ַא ֲח ָריו לְ ָה ְרגוֹ ַ .א ְבנֵ ר ִהזְ ִהיר ֶאת ֲע ָ ׂ
האל ׁ ֶשּיֶ ְח ַדל ִמ ָּכ ְךִּ ,ומ ּׁ ֶשלּ ֹא
ש ֵ
ׁ ָש ַמע לוֹ ִ ,ה ְס ּתוֹ ֵבב לְ ֶפ ַתע וְנָ ַעץ בּ וֹ ֶאת ַח ְרבּ וֹ וַ ֲה ָרגוֹ ְ .מא ָּוחר יוֹ ֵתר ָה ַרג
צּורת
ָ
יוֹאב ֶ ּבן ְצרּויָה ֶאת ַא ְבנֵ ר ְ ּב ַט ֲענָ ה ׁ ֶשהּוא רוֹ ֵצ ַח ,וְכָ ְך הּוא ָא ַמר :לְ ִפי ַ
מּוכח ׁ ֶש ַא ְבנֵ ר ָהיָ ה
מּומ ֶחה ,וְ יָ כוֹ ל לִ ְקלוֹ ַע בְּ ִדּיּוק ּולְ ַכּוֵ ן
ְ
ַמ ַ ּכת ַה ֶח ֶרב ָ
ּומ ּׁשּום ָ ּכ ְךָ ,אסּור ָהיָ ה לוֹ לְ ָה ְרגוֹ ֶא ָ ּלא לִ גְ רוֹ ם לוֹ
יטבִ ,
ֶאת ַה ַּמ ָ ּכה ֵה ֵ
יכ ְך הּוא נֶ ְח ׁ ָשב רוֹ ֵצ ַח.
ּ ְפ ִצ ָ
יעה בִּ לְ ַבדּ ,ולְ ִפ ָ

דַּ ף נ'ּ ִ :כיבּ ּוד ָאב וָ ֵאם ַ -ה ָ ּכ ַרת ַה ּטוֹ ב
לוֹמ ִדים ַ ּב ַּתלְ מּוד ַעל עונָ ׁ ִשים ׁ ֶש ִה ִּטילָ ה ַה ּתוֹ ָרה ַעל ִמי ׁ ֶשעוֹ ֵבר
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
ֲע ֵברוֹ ת ֲחמּורוֹ תֵ ,בין ַהּיֶ ֶתר ַעל ִמי ׁ ֶש ַּמ ֶּכה ֶאת ָא ִביו ֶוְאת ִא ּמוֹ .
הוֹרים נֶ ְח ׁ ֶש ֶבת ִמן ַה ִּמ ְצווֹת
ְ ּב ֶק ׁ ֶשר לְ כָ ְך ְמלַ ְּמ ֵדנּו ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ִּמ ְצוַת ִּכיבּ ּוד ִ
אוֹתן ַה ִּמ ִּלים ְּכ ׁ ֶש ִהיא ְמ ַצּוָה
ַה ֲחמּורוֹתַ ,עד ְּכ ֵדי ָּכ ְךֶ ׁ ,ש ַה ּת ָוֹרה ִמ ׁ ְש ַּת ֶּמ ׁ ֶשת ְ ּב ָ
ַעל ִּכיבּ ּוד ָאב ֵוָאם וְ ַעל ַה ִחּיּוב ִ ּבכְ בוֹ דוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּק ָ ּב"הִּ ,ומ ָּכאן ָעלֵ ינּו לְ ַה ִּסיק
ׁ ֶש ַ ּקּיֶ ֶמת ַה ׁ ְש ָוָאה ֵ ּבין ַהדְּ ָב ִרים:
ָ
ָ
(שמוֹת ,כ').
לְ גַ ֵ ּבי ִּכיבּ ּוד הו ִֹרים נֶ ֱא ַמר ַ ּב ּתו ָֹרהּ ַ :
"כ ֵ ּבד ֶאת ָא ִביך ו ְֶאת ִא ֶּמך…" ׁ ְ
(מ ׁ ְשלֵ י ,ג').
לְ גַ ֵ ּבי ַה ָ ּק ָ ּב"ה נֶ ֱא ַמר ְ ּב ֵס ֶפר ִמ ׁ ְשלֵ יּ ַ :
(ממ ֹונְ ָך)" ִ
"כ ֵ ּבד ֶאת ה' ֵמה ֹונֶ ָך ָ
(מ ְצוָ ה ל"ג) כּ וֹ ֵתב ַעל ִמ ְצוַ ת ִ ּכיבּ ּוד ָאב וָ ֵאםֶ ׁ ,ש ּׁשוֹ ֶר ׁש
ֵס ֶפר ַה ִחינּ ְּוך ִ
כּותם הּוא ַקּיָ ם בָּ עוֹ לָ םּ ִ ,כי
ַה ִּמ ְצוָ ה ִהיא לְ ַה ִ ּכיר טוֹ ָבה לַ הוֹ ִריםֶ ׁ ,שבִּ זְ ָ
יַפנִ ים וְ יָ ִביןֶ ׁ ,שהּוא
ִמידַּ ת ְ ּכ ִפּיּות טוֹ ָבה ְמ ָ
אּוסה בְּ יוֹ ֵתר .לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָא ָדם ְ
ַחּיָ ב ַה ָּכ ַרת ַה ּטוֹ ב לְ הוֹ ָריוּ ְ ,בוַדַּ אי הּוא יָ ִבין ׁ ֶש ָעלָ יו לְ ַה ִּכיר טוֹ ָבה לְ ַה ָ ּק ָ ּב"ה
הוֹריו ֶוְאת ָּכל ָהעוֹ לָ ם ,וְכָ ְך יִזְ ֶּכה ָא ָדם לְ ִה ְת ַעלּ וֹת ְ ּב ַד ְרכֵ י
ׁ ֶש ָ ּב ָרא אוֹתוֶֹ ,את ָ
ה' ,וְ יִ זְ ֶּכה לְ ָ ׂ
שכָ ר ָעצּום ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.
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נו באתר
בקרו אותהישראלי
התלמוד

מן התלמוד

סדר נזיקין,
מסכת סנהדרין ,דף מ"ט
"ויקבר בביתו במדבר .אטו ביתו מדבר הוא?
אמר רב יהודה אמר רב :כמדבר ,מה מדבר
מופקר לכל  -אף ביתו של יואב מופקר לכל" .
קטליה – הרגו
השתא – עכשיו

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.

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  20עלה 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
נקראים מצודת
יואב ,קיבוץ שדה
יואב ,חמי יואב
והמועצה האזורית
יואב ,וכן מבצע
יואב במלחמת
העצמאות.
יצחק דובנו  -יואב ממפקדי הפלמ"ח וההגנה
()Wikipedia
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סדר נזיקין | מסכת סנהדרין נ"א -נ"ג

רּומה
דַּ ף נ"אַּ :ת ׁ ְש ֵ
לּומי ְּת ָ
ָא ָדם ֶא ָחד ִה ִ ּג ַיע לְ ֵביתוָֹ ּ ,פ ַתח ֶאת ַה ְּמ ָק ֵרר
אוֹת ּהַ .א ַחר ָּכ ְך
ימה ָוְאכַ ל ָ
ָּומ ָצא ע ָ ּּוגה ְט ִע ָ
"הע ָ ּּוגה ַה ּז ֹו
ִה ִ ּג ָיעה ִא ׁ ְש ּת ֹו ַה ַ ּבי ְָתה ו ְָא ְמ ָרה לוָֹ :
ִ ּבכְ לָ ל ל ֹא ׁ ֶש ָ ּלנּוִ .היא ׁ ַשּיֶ כֶ ת לַ ּׁ ְשכֵ נִ יםֵ .הם
אוֹת ּה ַ ּב ַּמ ְק ֵרר ׁ ֶש ָ ּלנּוִּ ,כי
ִ ּב ְּיק ׁשּו ִמ ֶּמ ִ ּני לְ ָהנִ ַיח ָ
ֵאין לָ ֶהם ָמקוֹם"ַ .מה הּוא ָצ ִר ְיך לַ ֲע ׂ
שוֹת? הּוא
ָצ ִר ְיך לְ ׁ ַש ֵ ּלם לַ ּׁ ְשכֵ נִ ים ֶאת ַה ְּמ ִחיר ׁ ֶשל ָהע ָ ּּוגה
ׁ ֶשהּוא ָאכַ ל לָ ֶהםֲ ,א ִפילּ ּו ׁ ֶש ֵאינוֹ ָא ׁ ֵשם ְּכלָ ל.
ַע ָּתה נִ לְ ַמדִּ ,כי ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ כּ ֵֹהןָ ,וְאכַ ל ַמ ֲאכָ ל
ׁ ֶשל ְּתר ָּומה ׁ ֶשל כּ ֵֹהןָ ,צ ִר ְיך לְ הו ִֹסיף "חוֹ ֶמ ׁש",
ימים ָוְאכַ ל
עוֹד ֲח ִמ ׁ ִ
ישית .לְ ָמ ׁ ָשלִ ,אם ָא ָדם ָ ּבא ַה ַ ּב ָיְתהָ ,ר ָאה זֵ ִיתים ְט ִע ִ
ַא ְר ָ ּב ָעה זֵ ִיתיםַּ ,וב ּסוֹף ִה ְת ָ ּב ֵרר ׁ ֶשהּוא ָאכַ ל ֶאת ַה ֵּז ִיתים ׁ ֶשל ַה ְּתר ָּומה
ישה זֵ ִיתים ,זֹאת ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַ ּב ּת ָוֹרה
ׁ ֶש ּׁ ַשּיָ כִ ים לַ כּ ֵֹהןָ ,עלָ יו לָ ֵתת לַ כּ ֵֹהן ֲח ִמ ּׁ ָ
ישית).
(ח ִמ ׁ ִ
ָּכתּובֶ ׁ ,ש ׁיֵש דִּ ין ְמי ָּוחד ִ ּב ְתר ָּומהֶ ׁ ,ש ָ ּצ ִר ְיך לְ ׁ ַש ֵ ּלם עוֹד "חוֹ ֶמ ׁש" ֲ

ימית"
ימּורים" ַ
"א ִ
דַּ ף נ"בֵ :
ו"ח ָּטאת ּ ְפנִ ִ
ָמה עוֹ ִ ׂ
שים ִ ּב ְב ַ ׂ
שר ָק ְר ָ ּבן? ָק ְר ַ ּבן עוֹ לָ ה ָק ֵרב ָּכלִ יל ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ,וְ ִאילּ ּו
ִמ ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת ֲא ֵח ִריםְּ ,כגוֹ ן ָק ְר ַ ּבן ַח ָּטאת ׁ ְּושלָ ִמיםַ ,מ ְק ִר ִיבים ַרק ֲחלָ ִקים
ְמסּוּיָ ִמים ִמן ַה ָ ּק ְר ָ ּבן ,וְ ַהּיֶ ֶתר נֶ ֱאכָ ל ַעל יְ ֵדי ַהכּ ֲֹהנִ ים אוֹ ַעל יְ ֵדי ַ ּב ֲעלֵ י
ַה ָ ּק ְר ָ ּבןָּ ,תלּוי לְ ִפי סּוג ַה ָ ּק ְר ָ ּבןַ .ה ֲחלָ ִקים ַה ּמ ְּוק ָט ִרים ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ְמכּו ִּנים
יבם.
"א ִ
ֵ
ימּורים" ִמ ְּל ׁשוֹ ן ֲא ִמ ָירה ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרה לְ ַה ְק ִר ָ
לוֹמ ִדים ַעל סּוג ָק ְר ַ ּבן ַח ָּטאת ׁ ֶש ְ ּב ָ ׂ
שרוֹ ֵאינוֹ נֶ ֱאכָ ל ֶא ָ ּלא נִ ְ ׂ
ש ָרף.
ְ ּב ַדף זֶ ה ְ
ְ
ּובר? ְ ּב ֶד ֶרך ְּכלָ ל דַּ ם ַה ָ ּק ְר ָ ּבנוֹ ת נִ זְ ָרק ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח
ְ ּב ֵאיזֶ ה ָק ְר ָ ּבן ְמד ָ ּ
ַה ִחיצוֹ ן ִ -מזְ ַ ּבח ַה ְ ּנחוֹ ׁ ֶשתֶ ׁ ,ש ְּמקוֹ מוֹ ַ ּב ֲח ַצר ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁשֲ ,א ָבל יֵ ׁש
ימי ִ -מזְ ַ ּבח ַה ְּקטוֹ ֶרת,
ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ַח ָּטאת ׁ ֶשדָּ ָמם נִ זְ ָרק ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ַה ּ ְפנִ ִ
"ח ָּטאת
קוֹד ׁש ַה ָ ּק ָד ׁ ִשיםָ .ק ְרבָּ ן ִמ ּסּוג זֶ ה ְמכּו ֶּנה ַ
ׁ ֶש ְּמקוֹמוֹ ַ ּב ֵהיכָ ל לִ ְפנֵ י ֶ
ימּיוֹ ת נִ ְשׂ ָרף ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ ה; ְ ּכ ׁ ֶש ָהיּו
ימית" ְ
ּ ְפנִ ִ
ּוב ַשׂ ר ַח ָּטאוֹ ת ּ ְפנִ ִ
שׂ
שׂ
ׁ
ּוב ֵבית ַה ִּמ ְקדָּ ש ִ -מחּוץ
בַּ ִּמ ְדבָּ ר ְ ָרפּום ִמחּוץ לְ ַמ ֲחנֵ ה יִ ְ ָר ֵאלְ ,
ימית הּוא ַה ּ ָפר ׁ ֶש ַּמ ְק ִריב ַהכּ ֵֹהן
ירּושלַ יִ םֶ .א ָחד ִמ ָ ּק ְר ְ ּבנוֹ ת ַח ָּטאת ּ ְפנִ ִ
לִ ׁ ָ
קוֹד ׁש ַה ָ ּק ָד ׁ ִשים.
ַה ָ ּגדוֹ ל ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּיפ ִּורים ְ ּבבוֹ אוֹ לְ ִה ָּ
יכנֵ ס לְ ֶ

דּושה"
"א ּ
דַּ ף נ"גִ :
יס ֵּורי ְק ׁ ּ ָ
יֵ ׁש ִמ ְצווֹ ת ֲא ָחדוֹ ת ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ֵאינָ ּה ְמ ַצּוָה ָ ּב ֶהן ֶאת ְּכלַ ל יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ֶא ָ ּלא
ֵהן נֶ ֶא ְמרּו לַ כּ ֲֹהנִ ים ִ ּבלְ ַבד .לְ ָמ ׁ ָשלַ ,רק לַ כּ ֲֹהנִ ים נֶ ֶא ְמ ָרה ַה ִּמ ְצוָ ה ׁ ֶשלּ ֹא
לוֹמ ִדים ׁ ְש ַּתיִ ם ִמן ַה ִּמ ְצווֹ ת ַה ָ ּללּו ַה ְּק ׁשּורוֹ ת
לְ ִה ָּיט ֵמא לְ ֵמ ִתיםּ ְ .ב ַדף זֶ ה ְ
ּׂואין :לְ כ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ָאסּור לָ ֵ ׂ
ישה ַאלְ ָמנָ ה .לְ כָ ל כּ ֵֹהן ָאסּור
לְ נִ ּיש ִ
שאת ִא ּׁ ָ
לָ ֵ ׂ
ּׁ
ׁ
ישה ְ ּגר ָּושה.
שאת ִא ָ
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מן ההיסטוריה
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
 166איש .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.

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

בס"ד

סדר נזיקין | מסכת סנהדרין נ"ג -נ"ה

יס ֵּורי
"א ּ
יֵ ׁש ֵמ ַחכְ ֵמי ַה ַּתלְ מּוד ׁ ֶשה ְּור ְ ּגלּו לְ כַ נּ וֹ ת ֶאת ַה ִּמ ְצווֹ ת ַה ָ ּללּו ִ
יּוח ֶדת ַה ַ ּקּיֶ ֶמת בַּ כּ ֲֹהנִ ים ְמ ׁ ָש ְר ֵתי ה'.
ְק ּׁ ָ
דּושה ְמ ֶ
דּושה" ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהם ְק ּׁ ָ
ְ
ישה נוֹ ֶס ֶפת ׁ ֶש ִּמן ַה ּתוֹ ָרה ֵאינָ ּה ֲאס ָּורה לַ כּ ֲֹהנִ יםַ ,אך ֲחכָ ִמים
יֶ ׁ ְשנָ ּה ִא ּׁ ָ
ישה ַהזּוֹ ִהיא ֲחל ָּוצה
ֲא ָסר ָּוה לַ כּ ֲֹהנִ יםִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא דּ ָ
וֹמה לִ גְ ר ׁ ָּושהָ .ה ִא ּׁ ָ
ישה ׁ ֶש ָע ְ ׂ
ש ָתה ֲחלִ ָיצה.
 ִא ּׁ ַָמ ִהי ֲחלִ ָיצה? ִאם ָא ָדם ֵמת לְ ל ֹא ָ ּבנִ יםִ ,מ ְצוָ ה ׁ ֶש ֶא ָחד ֵמ ֶא ָחיו יְ יַ ֵ ּבם ֶאת
שא ֶאת ָה ַאלְ ָמנָ ה ֵא ׁ ֶשת ָא ִחיוִ .אם הּוא ֵאינוֹ רוֹ ֶצה לְ ֵ ׂ
ִא ׁ ְש ּתוֹ  -יִ ּ ָ ׂ
את ּה,
ש ָ
ְ
ֲעלֵ ֶיהם לַ ֲעשׂוֹ ת ֲחלִ ָיצהֵ .א ׁ ֶשת ַה ֵּמת חוֹ לֶ ֶצת נַ ֲעלוֹ ֵמ ַעל ַרגְ לוְֹּ ,ובכָ ך ִהיא
ּ ְפט ָּורה ִמן ַהחוֹ ָבה לְ ִה ָ ּינ ֵ ׂ
שא לוֹ .

דַּ ף נ"דַ :א ַ ּבּיֵ י וְ ָר ָבא
קּופת ָה ֲאמוֹ ָר ִאים.
ָה ֲאמוֹ ָר ִאים ַאבַּ ּיֵ י וְ ָר ָבא ָחיּו לִ ְק ַראת סוֹ ף ְּת ַ
והם ָהיּו
ַּתלְ ִמ ֵיד ֶ
יהםָ ,ר ִבינָ א וְ ַרב ַא ׁ ִשיָ ,היּו חוֹ ְת ֵמי ַה ַּתלְ מּוד ַהבַּ ְבלִ יֵ ,
מוֹפיעוֹ ת ַ ּב ַּתלְ מּוד
דּ וֹ ר ָה ֲאמוֹ ָר ִאים ָה ַא ֲחרוֹ ןַ .ה ֵּמ ְ
ימרוֹ ת ׁ ֶשל ַא ַ ּבּיֵ י ָוְר ָבא ִ
יעים ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ּ ְפ ָע ִמים ַרבּ וֹ ת .סּוגְ יוֹ ת
ּ ְפ ָע ִמים ַרבּ וֹ תְ ׁ .שמוֹ ֵת ֶיהם מוֹ ִפ ִ
"הוָ יוֹ ת ַא ַ ּבּיֵ י וְ ָר ָבא"ֵ .מ ָאז ֱהיוֹ ָתם יְ לָ ִדים ְק ַט ִ ּניםָ ,היּו
ַ ּב ַּתלְ מּוד ְמכּונּ וֹ ת ֲ
ַא ַ ּבּיֵ י וְ ָר ָבא ֲח ֵב ִרים וְ לָ ְמדּו ּתוֹ ָרה יַ ַחדּ ְ .ב ַמ ֶּסכֶ ת ְ ּב ָרכוֹ ת ְמס ּ ָּופרֶ ׁ ,שעוֹד
יפה לְ ֶא ָחד ֵמ ַרבּ וֹ ֵת ֶיהםָ ,ה ֲאמוֹ ָרא ַר ָ ּבה,
ִ ּב ְהיוֹ ָתם ְק ַט ִ ּניםָ ,ענּו ְּת ׁש ָּובה ֲח ִר ָ
ְ
ְ
ּ
ְּות ׁש ָּובה זוֹ ֵה ִע ָידה ַעל ֲה ָבנָ ה ֲעמ ָּוקהִ .מ ּתוֹך ָּכך ִהכְ ִריז ַר ָ ּבה ִּכי ַה ְ ּנ ָע ִרים
עוֹמ ִדים לְ ָפנָ יו ֲע ִת ִידים לִ ְהיוֹ ת ְ ּגדוֹ לִ ים ַ ּב ּתוֹ ָרהָ .אכֵ ן ָ ּג ְדלּו ַא ַ ּבּיֵ י וְ ָר ָבא
ָה ְ
לְ ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים וְ זָ כּו לִ ְהיוֹ ת ִמ ְ ּגדוֹ לֵ י ַהדּ וֹ ר .ל ֹא ָּת ִמיד ִה ְס ִּכימּו ַא ַ ּבּיֵ י
וְ ָר ָבא ַ ּב ֲהלָ כָ הְּ ,וב ַר ֲח ֵבי ַה ַּתלְ מּוד מוֹ ִפיעוֹ ת ַמ ֲחלוֹ קוֹ ת ַרבּ וֹ ת ֵ ּבינֵ ֶיהם.
בְּ ֶד ֶר ְך ְ ּכלָ ל נִ ְפ ְס ָקה ֲהלָ ָכה בְּ ַמ ֲחלוֹ קוֹ ת ֵא ֶ ּלה ְ ּכ ַד ַעת ָר ָבאִ ,מ ְּל ַבד
ישה ִמ ְק ִרים ׁ ֶש ַה ְ ּג ָמ ָרא אוֹ ֶמ ֶרת בִּ ְמפוֹ ָר ׁש ׁ ֶשבָּ ֶהם ֲהלָ ָכה ְ ּכ ַאבַּ ּיֵ י.
ׁ ִש ּׁ ָ

על המפה
נגבה
נֶ גְ ָ ּבה הוא קיבוץ באזור מישור החוף
הדרומי ליד הערים קריית מלאכי ,קריית
גת ואשקלון ,ושייך למועצה אזורית יואב.
"שׂא
מקור שמו של הקיבוץ הוא בפסוק ָ
נָ א ֵעינֶ ָ
יך ְּור ֵאה ִמן ַה ָּמקוֹם ֲא ׁ ֶשר ַא ָּתה ׁ ָשם,
וָיָמה" .הקיבוץ הוקם
ָצפֹנָ ה וָנֶ גְ ָ ּבה ֵוָק ְד ָמה ָּ
בשנת תרצ"ט ( )1939כיישוב 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.

בתים חדשים בנגבה ()Wikipedia, Amos Meron

דַּ ף נ"הַ :א ַ ּבּיֵ י
ּומ ֵאםָ .א ִביו ׁ ֶש ּׁ ְשמוֹ ָהיָ ה ַ ּכיְ ילִ יל
ָה ֲאמוֹ ָרא ַא ַ ּבּיֵ י ָהיָ ה יָ תוֹ ם ִמּיַ לְ דּות ֵמ ָאב ֵ
ן-מה ַא ַחר לֵ ָידתוֹ .
ַהכּ ֵֹהן נִ ְפ ַטר עוֹ ד בְּ ֶט ֶרם לֵ ָידתוֹ  ,וְ ִא ּמוֹ נִ ְפ ְט ָרה זְ ַמ ָ
ַר ָ ּבהָ ,א ִחיו ׁ ֶשל ַּכיְ ילִ ילֶ ׁ ,ש ָהיָ ה דּ וֹ דוֹ ׁ ֶשל ַא ַ ּבּיֵ י ,נְ ָטלוֹ ַּת ַחת ֲחסּותוֹ וְ הּוא
ָק ָרא ֶאת ׁ ֵשם ַה ִּתינוֹ ק "נַ ְח ָמנִ י" ַעל ׁ ֵשם ָסבוָֹ ,א ִביו ׁ ֶשל ַר ָ ּבה וְ ׁ ֶשל ַּכיְ ילִ יל.
ימא",
ַא ַ ּבּיֵ י נִ ְמ ַסר לְ ֶ
אוֹמנֶ ת ׁ ֶש ְּתגַ דְּ לֶ נּ ּוַ ,וְא ַ ּבּיֵ י ַהּיָ תוֹ ם ה ְּור ַ ּגל לְ כַ נּ וֹ ָת ּה ִ
"א ָּ
ֶּוב ֱא ֶמת ּ ְפ ָע ִמים ִמ ְס ּ ָפר מ ָּוב ִאים ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא דִּ ְב ֵרי ָחכְ ָמה ׁ ֶש ָא ַמר ַא ַ ּבּיֵ י ,וְ הּוא
אוֹמנֶ ת ׁ ֶש ִ ּגידְּ לַ ּתּו.
"א ְמ ָרה לִ י ֵאם" וְכַ ּוָנָ תוֹ לְ אוֹ ָת ּה ֶ
ִמ ְת ַ ּב ֵּטאָ :
ְ
"א ַ ּבּיֵ י"ַ .רב
ָא ְמנָ ם ׁ ְשמוֹ ָהיָ ה נַ ְח ָמנִ יֲ ,א ָבל ְ ּב ֶד ֶרך ְּכלָ ל ְרגִ ילִ ים לְ כַ נּ וֹ תוֹ ַ
ׁ ְש ִר ָירא ָ ּגאוֹ ן כּ וֹ ֵתבֶ ׁ ,ש ֵּמ ַא ַחר ׁ ֶש ַר ָ ּבה ִ ּגידֵּ ל ֶאת ַא ַ ּבּיֵ י ,הּוא ל ֹא ָר ָצה
לְ כַ נּ וֹ תוֹ ַ ּב ּׁ ֵשם נַ ְח ָמנִ יְּ ,כ ׁ ֵשם ָא ִביו ,וְ הּוא ִּכ ָ ּינהּו ַא ַ ּבּיֵ י ִמ ְּל ׁשוֹ ן ַא ָ ּבאָּ ,כ ְך
אשי ַה ֵּתבוֹ ת
נָ ַהג ַר ָ ּבה ָּכבוֹד ְ ּב ָא ִביו .יֵ ׁש ְ
אוֹמ ִרים ִּכי ִּכינּ ּוי זֶ ה ַמ ׁ ְש ָמעוֹ ָר ׁ ֵ
תוֹ
"א ׁ ֶשר ְ ּב ָך יְ ר ַּוחם יָ ם"ַ .ר ָ ּבה ָהיָ ה ַ ּגם ֵ ּבין ַרבּ וֹ ָתיו ׁ ֶשל ַא ַ ּבּיֵ י,
ׁ ֶשל ַה ּ ָפסּוק ֲ
אוֹמר לִ ְפנֵ י ַא ַ ּבּיֵ י דְּ ַבר
ְּופ ָע ִמים ֲא ָחדוֹ ת מוֹ ְצ ִאים ַ ּב ַּתלְ מּוד ׁ ֶש ַר ָ ּבה ָהיָ ה ֵ
ָמה ,וְ ֶרגַ ע ַא ַחר ָּכ ְך דָּ ָבר ָהפ ְּוך ,וְ ַהכּ וֹל ְּכ ֵדי לְ ַחדֵּ ד ֶאת מוֹ חוֹ ׁ ֶשל ַא ַ ּבּיֵ י,
ׁ ֶשּיִ ְת ַר ֵ ּגל לַ ֲח ׁשוֹ ב ּולְ ָה ִבין ֶאת ַה ֶ ּנ ֱא ָמר לוֹ ִ ,וְאם יֵ ׁש ַ ּבדָּ ָבר ק ׁ ְּושיָ ה  -יַ ְק ׁ ֶשה.

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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שנה למדינת ישראל
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שאלת
השבוע???

מנורת שבעת הקנים נקבעת כסמל מדינת ישראל

התשובה לשאלה נמצאת בעלון זה

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
ומשמאלה .מעמדו
המשפטי והמדיני של
סמל מדינת ישראל על
פי החוק ,נקבע בחוק
הדגל ,הסמל והמנון
המדינה ,שהתקבל בכ"ה
אייר תש"ט ( 24במאי
.)1949

 .1מי ָהיּו חוֹ ְת ֵמי ַה ַּתלְ מּוד ַה ַ ּב ְבלִ י?
 .2מה יעשה אדם שאכל בשוגג ַמ ֲאכָ ל
רּומה ׁ ֶשל כּ ֵֹהן?
ְּת ָ
 .3מה על פי ֵס ֶפר ַה ִחינ ְ
ּּוך ּׁשוֹ ֶר ׁש ַה ִּמ ְצוָ ה
של ִמ ְצוַ ת ִ ּכיבּ ּוד ָאב וָ ֵאם?
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.
*בפיקוח רואה חשבון

מנורת הכנסת (תמר הירדני  -צילמתי )Wikipedia,

מצאו בעלון
מצאו בבקשה את הדברים הבאים בעלון:
 .1שני אנשים שהיה להם כינוי מיוחד ,אחד
מהם רב ואחד לוחם

דבר תורה לשולחן שבת
בפרשת השבוע מצווה אותנו התורה על מצוות ביכורים:
" ו ְָהיָה ִּכי ָתבוֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ה' ֱאל ָ
ֹקיך נ ֵֹתן לְ ָך נַ ֲחלָ ה ו ִִיר ׁ ְש ָּת ּה ְוי ׁ ַָש ְב ָּת ָ ּב ּה.
ֹקיך נ ֵֹתן לָ ךְ
אשית ָּכל ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ָּת ִביא ֵמ ַא ְר ְצ ָך ֲא ׁ ֶשר ה' ֱאל ָ
וְלָ ַק ְח ָּת ֵמ ֵר ׁ ִ
ש ְמ ָּת ַב ֶּטנֶ א ו ְָהלַ כְ ָּת ֶאל ַה ָּמקוֹם ֲא ׁ ֶשר י ְִב ַחר ה' ֱאל ָ
ְו ַ ׂ
ֹקיך לְ ׁ ַש ֵּכן ׁ ְשמ ֹו ׁ ָשם"
מהמילים הללו למדו חז"ל את ההלכות הבאות:
מהמילים 'וְ ָהיָה ִ ּכי ָתבוֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ' -למדו חז"ל שלא נתחייבו ישראל בביכורים
עד שכבשו את הארץ וחילקוה.
אשית' למדו שאין כל הפירות חייבין בביכורים אלא שבעת
'מ ֵר ׁ ִ
מהמילה ֵ
המינים בלבד שנשתבחה בהם ארץ ישראל.
ומהיכן יודעים מהם אותם שבעת המינים ?
מגזירה שווה .אצלנו כתובה המילה'ָ -ה ָא ֶרץ' ,ובפרק ח' גם כתובה המילה ארץ:
"א ֶרץ ִח ָּטה ּו ְ ׂ
שע ָֹרה וְגֶ ֶפן ְּות ֵאנָ ה ו ְִר ּמוֹן ֶא ֶרץ זֵ ית ׁ ֶש ֶמן ְּוד ָב ׁש" .אמרו חז"ל – שאותם
ֶ
מינים הרשומים שם ליד המילה ארץ ,הם המינים שיהיו חייבים במצוות הביכורים.

 .2שני סוגי נשים שאסור לכהן גדול לשאת
 .3שתי מצוות שקשורות לכבוד

 .4שני שרי צבא שנלחמו זה בזה

 .5שני יישובים שנקראו על שם אדם אחד

 4מייסד ועורך :מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך :אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים :רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת
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