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כיבוש "אפריקה" במלחמת 
יום כיפור

"אפריקה" או "ארץ גושן" היה כינויו 
של האזור שכבשו חיילי צה"ל ממערב 
יום כיפור.  לתעלת סואץ במלחמת 
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 
)16.10.1973(, ושטחה של "אפריקה" 
נכבש תוך תשעה ימים בלחימה בה היו 
לצה"ל מאות נפגעים. בגזרה הצפונית של 
"אפריקה" פעלה אוגדה 143 בפיקודו 
של אריאל שרון, ובגזרות המרכזיות 
והדרומיות פעלו אוגדה 162 בפיקודו 
של אברהם אדן ואוגדה 252 בפיקודו 
של קלמן מגן. שיחות הפרדת הכוחות בין 
ישראל לבין מצרים נערכו בדרום-מערב 
שטח "אפריקה". בעקבות הסכם הפרדת 

הכוחות פינה צה"ל את האזור.

מן ההיסטוריה

טנק של צה״ל חוצה את תעלת סואץ
)Wikipedia, Israel Defense Forces(

סדר קדשים | מסכת זבחים ל"ז- מ"ג
פרשת נשא | ו'- י"ב בסיון )20-26 למאי(

בס"ד

מדינת ישראל
משרד החינוך

ֵהָמה כֹור ּבְ ף ל"ז: ּבְ ּדַ

ל  ָּיִכים ַלּכֲֹהִנים. ּכָ הֹורֹות, ׁשַ ֵהמֹות ַהּטְ ל ַהּבְ כֹוִרים ׁשֶ ַהּבְ ּתֹוָרה ֶנֱאָמר ׁשֶ ּבַ
נֹו ַלּכֵֹהן. כֹור, ָצִריְך ִלּתְ הֹוָרה נֹוַלד ּבְ ְבֶהְמּתֹו ַהּטְ ּלִ ְיהּוִדי ׁשֶ

כֹור? ה ַהּכֵֹהן ִעם ַהּבְ ָמה עֹוׂשֶ

ן,  ָקְרּבָ ֵלם, ֵאין ּבֹו מּום(, הּוא ַמְקִריב אֹותֹו ּכְ ִמים )ׁשָ כֹור ּתָ לּוי. ִאם ַהּבְ ּתָ
ר ְלַהְקִריב אֹותֹו,  ַעל מּום ְוִאי ֶאְפׁשָ כֹור ּבַ רֹו. ִאם ַהּבְ ׂשָ ְואֹוֵכל ֵחֶלק ִמּבְ
ר ְלַהְקִריב  י ִאי ֶאְפׁשָ ר, ּכִ ׂשָ ל ַהּבָ ַהּכֵֹהן ׁשֹוֵחט אֹותֹו ֶאְצלֹו ְואֹוֵכל ֶאת ּכָ

ן. ָקְרּבָ אֹותֹו ּכְ

ָכל  ֵאין ּדֹוֶמה לֹו ּבְ ָבר ִיחּוִדי ׁשֶ ֵהָמה הּוא ּדָ כֹור ּבְ ּבְ ַדף ֶזה לֹוְמִדים ׁשֶ ּבְ
ן  ְרּבָ ּקָ ְלמּוד ִהיא, ׁשֶ ָּוַנת ַהּתַ ּכַ יִרים ׁשֶ ֲעֵלי ַהּתֹוָספֹות ַמְסּבִ ּה. ּבַ ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ
ה הּוא קֹוֶנה  ֶסף ַהּזֶ ֶכֶסף, ּוַבּכֶ ָעָליו ּפֹוֶדה אֹותֹו ּבְ ַעל מּום, ּבְ ְהָיה ּבַ ּנִ ָרִגיל ׁשֶ
ִאם ָנַפל ּבֹו מּום - הּוא ַעְצמֹו  כֹור, ׁשֶ יו. ׁשֹוֶנה הּוא ּבְ ְחּתָ ן ַאֵחר ּתַ ָקְרּבָ

ָּיְך ַלּכֵֹהן. ׁשַ

מן התלמוד
 סדר קדשים,

מסכת זבחים, דף ל"ז

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.

אשכחן – מצאנו
אהני – הועיל

גיליון 240

ס ֶאת ָהַאְבֵנט ף ל"ח: ַהּכֵֹהן ְמַכּבֵ ּדַ

ל ַהּכֵֹהן  ׁש, ִקיּבֵ ְקּדָ ֵהִביא ְיהּוִדי לֵבית ַהּמִ את ׁשֶ ן ַחּטָ ִחיַטת ָקְרּבַ ְלַאַחר ׁשְ
ֵרת ְוָהַלְך ִעּמֹו ְלִכיּוּון  ְכִלי ׁשָ מֹו ּבִ ׁש  ֶאת ּדָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֲחַצר ּבֵ עֹוֵבד ּבַ ׁשֶ
ַחף  ָעַבר ָסמּוְך ֵאָליו ּדָ ַח. ּכֵֹהן ׁשֶ ְזּבֵ ם ַעל ַהּמִ ֵדי ִלְזרֹוק ִמן ַהּדָ ַח, ּכְ ְזּבֵ ַהּמִ

לו. ם ַעל ָהַאְבֵנט ׁשֶ ְך ְקָצת ֵמַהּדָ ּפַ ָטעּות ֶאת ְזרֹועֹו ְוִנׁשְ ְקָצת ּבְ

ָמּה ַעל  ה ִמּדָ ר ִיּזֶ את: "ַוֲאׁשֶ ן ַחּטָ ֵסֶפר ַוִּיְקָרא קֹוַבַעת ַעל ָקְרּבַ ַהּתֹוָרה ּבְ
ם  ְך ָעָליו ּדַ ּפַ ׁשְ ּנִ ֶגד ׁשֶ ָמקֹום ָקֹדׁש" - ּבֶ ס ּבְ ַכּבֵ ה ָעֶליָה ּתְ ר ִיּזֶ ֶגד ֲאׁשֶ ַהּבֶ
קֹום  ס ֵהיֵטב ֶאת ַהּמָ ַח, ָצִריְך ְלַכּבֵ ְזּבֵ ּנּו ַעל ַהּמִ ְרקּו ִמּמֶ ּזָ את ִלְפֵני ׁשֶ ַחּטָ

ם. ַגע ּבֹו ַהּדָ ּנָ ׁשֶ

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

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

חג שבועות שמח!
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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 
התמנה   )1974 (
לאלוף פיקוד דרום. 
אחרי שחרורו מצה"ל 
היה אדן מבקר משרד 
המשטרה, עד צאתו 

לגמלאות.

אלוף אברהם אדן ליד תעלת סואץ
)אוסף התצלומים הלאומי(

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים ל"ט- מ"א

ם ִמְצָוה ף מ"א: ְלׁשֵ ּדַ

ן  ְרּבָ ִריְך ְלַהְקִריב ֶאת ַהּקָ ּצָ ָכְך ׁשֶ ֶכת ְזָבִחים עֹוְסִקים ַרּבֹות ּבְ ַמּסֶ ּבְ
ם  ן עֹוָלה ְולֹא ְלׁשֵ ם ָקְרּבַ ן עֹוָלה ֵיׁש ְלַהְקִריב ְלׁשֵ ל, ָקְרּבַ מֹו". ְלָמׁשָ "ִלׁשְ
גֹון ִמְצַות "ִציִצית".  ין ֶזה, ּכְ ֶהם ּדִ ֵּיׁש ּבָ ָנן ִמְצוֹות נֹוָספֹות ׁשֶ ן ַאֵחר.  ֶיׁשְ ָקְרּבָ
ְך  ם ִמְצַות ִציִצית. ּכָ ֶגד ְלׁשֵ ּבֶ יִצית ָצִריְך ִלְטוֹות ְוִלְתלֹות ּבַ ֶאת חּוֵטי ַהּצִ
ה. ם ִמְצַות ַמּצָ ּצֹות ָצִריְך ֶלֱאפֹות ְלׁשֵ ֶפַסח - ֶאת ַהּמַ ה ּבְ י ַמּצָ ם ְלַגּבֵ ּגַ

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

ׁש ְקּדָ ף מ': ֲהָלכֹות ְלֵבית ַהּמִ ּדַ

ַדף ֶזה. תּובֹות ּבְ ׁש ּכְ ְקּדָ ׁשּורֹות ְלֵבית ַהּמִ י ֲהָלכֹות ַהּקְ ּתֵ ׁשְ

ם  ָהב ִמּדַ ח ַהּזָ דֹול ַעל ִמְזּבַ ה ַהּכֵֹהן ַהּגָ יּפּוִרים ַמּזֶ יֹום ַהּכִ ֲהָלָכה ִראׁשֹוָנה: ּבְ
ׁש אֹו  ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּבְ ל ַהֵהיָכל ׁשֶ ְקָרה ׁשֶ ם ָקְרָסה ַהּתִ ִעיר. ִאִ ם ַהּשָׂ ר ּוִמּדַ ַהּפָ

ה. ן - ֵאין ַהּכֵֹהן ַמּזֶ ּכָ ׁשְ ּמִ ל אֹוֶהל מֹוֵעד ּבַ ְקָרה ׁשֶ ַהּתִ

ְהֶיה  ָידֹו ּתִ ּבְ ְזֵרק ׁשֶ ּמַ ּבַ ן ָצִריְך ׁשֶ ם ָקְרּבָ ה ִמּדַ ּכֵֹהן ַמּזֶ ׁשֶ ִנָּיה: ּכְ ֲהָלָכה ׁשְ
ְהֶיה  ּתִ יק ׁשֶ עֹו, ְולֹא ַמְסּפִ ּה ֶאת ֶאְצּבָ הּוא ָיכֹול ִלְטּבֹול ּבָ זֹו ׁשֶ ם ּכָ ּמּות ּדָ ּכַ

עֹו. ּה ֶאת ֶאְצּבָ הּוא ָיכֹול ַרק ְלַהְרִטיב ּבָ ם ׁשֶ ּמּות ּדָ ּכַ

י ְנֶחְמָיה ף ל"ט: ַרּבִ ּדַ

ְזרּו  ּגָ ָמד ׁשֶ ְ קּוַפת ַהּשׁ סּו ַאֲחֵרי ּתְ ּנְ ִהְתּכַ ָרֵאל ׁשֶ ין ַחְכֵמי ִיׂשְ י ְנֶחְמָיה ָהָיה ּבֵ ַרּבִ
סּו ֵהם:  ּנְ ִהְתּכַ ָרֵאל ׁשֶ ִנים. ַחְכֵמי ִיׂשְ ע ֵמאֹות ׁשָ ֶאֶלף ּוְתׁשַ ָהרֹוָמִאים, ִלְפֵני ּכְ
י  ן יֹוָחאי, ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יֹוֵסי, ַרּבִ י ֵמִאיר, ַרּבִ י ְנֶחְמָיה, ַרּבִ י ְיהּוָדה, ַרּבִ ַרּבִ
ן ַיֲעֹקב. הם ֵהִקימּו  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ִליִלי ְוַרּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ֱאִליֶעֶזר ּבְ
ּלֹא  ַמד, ְוַגם ִמי ׁשֶ ּלָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ א, ְוִהְכִריזּו ׁשֶ אּוׁשָ ֵמָחָדׁש ְמקֹום ּתֹוָרה ּבְ
ם ֲחָכִמים  סּו ׁשָ ּנְ א ִלְלמֹוד ּתֹוָרה, ְוָכְך ִנְתּכַ ָלַמד ְורֹוֶצה ִלְלמֹוד, ָיבֹוא ְלאּוׁשָ

ים ִלְלמֹוד ּתֹוָרה. ַרּבִ

בּו ּבֹו ְיהּוִדים, ּוִבְתקּופֹות ְמֻסָּימֹות  ְ ִהְתַיּשׁ ִליל ׁשֶ ּגָ א ָהְיָתה ָמקֹום ּבַ אּוׁשָ
נֹות  ּקָ א. ַהּתַ אּוׁשָ ָבּה ָהָיה ּבְ ַלִים ּוְמקֹום מֹוׁשָ ְלָתה ִמירּוׁשָ דֹוָלה ּגָ ְנֶהְדִרין ַהּגְ ַהּסַ
א", ּוְפָעִמים  נֹות אּוׁשָ ּקָ א, ְמכּוּנֹות "ּתַ אּוׁשָ דֹוָלה ּבְ ְנֶהְדִרין ַהּגְ נּו ַהּסַ ּקְ ּתִ ׁשֶ

ְך ָוָכְך. א ִהְתִקינּו" ּכָ אּוׁשָ "ּבְ ְלמּוד ׁשֶ ּתַ ֲאָחדֹות ָאנּו מֹוְצִאים ּבַ
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יּפּוִרים יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ ף מ"ב: ֲעבֹוַדת ַהּכֵֹהן ַהּגָ ּדַ

ִעיר. ר ְוׂשָ ין ַהֶּיֶתר ּפַ יּפּוִרים ַמְקִריב ַהּכֵֹהן ַהָגדֹול ּבֵ יֹום ּכִ ּבְ

יּפּוִרים? יֹום ַהּכִ ָמם ּבְ ה ִמּדָ ָעִמים הּוא ִהיּזָ ה ּפְ ּמָ ּכַ

ין  ָעִמים ּבֵ מֹוֶנה ּפְ ה ׁשְ ר ּוַמּזֶ ם ַהּפָ ים ִעם ּדַ ַהּכֵֹהן ִנְכָנס ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדׁשִ
ֵהיָכל, ְויֹוֵצא ִמן  ם ַהּנֹוָתר ּבַ ְזֵרק ִעם ַהּדָ יַח ֶאת ַהּמַ י ָהָארֹון. יֹוֵצא ּוַמּנִ ּדֵ ּבַ
מֹו  ה ִמּדָ ים ּוַמּזֶ ִעיר, ׁשּוב ִנְכָנס ְלקֹוֶדׁש ַהּקֹוָדׁשִ ַהֵהיָכל, ׁשֹוֵחט ֶאת ַהּשָׂ
ם ַהּנֹוָתר  ְזֵרק ִעם ַהּדָ יַח ֶאת ַהּמַ י ָהָארֹון. יֹוֵצא ּוַמּנִ ּדֵ ין ּבַ ָעִמים ּבֵ מֹוֶנה ּפְ ׁשְ
ָעִמים  מֹוֶנה ּפְ ה ׁשְ ֵהיָכל ּוַמּזֶ ר, עֹוֵמד ּבַ ם ַהּפָ ֵהיָכל. נֹוֵטל ׁשּוב ֶאת ּדַ ּבַ
ם  ָעִמים ִמּדַ מֹוֶנה ּפְ ה ׁשְ ְך ַמּזֶ ים. ַאַחר ּכָ רֹוֶכת קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדׁשִ ְלִכיּוּון ּפָ
ם  ְך הּוא ְמָעֵרב ֶאת ּדַ ים. ַאַחר ּכָ רֹוֶכת קֹוֶדׁש ַהּקֹוָדׁשִ ִעיר ְלִכיּוּון ּפָ ַהּשָׂ
ָהב,  ח ַהּזָ ָעִמים ַעל ִמְזּבַ ע ּפְ ה ַאְרּבַ ְכִלי ֶאָחד ּוַמּזֶ ִעיר ּבִ ר ְוַדם ַהּשָׂ ַהּפָ
ָהב. ח ַהּזָ ז ִמְזּבַ ָעִמים ַעל ֶמְרּכַ ַבע ּפְ ה עֹוד ׁשֶ ל ֶקֶרן, ּוַמּזֶ ַעם ַאַחת ַעל ּכָ ּפַ

על המפה
נירים

נירים הוא קיבוץ בצפון מערב הנגב. 
 )1947 ( תש"ז  בשנת  הוקם  הקיבוץ 
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
)Wikipedia, אוצר תמונות מוזיאון הפלמ״ח - מוזיאון הפלמ״ח(

בס"ד

סדר קדשים | מסכת זבחים מ"ב- מ"ג

ַח ְזּבֵ הּוְעָלה ַעל ַהּמִ יּגּול ׁשֶ ף מ"ג: ַהּפִ ּדַ

ֶבת  ַמֲחׁשֶ ן ּבְ ְרּבָ ה ַאַחת ֵמֲעבֹודֹות ַהּקָ ׁש, ָעׂשָ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ּכֵֹהן ָהעֹוֵבד ּבְ
ֵּון ֶלֱאכֹול ֶאת  ן הּוא ָאַמר: ֲאִני ִמְתּכַ ְרּבָ ם ַהּקָ ַעת ְזִריַקת ּדַ ׁשְ יּגּול". ּבִ "ּפִ

ן ִנְפַסל. ְרּבָ ְך -  ַהּקָ ב ּכָ ָחׁשַ ָכְך  ׁשֶ ַלִים. ּבְ ה ִמחּוץ ִלירּוׁשָ ן ַהּזֶ ְרּבָ ַהּקָ

ְך,  ָבר ַעל ּכָ ּלֹא ָיַדע ּדָ יַע ּכֵֹהן ׁשֶ ִהּגִ הּוָמה, לֹא ִהְבִחינּו ׁשֶ ֵדי ַהּמְ ּתֹוְך ּכְ
ַח, הּוא  ְזּבֵ ִריְך ַלֲעלֹות ַעל ַהּמִ ּצָ ן ׁשֶ ל ָקְרּבָ ר ׁשֶ ׂשָ ר הּוא ָרָאה ּבָ ְוַכֲאׁשֶ
ּקֹות ְספּורֹות ִהְבִחינּו  יַח אֹותֹו ַעל ָהֵאׁש. ּתֹוְך ּדַ ַח ְוִהּנִ ְזּבֵ ֶהֱעָלה אֹותֹו ַלּמִ
יּגּול?",  ְהָיה ּפִ ּנִ ן ׁשֶ ְרּבָ ר ַהּקָ ׂשַ ֲאלּו: "ִמי ָרָאה ֵהיָכן ּבְ ה ְוׁשָ ֲעׂשֶ ּנַ ַהּכֲֹהִנים ּבַ

ַח. ְזּבֵ ָבר ַעל ַהּמִ הּוא ּכְ ֵרר ׁשֶ ְוָאז ִהְתּבָ

ן  ְרּבָ ר ַהּקָ ְבׂשַ ָסה ָהֵאׁש ּבִ ִאם ִנְתּפְ ָנּה ֲהָלָכה ְמיּוֶחֶדת ׁשֶ ֶזה ֶיׁשְ ִמְקֶרה ּכָ ּבְ
ר. ׁשֵ ן ּכָ - הּוא חֹוֵזר ִלְהיֹות ָקְרּבָ



4

בעלון זה למדנו על כמה אנשים ומקומות שהיו 
להם מספר שמות וכינויים. כתבו ליד כל אחד 

מהם איזה שם או כינוי נוסף היה לו:

1. דנגור 

2. ברן 

3. ארץ גושן

4. אום רשרש

מה הכנוי?

בס"ד

סדר  קדשים | מסכת זבחים ל"ז- מ"ג

שאלת 
???השבוע

התשובות לשאלות נמצאות בעלון זה

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון | מנהל חינוכי ועורך: אבי רט | יו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן | בחסות חברת   
Talmudisraeli@Medison.co.il | טל. 03-9250250; פקס. 03-9265608 |   תלמוד ישראלי

בפרשת השבוע מופיע הציווי לכהנים לברך את ישראל בברכת 
ָניו ֵלאֹמר ּכֹה  ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ּבֵ אֹמר. ּדַ ה ּלֵ ר ה' ֶאל ֹמׁשֶ כהנים:  "ַוְיַדּבֵ
ָניו ֵאֶליָך  ְמֶרָך. ָיֵאר ה' ּפָ ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם. ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ ֵני ִיׂשְ ְתָבֲרכּו ֶאת ּבְ
מּו ֶאת  לֹום".  לאחר מכן נאמר: "ְוׂשָ ם ְלָך ׁשָ ָניו ֵאֶליָך ְוָיׂשֵ א ה' ּפָ ָּך. ִיּשָׂ ִויֻחּנֶ
ָרֵאל". שואלים על כך המפרשים: למי הכוונה במילים  ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ ׁשְ
אחרונות אלה "ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם"? רש"י מביא שני פירושים: "ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם" – 
את ישראל, כלומר שה' יסכים עם ברכתם של הכהנים. הפירוש השני 
הוא: "ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם" את הכהנים – שעל ידי כך שהכהנים מברכים את 

ישראל, יזכו גם הם להתברך.

אילו מצוות צריך להתכוון לעשות  א.  
ם ִמְצָוה"? "ְלׁשֵ

ה  ר ִיּזֶ מה לומדים מהפסוק: "ַוֲאׁשֶ ב.  
ה ָעֶליָה  ר ִיּזֶ ֶגד ֲאׁשֶ ָמּה ַעל ַהּבֶ ִמּדָ

ָמקֹום ָקֹדׁש"? ס ּבְ ַכּבֵ ּתְ

א"? נֹות אּוׁשָ ּקָ מהן "ּתַ ג.  

דבר תורה לשולחן שבת

70

2007/תשס״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 )1945( החל ללמד בישיבת מרכז הרב, ולימד בה למעלה מ-60 
שנה. בתשמ"ג )1983( התמנה לכהונת הרב הראשי לישראל, וכיהן 
בתפקיד זה במשך 10 שנים לצדו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו 
זצ"ל. לאחר פטירתו של הרב 
צבי יהודה קוק בשנת תשמ"ב 
)1982( התמנה לראש ישיבת 
מרכז הרב. רב אברום, כפי 
שכונה בפי תלמידיו, נחשב 
הפוסקים  מגדולי  לאחד 

בציונות הדתית.

שנה למדינת ישראל

הרב אברהם שפירא בישיבת "מרכז הרב" 
)Wikipedia ,ישיבת מרכז הרב(

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.

יש לי מושג | תנאים !

*בפיקוח רואה חשבון

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 
talmudisraeli@medison.co.il :בשעות הצהרים

הודעות ישלחו לזוכים במייל ושמותיהם יפורסמו 
בדף הפייסבוק של התלמוד הישראלי.
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