
ַּף מ"ח: גֵּר ּתֹוׁשָב ד

לֹּא לַעֲבֹוד עֲבֹוָדה זָָרה וְִקיבֵּל עַל עַצְמֹו  יבֵּל עַל עַצְמֹו ׁשֶ קִּ "גֵּר ּתֹוׁשָב" הוּא נֹוכְִרי ׁשֶ
לְַקיֵּם אֶת כָּל ׁשֶבַע ִמצְוֹות בְּנֵי נֹוחַ.

ּמוּּתָר לוֹ לָגוּר בְּאֶֶרץ יִׂשְָראֵל וּמוּּתָר גַּם לְִמכּוֹר לוֹ ַקְרַקע  הוּא ְמכוּנֶּה "גֵּר ּתוֹׁשָב" ִמפְּנֵי ׁשֶ
ּ לְַקיֵּם עִמוֹ ִמצְוַת  "גֵּר ּתוֹׁשָב" אֵינוֹ יְהוִּדי, הַּתוָֹרה ְמצַוָּה אוָֹתנו ּ ׁשֶ בְּאֶֶרץ יִׂשְָראֵל. אֲפִילּו

גְִּמילוּת חֲסִָדים. אִם הוּא חוֹלֶה, ִמצְוָה לַעֲזוֹר לוֹ לְהְִתַרפֵּא, וְכַדּוֶֹמה.

ֶרת יְֵמי ְתׁשוּבָה  ַּף מ"ט: עֲׂשֶ ד

עֲׂשֶֶרת הַיִָּמים ׁשֶבֵּין רֹאׁש 
הַכִּיפּוִּרים  לְיֹום  נָה  ָ הַּשׁ
ְמכוּנִּים "עֲׂשֶֶרת יְֵמי ְתׁשוּבָה", 
ּ ְמסוּגָּלִים  כִּי הַיִָּמים הַלָּלו
אוְֹמִרים  לְִתׁשוּבָה.  יֹוֵתר 
וְַתֲחנוּנִים  ְסלִיחֹות  בָּהֶם 
וַּמְרבִּים בִּצְָדָקה וּבְַמעֲׂשִים 
ּ הַקָּבָּ"ה  טוֹבִים. בַּיִָּמים הַלָּלו
ָקרוֹב בְִּמיוּחָד לְעַם יִׂשְָראֵל 
וּבָהֶם הַּתְפִילָּה וְהַּתְׁשוּבָה 
ַקלּוּת  בְּיֶֶתר  ִמְתַקבְּלֹות 

ֶרת יְֵמי ְתׁשוּבָה. נָה. ִמנְֲהגֵי עֲׂשֶ ָ אָר יְמֹות הַּשׁ ְ ִמּשׁ

נָה. ְמכַנִּים ִמנְהָג זֶה "ּתַׁשְלִיךְ", עַל  ָ ּ חֲכִָמים, לוַֹמר בְּרֹאׁש הַּשׁ נו ּתִיקְּ לִיךְ: פְּסוִּקים ׁשֶ ּתַׁשְ
ׁשֵם אַחַד הַפְּסוִּקים ׁשֶאוְֹמִרים בּוֹ: "וְַתׁשְלִיךְ בְִּמֻצלּוֹת יָם כָּל חַטֹּאָתם".

נָה לְיוֹם הַכִּיפּוִּרים ְמכוּנָּה "ׁשַבַּת ׁשוּבָה",  ָ ַבָּת ׁשֶבֵּין רֹאׁש הַּשׁ ְָּרׁשַת ׁשַבַּת "ׁשוּבָה": הַּשׁ ד
עַל ׁשֵם הַהַפְטָָרה ׁשֶקּוְֹראִים בְּׁשַבָּת זוֹ, הַפּוַֹתחַת בַּּמִילִּים "ׁשוּבָה יִׂשְָראֵל עַד ה' אֱלֶֹקיךָ". 

ּ בְִּקהִילּוֹת יִׂשְָראֵל ׁשֶַרב הָעִיר דּוֵֹרׁש בְּׁשַבָּת זוֹ וְּמעוֵֹרר אֶת לֵב הָעָם לְִתׁשוּבָה. נָהֲגו

ים 'כַּפָּרוֹת'. כְּמוֹ כֵּן, ַקיָּם ִמנְהָג ְמיוּחָד לֵָתת צְָדָקה  כַּפָּרֹות: בְּעֶֶרב יוֹם הַכִּיפּוִּרים עוֹׂשִ
ּ, כִּי גַם  נִּפְטְרו בְּעֶֶרב יוֹם הַכִּיפּוִּרים וּבְיוֹם הַכִּיפּוִּרים ְמנַדְּבִים צְָדָקה לִזְכוּת הַקְּרוֹבִים ׁשֶ

לַּמִֵתים יֵׁש כַּפָָּרה בְּיוֹם הַכִּיפּוִּרים.

ְ לֶך ּ הַּמֶ ַּף נ': ִחזְִקיָּהו ד

ּ עֹוד ׁשִבְעָה  ְ, וְאַחֲָריו ָמלְכו ָה עָׂשָר אַחֲֵרי ָדוִד הַּמֶלֶך ּ הָיָה ֶמלֶךְ יְהוָּדה הַחֲִמיּשׁ חִזְִקיָּהו
ּ נְִקָרא לִפְעִָמים בַּּתָנָ"ךְ גַּם  ָּׁש הִָראׁשוֹן. הַּמֶלֶךְ חִזְִקיָּהו ְקד ְמלָכִים עַד חוְּרבַּן בֵּיִת הַּמִ
ַמיִם.  ִּיק וִיֵרא ׁשָ לֶךְ הָיָה צַד ּ הַּמֶ ֵמוֹת "חִזְִקיָּה", "יְחִזְִקיָּה" וְאַף "יְחִזְִקיָּהוּ". חִזְִקיָּהו בַּּשׁ
בְִּתקוּפַת ַמלְכוּתוֹ הְִתַרבָּה לִיּמוּד הַּתוָֹרה, עַד ׁשֶבְּכָל ׁשִטְחָהּ ׁשֶל אֶֶרץ יְהוָּדה לֹא הָיָה 

ּ הִלְכוֹת טוְּמאָה וְטָהֳָרה. ָּה ׁשֶלֹּא יְָדעו יֶלֶד וְיַלְד

ּ הִגִּיעַ לְבַקְּרוֹ וְאַָמר לוֹ:  ּ וְנָפַל לְִמׁשְכָּב. הַנָּבִיא יְׁשַעְיָהו בְּאַחַד הַיִָּמים חָלָה הַּמֶלֶךְ חִזְִקיָּהו
ַמיִם ׁשֶאַּתָה צִָריךְ לְהִיפָּטֵר ִמן הָעוֹלָם. אַָמר לוֹ הַּמֶלֶךְ:  ָ עָלֶיךָ לְהָכִין צַוָּאָה, כִּי נִגְזַר בַּּשׁ
ל אָָדם - אַל יְִמנַע עַצְמֹו  ָּה מוּנַחַת עַל צַוָּארֹו ׁשֶ ּ חֶֶרב חַד "אֲפִילּו ִקיבַּלְּתִי ֵמאֲבוַֹתי, ׁשֶ
ׁשֶה בְּיוֵֹתר, ׁשֶכְּבָר הַחֶֶרב מוּנַחַת עַל הַצַּוָּאר,  ּ הַקָּ ִמן הַָרֲחִמים". כְּלוַֹמר, בְּכָל ַמצָּב, אֲפִילּו
ּ הַּמֶלֶךְ עַָמד  ּ )פֶֶּרק ל"ח( ְמסוּפָּר, ׁשֶחִזְִקיָּהו הָאָָדם יְצַפֶּה לְַרחֲֵמי הַקָּבָּ"ה. בְּסֵפֶר יְׁשַעְיָהו
ּ חָזַר אֵלָיו  בְִּתפִילָּה וּבָכָה ְמאֹוד לִפְנֵי הַקָּבָּ"ה, וְאָכֵן ּתְפִילָּתוֹ הְִתַקבְּלָה. הַנָּבִיא יְׁשַעְיָהו
נֹות חַיִּים. ֵרה ׁשְ ּ לְךָ ֲחֵמׁש עֶׂשְ ִּין וְהֹוסִיפו ּ לְבַּטֵל אֶת גְּזַר הַד ַמיִם הֶחְלִיטו ָ וְהֹוִדיעַ לוֹ: בַּּשׁ

מדינת ישראל
משרד החינוך
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מן התלמוד
סדר נשים,

מסכת יבמות, דף מ"ט

הסבר: המלך מנשה האשים את ישעיהו שדברי 
נבואתו סותרים את דבריו של משה רבנו. ישעיה ידע 
שמנשה לא יקבל את תשובותיו, ושאם יענה לו - רק 
יגרום לו להיות מזיד. לכן אמר שם קדוש ונבלע 
בתוך עץ ארז. ציווה מנשה לנסר את הארז, וכאשר 
הגיעו למקום בו היה פיו של ישעיה, מת הנביא, 

משום שקרא לעם ישראל "עם טמא שפתיים".

ידענא ביה - יודע אני בו
איבלע בארזא - נבלע בארז

מטא להדי פומא - הגיע אל מול הפה

אמר ישעיה: ידענא ביה דלא מקבל מה דאימה ליה, ואי 
אימא ליה - אישווייה מזיד. אמר שם, איבלע בארזא. 

אתיוה לארזא ונסרוה, כי מטא להדי פומא - נח נפשיה, 
משום דאמר "ובתוך עם טמא שפתיים אנכי יושב". 

בס"ד

סדר נשים | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות מ"ח- נ"ד
פרשת קדושים | כ"ג- כ"ט בניסן )24-30 לאפריל(

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

 | על המפה 
העיירה פיאסצנה בפולין

פיאסצנה )או פיאסצ'נו( היא עיר בפולין, דרומית 
לוורשה. היא הוקמה במאה ה-13, ויהודים 
התיישבו בה בסוף המאה ה-17. במהלך השנים 
הוצאו נגדם שלושה צווי גירוש, אך הללו לא 
מומשו, והקהילה היהודית הלכה וגדלה. לפני 
מלחמת העולם השנייה חיו בעיירה כ-2,200 
יהודים, שהיו כשליש מהתושבים. רבים מהם 
נמלטו ממנה כשפרצה המלחמה, ובמקומם 
הגיעו פליטים רבים ממקומות אחרים. בחורף 
1940 רוכזו יהודי פיאסצנה בגטו, ובמהלך 
החודשים הבאים גורשו לגטו ורשה. בעיר חי 
ופעל רבי קלונימוס 
שפירא,  קלמיש 
האדמו"ר מפיאסצנה, 

שנרצח בשואה.

"תלמוד ישראלי" הינו פרויקט חינוכי, קהילתי 
וחברתי ששם לו למטרה להנגיש את התלמוד תוך 
חיזוק והעצמת הקשר לתרבות ומורשת ישראל.
הפרויקט כולל: שבעה כרכים על פי סדר הדף 
היומי, עלונים שבועיים, עלונים ייחודיים לחגים, 
דף פייסבוק פעיל, ערוץ youtube פעיל הכולל 
סרטונים, תוכניות קיץ,  ועוד. מוקדי לימוד בקהילות 

ובתי ספר בכל הארץ ואף בעולם. 
תלמוד ישראלי -  מפגישים דורות,  

מחברים עולמות. 

)Wikipedia, Hubert Śmietanka( בית הכנסת בפיאסצנה



מצד שני:

חלק מבני המשפחה טענו 

שנכון שההחלטה נובעת 

מעצלנות, אבל זו החלטה 

שלו, זכותו להחליט כך, והוא 

נער מספיק גדול כדי לשאת  

באחריות לתוצאות ההחלטה 

שלו, גם אם הוא יתחרט על 

זה בעתיד.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

יוני הוא ילד טוב ומוכשר הלומד בתיכון. לקראת מועד מבחני הבגרות 
במתמטיקה החליט יוני שהוא רוצה לעבור מתוכנית לימודים של 5 
יחידות במתמטיקה ל-4 יחידות. הנימוק שלו היה שאין לו כוח להתאמץ 

וזה לא כל כך חשוב לו. הדבר עורר ויכוח סוער במשפחה.

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים לשתף אותנו ואולי 
 talmudisraeli@medison.co.il היא תתפרסם אצלנו בעלון. ניתן לשלוח למייל

תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

הפטרת "מחר חודש"
כאשר ראש חודש חל ביום ראשון, קוראים אחרי 
הקריאה בתורה את ההפטרה "ויאמר לו יהונתן 
מחר חודש" )שמואל א' כ'(, המתארת את השיחה 
בין דוד ליהונתן בערב ראש חודש, בה סיכמו 
לברר למחרת בסעודת ראש חודש מה כוונותיו 
של שאול כלפי דוד. לאחר שהתברר ליהונתן 
ששאול מתכוון להרוג את דוד, נאלצו השניים 

להיפרד ודוד נמלט.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

הצטרפו למאות אלפי לומדי של מושג 
הדף היומי, פתחו שיעור שבועי 

אצלכם בקהילה
כל קהילה שתצטרף, תקבל את העלון השבועי 

עפ"י הכמות הנצרכת בקהילתה בחינם עד פתח 
הבית! לרישום סרקו את הקוד.

לומדי התלמוד הישראלי- מורשה בנות, פתח תקוה

בס"ד

חברותא

הספר "אש קודש"
"אש קודש" הוא השם שניתן לספר המכיל את 
דרשותיו של האדמו"ר מפיאסצנה, אותן השמיע 
לפני חסידיו בגטו ורשה במהלך השואה, בשנים 
ת"ש-תש"ב. הספר מכיל 86 דרשות, בהן מנסה 
הרבי להתמודד עם הקשיים הפיזיים והרוחניים 
הנוראים שעוררה השואה, להצדיק את מעשי ה' 
ולעודד את חסידיו. הרבי הטמין את כתב היד 
של הדרשות בכד חלב שנקבר באדמת הגטו, 
ונמצא כמה שנים אחרי המלחמה בידי פועלי 
בניין שחפרו במקום. הללו העבירו אותם למכון 
ההיסטורי היהודי בוורשה. ברוך דובדבני, שמצא 
מכתב מהרבי שבו ביקש מאחיו להוציא לאור את 
כתביו, חיפש אחר הכתבים ולבסוף מצא אותם. 
לקט הדרשות הועבר לארץ, ונדפס בספר "אש 

קודש" בשנת תש"כ.

מצד אחד:
לוותר על הישגים בעתיד.אסור לאפשר לו בגלל עצלנות ההמשך ולעוד דברים בחיים. כי זה אחר כך יועיל לו ללימודי שיתאמץ לעשות בגרות 5 יחידות, אותו ואולי אף כמעט לכפות עליו מעצלנות, וכי עליהם ממש לדחוף שההחלטה של יוני נובעת חלק מבני המשפחה טענו 

 | מן ההסטוריה

)Wikipedia, Yehud830( היישוב אש קודש ממעוף הציבור
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3 דקות

  | מי אני?

7 דקות

1  .

האדמו"ר הרב קלונימוס קלמיש שפירא הי"ד  מפיאסצנה.
2 .

האירוע מתרחש בגטו ורשה בתקופת השואה.
3 .

"אש קודש", "חובת התלמידים", "דרך המלך" 
ועוד.

4 .

דגל המפלגה הנאצית ששלטה אז בוורשה.

סרקו את הבר-קוד, היכנסו לערוץ היו-טיוב 
של התלמוד הישראלי ותוכלו לצפות בעולם 
שלם של סרטים בנושאים שונים ומגוונים, 

מרתקים ומעניינים

בס"ד

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות )מומלץ לעיין בתלמוד, מסכת מכות, דף כ"ד(: 

מיהו הרב היושב בראש השולחן?

היכן ומתי מתרחש האירוע שבציור?

אילו ספרים כתב הרב?

מהו הדגל המבצבץ מהחלון ואיך הוא קשור לציור?

היה אדמו"ר בפולין בתקופה בין שתי מלחמות העולם.. 1

עסק רבות בחינוך, וכתב ספר לנוער בשם "חובת התלמידים".. 2

במהלך השואה נשאר עם חסידיו בגטו ורשה עד הסוף, וכך גם סיים . 3
את חייו כשנרצח בידי הגרמנים.

דרשותיו מופיעות בספרים "דרך המלך" ו"אש קודש".. 4
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בס"ד

כמה מלכים מלכו ביהודה מדוד המלך    .1
ועד חורבן הבית?

2. האם אפשר למכור פירות שעוד לא 
צמחו?

3. איזו הלכה לומדים משבטי גד וראובן?

סדר מועד | ַמסֶּכֶת יְבָמֹות, דף נ״א - נ״ד

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס 
איכותי. את התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של 

 talmudhagrala@medison.co.il אותו עלון עד השעה 14:00,  למייל
יש לציין את מס' העלון עליו אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

חידה!

דבר תורה
לאיסור "לפני עיוור לא תתן מכשול" שבפרשתנו 
ישנם מספר הסברים. ברובד הפשוט הכוונה היא שלא 
להכשיל אדם שלא רואה, ועל כך הוסיפו חז"ל שגם 
בנתינת עצה לא טובה לאדם שלא מבין יש משום 

"נתינת מכשול".

אך מעבר לכך ניתן להוסיף ולומר כי כולנו בעצם סוג 
מסוים של "ליקויי ראיה". אנחנו רואים את המציאות 
החיצונית הנגלית לעינינו אך איננו יודעים מה מתרחש 

בתוכו, במחשבתו וברצונו של העומד לפנינו.

התורה אומרת לכולנו שלא להעמיד פנים, ולהשתדל 
כמה שיותר שיהיה תוכנו כברנו. אל לנו להציג את 
עצמנו בצורה אחרת ממי שאנחנו באמת, שאם לא כן 
הרי שאנו נותנים מכשול לפני כל רואינו, הרואים ראיה 
חלקית - מבחוץ, ואינם מבינים את מה שיש בתוכנו.

ה ְדבִָרים" ָ ַּף נ"ד: "ֲחִמיּשׁ ד

לוִּמים, ׁשֶאָָדם ִמְתחַיֵּב בָּהֶם עַל ַמעֲׂשֶה  ָה סוּגֵי ַתׁשְ ָה דְבִָרים" הֵם ֲחִמיּשׁ "ֲחִמיּשׁ
עָׂשָה. אֶחָד ׁשֶ

ָה סוּגֵי ַתׁשְלוִּמים: לְָמׁשָל, הַפּוֹצֵעַ אָָדם צִָריךְ לְׁשַלֵּם לוֹ חֲִמיּשׁ

נִּגְַרם לַפָּצוּעַ. לְָמׁשָל, אִם הוּא הָיָה סַבָּל וֵּמעַּתָה  א. נֶזֶק - ּתַׁשְלוּם עַל הַנֶּזֶק ׁשֶ
כְּבָר אֵינוֹ יָכוֹל לָׂשֵאת ַמּשָׂאוֹת כְּבִֵדים, נִגְַרם לוֹ נֶזֶק כַּלְכָּלִי, כִּי אֵינוֹ יָכוֹל לְהְַרוִיחַ 

אֶת ַמׂשְכּוְֹרּתוֹ.

נִּגְַרם לַפָּצוּעַ. ּי עַל הַסֵּבֶל )הַכְּאֵב( ׁשֶ ב. צַעַר - ּתַׁשְלוּם פִּיצּו

ּי, כְּגוֹן ּתַׁשְלוּם לְרוֹפֵא וְַתׁשְלוּם עַל הַּתְרוּפוֹת. ג. ִריפּוּי - ּתַׁשְלוּם עֲבוּר הוֹצָאוֹת הִָריפּו

יבָה בַּבַּיִת, כְּגוֹן, בְִּמְקֶרה ׁשֶהַפָּצוּעַ ׁשָכַב ׁשְלֹוֹׁשָה יִָמים בְּבֵית  ד. ׁשֶבֶת - ִמלְּׁשוֹן יְׁשִ
ִּיק צִָריךְ לְׁשַלֵּם לוֹ אֶת ׂשְכַר הָעֲבֹוָדה  חוֹלִים וְלֹא יָכוֹל הָיָה לָלֶכֶת לָעֲבֹוָדה, הַּמַז

ׁשֶל אוָֹתם הַיִָּמים.

ּ לַפָּצוּעַ. נִּגְְרמו ּי עַל הַבּוּׁשוֹת ׁשֶ ה. בֹּוׁשֶת - אִם פָּצַע אוֹתוֹ בְּכַוָּנָה, ְמׁשַלֵּם פִּיצּו

ׁש אֶת סְלִיחָתוֹ. חָׁשוּב לִזְכּוֹר: גַּם אַחֲֵרי הַּתַׁשְלוִּמים, עָלָיו לְפַיֵּס אֶת הַפָּצוּעַ וּלְבַקֵּ

)תשובה: ראש השנה, 
תשליך, צום גדליה, כפרות, 

יום כיפור(

ַּף נ"ג: ּתְנַאי  ד

הוּא רֹוצֶה לַעֲׂשֹות, וְהוּא אֹוֵמר  ל ִקנְיָן ׁשֶ ה ׁשֶ אָָדם ַמגְבִּיל ַמעֲׂשֶ ּתְנַאי פֵּרוּׁשֹו ׁשֶ
נְיָן יְִתַקיֵּם. עִנְיַן הַּתְנַאי נִלְַמד בַּּתוָֹרה ִמּמֹׁשֶה  ַרק אִם יְִתַקיֵּם הַּתְנַאי אָז גַּם הַקִּ ׁשֶ
ן בְִּתנַאי  ֵּ ּ אֶת חֶלְָקם בְּעֵבֶר הַיְַּרד ּ ׁשֶאוֵֹמר לִבְנֵי גָּד וּבְנֵי ְראוּבֵן ׁשֶהֵם יְַקבְּלו ַרבֵּנו
ּ. זֶה  ּ הֵם לֹא יְַקבְּלו ְבִָטים, וְאִם הֵם לֹא יִלָּחֲמו אָר הַּשׁ ּ יַחַד עִם ׁשְ הֵם יִלֲָּחמו ׁשֶ

נְִקָרא "ּתְנַאי בְּנֵי גָּד וּבְנֵי ְראוּבֵן".

לֹּא בָּא לָעֹולָם" ָּבָר ׁשֶ דף נ"ב: "ד

לֹּא בָּא לָעֹולָם". נוֹ מוּּשָׂג יְסֹוִדי בְִּדינֵי ִקנְיָנִים - "דָּבָר ׁשֶ יֶׁשְ

ִּוָּלְדוּ  י ּ לָעוֹלָם", הֵם אֵינָם כָּאן. גַּם הַבְּהֵמוֹת ׁשֶ ָנָה הַבָּאָה, "לֹא בָּאו ּ בַּּשׁ ְּלו יִּגְד הַפֵּרוֹת ׁשֶ
.ּ נָה הַבָּאָה, הֵם "דָּבָר ׁשֶלֹּא בָּא לָעוֹלָם". עֹוד לֹא נוֹלְדו ָ בַּּשׁ

לֹּא בָּא לָעֹולָם". לְָמׁשָל,  ּ הַאִם אֶפְׁשָר לְִמכֹּור "דָּבָר ׁשֶ ָּנו הַּתַנָּאִים וְהָאָמֹוָראִים ד
נָה הַבָּאָה. ִמצַּד אֶחָד,  ָ ּ לוֹ בַּּשׁ ִּוָּלְדו י ְראוּבֵן רוֹצֶה לְִמכּוֹר לְׁשְִמעוֹן אֶת הָעֲגָלִים ׁשֶ
נִי, אֵיךְ אֶפְׁשָר  לּוֹ, אָז לָּמָה לֹא יוּכַל לְִמכּוֹר אוָֹתם? ִמצַּד ׁשֵ ּ ׁשֶ הֲֵרי הָעֲגָלִים יִהְיו

לְִמכּוֹר דָּבָר ׁשֶעֹוד לֹא נְִמצָא בָּעוֹלָם?

לֹּא בָּא לָעֹולָם". אִי אֶפְׁשָר לְִמכֹּור "דָּבָר ׁשֶ לֲַהלָכָה נִפְסַק ׁשֶ

נֹות ֲחכִָמים ַּף נ"א: ּתַקָּ ד

ּ ֲחכִָמים  נו ּתִיקְּ נֹות ׁשֶ ל ַמסֶּכֶת יְבָמֹות עֹוסֵק בַּּתַקָּ י ׁשֶ ִ כְִּמעַט כָּל הַפֶֶּרק הֲַחִמיּשׁ
נֹות ֲחכִָמים". ּ לִלְמֹוד עַל "ּתַקָּ נוּת נְאֹוָתה עֲבוֵּרנו ַּּמְ בְִּדינֵי יִבּוּם. זֹו הִזְד

נוּ  ּתִיקְּ נוֹת חֲכִָמים. ִמצְוַת הְַדלַָקת נֵר חֲנוּכָּה, לְָמׁשָל, ׁשֶ ַקיִָּמים סוּגִים אֲחִָדים ׁשֶל ּתַקָּ
נַת ִמצְוַת יוֹם הַפּוִּרים. חֲכִָמים כְֵּדי לִזְכֹּור אֶת הַנֵּס וּלְפְַרסְמוֹ, וְכָךְ גַּם ּתַקָּ

נַת מוְּקצֶה, לְָמׁשָל.  ֵמר ֵמאִיסּוּר. ּתַקָּ ָ ּ ִמפְּנֵי הַצּוֶֹרךְ לְהִיּשׁ נו נוֹת חֲכִָמים ׁשֶּתוּקְּ יֵׁש ּתַקָּ

ָּׁש". נְִטילַת לוּלָב, לְָמׁשָל.  ְקד נוֹת ׁשֶהֵן "זֵכֶר לַּמִ יֵׁש ּתַקָּ

 ּ ים לֹא יַפְסִידו ּ כְֵּדי ׁשֶאֲנָׁשִ נו נוֹת בְּעִנְיְנֵי ָממוֹן וִּמסְחָר, ׁשֶחֲכִָמים ּתִיקְּ יֵׁש גַּם ּתַקָּ
אֶת כְַּספָּם.

סדרו את האירועים הבאים לפי הסדר שבו הם 
מתרחשים:

שבת שובה, ראש השנה, צום גדליה,
כפרות, יום כיפור, תשליך
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