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�ְלִפי ַהְ�ִביע�ת , ְקִביע�ת ֵא�� ְמַלְ�ד�ת א�ָתנ� ַעל ַהָ�ָנה".  ְקִביע�ת"ר ַל��ַח ָהִעְבִרי ֵי� ִמְס�ַ  

ְוֶהְסֵ)ר ָקָצר  ע"ְַנת תשִלְפֵניֶכ" ַהְ�ִביע�ת ֶ�ל  . נ�ַכל ַלֲערְֹ# ֶאת ַה��ַח ַהָ�ֵל" ֶ�ל ַהָ�ָנה
  .  ע�ָת,ָ)ַע��ד ַהֵ�ִני +�ְכל� ִלְמצֹא ַהְרָחָבה ְלֵחֶלק ֵמַהְ�ִביע�ת �ַמְ�מָ . ְלָכל ְ�ָרט ַ)ְ�ִביע�ת

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ע"תשְ�ַנת ֶהְסֵ)ִרי" ִלְקִביע�ת 

  )'י�� גְ� ֶ&ַסח , ַמְרֶחְָו# ְוִכְסֵלו ְמֵלִאי�', י�� ז�ְ רֹא ַהָ�ָנה (ג "שז. א
רֹא�  0ֲַאֶ�ר /נ� י�ְדִעי" ָמַתי ָחִלי" ַהָ.ִמי" ָהִרא��ִני" ֶ�ל?    ַמ+(ַע ֵמיָדע ֶזה ָח(ב )'וג' ז

ִלְפֵניֶכ" ַטְבָלה . ב�ַע ֲאֶ�ר ֶיֶתר ַהַח1ִי" ָחִלי" ָ)ֶה"נ�ַכל ְלַחְ�ֵ), ֶאת ַהָ.ִמי" ַ)ָ� , ַהָ�ָנה �ֶפַסח
ַטְבָלה ז� ַקָ�ה ִלְזִכיָרה 0ִי ִהיא . ָ)ֶה" ָחִלי" ַהַח1ִי" ַה��ִני"ֶ� ַהְ�ַלֶ�ֶדת ֶאת ַהָ.ִמי" ַ)ָ�ב�ַע 

3ֶֶרת ְלִפי ֵסֶדר א 7 "�ת ָהִרא��ָנה ֶ�ל האלָהא... ('ִע" ש' ב', ִע" ת' 0ְל�ַמר א, ש"ת ב"ְמס4
).'ָהא�ת ַהְ�ִנָ.ה ִע" ָהא�ת ֶ�ִ�ְפֵני ָה8ֲחר�ָנה וכו. ת ִע" ָהא�ת ָה8ֲחר�ָנה"בי  
 

�  

   ג"זש. א

(ָטה. ב&ְ  

  )355( ה"ָיֶמיָה שנ. ג

  )51(א "ְַ�ת�ֶתיָה נ.  ד

  ד ַל3ְָבָנה"ַל2ֲַחז�ר ָקָט# ש ג"יָָנה . ה

  ז ַלַח2ָה"ֲחז�ר 4ָד�ל רְלמַ ' בָָנה . ו

  ַמֲעֵר ִֵני, ַלְ�ִמ5ָה' בָָנה . ז

  ְמַצֶ.ֶנת' זָהא�ת . א
, ��ָלנ� ֶ�ַה.�" ָהִרא
ה ָחל ֶ�ל רֹא� ַהָ�נָ 
 .ְ)י�" ַ�ָ)ת

א�ֶמֶרת ' ָהא�ת ג
 �,ָלנ� ֶ�ַה.�" ָהִרא�
 ֶ�ל ֶ�ַסח ָחל ְ)י�"

.ַ)ָ�ב�עַ ' ג  
 

: ָ�ָנה ְ�ֵלָמה ; "ש"
" ַמְרֶחְ�ָו, ְוִכְסֵלו הֵ 

.ְמֵלִאי" ֳחָדִ�י"  

 

 ע"ְ�ַנת תש. ב
ָ�ָנה  ֵאיָנ6

 .ְמע4ֶ)ֶרת

�ה ָיִמי" ֵי� ְ)ָ�ָנה.  גָ0ַ?  
  .ָ�ָנה ְ���ָטה ֲחֵסָרה= ָיִמי" 353

  .ָ�ָנה ְ���ָטה 0ְִסְדָרה=  ָיִמי" 354 
  .ָמהָָנה ְ&(ָטה ְלֵ =  ָיִמי� 355 
  .ע4ֶ)ֶרת ֲחֵסָרהָ�ָנה ְמ =  ָיִמי" 383 

 .0ְִסְדָרה ָ�ָנה ְמע4ֶ)ֶרת=  ָיִמי" 384

 .ְמע4ֶ)ֶרת ְ�ֵלָמה ָ�ָנה=  ָיִמי" 385

ה�א  "ַמֲחז�ר ָקָט,". ה
.  ָ�ִני" 19ַמֲחז�ר ֶ�ל 

ר ֶזה ק�ֵבַע ֶאת ַמֲחז�
ה ַהָ�נָ .   ַהָ�ִני" ַהְ�ע4ָ)ר�ת
ֶ�ל  ג"יִהיא ַהָ�ָנה הַ 

.  ַהַ�ֲחז�ר ַהָ�ָט, ַה�Fְכִחי
ַהָ�ָט,  ַ)ַ�ֲחז�רג "י ָ�ָנה

  .הִהיא ָ+ִמיד ָ�ָנה ְ���טָ 

 

 ַקָ.מ�ת ִמְסָ�ר. ד
 ָ�רֶאְפָ�ר4.�ת ְלִמְס 
  :ָנהַהַ�ָ)ת�ת ְ)ָ� 

" ְ)ָ�ִני(  51א�  50
  )ְ���ט�ת

 ְ)ָ�ִני"( 55א�  54
  ).ת�רְמע4)ָ 

ְדנ� ָ�ָנה ֶ�ָ�מַ  19ח�G ֵמַהַ�ֲחז�ר ֶ�ל . ו  
ָ�ִני"  28ֶ�ל " ַמֲחז�ר 1ָד�ל"ֵי� , ָעָליו
 � סבIָ4ס ַעל ִמיק�" ַהֶ�ֶמ� ְ)ַיחַ ַהְ
" ָ�ִני" ִמְסַ+.ֵ  28ְ)ֶמֶ�ְ# . ָה/ֶרG ְלַכ�3ר

 0ְִפי ִנְרֵאית ַהֶ�ֶמ�וְ , ַמֲחז�ר ָ�ֵל"
.  ָל"ִנְרֵאית ִ)ְ�ַעת ְ)ִרי8ת ָהע� ֶ�ָהְיָתה

ָ�ָנה /נ�  28 –ַ�ַע" )ְ , ְ)י�" ֶזה
 ַ)ָ�ָנה  .ְמָבְרִכי" ֶאת ִ)ְר0ַת ַהַחָ�ה

 ַמֲחז�ר ֶ�ל ָהִרא��ָנה ַהָ�ָנה, ֶ�ָעְבָרה
    .הִ)ְר0ַת ַהַח�ָ  ֶאת ֵ)ַרְכנ�, ַהַחָ�ה

ע ל ַמֲחז�ר ֶ�ל ֶ�בַ ְ)כָ . ז
ָ�ִני" /נ� מ�ִני" ֶאת 
Kָה ַהָ�ִני" ִלְקַראת ַהְ�ִמ 

Kָה ָ�ָנה ִרא��ָנה ַלְ�ִמ (
0ְֵדי ָלַדַעת ֵאיז� ) 'וכו

ח�ַבת ַמֲעLְר�ת ֵי� 
, 'ְ)ָ�ִני" א.  ְ)א�ָתM ָ�ָנה

ַמְפִריִ�י" ' ְוה 'ד, 'ב
' ְוו' ְ)ָ�ִני" ג.  ַמֲעLֵר ֵ�ִני

 .  יַמְפִריִ�י" ַמֲעLֵר ָענִ 

ַנת תש ִרים ע"ׁשְ ְקִביעֹות ְוֶהְסּבֵ  

 ַ�� ֵעֶזר ְמי�ָחד
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  2עמוד                 קביעות והסברים   -ע "שנת תש              ד  "בס
  

ַה.�" ֶ�ל 
  ֶ�ַסח

 ַהַחג ֶ�ָ.ח�ל
  ַ).�" ַהNֶה

  

  .)ְ)ַת��ז ז"י 1ַ"(ֶ�ַסח  'ָיח�ל ְ)א�ת� י�" ַ)ָ�ב�ַע ֶ�ָחל א ִ;ְָעה ְ�:ב  ת  א

  .)1ַ" י�" ְיר�ָ�ַלִי"(ֶ�ל ֶ�ַסח  'ָיח�ל ַ)י�" ַ)ָ�ב�ַע ֶ�ָחל ב ָב(ע�תַחג   ש  ב
  .ֶ�ל ֶ�ַסח' �" ַ)ָ�ב�ַע )� ָחל גָיח�ל ְ)א�ת� י) !ֶ�ל ַהָ�ָנה ַהָ)/ה( רֹא ַהָ�ָנה  ר  ג

ַע ָיח�ל ְ)א�ת� י�" ַ)ָ�ב�) !Lְִמַחת +�ָרה ֶ�ל ַהָ�ָנה ַהָ)/ה ְ)ח�G ָל/ֶרG( ְקִרי>ת ַה;�ָרה  ק  ד
  .ֶ�ל ֶ�ַסח' )� ָחל ד

  .ֶ�ל ֶ�ַסח 'ַע )� ָחל הָיח�ל ַ).�" ַ)ָ�ב� )ֶ�ל ַהָ�ָנה ַהָ)/ה( &(רִ<  צ��  צ  ה
  .ֶ�ַסח 'ָחל ְ)א�ת� י�" ַ)ָ�ב�ַע )� ָחל ו) ֶ�ל א�ָתM ָ�ָנה( &(ִרי�ַחג   פ  ו

  .ֶ�ַסח 'ָיח�ל ְ)א�ת� י�" ַ)ָ�ב�ַע )� ָחל ז י�� ָהַעְצָמא(ת  ע  ז
  

ָנה ְֵלָמה )"ש") ג"זש.  (בָ  
ִ)ְקִביָעה ז� ֶ�ל .  ַמְרֶחְ�ָו, ְוִכְסֵלו ֵה" ֳחָדִ�י" ְ�ֵלִמי", ָ�ָנה ְ�ֵלָמה ; "ש"

ֲחֵסָרה א� , ַהָ�ָנה ְיכ�ָלה ִלְהי�ת ְ�ֵלָמה:   ַהָ�ָנה ֶיְ�ָנ, ָ�לֹ� ֶאְפָ�ר4.�ת
Mִגי" ָהֵא�� ַ)ֲהָלָכה ַה.�ִמית.  0ְִסְדָרPָ 4�  .  ֵתר 0ָא,ְנָפֵרט י� ְולֹא, ָלַמְדנ� ַעל ַה

    .ֳחָדִ�י" ִ)ְלַבד 12ְ)ָ�ָנה ְ���ָטה ֶיְ�ָנ"  )ְ&(ָטה. ג

  )355( ה"ָיֶמיָה שנ. ד
ר ָה/ֶרG �בIָ4ס ַעל ִסיב�ב 30ַָקב�ַע ֶ�ל ָיִמי" ַהְ� ) 0ְִמַעט(ֶ�ֵ.� ל� ִמְסָ�ר , "ַה��ַח ַה1ְֵרג�ְרָיִני" ְלע4ַ�ת

 ִמְסָ�ר ַהָ.ִמי" ְ)ל�ַח ַהָ�ָנה.   ְיֵמי ַהָ�ָנה ֶ�ל ַה��ַח ַהְיה�ִדי ִמְ�ַ+Fִי" ִמָ�ָנה ְלָ�ָנה ,ְסִביב ַהֶ�ֶמ�
ִא" ַהָ�ָנה .  ב.    ָרה א� 0ְִסְדָרהֵס חֲ , ִא" ַהָ�ָנה ְ�ֵלָמה.  א:    ְ�ֵני 3ְָבִרי" ִ�י;לָהִעְבִרי ִנְקָ)ע עַ 
  . ָיִמי" 355 ֶיְ�ָנ", ְ���ָטה, ְ�ֵלָמה ְ)ָ�ָנה. ��ָטהְמע4ֶ)ֶרת א� �ְ 

  )51(א "ְַ�ת�ֶתיָה נ.  ה
ְ# ְ)רֹב ַהָ�ִני" ֵי� צֹרֶ .   �תִ�.רָ ִמְסָ�ר ַהַ�ָ)ת�ת ק�ֵבַע ֶאת ֲחל4ַ�ת ַה�ָ ?    ַמ+(ַע ֵמיָדע ֶזה ָח(ב ָלנ(

ִ�.�ת רָ �ָ  0ְ54ֵדי Fַ�ְֶסִ�יק ִלְקרֹא ֶאת 0ֹל  ,ָ)ת 8ַחת ִמְסָ�ר ְ�ָעִמי" ְ)ָ�ָנהִ�.�ת ְ)ַ� רָ ִלְקרֹא ְ�ֵ+י �ָ 
ְ��ָ רָ ַהQֶֹרְ# ִלְקרֹא ִמְסָ�ר �ָ .  ַה+�ָרה ֵ)י, Lְִמַחת +�ָרה ְלLְִמַחת +�ָרה 8�ְ�ֲֶחֶריהָ  ע ִ�.�ת ְ)ז�ג�ת מ4

, י�" ַה��0ִִרי", רֹא� ַהָ�ָנה(י" 0ִי ַ)ַ�ָ)ת�ת ֶ�ל ַהַח1ִ , ֶה" ָחִלי" ַה��ֲעִדי"1ַ" ַעל ְיֵדי ַהָ.ִמי" )ָ 
�0ת .   ב ַהְ�ָנִתיבֶ /נ� ק�ְרִאי" ְקִרי/ה ְמי4ֶחֶדת ַל��ֵעד ְולֹא ֶאת ַהָ�ָרָ�ה ֵמָהֶס ) ֶ�ַסח ְוָ�ב�ע�ת, ס4

  .ַ�ָ)ת�ת 51ַהָ�ָנה ֶיְ�ָנ, 

  ד ַל3ְָבָנה"ְלַמֲחז�ר ָקָט# ש ג"ְַנת י. ו
ה ַהָ�ָנה ִהיא ַהָ�נָ .   ַהְ�ע4ָ)ר�תַמֲחז�ר ֶזה ק�ֵבַע ֶאת ַהָ�ִני" .  ָ�ִני" 19ַמֲחז�ר ָקָט, ה�א ַמֲחז�ר ֶ�ל 

ְ)ַמֲחז�ר ִנְמָצִאי" ֲאַנְחנ�  �".0ַ .   ָ�ָנה ֶ�ִהיא ָ+ִמיד ָ�ָנה ְ���ָטה, ְלַמֲחז�ר ָקָט,) ג"י(ֶעLְֵרה  ַהְ�לֹ�
ִמְסָ�ר ( 19) 0ָפ�ל( X)  ז�ִרי" ֶ�ָהי�ִמְסָ�ר ַהַ�חֲ ( 303: ַנֲעLֶה ֶחְ�)�,.  ִמְ)ִרי8ת ָהע�ָל") 304(ד "ש

ְוַנ1ִיַע  ַ)ַ�ֲחז�ר ַה�Fְכִחי )13( ֶזה ֶאת ִמְסָ�ר ַהָ�ִני" ֶ�ָעְבר�נ�ִסי7 לָ .    5757) =   ַהָ�ִני" ְ)ָכל ַמֲחז�ר
F5770= 13+  5757 :�ְכִחיתַלָ�ָנה ַה.  

  ַהַח2ָה ִ�ְרַכת ְַנת )ז ְלַח2ָה"ְלַמֲחז�ר 4ָד�ל ר 'בְַנת . ו
ָ�ִני"  28ל ֶ� " ַמֲחז�ר 1ָד�ל"ֵי� , )ַהְ�ע4ָ)ר�תַה��ֵבַע ֶאת ַהָ�ִני" (ָ�ָנה  19ח�G ֵמַהַ�ֲחז�ר ֶ�ל 

 �ְוח�ֵזר ַלָ�ק�" , ָ�ִני" ַהֶ�ֶמ� ְמַסֵ." ַמֲחז�ר ָ�ֵל" 28ְ)ֶמֶ�ְ# . בIָ4ס ַעל ִמיק�" ַהֶ�ֶמ� ִ)ְלַבדַהְ
 ַהָ�ָנה.   /נ� ְמָבְרִכי" ֶאת ִ)ְר0ַת ַהַחָ�ה ,ָָנה 28 –ַ&ַע� �ְ , ְ)י�" ֶזה.  ָהע�ָל" ֶ�ָהָיה ִ)ְ�ַעת ְ)ִרי8ת

 )  ז�ִרי" ֶ�ָהי�ִמְסָ�ר ַהַ�חֲ ( 206:   זֹאת א�ֶמֶרת.  ַלַחָ�ה) 207(ז "ֶ�ל ַמֲחז�ר ר  )2( 'ב ֲאַנְחנ�  ְ)ָ�ָנה

X)ֲחז�ר  ֶ�ָעְבר� ֶזה  ֶאת ַהְ�ָנַתִי"נ�ִסי7 לָ .  5768)  = ִמְסָ�ר ַהָ�ִני" ְ)ָכל ַמֲחז�ר( 28) 0ָפ�ל�ֵמַהַ
Fַהָ�ָנה ַהנ�ְכִחית ,5770=   21+  5768: ֲאֶ�ר 0ְָבר ָחְלפ�) 207ַמֲחז�ר ִמְסָ�ר (�ְכִחי ַה.      

  ַלְ�ִמ5ָה' בָָנה . ז
Lְר�ת ֵי� ח�ָבה ְלַהְפִרי� ְ+ר�מ�ת �ַמעַ , ַ)ָ�ִני" ֶ�ִ�ְפֵני ַהְ�ִמKָה?    ַמ+(ַע ֵמיָדע ֶזה ָח(ב ָלנ(

ֵי� ח�ָבה ' ְוה' ד', ב', ַ)ָ�ִני" א, ְלָכל ַהָ�ִני" י"Lְר�ת ַהְ�ב�עִ ִמְ�ַבד ַהְ+ר�מ�ת ְוַהַ�עַ .  ב�ל.ְ ֵמהַ 
ַמְפִריִ�י" ' ְוו' �ַבָ�ִני" ג, ַ)ַעל ַהPֶָדה ִ)יר�ָ�ַלִי"ְיֵדי ;ַעל ָטֳהָרהֲאֶ�ר ֶנֱאַכל ְ) ְלַהְפִרי� ַמֲעLֵר ֵ�ִני 

 ֵי� צֶֹרְ# ָלַדַעת, ִ)ְכֵדי ָלַדַעת ֶאת ח�ַבת ַהַהְפָרָ�ה ֵמַהְיב�ל ְ)ָכל ָ�ָנה.  Lֵר ָעִני ִ)ְמק�" ַמֲעLֵר ֵ�ִניַמעֲ 
 .ְ)ֵאיז� ָ�ָנה ִמַ�ֲחז�ר ַהְ�ִמKָה /נ� ִנְמָצִאי"


