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ִרי ֵיׁש  ִביעֹות"ַכָםה ַללשַח ָהִעבְּ דֹות אֹוָתנש ַעל ַה׃ָשָנה".  קְּ ַלםְּ ִביעֹות ֵאלש מְּ ִביעֹות , קְּ ִפי ַהעְּ שלְּ

ִביעֹות ֶׁשל .  נשַכל ַלֲערֹךְּ ֶאת ַהלשַח ַה׃ָשֵלם ֶׁשל ַה׃ָשָנה ֵניֶכם ַהעְּ ַנת תשִלפְּ ָכל א"עׁשְּ ֵׅשר ָקָצר לְּ ֶהסְּ  וְּ
ִביעֹות ָרט ַׅשעְּ לש ִלמְּ . נְּ ָחָבה ָׅשַעםשד ַה׃ֵשִני תשכְּ ָמעשָתןֶׁשל צֹא ַהרְּ ִביעֹות שַמׁשְּ  .  ֵחֶלק ֵמַהעְּ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ִביעֹות  ֵׅשִרים ִלקְּ ַנת ֶהסְּ  א"עתשׁשְּ

ִאים', הרֹאׁש ַהָשָנה יֹום ) ג"הש. א לֵׂ ו מְּ לֵׂ ִכסְּ ָון וְּ ֶחׁשְּ  ('גֶנַסח יֹום , ַמרְּ
יָדע ֶזה ָחׁשוב ָלנו ,'גוְּ ' ה ִעים ָמַתי ָחִלים ַהָשִמים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל רֹאׁש הַ ?  ַמדוַע מֵׂ , ׃ָשָנה שֶפַסחַכֲאֶׁשר ָאנש יֹודְּ

ֵׅשן ֶאת ַהָשִמים ַׅש׃ָשבשעַ חַ נשַכל לְּ  ָׁש .  ים ָחִלים ָׅשֶהםַהַח׆שִ  ֶיֶתרֲאֶׁשר  ,ׁשְּ ַלֶםֶדת ֶאת ַהָשִמים ׅשְּ ָלה ַהמְּ ֵניֶכם ַטבְּ בשַע ִלפְּ
ִפי . ים ַה׃שֹוִניםָׅשֶהם ָחִלים ַהַח׆שִ ֶׁש  ֺסֶׇשֶרת לְּ ִכיָרה ִכי ִהיא מְּ ָלה זֹו ַקָלה ִלזְּ לֹוַמר ָהאֹות , "ש"ת ב"ֵסֶדר א"ַטבְּ כְּ

ֵני ָהַאֲחרֹוָנה  ,ַאֲחרֹוָנהת ִעם ָהאֹות ָה "ֵׅשי-ף"ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ָהָאלֶ  ִנָשה ִעם ָהאֹות ֶׁשִלפְּ ' ב', ִעם ת' א :ָהאֹות ַה׃שְּ
כו ,'ִעם ש  .'וְּ

ָמה - "ש" לֵׂ  ָׁשָנה ׁשְּ
ֵלָמה - "ש" ֵלִמים, ָׁשָנה ׁשְּ ֵלו ֵהם ֳחָדִׁשים ׁשְּ ִכסְּ ָון וְּ ֶחׁשְּ ָׁשֺרשֹות.  ַמרְּ ָנן ָׁשלֹׁש ֶאפְּ ִביָעה זֹו ֶׁשל ַה׃ָשָנה ֶיׁשְּ כֹוָלה  :ִׅשקְּ  ַה׃ָשָנה יְּ

ֵלָמה יֹות ׁשְּ ָרש, ִלהְּ ִסדְּ ַרת.  ֲחֵסָרה אֹו כְּ ֶעזְּ ַמד 'ה ׅשְּ ִדיֵני ָהֵאֶלה ַהֺםָׄשִגים ַעל ִנלְּ ִרי ַהלשחַ  ׅשְּ    .ָהִעבְּ

 

  ג"הש. א

ֺעֶבֶרת. ב  מְּ

 (385) ה"פָיֶמיָה ש. ג

תֹוֶתיָה נ.  ד  (55) ה"ַׁשבְּ

ָבָנה"ַלַםֲחזֹור ָקָטן ש ד"יָׁשָנה . ה  ד ַללְּ

ַמֲחזֹור ָגדֹול ר' גָׁשָנה . ו  ז ַלַחָםה"לְּ

ִמָחה' גָׁשָנה . ז         ָעִני ַמֲעַשר, ַלשְּ

ַצֶשֶנת' הָהאֹות . א   מְּ
ל ן ֶׁש ֶׁשַהשֹום ָהִראׁשֹו

 רֹאׁש ַה׃ָשָנה ָחל
יֹום   .ַׅש׃ָשבשעַ  'הׅשְּ

אֹוֶמֶרת ' ָהאֹות ג
ן ׁשֹוָלנש ֶׁשַהשֹום ָהִרא

יֹו ם ֶׁשל ֶנַסח ָחל ׅשְּ
 .ַׅש׃ָשבשעַ ' ג

 

ֵלָמה ָׁשָנה -"ש" : ׁשְּ
ָון ֶחׁשְּ ֵלו ַמרְּ ִכסְּ  ֵהם וְּ
ֵלִמים ֳחָדִׁשים  .ׁשְּ

ַנת . ב ׁשְּ
ִהיא  א"תשע

ֺעֶׅשרֶ   .תָׁשָנה מְּ

ָׁשָנה.  ג  ?ַכָםה ָיִמים ֵיׁש ׅשְּ
ׁששָטה ֲחֵסָרה=  ָיִמים 353  .ָׁשָנה נְּ
ָרש=  ָיִמים 354 ִסדְּ ׁששָטה כְּ  .ָׁשָנה נְּ

ֵלָמ =  ָיִמים 355  ׁששָטה ׁשְּ  .הָׁשָנה נְּ
ֺעֶׅשֶרת ֲחֵסָרה=  ָיִמים 383  .ָׁשָנה מְּ
ֺעֶׅשֶרת=  ָיִמים 384 ָרש ָׁשָנה מְּ ִסדְּ  .כְּ

ָמה ָׁשָנה=  ָיִמים 385 לֵׂ ֺעֶבֶרת ׁשְּ  .מְּ

ָׁשֺרש ַכָםהַקָשמֹות . ד ֹות ֶאפְּ
ַנר  ִמסְּ  :ַׅש׃ָשָנהַה׃ַשָׅשתֹות לְּ

ָׁשִנים  51אֹו  50 ׁששטֹות ׅשְּ  נְּ
ֺעׅשָ  55אֹו  54 ָׁשִנים מְּ  תֹורׅשְּ

 

 

 ָׁשָנה 19חשץ ֵמַהַםֲחזֹור ֶׁשל . ו
נש ָעָליו ַמֲחזֹור "ֵיׁש , ֶׁשָלַמדְּ

ֺבָןס ָׁשִנים ַהםְּ  28ֶׁשל " ׆ָשדֹול
ַיַחס ָהָאֶרץ ַכׇששר שםִמעַעל   ׅשְּ

ַבד ׃ֶשֶמׁשלַ  ֶמֶׁשךְּ . ִׅשלְּ  ָׁשִנים 28ׅשְּ
ַתֵשם  ַה׃ֶשמֶ , ַמֲחזֹור ָׁשֵלםִמסְּ  ׁשוְּ
ֵאית ִפי ִנרְּ ָתה כְּ ֵאית  ֶׁשָהיְּ ִנרְּ

ִריַאת ָהעֹוָלם ַעת ׅשְּ יֹום .  ִׅשׁשְּ ׅשְּ
ָׁשָנה ָאנש  28–ַנַעם ׅשְּ , ֶזה

ַכת ַהַחָםה ִכים ֶאת ִׅשרְּ ָברְּ  .מְּ

 

ָכל ַמֲחזֹור ֶׁשל ֶׁש . ז ַבע ׅשְּ
ָׁשִנים ָאנש מֹוִנים ֶאת 

ִמ  ַראת ַה׃שְּ ָשה ַה׃ָשִנים ִלקְּ
ִמ ) ָשה ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ַל׃שְּ

ֵדי ָלַדַעת ֵאיזֹו ( 'וכו כְּ
רֹות חֹוַבת  ֵיׁש ַמַעׂשְּ

אֹוָתש ָׁשָנה ָׁשִנים א.  ׅשְּ , 'ׅשְּ
ה 'ד, 'ב ִריִׁשים ' וְּ ַמפְּ

ָׁש .  ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני  'שו' ִנים גׅשְּ
ִריִׁשים     .ָעִניַמֲעַׂשר ַמפְּ

ַנת תש ְׁ ִרים א"עש  ֵּ ב  ֶהסְׁ ִביעֹות וְׁ קְׁ  

ֻיָחד ֵעֶזרַדף  מְּ  
 

השא  "ַמֲחזֹור ָקָטן". ה
.  ָׁשִנים 19ַמֲחזֹור ֶׁשל 

ַמֲחזֹור ֶזה קֹוֵבַע ֶאת 
ֺעָׅשרֹותַה׃ָש   ַה׃ָשָנה.  ִנים ַהםְּ

ֶׁשל  ד"יִהיא ַה׃ָשָנה הַ 
ִחי .  ַהַםֲחזֹור ַהָעָטן ַהמֹוכְּ

ַהָעָטן  ַׅשַםֲחזֹורד "י ָׁשָנה
ֺעֶׅשֶרתָׁשָנה ִהיא ָתִמיד   .מְּ

 

Tzvi
Typewriter
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 2עמוד                  קביעות והסברים   -א"עשנת תש              ד  "בס
 

ַהשֹום ֶׁשל 
 ֶנַסח

ֶׁשָשחשל ַהַחג 
 ַׅששֹום ַהֶשה

 

ָאב ת א ָעה בְּ אֹותֹו יֹום ַׅש׃ָשבשַע ֶׁש  ִּתׁשְּ ַתםשז ז"י ׆ַשם)ֶנַסח ֶׁשל  'ָחל אׅשֹו ָיחשל ׅשְּ  .(ׅשְּ
רשָׁשַלִים)ֶׁשל ֶנַסח  'ָחל בׅשֹו ַׅש׃ָשבשַע ֶׁש  ַׅשיֹוםָיחשל ַהָשבועֹות ַחג  ש ב  .(׆ַשם יֹום יְּ
אֹותֹו יֹום ַׅש׃ָשבשַע ֶׁש ( !ֶׁשל ַה׃ָשָנה ַהָׅשָאה) ַהָשָנהרֹאׁש  ר ג  .ֶׁשל ֶנַסח' ָחל גׅשֹו ָיחשל ׅשְּ
ִריַאת ַהּתֹוָרה ק ד חשץ ָלָאֶרץ) קְּ ַחת תֹוָרה ֶׁשל ַה׃ָשָנה ַהָׅשָאה ׅשְּ אֹותֹו יֹום ( !ִׂשמְּ ָיחשל ׅשְּ

 .ֶׁשל ֶנַסח' ָחל דׅשֹו ַׅש׃ָשבשַע ֶׁש 
 .ֶׁשל ֶנַסח 'ָחל הׅשֹו ָיחשל ַׅששֹום ַׅש׃ָשבשַע ֶׁש  (ֶׁשל ַה׃ָשָנה ַהָׅשָאה) נורִכ  צֹום צ ה
אֹותֹו יֹום ַׅש׃ָשבשַע ( ַה׃ָשָנה ַהשֹאתֶׁשל ) נוִריםַחג  פ ו  .ֶנַסחֶׁשל  'ָחל ו ׅשֹוֶׁש ָחל ׅשְּ
ָמאות ע ז אֹותֹו יֹום ַׅש׃ָשבשַע ֶׁש  יֹום ָהַעצְּ  .ֶנַסחֶׁשל  'ָחל זׅשֹו ָיחשל ׅשְּ

 

ֺעֶבֶרת. ב ָׁשָנה  - מְּ ֺעֶׅשֶרתׅשְּ ָנם  מְּ    .ֳחָדִׁשים 13ֶיׁשְּ

 (385)ה "פָיֶמיָה ש. ג
ֺעַםת ָיִני" לְּ ֵרגֹורְּ ָנר , "ַהלשַח ַה׆שְּ ַעט)ֶׁשֵשׁש לֹו ִמסְּ ִביב שַעל ִסיבשב ַכׇשֺבָןס ָקבשַע ֶׁשל ָיִמים ַהםְּ ( ִכמְּ ר ָהָאֶרץ סְּ

ָׁשָנה, ַה׃ֶשֶמׁש ַתִמים ִמ׃ָשָנה לְּ השִדי ִמׁשְּ ֵמי ַה׃ָשָנה ֶׁשל ַהלשַח ַהיְּ ַנר .  יְּ ָׅשע עַ ִמסְּ ִרי ִנקְּ לשַח ַה׃ָשָנה ָהִעבְּ  ִני-לַהָשִמים ׅשְּ
ָבִרים ֵני ׇשְּ ֵלָמה.  א:  ׁשְּ ָרשָרה אֹו ֵס חֲ , ִאם ַה׃ָשָנה ׁשְּ ִסדְּ ׁששָטה.  ב.  כְּ ֺעֶׅשֶרת אֹו נְּ  ָׁשָנה ִהיא ַה׃ָשָנה . ִאם ַה׃ָשָנה מְּ

ֺעֶׅשֶרת ֵלָמה מְּ לֹוַמר, שׁשְּ ַנר  ֵיׁש כְּ ַרִׅשי  ַהָשִמיםָלש ִמסְּ ִרי ַׅשלשחַ  ַהַעָשםַהמְּ  . ָהִעבְּ

תֹוֶתיָה נ.  ד  (55)ה "ַׁשבְּ
יָדע ֶזה ָחׁשוב ָלנו נַ ?  ַמדוַע מֵׂ רֹב.  ֹותִׁששרָ ַהנָ ַה׃ַשָׅשתֹות קֹוֵבַע ֶאת ֲחֺלַעת ר ִמסְּ רֹא ׁשְּ  ׅשְּ ֵתי ַה׃ָשִנים ֵיׁש צֶֹרךְּ ִלקְּ

ַׁשָׅשת ַאַחת ִׁששֹות רָ נָ  ָׁשָנהַכָםה ׅשְּ ָעִמים ׅשְּ רֹא ֶאת  ,נְּ ִניק ִלקְּ ֵדי ֶׁשַמסְּ ַחת תֹוָרהִׁששֹות רָ נָ  54ָכל כְּ  ַהתֹוָרה ֵׅשין ִׂשמְּ
ַחת תֹוָרה  ִׂשמְּ ַאֲחֶריהָ ַׅש׃ָשָנה לְּ רֹא .  ֶׁשלְּ ָנע ׆ַשם ִׁששֹות רָ נָ ַכָםה ַהסֶֹרךְּ ִלקְּ זשגֹות ֺמׁשְּ ָׅשֶהם ָחִלים ֶׁש ַהָשִמים ֵמ ׅשְּ

ַׁשָׅשת  ָחִלים ַהַחִגים ִכי ַכֲאֶׁשר, ַהםֹוֲעִדים ָׁשבשעֹות, ֺסכֹות, ִכנשִריםיֹום הַ , רֹאׁש ַה׃ָשָנה)ׅשְּ ִאים ( ֶנַסח וְּ ָאנש קֹורְּ
לֹא ֶאת ַהָנָרָׁשה  ֺיֶחֶדת ַלםֹוֵעד וְּ ִריָאה מְּ ָנִתי ֵמַהֶןֶבבקְּ ָנן .  ַה׃שְּ ָכל , ַׁשָׅשתֹות 55ַה׃ָשָנה ֶיׁשְּ אשֹות ִׁששרָ ַהנָ וְּ  ִיָערְּ

ֵני ָמן ִׅשפְּ ַבד, ַעצְּ ֶייָנה" ַוֵשֶלךְּ "ש" ִנָסִבים" ִמלְּ ֺחָׅשרֹות ֶׁשִתהְּ  .  מְּ

ַמֲחזֹור ָקָטן ש ד"י ָׁשָנה. ה ָבָנה"לְּ  ד ַללְּ
ֺעָׅשרֹותַמֲחזֹור ֶזה קֹוֵבַע ֶאת ַה׃ָשִנים .  ָׁשִנים 19ַמֲחזֹור ָקָטן השא ַמֲחזֹור ֶׁשל  ַׅשעַה׃ָשָנה ִהיא ַה׃ָשָנה .  ַהםְּ  ָהַארְּ

ֵרה  ַמֲחזֹור ָקָטן( ד"י)ֶעׂשְּ ֺעֶׅשֶרתיא ָתִמיד ָׁשָנה ָׁשָנה ֶׁשִה , לְּ נש ַכשֹום .  מְּ ָצִאים ֲאַנחְּ ַמֲחזֹור שִנמְּ ִריַאת ( 304)ד "ׅשְּ ִמׅשְּ
ׅשֹון.  ָהעֹוָלם ַנר) 303: ַנֲעֶׂשה ֶחׁשְּ זֹוִרים  ִמסְּ ָכל ַמֲחזֹור) 19( ָכפשל) X(  ֶׁשָהישַהַםחְּ ָנר ַה׃ָשִנים ׅשְּ .  5757( =   ִמסְּ

רשֶזה ֶאת נֹוִסיף לְּ  ָנר ַה׃ָשִנים ֶׁשָעבְּ ִחי (14) ִמסְּ ַנ׆ִשיַע ַל׃ָשָנה ַהמ ַׅשַםֲחזֹור ַהמֹוכְּ ִחיתוְּ  .5771= 14+  5757 :ֹוכְּ

ַמֲחזֹור ָגדֹול ר 'ָׁשָנה ג. ו ַחָםה"לְּ  ז לְּ
ֺעָׅשרֹותַהעֹוֵבַע ֶאת ַה׃ָשִנים )ָׁשָנה  19חשץ ֵמַהַםֲחזֹור ֶׁשל  ֺבָןס ַעל ָׁשִנים ַהםְּ  28ֶׁשל " לַמֲחזֹור ׆ָשדֹו"ֵיׁש , (ַהםְּ

ַיַחסַה׃ֶשֶמׁש  שםִמע ַכׇששר ׅשְּ ֶמֶׁשךְּ . ָהָאֶרץ לְּ ַתֵשםָׁשִנים  28ׅשְּ ַה׃ֶשֶמׁש, ַמֲחזֹור ָׁשֵלם ִמסְּ ַכׇששר וְּ ִרים ָהָאֶרץ וְּ  חֹוזְּ
ִריַאת ָהעֹוָלם ָהיש ֵהם ׅשֹוֶׁש  ַלַםָסב ַעת ׅשְּ יֹום ֶזה.  ִׅשׁשְּ ִכים ֶאת  ,ָׁשָנה 28–בְּ ַנַעם , ׅשְּ ָברְּ ָאנש מְּ

ַכת ַהַחָםה ָׁשָנה.   ִׅשרְּ נש ׅשְּ :  זֹאת אֹוֶמֶרת.  ַלַחָםה( 207)ז "ֶׁשל ַמֲחזֹור ר (3) 'ג ַה׃ָשָנה ֲאַנחְּ
ַנר) 206 זֹוִרים  ִמסְּ ַנר) 28( ָכפשל) X (  ֶׁשָהישַהַםחְּ ָכל ַמֲחזֹור ִמסְּ  נֹוִסיף.  5768( = ַה׃ָשִנים ׅשְּ

ֶזה  ֶאת ַה׃ָשָנה ֶׁשָלנש ִליִׁשית ֶׁשִהיא לְּ ִחי  ַה׃שְּ ָנר )ֵמַהַםֲחזֹור ַהמֹוכְּ לֹוַמר  ,(207ַמֲחזֹור ִמסְּ  3כְּ
פשַה׃ָשִנים ֶׁש  ָבר ָחלְּ ִחיתַה׃ָשָנה  ,5771=   3+  5768: כְּ    .ַהמֹוכְּ

ִמָחה' גָׁשָנה . ז  ַלשְּ
יָדע ֶזה ָחׁשוב ָלנו רשמֹות שַמעַ ?  ַמדוַע מֵׂ ִריׁש תְּ ַהפְּ ִמָשה ֵיׁש חֹוָבה לְּ ֵני ַה׃שְּ רֹות ֵמַהשְּ ַׅש׃ָשִנים ֶׁשִלפְּ ַבד .  בשלׂשְּ ִמלְּ

ַהַםעַ  רשמֹות וְּ בשִע ַהתְּ רֹות ַהעְּ ָכל ַה׃ָשִנים יםׂשְּ ה' ד', ב', ַׅש׃ָשִנים א, לְּ ִריׁש ַמֲעֵׂשר ֵׁשִני ' וְּ ַהפְּ ל ֲאֶׁשר ֶנֱאכַ ֵיׁש חֹוָבה לְּ
ֵדי -ַעל ָטֳהָרהׅשְּ  ִריִׁשים  'שו' שַב׃ָשִנים ג, ַׅשַעל ַהָׄשֶדה ִׅשירשָׁשַלִיםיְּ קֹום ַמֲעֵׂשר ֵׁשִניר ַׂש עֲ ַמ ַמפְּ ֵדי ָלַדַעת .  ָעִני ִׅשמְּ ִׅשכְּ

ָכל ָׁשָנה בשל ׅשְּ ָרָׁשה ֵמַהיְּ ִמָש , ֶאת חֹוַבת ַהַהפְּ ֵאיזֹו ָׁשָנה ִמַםֲחזֹור ַה׃שְּ ָצִאיםֵיׁש צֶֹרךְּ ָלַדַעת ׅשְּ , ַה׃ָשָנה  .ה ָאנש ִנמְּ
 . ינִ ר עָ ַׂש עֲ ת ַמ נַ יא ׁשְּ ה ִה ָש ִמ ׃שְּ לַ ' ה גנָ ָׁש 

ָאב תשע  .ח ָעה בְּ ִתׁשְּ או "בְּ לְּ ַבן ָׁשִנים 1943א ִימְּ ֺחרְּ ית מֵׂ ָדׁש בֵׂ  .ַהִםקְּ

ל  63 . ט ָראֵׂ ִדיַנת ִישְּ ִיןוד מְּ  .  ָׁשָנה לְּ

רוָׁשַלִים ָהַעִּתיָקה 44.  י רור יְּ ִׁשחְּ  .ָׁשָנה לְּ
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