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וְלִפי ַהְקִביעֹות , ְקִביעֹות ֵאּלו ְמַלְמדֹות אֹוָתנו ַעל ַהָשָנה".  ְקִביעֹות" ַלּלוַח ָהִעְבִרי ֵיׁש ִמְסַפר 
 ְוֶהְסֵבר ָקָצר ט"ְשַנת תשסִלְפֵניֶכם ַהְקִביעֹות ֶׁשל .  נוַכל ַלֲערְֹך ֶאת ַהּלוַח ַהָשֵלם ֶׁשל ַהָשָנה

.   ָבַעמוד ַהֵשִני ּתוְכלו ִלְמצֹא ַהְרָחָבה ְלֵחֶלק ֵמַהְקִביעֹות וַמְׁשָמעוָתן. ְלָכל ְפָרט ַבְקִביעֹות
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ט"תשסְׁשַנת ֶהְסֵבִרים ִלְקִביעֹות 

 ('ֶפַסח יֹום ה, ַמְרֶחְשָון ְוִכְסֵלו ְכִסְדָרן', רֹאש ַהָשָנה יֹום ג)ה "גכ. א
 ָמַתי ָחִלים ַהָטִמים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל רֹאׁש ַהָשָנה ,ַכֲאֶׁשר ָאנו יֹוְדִעים?     ַמדוַע ֵמיָדע ֶזה ָחשוב ָלנו,'ְוה-' ג

ִלְפֵניֶכם ַטְבָלה ַהְמַלֶמֶדת ֶאת ַהָטִמים .    ֲאֶׁשר ֶיֶתר ַהַחִגים ָחִלים ָבֶהם,נוַכל ְלַחְׁשֵבן ֶאת ַהָטִמים ַבָשבועַ , וֶפַסח
ְכלֹוַמר , , "ש"ת ב"ֵסֶדר א"ַטְבָלה זֹו ַקָּלה ִלְזִכיָרה ִכי ִהיא ְמֺסֶדֶרת ְלִפי . ְבָׁשבוַע ָבֶהם ָחִלים ַהַחִגים ַהשֹוִנים

ִעם '  א:ָהאֹות ַהְשִנָטה ִעם ָהאֹות ֶׁשִּלְפֵני ָהַאֲחרֹוָנה.  ת ִעם ָהאֹות ָהַאֲחרֹוָנה"ף ֵבי"ָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשל ָהָאלֶ 
. 'ְוכו 'ִעם ש' ב', ת

 "ְכִסְדָרן"ְוִכְסֵלו  ַמְרֶחְשָון ַהֳחָדִשים"- כ"
:  ַהָשָנה ָחְדֵׁשי ְׁשָאר כֹל ִעם ִמְסַּתְדִרים ְוִכְסֵלו ַמְרֶחְׁשָון ְכלֹוַמר, ְכִסְדָרן ֵהן, ְוִכְסֵלו ַמְרֶחְׁשָון, ָׁשָנה ֶׁשַהֳחָדִׁשים"- כ"

:   ִבְקִביָעה זֹו ֶׁשל ַהָשָנה ֶיְׁשָנן ָׁשלֹׁש ֶאְפָׁשֺרטֹות.  ָחֵסר ְוִכְסֵלו ָמֵלא הוא  ַמְרֶחְׁשָון.ׁשוב ְוחֹוֵזר ָחֵסר חֶֹדׁש, ָמֵלא חֶֹדׁש
 הוא ַמְרֶחְׁשָון ) אֹו ְכִסְדָרה(ֲחֵסִרים ְוִכְסֵלו ַמְרֶחְׁשָון )ֲחֵסָרה, (ְמֵלִאים ְוִכְסֵלו ַמְרֶחְׁשָון )ַהָשָנה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְׁשֵלָמה

       .ְיֵמיֶהם ְבִמְסָפר ְקבוִעים ַהֳחָדִׁשים ְׁשַאר  .(ָחֵסר ְוִכְסֵלו ָמֵלא

 

  ה"גכ. א

ְפשוָטה . ב

 (354) ד"ָיֶמיָה שנ. ג

 (50' )ַשְבתֹוֶתיָה נ.  ד

 ד ַלְלָבָנה" ַלַםֲחזֹור ָקָטן שב"יָשָנה . ה

ז ַלַחָםה "ְלַמֲחזֹור ָגדֹול ר' ָשָנה א. ו

  ַמֲעֵשר ֵשִני, ַלְשִמָטה' ָשָנה א. ז

 ְמַצֶטֶנת ' ָהאֹות ג. א
ָלנו ֶׁשַהטֹום ָהִראׁשֹון 
ֶׁשל רֹאׁש ַהָשָנה ָחל 

 .ַבָשבועַ ' ְביֹום ג

אֹוֶמֶרת ' ָהאֹות ה
ָלנו ֶׁשַהטֹום ָהִראׁשֹון 
ֶׁשל ֶפַסח ָחל ְביֹום 

.ַבָשבועַ ' ה  
 

 ַמְרֶחְׁשָון, ְכִסְדָרן"- כ"
 ָחֵסר ְוִכְסֵלו חֶֹדׁש הוא

 .חֶֹדׁש ָמֵלא

ְׁשַנת . ב
 ֵאיָנהט "תשס

 .ָׁשָנה ְמֺעֶבֶרת

? ַכָמה ָיִמים ֵיׁש ְבָׁשָנה.  ג
. ָׁשָנה ְפׁשוָטה ֲחֵסָרה= ָיִמים 353

. ָשָנה ְפשוָטה ְכִסְדָרה=  ָיִמים 354 
. ָׁשָנה ְפׁשוָטה ְׁשֵלָמה=  ָיִמים 355 
. ָׁשָנה ְמֺעֶבֶרת ֲחֵסָרה=  ָיִמים 383 

 .ְכִסְדָרה ָׁשָנה ְמֺעֶבֶרת=  ָיִמים 384

 .ְמֺעֶבֶרת ְׁשֵלָמה ָׁשָנה= ימים 385

 הוא "ַמֲחזֹור ָקָטן". ה
.   ָׁשִנים19ַמֲחזֹור ֶׁשל 

ַמֲחזֹור ֶזה קֹוֵבַע ֶאת 
ַהָשָנה .   ַהָשִנים ַהְמֺעָברֹות

 ֶׁשל ב"יִהיא ַהָשָנה הַ 
.  ַהַמֲחזֹור ַהָקָטן ַהּנֹוְכִחי

ַהָקָטן  ַבַמֲחזֹור ב"י ָׁשָנה
. ִהיא ָּתִמיד ָׁשָנה ְפׁשוָטה

 

ַקָטמֹות ִמְסָפר . ד
ֶאְפָׁשֺרטֹות ְלִמְסָפר 

: ַהַשָבתֹות ְבָׁשָנה
ְבָׁשִנים )  51 אֹו 50

 (ְפׁשוטֹות
ְבָׁשִנים ) 55 אֹו 54

. (תֹוְמֺעָבר
 

 

 ָׁשָנה 19חוץ ֵמַהַמֲחזֹור ֶׁשל . ו
ַמֲחזֹור "ֵיׁש , ֶׁשָּלַמְדנו ָעָליו

 ָׁשִנים ַהְמֺבָסס 28ֶׁשל " ָגדֹול
. ַעל ִמיקום ַהֶשֶמׁש ִבְלַבד

 ָׁשִנים ִמְסַּתֵטם 28ְבֶמֶׁשְך 
 ִנְרֵאית ְוַהֶשֶמׁש, ַמֲחזֹור ָׁשֵלם

ִנְרֵאית ִבְׁשַעת  ֶׁשָהְיָתה ְכִפי
, ְביֹום ֶזה.  ְבִריַאת ָהעֹוָלם

 ָׁשָנה ָאנו ְמָבְרִכים 28– ַפַעם ְב 
. ֶאת ִבְרַכת ַהַחָמה

 

ְבָכל ַמֲחזֹור ֶׁשל ֶׁשַבע . ז
ָׁשִנים ָאנו מֹוִנים ֶאת 

ַהָשִנים ִלְקַראת ַהְשִמָחה 
ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה ַלְשִמָחה )

ְכֵדי ָלַדַעת ֵאיזֹו  ('ְוִכו
חֹוַבת ַמֲעְשרֹות ֵיׁש 

, 'ְבָׁשִנים א.  ְבאֹוָתה ָׁשָנה
ַמְפִריִׁשים '  ְוה'ד, 'ב

' ְוו' ְבָׁשִנים ג.  ַמֲעֵׁשר ֵׁשִני
 .  ַמְפִריִׁשים ַמֲעֵׁשר ָעִני

ַנת תשס ְׁ ִריםט"ש  ֵּ ב  ֶהסְׁ ִביעֹות וְׁ   קְׁ

 ַדף ֵעֶזר ְמֻיָחד
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 ה"בעז ִנְזֶכה ַהָשָנה
- ְנִדיָרה ִמְצָוה ְלַקֵים

.  ַהַחָםה ִבְרַכת
 ַפַעם ֶשל ִהְזַדְםנות

!ָשִנים 28- ְב   

 2    עמוד              קביעות והסברים  - ט"  שנת תשס            ד  "בס
 

ַהטֹום ֶׁשל 
ֶפַסח 

ַהַחג ֶׁשָטחול 
ַבטֹום ַהֶזה 

 

. ( ְבַתמוזז" יַגם) ֶפַסח 'ִּתְׁשָעה ְבָאב ָיחול ְבאֹותֹו יֹום ַבָשבוַע ֶׁשָחל את א 
. (ַגם יֹום ְירוָׁשַלִים) ֶׁשל ֶפַסח 'ָׁשבועֹות ָיחול ְביֹום ַבָשבוַע ֶׁשָחל בַחג ש ב 
. ֶׁשל ֶפַסח' ָיחול ְבאֹותֹו יֹום ַבָשבוַע בֹו ָחל ג (!ֶׁשל ַהָשָנה ַהָבָאה)רֹאׁש ַהָשָנה ר ג 
ָיחול ְבאֹותֹו יֹום ַבָשבוַע  (!ִשְמַחת ּתֹוָרה ֶׁשל ַהָשָנה ַהָבָאה ְבחוץ ָלָאֶרץ)ְקִריַאת ַהּתֹוָרה ק ד 

. ֶׁשל ֶפַסח' בֹו ָחל ד
.  ֶׁשל ֶפַסח' ָיחול ַבטֹום ַבָשבוַע בֹו ָחל ה(ֶׁשל ַהָשָנה ַהָבָאה)פור יֹום ִכ צ ה 
.  ֶפַסח'ָחל ְבאֹותֹו יֹום ַבָשבוַע בֹו ָחל ו (ֶׁשל אֹוָתה ָׁשָנה)פוִרים ַחג פ ו 
.  ֶפַסח'יֹום ָהַעְצָמאות ָיחול ְבאֹותֹו יֹום ַבָשבוַע בֹו ָחל זע ז 

 

   . ֳחָדִׁשים ִבְלַבד12ְבָׁשָנה ְפׁשוָטה ֶיְׁשָנם - ְפשוָטה. ב

 (354) ד"ָיֶמיָה שנ. ג
ר ָהָאֶרץ ְסִביב וָקבוַע ֶׁשל ָיִמים ַהְמֺבָסס ַעל ִסיבוב ַכד (ִכְמַעט)ֶׁשֵטׁש לֹו ִמְסָפר , "ַהּלוַח ַהַגְרגוֵריאִני" ְלֺעַמת

 ִפי-לִמְסָפר ַהָטִמים ְבלוַח ַהָשָנה ָהִעְבִרי ִנְקַבע עַ .   ְיֵמי ַהָשָנה ֶׁשל ַהּלוַח ַהְיהוִדי ִמְׁשַּתִּנים ִמָשָנה ְלָׁשָנה, ַהֶשֶמׁש
.  ִאם ַהָשָנה ְמֺעֶבֶרת אֹו ְפׁשוָטה.  ב.    ֲחֵסָרה אֹו ְכִסְדָרה, ִאם ַהָשָנה ְׁשֵלָמה.  א:    ְׁשֵני ְדָבִרים

 (50 )'ַשְבתֹוֶתיָה נ.  ד
ָברֹב ַהָשִנים ֵיׁש צֶֹרְך ִלְקרֹא ְׁשֵּתי .   ִמְסָפר ַהַשָבתֹות קֹוֵבַע ֶאת ֲחֺלַקת ַהָפָרִׁשטֹות?    ַמדוַע ֵמיָדע ֶזה ָחשוב ָלנו

 ָפָרִׁשטֹות ַהּתֹוָרה ֵבין ִשְמַחת ּתֹוָרה 54 ְכֵדי ֶׁשַּנְסִפיק ִלְקרֹא ֶאת כֹל ,ָפָרִׁשטֹות ְבַׁשָבת ַאַחת ִמְסָפר ְפָעִמים ְבָׁשָנה
ַהצֶֹרְך ִלְקרֹא ִמְסָפר ָפָרִׁשטֹות ְבזוגֹות ֺמְׁשָפע ַגם ַעל ְיֵדי ַהָטִמים ָבֶהם ָחִלים .  ְלִשְמַחת ּתֹוָרה ֶׁשְּלַאֲחֶריהָ 

ָאנו קֹוְרִאים ְקִריָאה  (ֶפַסח ְוָׁשבועֹות, ֺסכֹות, יֹום ַהִכפוִרים, רֹאׁש ַהָשָנה)ִכי ַבַשָבתֹות ֶׁשל ַהַחִגים , ַהמֹוֲעִדים
ְוכֹל ַהָפָרִׁשטֹות ֶׁשָּנהוג ְלַחְבָרן ,  ַׁשָבתֹות50ַהָשָנה ֶיְׁשָנן .   ְמֺיֶחֶדת ַלמֹוֵעד ְולֹא ֶאת ַהָפָרָׁשה ֵמָהֶסֶבב ַהְשָנִתי

. ( ֺחַקת-קַֹרח: ָפָרִׁשטֹות ֶאת הַ ְלַחֵבר נֹוֲהִגים ְוֵיׁש, ל"כֹוֵלל ֺחַקת וָבָלק ְבחו)ְלִעִּתים ִּתְהֶייָנה ְמֺחָברֹות 

ד ַלְלָבָנה "ב ְלַמֲחזֹור ָקָטן ש"ְשַנת י. ה
 ַהָשָנה ִהיא ַהָשָנה ַהְשֵּתים.   ַהְמֺעָברֹותַמֲחזֹור ֶזה קֹוֵבַע ֶאת ַהָשִנים .   ָׁשִנים19ַמֲחזֹור ָקָטן הוא ַמֲחזֹור ֶׁשל 

ִמְבִריַאת  (304)ד "ְבַמֲחזֹור שִנְמָצִאים  יֹוםֲאַנְחנו כָ .   ָׁשָנה ֶׁשִהיא ָּתִמיד ָׁשָנה ְפׁשוָטה, ְלַמֲחזֹור ָקָטן (ב"י)ֶעְשֵרה 
.    5757 =   (ִמְסָפר ַהָשִנים ְבָכל ַמֲחזֹור) 19 (ָכפול) X  (ִמְסָפר ַהַמְחזֹוִרים ֶׁשָהיו) 303: ַנֲעֶשה ֶחְׁשבֹון.  ָהעֹוָלם

5757 + 12 =  :ְוַנִגיַע ַלָשָנה ַהּנֹוְכִחית  ַבַמֲחזֹור ַהּנֹוְכִחי(12 )נֹוִסיף ְלֶזה ֶאת ִמְסָפר ַהָשִנים ֶׁשָעְברו
5769 .

ַהַחָםה  ִבְרַכת ְשַנת- ז ְלַחָםה" ְלַמֲחזֹור ָגדֹול ר'ְשַנת א. ו
ֵיׁש , (ַהְמֺעָברֹותַהקֹוֵבַע ֶאת ַהָשִנים ) ָׁשָנה 19חוץ ֵמַהַמֲחזֹור ֶׁשל 

ְבֶמֶׁשְך .  ָׁשִנים ַהְמֺבָסס ַעל ִמיקום ַהֶשֶמׁש ִבְלַבד28ֶׁשל " ַמֲחזֹור ָגדֹול"
ְוחֹוֵזר ַלָמקֹום ֶׁשָהָיה ִבְׁשַעת ְבִריַאת ,  ָׁשִנים ַהֶשֶמׁש ְמַסֵטם ַמֲחזֹור ָׁשֵלם28

.    ָאנו ְמָבְרִכים ֶאת ִבְרַכת ַהַחָמה, ָשָנה28– ַפַעם ְב , ְביֹום ֶזה.  ָהעֹוָלם
:   זֹאת אֹוֶמֶרת.  ַלַחָמה (207)ז "  ֶׁשל ַמֲחזֹור ר(1 )'א ַהָשָנה ֲאַנְחנו  ְבָׁשָנה

  (ִמְסָפר ַהָשִנים ְבָכל ַמֲחזֹור) 28 (ָכפול)X   (ִמְסָפר ַהַמְחזֹוִרים ֶׁשָהיו) 206
ֵמַהַמֲחזֹור  ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִהיא נֹוִסיף ְלֶזה  ֶאת ַהָשָנה ֶׁשָּלנו.  5768= 

 ַהָשָנה ,5769  = 1 + 5768: ֲאֶׁשר ְכָבר ָחְלפו (207ַמֲחזֹור ִמְסָפר )ַהּנֹוְכִחי 
 .  ַהָשָנה ְבֶהְמֵׁשְך  ַהַחָמה ִבְרַכת ַעל עֹוד'  ְבֶעְזַרת הִנְלַמד  .ַהנֹוְכִחית

ַלְשִמָטה ' ָשָנה א. ז
 ַהָשִנים ֶאת ִלְמנֹות ׁשוב ַמְתִחיִלים ֲאַנְחנו ְוַהָשָנה, ְׁשִמָחה ְׁשַנת ָהְיָתה ֶׁשָעְבָרה ַהָשָנה

, ַבָשִנים ֶׁשִּלְפֵני ַהְשִמָחה?    ַמדוַע ֵמיָדע ֶזה ָחשוב ָלנו.  ַהָבָאה ַהְשִמָחה ְׁשַנת ִלְקַראת
ִמְּלַבד ַהְּתרומֹות ְוַהַמַעְשרֹות .  ֵיׁש חֹוָבה ְלַהְפִריׁש ְּתרומֹות וַמַעְשרֹות ֵמַהְטבול

ֲאֶׁשר ֵיׁש חֹוָבה ְלַהְפִריׁש ַמֲעֵׁשר ֵׁשִני ' ְוה' ד', ב', ַבָשִנים א,  ְלָכל ַהָשִניםיםַהְקבועִ 
ַכל ְב  ַמְפִריִׁשים ַמֲעֵׁשר ָעִני ' ְוו' וַבָשִנים ג, ַבַעל ַהָשֶדה ִבירוָׁשַלִיםְיֵדי - ַעלָטֳהָרהֶנאֱא

ֵיׁש צֶֹרְך , ִבְכֵדי ָלַדַעת ֶאת חֹוַבת ַהַהְפָרָׁשה ֵמַהְיבול ְבָכל ָׁשָנה.  ִבְמקֹום ַמֲעֵׁשר ֵׁשִני
. ָלַדַעת ְבֵאיזֹו ָׁשָנה ִמַמֲחזֹור ַהְשִמָחה ָאנו ִנְמָצִאים

 
 

 ָחְנטו ֲאֶׁשר ַהֵפרֹות
 ,ַהְשִמָחה ִבְׁשַנת

 ַבָשָנה ַיְבִׁשילווְ 
 ָבֶהם ֵיׁש- ַהזֹאת 
!ְׁשִביִעית ְקֺדַׁשת  


