יעות וְׁ ֶה ְׁס ֵּב ִרים
ְׁשנַ ת תשע"א ְׁק ִב ֹ
ֻחד
ַדף ֵעזֶר ְּמי ָ

של ִפי ַה ְּע ִביעֹות
אֹותנש ַעל ַה ָ׃שנָהְּ ,
לשח ָה ִע ְּב ִרי יֵׁש ַכ ָםה " ְּק ִביעֹות"ְּ .ק ִביעֹות ֵאלש ְּמ ַל ְּםדֹות ָ
ַל ַ
ֵיכם ַה ְּע ִביעֹות ֶׁשל ְּׁשנַת תשע"א וְּ ֶה ְּס ֵׅשר ָק ָצר ְּל ָכל
לשח ַה ָ׃ש ֵלם ֶׁשל ַה ָ׃שנָהִ .ל ְּפנ ֶ
נשכל ַל ֲער ְֹּך ֶאת ַה ַ
ַ
עשתן.
שמ ְּׁש ָמ ָ
תשכלש ִל ְּמצֹא ַה ְּר ָח ָבה ֶׁשל ֵח ֶלק ֵמ ַה ְּע ִביעֹות ַ
ְּנ ָרט ַׅש ְּע ִביעֹותָ .ׅש ַעםשד ַה ֵ׃שנִ י ְּ
"ש"ָׁ -שנָה ְּׁש ֵל ָמה:
ַמ ְּר ֶח ְּׁשוָן וְּ ִכ ְּס ֵלו ֵהם
ֳח ָד ִׁשים ְּׁש ֵל ִמים.

אָ .האֹות ה' ְּמ ַצ ֶשנֶת
ֶׁש ַהשֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁשל
רֹאׁש ַה ָ׃שנָה ָחל
בשע.
ְּׅשיֹום ה' ַׅש ָ׃ש ַ

אֹומ ֶרת
ָהאֹות ג' ֶ
ָלנש ֶׁש ַהשֹום ָה ִראׁשֹון
ֶׁשל ֶנ ַסח ָחל ְּׅשיֹום
בשע.
ג' ַׅש ָ׃ש ַ

א .הש"ג
ֺב ֶרת
בְּ .מע ֶ
יה שפ"ה ()385
ָמ ָ
ג .י ֶ
יה נ"ה ()55
תֹות ָ
דַׁ .ש ְּב ֶ
הָׁ .שנָה י"ד ַל ַם ֲחזֹור ָק ָטן ש"ד ַל ְּל ָבנָה
וָׁ .שנָה ג' ְּל ַמ ֲחזֹור גָדֹול ר"ז ַל ַח ָםה
ֲשר ָענִ י
זָׁ .שנָה ג' ַל ְּש ִמ ָחהַ ,מע ַ

בְּׁ .שנַת
תשע"א ִהיא
ֺׅש ֶרת.
ָׁשנָה ְּמע ֶ

דַ .קשָמֹות ַכ ָםה ֶא ְּפ ָׁשרֺשֹות
ְּל ִמ ְּס ַנר ַה ַ׃ש ָׅשתֹות ַׅש ָ׃שנָה:
 50אֹו ְּ 51ׅש ָׁשנִ ים ְּנׁששטֹות
ֺׅשרֹות
 54אֹו ְּ 55ׅש ָׁשנִ ים ְּמע ָ

הַ " .מ ֲחזֹור ָק ָטן" השא
ַמחֲזֹור ֶׁשל ָׁ 19שנִים.
קֹוב ַע ֶאת
ַמחֲזֹור זֶה ֵ
ֺׅשרֹותַ .ה ָ׃שנָה
ַה ָ׃שנִים ַה ְּםע ָ
ִהיא ַה ָ׃שנָה ַהי"ד ֶׁשל
מֹוכ ִחי.
ַה ַםחֲזֹור ַה ָע ָטן ַה ְּ
ָׁשנָה י"ד ַׅש ַם ֲחזֹור ַה ָע ָטן
ֺׅש ֶרת.
ִהיא ָת ִמיד ָׁשנָה ְּמע ֶ

ו .חשץ ֵמ ַה ַם ֲחזֹור ֶׁשל ָׁ 19שנָה
ֶׁש ָל ַמ ְּדנש ָע ָליו ,יֵׁש " ַמ ֲחזֹור
ֺןס
׆שָדֹול" ֶׁשל ָׁ 28שנִים ַה ְּםב ָ
ַחס
ָארץ ְּׅשי ַ
ַעל ִמעשם ַכׇששר ָה ֶ
ַל ֶ׃ש ֶמׁש ִׅש ְּל ַבדְּ .ׅש ֶמ ֶׁש ְּך ָׁ 28שנִ ים
ִמ ְּס ַתשֵם ַמ ֲחזֹור ָׁש ֵלם ,וְּ ַה ֶ׃ש ֶמׁש
נִ ְּר ֵאית ְּכ ִפי ֶׁש ָהיְּ ָתה נִ ְּר ֵאית
עֹולםְּ .ׅשיֹום
ִׅש ְּׁש ַעת ְּׅש ִריַאת ָה ָ
זֶהַ ,נ ַעם ְּׅש–ָׁ 28שנָה ָאנש
ְּמ ָב ְּר ִכים ֶאת ִׅש ְּר ַכת ַה ַח ָםה.

ָמים יֵׁש ְּׅש ָׁשנָה?
גַ .כ ָםה י ִ
ׁששטה ֲח ֵס ָרה.
ָמים = ָׁשנָה ְּנ ָ
 353י ִ
ׁששטה ְּכ ִס ְּד ָרש.
ָמים = ָׁשנָה ְּנ ָ
 354י ִ
ׁששטה ְּׁש ֵל ָמה.
ָמים = ָׁשנָה ְּנ ָ
 355י ִ
ֺׅש ֶרת ֲח ֵס ָרה.
ָמים = ָׁשנָה ְּמע ֶ
 383י ִ
ֺׅש ֶרת ְּכ ִס ְּד ָרש.
ָמים = ָׁשנָה ְּמע ֶ
 384י ִ
ֺב ֶרת ְּׁש ֵׂל ָמה.
ָמים = ָׁשנָה ְּמע ֶ
 385י ִ

זְּ .ׅש ָכל ַמ ֲחזֹור ֶׁשל ֶׁש ַבע
ָׁשנִ ים ָאנש מֹונִ ים ֶאת
ַה ָ׃שנִ ים ִל ְּק ַראת ַה ְּ׃ש ִמ ָשה
( ָׁשנָה ִראׁשֹונָה ַל ְּ׃ש ִמ ָשה
וכו') ְּכ ֵדי ָל ַד ַעת ֵאיזֹו
חֹובת ַמ ַע ְּׂשרֹות יֵׁש
ַ
אֹותש ָׁשנָהְּ .ׅש ָׁשנִ ים א',
ְּׅש ָ
יׁשים
ב' ,ד' וְּ ה' ַמ ְּפ ִר ִ
ֲׂשר ֵׁשנִ יְּ .ׅש ָׁשנִ ים ג' שו'
ַמע ֵ
ֲׂשר ָענִ י.
יׁשים ַמע ַ
ַמ ְּפ ִר ִ

ֶה ְּס ֵׅש ִרים ִל ְּק ִביעֹות ְּׁשנַת תשע"א

א .הש"ג (רֹאׁש ַה ָשנָה יֹום ה'ַ ,מ ְּר ֶח ְּׁשוָן וְּ ִכ ְּס ֵׂלו ְּמ ֵׂל ִאיםֶ ,נ ַסח יֹום ג')
שפ ַסח,
ָמים ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁשל רֹאׁש ַה ָ׃שנָה ֶ
יֹוד ִעים ָמ ַתי ָח ִלים ַהש ִ
ידע זֶה ָחׁשוב ָלנו? ַכ ֲא ֶׁשר ָאנש ְּ
דוע ֵׂמ ָ
ה' וְּ ג'ַ ,מ ַ
בשע
ָמים ְּׅש ָׁש ַ
ֵיכם ַט ְּב ָלה ַה ְּמ ַל ֶם ֶדת ֶאת ַהש ִ
ֶתר ַה ַח ִ׆שים ָח ִלים ָׅש ֶהםִ .ל ְּפנ ֶ
בשעֲ ,א ֶׁשר י ֶ
ָמים ַׅש ָ׃ש ַ
נשכל ְּל ַח ְּׁש ֵׅשן ֶאת ַהש ִ
ַ
לֹומר ָהאֹות
ירה ִכי ִהיא ְּמ ֺס ֶׇש ֶרת ְּל ִפי " ֵס ֶדר א"ת ב"ש"ְּ ,כ ַ
ֶׁש ָׅש ֶהם ָח ִלים ַה ַח ִ׆שים ַה׃שֹונִ יםַ .ט ְּב ָלה זֹו ַק ָלה ִל ְּז ִכ ָ
ַאחרֹונָה :א' ִעם ת' ,ב'
ַאחרֹונָהָ ,האֹות ַה ְּ׃שנִ שָה ִעם ָהאֹות ֶׁש ִל ְּפנֵי ָה ֲ
ָאל"ףֵ -ׅשי"ת ִעם ָהאֹות ָה ֲ
ָה ִראׁשֹונָה ֶׁשל ָה ֶ
ִעם ש' ,וְּ כו'.

"ש" ָׁ -שנָה ְּׁש ֵׂל ָמה

יְּכֹולה
ֶׁשנָן ָׁשלֹׁש ֶא ְּפ ָׁשרֺשֹותַ :ה ָ׃שנָה ָ
יעה זֹו ֶׁשל ַה ָ׃שנָה י ְּ
וְּכ ְּס ֵלו ֵהם ֳח ָד ִׁשים ְּׁש ֵל ִמיםִ .ׅש ְּק ִב ָ
"ש" ָׁ -שנָה ְּׁש ֵל ָמהַ ,מ ְּר ֶח ְּׁשוָן ִ
לשח ָה ִע ְּב ִרי.
נִל ַמד ַעל ַה ֺם ָׄש ִגים ָה ֵא ֶלה ְּׅש ִדינֵי ַה ַ
ֶז ַרת ה' ְּ
ִל ְּהיֹות ְּׁש ֵל ָמהֲ ,ח ֵס ָרה אֹו ְּכ ִס ְּד ָרשְּ .ׅשע ְּ
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עמוד 2

בשע ֶׁשׅשֹו ָחל א' ֶׁשל ֶנ ַסח (׆שַם י"ז ְּׅש ַתםשז).
ִּת ְּׁש ָעה ְּבָאב יָחשל ְּׅשאֹותֹו יֹום ַׅש ָ׃ש ַ
רשׁש ַליִ ם).
בשע ֶׁשׅשֹו ָחל ב' ֶׁשל ֶנ ַסח (׆שַם יֹום יְּ ָ
ַחג ַה ָשבועֹות יָחשל ַׅשיֹום ַׅש ָ׃ש ַ
בשע ֶׁשׅשֹו ָחל ג' ֶׁשל ֶנ ַסח.
רֹאׁש ַה ָשנָה ( ֶׁשל ַה ָ׃שנָה ַה ָׅשָאה!) יָחשל ְּׅשאֹותֹו יֹום ַׅש ָ׃ש ַ
ָארץ!) יָחשל ְּׅשאֹותֹו יֹום
תֹורה ֶׁשל ַה ָ׃שנָה ַה ָׅשָאה ְּׅשחשץ ָל ֶ
ּתֹורה ( ִׂש ְּמ ַחת ָ
ְּק ִריַאת ַה ָ
בשע ֶׁשׅשֹו ָחל ד' ֶׁשל ֶנ ַסח.
ַׅש ָ׃ש ַ
בשע ֶׁשׅשֹו ָחל ה' ֶׁשל ֶנ ַסח.
צֹום ִכנור ( ֶׁשל ַה ָ׃שנָה ַה ָׅשָאה) יָחשל ַׅששֹום ַׅש ָ׃ש ַ
בשע ֶׁשׅשֹו ָחל ו' ֶׁשל ֶנ ַסח.
נורים ( ֶׁשל ַה ָ׃שנָה ַהשֹאת) ָחל ְּׅשאֹותֹו יֹום ַׅש ָ׃ש ַ
ַחג ִ
בשע ֶׁשׅשֹו ָחל ז' ֶׁשל ֶנ ַסח.
יֹום ָה ַע ְּצ ָמאות יָחשל ְּׅשאֹותֹו יֹום ַׅש ָ׃ש ַ

ֳד ִׁשים.
ֶׁשנָם  13ח ָ
ֺׅש ֶרת י ְּ
ֺב ֶרת ְּ -ׅש ָׁשנָה ְּמע ֶ
בְּ .מע ֶ

יה שפ"ה ()385
ָמ ָ
ג .י ֶ
ָארץ ְּס ִביב
ֺןס ַעל ִסיבשב ַכׇששר ָה ֶ
ָמים ַה ְּםב ָ
בשע ֶׁשל י ִ
גֹוריָנִ י"ֶׁ ,ששֵׁש לֹו ִמ ְּס ָנר ( ִכ ְּמ ַעט) ָק ַ
לשח ַה ְּ׆ש ֵר ְּ
ֺםת " ַה ַ
ְּלע ַ
לשח ַה ָ׃שנָה ָה ִע ְּב ִרי נִ ְּק ָׅשע ַעלִ -ני
ָמים ְּׅש ַ
השדי ִמ ְּׁש ַתמִ ים ִמ ָ׃שנָה ְּל ָׁשנָהִ .מ ְּס ַנר ַהש ִ
לשח ַהיְּ ִ
ַה ֶ׃ש ֶמׁש ,יְּ ֵמי ַה ָ׃שנָה ֶׁשל ַה ַ
ׁששטהַ .ה ָ׃שנָה ִהיא ָׁשנָה
ֺׅש ֶרת אֹו ְּנ ָ
ְּׁשנֵי ְׇּש ָב ִרים :אִ .אם ַה ָ׃שנָה ְּׁש ֵל ָמהֲ ,ח ֵס ָרה אֹו ְּכ ִס ְּד ָרש .בִ .אם ַה ָ׃שנָה ְּמע ֶ
לשח ָה ִע ְּב ִרי.
ָמים ַה ְּמ ַר ִׅשי ַה ַעשָם ַׅש ַ
לֹומר יֵׁש ָלש ִמ ְּס ַנר ַהש ִ
שׁש ֵל ָמהְּ ,כ ַ
ֺׅש ֶרת ְּ
ְּמע ֶ

יה נ"ה ()55
תֹות ָ
דַׁ .ש ְּב ֶ
ֺעת ַה ָנ ָר ִׁששֹותְּ .ׅשרֹב ַה ָ׃שנִ ים יֵׁש צ ֶֹר ְּך ִל ְּקרֹא ְּׁש ֵתי
קֹוב ַע ֶאת ֲחל ַ
ידע זֶה ָחׁשוב ָלנו? ִמ ְּס ַנר ַה ַ׃ש ָׅשתֹות ֵ
דוע ֵׂמ ָ
ַמ ַ
תֹורה
תֹורה ֵׅשין ִׂש ְּמ ַחת ָ
ַס ִניק ִל ְּקרֹא ֶאת ָכל ָ 54נ ָר ִׁששֹות ַה ָ
ַאחת ַכ ָםה ְּנ ָע ִמים ְּׅש ָׁשנָהְּ ,כ ֵדי ֶׁשמ ְּ
ָנ ָר ִׁששֹות ְּׅש ַׁש ָׅשת ַ
ָמים ֶׁש ָׅש ֶהם ָח ִלים
יהַ .הס ֶֹר ְּך ִל ְּקרֹא ַכ ָםה ָנ ָר ִׁששֹות ְּׅשזשגֹות ֺמ ְּׁש ָנע ׆שַם ֵמ ַהש ִ
ַאח ֶר ָ
תֹורה ַׅש ָ׃שנָה ֶׁש ְּל ֲ
ְּל ִׂש ְּמ ַחת ָ
קֹור ִאים
נשריםֺ ,סכֹותֶ ,נ ַסח וְּ ָׁשבשעֹות) ָאנש ְּ
ֲדיםִ ,כי ַכ ֲא ֶׁשר ַה ַח ִגים ָח ִלים ְּׅש ַׁש ָׅשת (רֹאׁש ַה ָ׃שנָה ,יֹום ַה ִכ ִ
ַהםֹוע ִ
ֶׁשנָן ַׁ 55ש ָׅשתֹות ,וְּ ָכל ַה ָנ ָר ִׁששֹות יִ ָע ְּראש
ָתיַ .ה ָ׃שנָה י ְּ
םֹועד וְּ לֹא ֶאת ַה ָנ ָר ָׁשה ֵמ ַה ֶן ֶבב ַה ְּ׃שנ ִ
ֺח ֶדת ַל ֵ
ְּק ִריָאה ְּמי ֶ
ֵל ְּך" ֶׁש ִת ְּהיֶינָה ְּמ ֺח ָׅשרֹות.
ִׅש ְּפנֵי ַע ְּצ ָמןִ ,מ ְּל ַבד "נִ ָס ִבים" ש" ַוש ֶ

הָׁ .שנָה י"ד ְּל ַמ ֲחזֹור ָק ָטן ש"ד ַל ְּל ָבנָה
ַאר ַׅשע
ֺׅשרֹותַ .ה ָ׃שנָה ִהיא ַה ָ׃שנָה ָה ְּ
קֹוב ַע ֶאת ַה ָ׃שנִ ים ַה ְּםע ָ
ַמ ֲחזֹור ָק ָטן השא ַמ ֲחזֹור ֶׁשל ָׁ 19שנִ יםַ .מ ֲחזֹור זֶה ֵ
נִמ ָצ ִאים ְּׅש ַמ ֲחזֹור ש"ד (ִ )304מ ְּׅש ִריַאת
ַחנש ְּ
ֺׅש ֶרתַ .כשֹום ֲאנ ְּ
ֶע ְּׂש ֵרה (י"ד) ְּל ַמ ֲחזֹור ָק ָטןָׁ ,שנָה ֶׁש ִהיא ָת ִמיד ָׁשנָה ְּמע ֶ
זֹורים ֶׁש ָהיש) ָ ( Xכפשל) ִ ( 19מ ְּס ָנר ַה ָ׃שנִים ְּׅש ָכל ַמ ֲחזֹור) = .5757
ֲׂשה ֶח ְּׁשׅשֹוןִ ( 303 :מ ְּס ַנר ַה ַם ְּח ִ
עֹולםַ .נע ֶ
ָה ָ
ֹוכ ִחית.5771 =14 + 5757 :
יע ַל ָ׃שנָה ַהמ ְּ
מֹוכ ִחי וְּ נ ִַ׆ש ַ
נֹוסיף ְּלזֶה ֶאת ִמ ְּס ָנר ַה ָ׃שנִ ים ֶׁש ָע ְּברש (ַ )14ׅש ַם ֲחזֹור ַה ְּ
ִ

וָׁ .שנָה ג' ְּל ַמ ֲחזֹור גָדֹול ר"ז ְּל ַח ָםה
ֺןס ַעל
ֺׅשרֹות) ,יֵׁש " ַמ ֲחזֹור ׆שָדֹול" ֶׁשל ָׁ 28שנִ ים ַה ְּםב ָ
עֹוב ַע ֶאת ַה ָ׃שנִ ים ַה ְּםע ָ
חשץ ֵמ ַה ַם ֲחזֹור ֶׁשל ָׁ 19שנָה ( ַה ֵ
חֹוז ִרים
ָארץ ְּ
ָארץְּ .ׅש ֶמ ֶׁש ְּך ָׁ 28שנִ ים ִמ ְּס ַתשֵם ַמ ֲחזֹור ָׁש ֵלם ,וְּ ַה ֶ׃ש ֶמׁש וְּ ַכׇששר ָה ֶ
ַחס ְּל ַכׇששר ָה ֶ
ִמעשם ַה ֶ׃ש ֶמׁש ְּׅשי ַ
עֹולםְּ .ׅשיֹום זֶהַ ,נ ַעם ְּב–ָׁ 28שנָהָ ,אנש ְּמ ָב ְּר ִכים ֶאת
ַל ַם ָסב ֶׁשׅשֹו ֵהם ָהיש ִׅש ְּׁש ַעת ְּׅש ִריַאת ָה ָ
אֹומ ֶרת:
ַחנש ְּׅש ָׁשנָה ג' (ֶׁ )3של ַמ ֲחזֹור ר"ז (ַ )207ל ַח ָםה .זֹאת ֶ
ִׅש ְּר ַכת ַה ַח ָםהַ .ה ָ׃שנָה ֲאנ ְּ
נֹוסיף
זֹורים ֶׁש ָהיש) ָ ( Xכפשל) ִ ( 28מ ְּס ַנר ַה ָ׃שנִ ים ְּׅש ָכל ַמ ֲחזֹור) = ִ .5768
ִ ( 206מ ְּס ַנר ַה ַם ְּח ִ
לֹומר 3
מֹוכ ִחי ( ַמ ֲחזֹור ִמ ְּס ָנר ְּ ,)207כ ַ
יׁשית ֵמ ַה ַם ֲחזֹור ַה ְּ
ְּלזֶה ֶאת ַה ָ׃שנָה ֶׁש ָלנש ֶׁש ִהיא ַה ְּ׃ש ִל ִ
מֹוכ ִחית.
ַה ָ׃שנִ ים ֶׁש ְּכ ָבר ָח ְּלפשַ ,5771 = 3 + 5768 :ה ָ׃שנָה ַה ְּ

זָׁ .שנָה ג' ַל ְּש ִמ ָחה
שמ ַע ְּׂשרֹות ֵמ ַהשְּ בשלִ .מ ְּל ַבד
חֹובה ְּל ַה ְּפ ִריׁש ְּתרשמֹות ַ
ידע זֶה ָחׁשוב ָלנו? ַׅש ָ׃שנִ ים ֶׁש ִל ְּפנֵי ַה ְּ׃ש ִמ ָשה יֵׁש ָ
דוע ֵׂמ ָ
ַמ ַ
ֶא ַכל
ֲׂשר ֵׁשנִ י ֲא ֶׁשר נ ֱ
חֹובה ְּל ַה ְּפ ִריׁש ַמע ֵ
בשעים ְּל ָכל ַה ָ׃שנִ יםַ ,ׅש ָ׃שנִ ים א' ,ב' ,ד' וְּ ה' יֵׁש ָ
ַה ְּתרשמֹות וְּ ַה ַם ַע ְּׂשרֹות ַה ְּע ִ
ֲׂשר ֵׁשנִ יִ .ׅש ְּכ ֵדי ָל ַד ַעת
יׁשים ַמ ֲע ַׂשר ָענִ י ִׅש ְּמקֹום ַמע ֵ
שב ָ׃שנִ ים ג' שו' ַמ ְּפ ִר ִ
ירשׁש ַליִ םַ ,
ְּׅש ָט ֳה ָרה ַעל-יְּ ֵדי ַׅש ַעל ַה ָׄש ֶדה ִׅש ָ
חֹובת ַה ַה ְּפ ָר ָׁשה ֵמ ַהיְּ בשל ְּׅש ָכל ָׁשנָה ,יֵׁש צ ֶֹר ְּך ָל ַד ַעת ְּׅש ֵאיזֹו ָׁשנָה ִמ ַם ֲחזֹור ַה ְּ׃ש ִמ ָשה ָאנש נִ ְּמ ָצ ִאיםַ .ה ָ׃שנָה,
ֶאת ַ
ָׁש ָנה ג' ַל ְּ׃ש ִמ ָשה ִהיא ְּׁש ַנת ַמ ֲע ַׂשר ָענִ י.

חְּ .ב ִת ְּׁש ָעה ְּבָאב תשע"א יִ ְּמ ְּלאו ָׁ 1943שנִ ים ֵׂמ ֺח ְּר ַבן ֵׂבית ַה ִם ְּק ָדׁש.
טָׁ 63 .שנָה ְּליִ ןוד ְּמ ִדינַת יִ ְּש ָר ֵׂאל.
יקה.
רוׁש ַליִ ם ָה ַע ִּת ָ
יָׁ 44 .שנָה ְּל ִׁש ְּחרור ְּי ָ
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כל השונה הלכות בכל יום מובטח שהוא בן עולם הבא

