יעות וְׁ ֶה ְׁס ֵּב ִרים
ְׁשנַ ת תשס"ט ְׁק ִב ֹ
ֻחד
ַדף ֵעזֶר ְמי ָ

ול ִפי ַה ְק ִביעֹות
אֹותנו ַעל ַה ָשנָהְ ,
ּלוח ָה ִע ְב ִרי יֵׁש ִמ ְס ַפר " ְק ִביעֹות"ְ .ק ִביעֹות ֵאּלו ְמ ַל ְמדֹות ָ
ַל ַ
ֵיכם ַה ְק ִביעֹות ֶׁשל ְשנַת תשס"ט וְ ֶה ְס ֵבר ָק ָצר
ּלוח ַה ָש ֵלם ֶׁשל ַה ָשנָהִ .ל ְפנ ֶ
נוכל ַל ֲער ְֹך ֶאת ַה ַ
ַ
עותן.
ומ ְׁש ָמ ָ
ּתוכלו ִל ְמצֹא ַה ְר ָח ָבה ְל ֵח ֶלק ֵמ ַה ְק ִביעֹות ַ
ְל ָכל ְפ ָרט ַב ְק ִביעֹותָ .ב ַעמוד ַה ֵשנִ י ְ

אָ .האֹות ג' ְמ ַצ ֶטנֶת
ָלנו ֶׁש ַהטֹום ָה ִראׁשֹון
ֶׁשל רֹאׁש ַה ָשנָה ָחל
בוע.
ְביֹום ג' ַב ָש ַ

"כ"ְ -כ ִס ְד ָרןַ ,מ ְר ֶח ְׁשוָן
הוא ח ֶֹדׁש ָח ֵסר וְ ִכ ְס ֵלו
ח ֶֹדׁש ָמ ֵלא.

אֹומ ֶרת
ָהאֹות ה' ֶ
ָלנו ֶׁש ַהטֹום ָה ִראׁשֹון
ֶׁשל ֶפ ַסח ָחל ְביֹום
בוע.
ה' ַב ָש ַ

א .גכ"ה
שוטה
בְ .פ ָ
יה שנ"ד ()354
ָמ ָ
ג .י ֶ
יה נ' ()50
תֹות ָ
דַ .ש ְב ֶ
הָ .שנָה י"ב ַל ַם ֲחזֹור ָק ָטן ש"ד ַל ְל ָבנָה
וָ .שנָה א' ְל ַמ ֲחזֹור גָדֹול ר"ז ַל ַח ָםה
ֲשר ֵשנִ י
זָ .שנָה א' ַל ְש ִמ ָטהַ ,מע ֵ

בְׁ .שנַת
תשס"ט ֵאינָה
ֺב ֶרת.
ָׁשנָה ְמע ֶ

דַ .קטָמֹות ִמ ְס ָפר
ֶא ְפ ָׁשרֺטֹות ְל ִמ ְס ָפר
ַה ַש ָבתֹות ְב ָׁשנָה:
 50אֹו ְ ( 51ב ָׁשנִ ים
ְפׁשוטֹות)
 54אֹו ְ ( 55ב ָׁשנִ ים
ֺברֹות).
ְמע ָ

ו .חוץ ֵמ ַה ַמ ֲחזֹור ֶׁשל ָׁ 19שנָה
ֶׁש ָּל ַמ ְדנו ָע ָליו ,יֵׁש " ַמ ֲחזֹור
ֺסס
גָדֹול" ֶׁשל ָׁ 28שנִ ים ַה ְמב ָ
ַעל ִמיקום ַה ֶש ֶמׁש ִב ְל ַבד.
ְב ֶמ ֶׁש ְך ָׁ 28שנִ ים ִמ ְס ַּתטֵם
ַמ ֲחזֹור ָׁש ֵלם ,וְ ַה ֶש ֶמׁש נִ ְר ֵאית
ְכ ִפי ֶׁש ָהיְ ָתה נִ ְר ֵאית ִב ְׁש ַעת
עֹולםְ .ביֹום זֶה,
ְב ִריַאת ָה ָ
ַפ ַעם ְב– ָׁ 28שנָה ָאנו ְמ ָב ְר ִכים
ֶאת ִב ְר ַכת ַה ַח ָמה.

ָמים יֵׁש ְב ָׁשנָה?
גַ .כ ָמה י ִ
ׁשוטה ֲח ֵס ָרה.
ָמים= ָׁשנָה ְפ ָ
 353י ִ
שוטה ְכ ִס ְד ָרה.
ָמים = ָשנָה ְפ ָ
 354י ִ
ׁשוטה ְׁש ֵל ָמה.
ָמים = ָׁשנָה ְפ ָ
 355י ִ
ֺב ֶרת ֲח ֵס ָרה.
ָמים = ָׁשנָה ְמע ֶ
 383י ִ
ֺב ֶרת ְכ ִס ְד ָרה.
ָמים = ָׁשנָה ְמע ֶ
 384י ִ
ֺב ֶרת ְׁש ֵל ָמה.
385ימים = ָׁשנָה ְמע ֶ

זְ .ב ָכל ַמ ֲחזֹור ֶׁשל ֶׁש ַבע
ָׁשנִ ים ָאנו מֹונִ ים ֶאת
ַה ָשנִ ים ִל ְק ַראת ַה ְש ִמ ָחה
( ָׁשנָה ִראׁשֹונָה ַל ְש ִמ ָחה
וְ ִכו') ְכ ֵדי ָל ַד ַעת ֵאיזֹו
ֲשרֹות יֵׁש
חֹובת ַמע ְ
ַ
אֹותה ָׁשנָהְ .ב ָׁשנִ ים א',
ְב ָ
יׁשים
ב' ,ד' וְ ה' ַמ ְפ ִר ִ
ֲׁשר ֵׁשנִ יְ .ב ָׁשנִ ים ג' וְ ו'
ַמע ֵ
ֲׁשר ָענִ י.
יׁשים ַמע ֵ
ַמ ְפ ִר ִ

הַ " .מ ֲחזֹור ָק ָטן" הוא
ַמ ֲחזֹור ֶׁשלָׁ 19שנִ ים.
קֹוב ַע ֶאת
ַמ ֲחזֹור זֶה ֵ
ֺברֹותַ .ה ָשנָה
ַה ָשנִ ים ַה ְמע ָ
ִהיא ַה ָשנָה ַהי"ב ֶׁשל
ּנֹוכ ִחי.
ַה ַמ ֲחזֹור ַה ָק ָטן ַה ְ
ָׁשנָה י"ב ַב ַמ ֲחזֹור ַה ָק ָטן
ׁשוטה.
ִהיא ָּת ִמיד ָׁשנָה ְפ ָ

ֶה ְס ֵב ִרים ִל ְק ִביעֹות ְׁשנַת תשס"ט

א .גכ"ה (רֹאש ַה ָשנָה יֹום ג'ַ ,מ ְר ֶח ְשוָן וְ ִכ ְס ֵלו ְכ ִס ְד ָרןֶ ,פ ַסח יֹום ה')
ָמים ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁשל רֹאׁש ַה ָשנָה
יֹוד ִעים ָ ,מ ַתי ָח ִלים ַהט ִ
ידע זֶה ָחשוב ָלנו? ַכ ֲא ֶׁשר ָאנו ְ
דוע ֵמ ָ
ג' -וְה'ַ ,מ ַ
ָמים
ֵיכם ַט ְב ָלה ַה ְמ ַל ֶמ ֶדת ֶאת ַהט ִ
ֶתר ַה ַח ִגים ָח ִלים ָב ֶהםִ .ל ְפנ ֶ
בוע ֲ ,א ֶׁשר י ֶ
ָמים ַב ָש ַ
נוכל ְל ַח ְׁש ֵבן ֶאת ַהט ִ
ופ ַסחַ ,
ֶ
לֹומר
ירה ִכי ִהיא ְמ ֺס ֶד ֶרת ְל ִפי " ֵס ֶדר א"ת ב"ש"ְ , ,כ ַ
בוע ָב ֶהם ָח ִלים ַה ַח ִגים ַהשֹונִ יםַ .ט ְב ָלה זֹו ַק ָּלה ִל ְז ִכ ָ
ְב ָׁש ַ
ַאחרֹונָה  :א' ִעם
ַאחרֹונָהָ .האֹות ַה ְשנִ טָה ִעם ָהאֹות ֶׁש ִּל ְפנֵי ָה ֲ
ָאל"ף ֵבי"ת ִעם ָהאֹות ָה ֲ
ָהאֹות ָה ִראׁשֹונָה ֶׁשל ָה ֶ
ת' ,ב' ִעם ש' וְ כו'.

"כ"ַ -ה ֳח ָד ִשים ַמ ְר ֶח ְשוָן וְ ִכ ְס ֵלו " ְכ ִס ְד ָרן"

לֹומר ַמ ְר ֶח ְׁשוָן וְ ִכ ְס ֵלו ִמ ְס ַּת ְד ִרים ִעם כֹל ְׁשָאר ָח ְד ֵׁשי ַה ָשנָה:
"כ"ָׁ -שנָה ֶׁש ַה ֳח ָד ִׁשיםַ ,מ ְר ֶח ְׁשוָן וְ ִכ ְס ֵלוֵ ,הן ְכ ִס ְד ָרןְ ,כ ַ
ֶׁשנָן ָׁשלֹׁש ֶא ְפ ָׁשרֺטֹות:
יעה זֹו ֶׁשל ַה ָשנָה י ְ
ח ֶֹדׁש ָמ ֵלא ,ח ֶֹדׁש ָח ֵסר וְ חֹוזֵר ׁשובַ .מ ְר ֶח ְׁשוָן הוא ָח ֵסר וְ ִכ ְס ֵלו ָמ ֵלאִ .ב ְק ִב ָ
כֹולה ִל ְהיֹות ְׁש ֵל ָמה( ַמ ְר ֶח ְׁשוָן וְ ִכ ְס ֵלו ְמ ֵל ִאים)ֲ ,ח ֵס ָרה ( ַמ ְר ֶח ְׁשוָן וְ ִכ ְס ֵלו ֲח ֵס ִרים) אֹו ְכ ִס ְד ָרה ( ַמ ְר ֶח ְׁשוָן הוא
ַה ָשנָה יְ ָ
יהם.
בועים ְב ִמ ְס ָפר יְ ֵמ ֶ
ָח ֵסר וְ ִכ ְס ֵלו ָמ ֵלא)ְׁ .שַאר ַה ֳח ָד ִׁשים ְק ִ
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בוע ֶׁש ָחל א' ֶפ ַסח (גַם י"ז ְב ַתמוז).
ִּת ְׁש ָעה ְבָאב יָחול ְבאֹותֹו יֹום ַב ָש ַ
רוׁש ַליִ ם).
בוע ֶׁש ָחל ב' ֶׁשל ֶפ ַסח (גַם יֹום יְ ָ
ַחג ָׁשבועֹות יָחול ְביֹום ַב ָש ַ
בוע בֹו ָחל ג' ֶׁשל ֶפ ַסח.
רֹאׁש ַה ָשנָה ( ֶׁשל ַה ָשנָה ַה ָבָאה!) יָחול ְבאֹותֹו יֹום ַב ָש ַ
בוע
ָארץ !) יָחול ְבאֹותֹו יֹום ַב ָש ַ
ּתֹורה ֶׁשל ַה ָשנָה ַה ָבָאה ְבחוץ ָל ֶ
ּתֹורה ( ִש ְמ ַחת ָ
ְק ִריַאת ַה ָ
בֹו ָחל ד' ֶׁשל ֶפ ַסח.
בוע בֹו ָחל ה' ֶׁשל ֶפ ַסח.
יֹום ִכפור ( ֶׁשל ַה ָשנָה ַה ָבָאה) יָחול ַבטֹום ַב ָש ַ
בוע בֹו ָחל ו' ֶפ ַסח.
אֹותה ָׁשנָה) ָחל ְבאֹותֹו יֹום ַב ָש ַ
פורים ( ֶׁשל ָ
ַחג ִ
בוע בֹו ָחל ז' ֶפ ַסח.
יֹום ָה ַע ְצ ָמאות יָחול ְבאֹותֹו יֹום ַב ָש ַ

ֶׁשנָםֳ 12ח ָד ִׁשים ִב ְל ַבד.
ׁשוטה י ְ
שוטהְ -ב ָׁשנָה ְפ ָ
בְ .פ ָ
יה שנ"ד ()354
ָמ ָ
ג .י ֶ
ָארץ ְס ִביב
ֺסס ַעל ִסיבוב ַכד ור ָה ֶ
ָמים ַה ְמב ָ
בוע ֶׁשל י ִ
גוריאנִ י "ֶׁ ,שטֵׁש לֹו ִמ ְס ָפר ( ִכ ְמ ַעט) ָק ַ
ַר ֵ
ּלוח ַהג ְ
ֺמת " ַה ַ
ְלע ַ
לוח ַה ָשנָה ָה ִע ְב ִרי נִ ְק ַבע ַע לִ -פי
ָמים ְב ַ
הודי ִמ ְׁש ַּתּנִ ים ִמ ָשנָה ְל ָׁשנָהִ .מ ְס ָפר ַהט ִ
ּלוח ַהיְ ִ
ַה ֶש ֶמׁש ,יְ ֵמי ַה ָשנָה ֶׁשל ַה ַ
ׁשוטה.
ֺב ֶרת אֹו ְפ ָ
ְׁשנֵי ְד ָב ִרים :אִ .אם ַה ָשנָה ְׁש ֵל ָמהֲ ,ח ֵס ָרה אֹו ְכ ִס ְד ָרה .בִ .אם ַה ָשנָה ְמע ֶ

יה נ' ()50
תֹות ָ
דַ .ש ְב ֶ
ֺקת ַה ָפ ָר ִׁשטֹותָ .ברֹב ַה ָשנִ ים יֵׁש צ ֶֹר ְך ִל ְקרֹא ְׁש ֵּתי
קֹוב ַע ֶאת ֲחל ַ
ידע זֶה ָחשוב ָלנו? ִמ ְס ָפר ַה ַש ָבתֹות ֵ
דוע ֵמ ָ
ַמ ַ
ּתֹורה
ּתֹורה ֵבין ִש ְמ ַחת ָ
ַס ִפיק ִל ְקרֹא ֶאת כֹל ָ 54פ ָר ִׁשטֹות ַה ָ
ַאחת ִמ ְס ָפר ְפ ָע ִמים ְב ָׁשנָה ְ ,כ ֵדי ֶׁשּנ ְ
ָפ ָר ִׁשטֹות ְב ַׁש ָבת ַ
ָמים ָב ֶהם ָח ִלים
יהַ .הצ ֶֹר ְך ִל ְקרֹא ִמ ְס ָפר ָפ ָר ִׁשטֹות ְבזוגֹות ֺמ ְׁש ָפע גַם ַעל יְ ֵדי ַהט ִ
ַאח ֶר ָ
ּתֹורה ֶׁש ְּל ֲ
ְל ִש ְמ ַחת ָ
קֹור ִאים ְק ִריָאה
פוריםֺ ,סכֹותֶ ,פ ַסח וְ ָׁשבועֹות) ָאנו ְ
ֲדיםִ ,כי ַב ַש ָבתֹות ֶׁשל ַה ַח ִגים (רֹאׁש ַה ָשנָה ,יֹום ַה ִכ ִ
ַהמֹוע ִ
ֶׁשנָן ַׁ 50ש ָבתֹות ,וְ כֹל ַה ָפ ָר ִׁשטֹות ֶׁשּנָהוג ְל ַח ְב ָרן
ָתיַ .ה ָשנָה י ְ
מֹועד וְ לֹא ֶאת ַה ָפ ָר ָׁשה ֵמ ָה ֶס ֶבב ַה ְשנ ִ
ֺח ֶדת ַל ֵ
ְמי ֶ
נֹוה ִגים ְל ַח ֵבר ֶאת ַה ָפ ָר ִׁשטֹות :ק ַֹרחֺ -ח ַקת).
וב ָלק ְבחו"ל  ,וְ יֵׁש ֲ
כֹולל ֺח ַקת ָ
ְל ִע ִּתים ִּת ְהיֶינָה ְמ ֺח ָברֹות ( ֵ

הְ .שנַת י"ב ְל ַמ ֲחזֹור ָק ָטן ש"ד ַל ְל ָבנָה
ֺברֹותַ .ה ָשנָה ִהיא ַה ָשנָה ַה ְש ֵּתים
קֹוב ַע ֶאת ַה ָשנִ ים ַה ְמע ָ
ַמ ֲחזֹור ָק ָטן הוא ַמ ֲחזֹור ֶׁשל ָׁ 19שנִ יםַ .מ ֲחזֹור זֶה ֵ
ַחנו ָכיֹום נִ ְמ ָצ ִאים ְב ַמ ֲחזֹור ש"ד (ִ )304מ ְב ִריַאת
ׁשוטהֲ .אנ ְ
ֶע ְש ֵרה (י"ב) ְל ַמ ֲחזֹור ָק ָטןָׁ ,שנָה ֶׁש ִהיא ָּת ִמיד ָׁשנָה ְפ ָ
זֹורים ֶׁש ָהיו) ָ ( Xכפול) ִ ( 19מ ְס ָפר ַה ָשנִ ים ְב ָכל ַמ ֲחזֹור) = .5757
ֲשה ֶח ְׁשבֹוןִ ( 303 :מ ְס ָפר ַה ַמ ְח ִ
עֹולםַ .נע ֶ
ָה ָ
=12 + 5757
ּנֹוכ ִחית :
יע ַל ָשנָה ַה ְ
ּנֹוכ ִחי וְ נ ִַג ַ
נֹוסיף ְלזֶה ֶאת ִמ ְס ָפר ַה ָשנִ ים ֶׁש ָע ְברו (ַ )12ב ַמ ֲחזֹור ַה ְ
ִ
.5769

וְ .שנַת א' ְל ַמ ֲחזֹור גָדֹול ר"ז ְל ַח ָםהְ -שנַת ִב ְר ַכת ַה ַח ָםה
ֺברֹות) ,יֵׁש
קֹוב ַע ֶאת ַה ָשנִ ים ַה ְמע ָ
חוץ ֵמ ַה ַמ ֲחזֹור ֶׁשל ָׁ 19שנָה ( ַה ֵ
ֺסס ַעל ִמיקום ַה ֶש ֶמׁש ִב ְל ַבדְ .ב ֶמ ֶׁש ְך
" ַמ ֲחזֹור גָדֹול" ֶׁשל ָׁ 28שנִ ים ַה ְמב ָ
ָׁ 28שנִ ים ַה ֶש ֶמׁש ְמ ַסטֵם ַמ ֲחזֹור ָׁש ֵלם ,וְ חֹוזֵר ַל ָמקֹום ֶׁש ָהיָה ִב ְׁש ַעת ְב ִריַאת
עֹולםְ .ביֹום זֶהַ ,פ ַעם ְב– ָ 28שנָהָ ,אנו ְמ ָב ְר ִכים ֶאת ִב ְר ַכת ַה ַח ָמה.
ָה ָ
אֹומ ֶרת:
ַחנו ְב ָׁשנָה א' (ֶׁ )1של ַמ ֲחזֹור ר"ז (ַ )207ל ַח ָמה .זֹאת ֶ
ַה ָשנָה ֲאנ ְ
זֹורים ֶׁש ָהיו) ָ ( Xכפול) ִ ( 28מ ְס ָפר ַה ָשנִ ים ְב ָכל ַמ ֲחזֹור)
ִ ( 206מ ְס ָפר ַה ַמ ְח ִ
נֹוסיף ְלזֶה ֶאת ַה ָשנָה ֶׁש ָּלנו ֶׁש ִהיא ָה ִראׁשֹונָה ֵמ ַה ַמ ֲחזֹור
= ִ .5768
ּנֹוכ ִחי ( ַמ ֲחזֹור ִמ ְס ָפר ֲ )207א ֶׁשר ְכ ָבר ָח ְלפוַ ,5769 = 1 + 5768 :ה ָשנָה
ַה ְ
נֹוכ ִחית .נִ ְל ַמד ְב ֶע ְז ַרת ה' עֹוד ַעל ִב ְר ַכת ַה ַח ָמה ְב ֶה ְמ ֵׁש ְך ַה ָשנָה.
ַה ְ

ַה ָשנָה ִנ ְז ֶכה בעז"ה
ירה-
ְל ַקיֵם ִמ ְצוָה ְנ ִד ָ
ִב ְר ַכת ַה ַח ָםה.
ִה ְז ַד ְםנות ֶשל ַפ ַעם
ְבָ 28 -ש ִנים!

זָ .שנָה א' ַל ְש ִמ ָטה
ילים ׁשוב ִל ְמנֹות ֶאת ַה ָשנִ ים
ַחנו ַמ ְת ִח ִ
ַה ָשנָה ֶׁש ָע ְב ָרה ָהיְ ָתה ְׁשנַת ְׁש ִמ ָחה ,וְ ַה ָשנָה ֲאנ ְ
ידע זֶה ָחשוב ָלנו? ַב ָשנִ ים ֶׁש ִּל ְפנֵי ַה ְש ִמ ָחה,
דוע ֵמ ָ
ִל ְק ַראת ְׁשנַת ַה ְש ִמ ָחה ַה ָבָאהַ .מ ַ
ומ ַע ְשרֹות ֵמ ַהטְ בולִ .מ ְּל ַבד ַה ְּתרומֹות וְ ַה ַמ ַע ְשרֹות
חֹובה ְל ַה ְפ ִריׁש ְּתרומֹות ַ
יֵׁש ָ
ֲׁשר ֵׁשנִ י ֲא ֶׁשר
חֹובה ְל ַה ְפ ִריׁש ַמע ֵ
בועים ְל ָכל ַה ָשנִ יםַ ,ב ָשנִ ים א' ,ב' ,ד' וְ ה' יֵׁש ָ
ַה ְק ִ
ֲׁשר ָענִ י
יׁשים ַמע ֵ
וב ָשנִ ים ג' וְ ו' ַמ ְפ ִר ִ
ירוׁש ַליִ םַ ,
ֶא ַכל ְב ָט ֳה ָרה ַעל-יְ ֵדי ַב ַעל ַה ָש ֶדה ִב ָ
נ ֱא
חֹובת ַה ַה ְפ ָר ָׁשה ֵמ ַהיְ בול ְב ָכל ָׁשנָה ,יֵׁש צ ֶֹר ְך
ֲׁשר ֵׁשנִ יִ .ב ְכ ֵדי ָל ַד ַעת ֶאת ַ
ִב ְמקֹום ַמע ֵ
ָל ַד ַעת ְב ֵאיזֹו ָׁשנָה ִמ ַמ ֲחזֹור ַה ְש ִמ ָחה ָאנו נִ ְמ ָצ ִאים.
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כל השונה הלכות בכל יום מובטח שהוא בן עולם הבא

ַה ֵפרֹות ֲא ֶׁשר ָחנְ טו
ִב ְׁשנַת ַה ְש ִמ ָחה,
ַב ִׁשילו ַב ָשנָה
וְ י ְ
ַהזֹאת  -יֵׁש ָב ֶהם
יעית!
ֺׁשת ְׁש ִב ִ
ְקד ַ
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