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  .בחולה  –  �שנה הסמוכה לפרק  שנה לפני  מחנכי� אות� לשעות =  " שנה  לפני  מחנכי� אות�"
  

  .בבריא  –  �סמו� לפרקשתי שני�   שנה לפני  מחנכי� אות� לשעות =  " שנתיי�  לפני ... אות�מחנכי� "
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íúèéùì äðùîä øåàéá:  

  

שנה הסמוכה לשנה   שנה לפני  מחנכי� אות� לשעות"  =  שנתיי�  ולפני שנה  לפני  מחנכי� אות�"

�  .בחולה  –  שנה שחייבי� מהתורההסמוכות ל שנתיי�  שנה לפנישהיא   שמשלימי� מדרבנ
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åúèéùì äðùîä øåàéá:  

  

  .חולהב  –  �לפרק הסמוכה שנה  מחנכי� אות� לשעות"  =  השנ  לפני ... מחנכי� אות�"
  

 .בבריא  –  �שתי שני� סמו� לפרק  מחנכי� אות� לשעות"  =  שנתיי�  לפני ... מחנכי� אות�"

  ,כ"התינוקות אי� מעני� אות� ביוה
  ,אבל מחנכי� אות� לפני שנה ולפני שנתיי�

  .בשביל שיהיו רגילי� במצות


