
ָלִלים ָנם ג' ּכְ יִקים ֶיׁשְ ּדִ ְנִסיָעה ַלּצַ ּבִ
ם הרה"ח מו"ה  ׁשֵ ִליָט"א ּבְ אּבֹוב ׁשְ ר ַאְדמֹו"ר ִמּבָ ִסּפֵ
הרה"ק  ּדְ ֵמיּה  ְ ִמּשׁ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ע"ה  ַמאְנְדְלּבֹוים  יֹוֶסִלי 
ָאַמר  ֻמְמֶחה  רֹוֵפא  ׁשֶ הי"ד,  זיע"א  ִצּיֹון'  ת  ַ ֻדּשׁ ַה'ּקְ
ְלַמַעְינֹות  ְנִסיָעתֹו  ֵעת  ּבְ לֹמֹה זיע"א  ׁשְ י  ַרּבִ ְלָאִביו הרה"ק 
ְעָינֹות ְוֵאּלּו ֵהן:  ת ְרפּוַאת ַהּמַ ְסֻגּלַ ָלִלים ֵיׁש ּבִ ג' ּכְ רּוָפה, ּדְ ַהּתְ
ֶהן ּכַֹח ֶנְעָלם  מּון ּבָ ּטָ ֱאֶמת ׁשֶ ִריְך ָהָאָדם ְלַהֲאִמין ּבֶ ּצָ א, ׁשֶ
ֶזה  ּבָ ַמֲאִמין  ָהָאָדם  ֵאין  ְוִאם  ֲחלֹות,  ַהּמַ ִלְרפּוַאת  ַהּמֹוִעיל 
ַפַעם ַאַחת לֹא  ֵלמּות. ב, ּדְ ׁשְ ּבִ ָתם  ֻעּלָ ֲאַזי ֵאיָנם ּפֹוֲעִלים ּפְ
ָראּוי ְצִריִכים ָלבֹוא ֲאֵליֶהם  אֹות ּכָ י ְוִאם רֹוִצים ְלִהְתַרּפְ ַסּגִ
ת  ׁשֶ ת ָהְרפּוָאה ֵאיָנּה ֻמְרּגֶ ֻעּלַ ּפְ ְויֹוֵתר. ג, ׁשֶ לֹׁש  ְוׁשָ ֲעַמִים  ּפַ
ל ָהְרִחיצֹות  ְיָתה ְלַאַחר ּכָ ִבים ַהּבַ ָבר ׁשָ ּכְ א ַאַחר ׁשֶ ֵהיֵטב ֶאּלָ

ת ַהַהְבָרָאה. ּוְפֻעּלַ
יִקים  ּדִ ְנִסיָעה ַלּצַ ַגם ּבִ ם הרה"ק ַמֲהַר"ׁש זיע"א, ּדְ ְוִסּיֵ
ֱאמּוָנה  ּבֶ ְלַהֲאִמין  ָצִריְך  ּדְ א,  לּו:  ַהּלָ ָלִלים  ּכְ ג'  ָנם  ֶיׁשְ
ּוְלַטֵהר  ִנְגֵעי ְלָבבֹו  אֹות  יק ְלַרּפְ ּדִ ַהּצַ ַיד  ּבְ ֵיׁש  ּדְ ֵלָמה  ׁשְ
יַע  ּפִ יק ְלַהׁשְ ּדִ ל ִסיג ּוְפָגם ְוָגדֹול ּכַֹח ַהּצַ ֶאת ַנְפׁשֹו ִמּכָ
יק  ּדִ ַהּצַ ְוִאם נֹוְסִעים ֶאל  ַמִים.  ָ ַהּשׁ ַפע ַרב ִמן  ׁשֶ ָעָליו 
י  ַסּגִ לֹא  ּדְ ָעה. ב,  ּפָ ִנְגָרע ֵמַהַהׁשְ ֲאַזי  ִלי ֱאמּוַנת אֶֹמן  ּבְ
ב  ְלּבָ ַהּנִ ָהִאיׁש  ּדְ ַאַחת,  ַעם  ּפַ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאל  ִאים  ּבָ ׁשֶ ֶזה  ּבָ
ָצִריְך  ּוְבתֹוָרתֹו  ּבֹו  ק  ּבֵ ּוְלִהּדַ ְפעֹו  ִ ִמּשׁ ִלינֹק  ָהרֹוֶצה 
א  ִצּלָ ִצּלֹו,  ּבְ ּוְלִהְסּתֹוֵפף  כּופֹות  ּתְ ים  ְלִעּתִ ִלְנסַֹע ֵאָליו 
ַלֲעבֹד  ה  ִיְזּכֶ ָאז  ְוַרק  ַפַעם,  ּבְ ַעם  ּפַ י  ִמּדֵ ְמֵהיְמנּוָתא,  ּדִ
ַעת  ּפָ ַהׁשְ ּדְ ג,  אּות.  ּיָ ּכַ ְמָחה  ְוׂשִ ַאֲהָבה  ּבְ ּבֹוְראֹו  ֶאת 
ֲעַדִין ִנְמָצא ֵאֶצל  ׁשֶ ּכְ ֵלמּות  ׁשְ ת ּבִ ׁשֶ יק ֵאיָנּה ֻמְרּגֶ ּדִ ַהּצַ
חֹוֵזר ְלֵביתֹו ָעמּוס  י ִאם ַאַחר ׁשֶ ִצּלֹו, ּכִ יק ְוחֹוֶסה ּבְ ּדִ ַהּצַ

הּותֹו  ל ְיֵמי ׁשְ ִקְרּבֹו ּכָ ַפג ּבְ ּסָ ם ׁשֶ ֵ ַאֲהַבת ְוִיְרַאת ַהּשׁ ּבְ
ת  ַ ְקֻדּשׁ ת  ׁשֶ ֻמְרּגֶ ֲאַזי  יק,  ּדִ ַהּצַ קֹוַרת  ֵצל  ּבְ

ֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז )שם עמוד מב(. ֶיֶתר ׂשְ ָעה ּבְ ּפָ ַהַהׁשְ

טֶֹרת ֲעבֹוַדת ַהּקְ
ַעל  ּבַ אְרְלְסּבּוְרג  ִמּקַ אֶנעט  ּפַ ר  ַאְלּתֶ ים  ַחּיִ י  ַרּבִ הגה"צ 
ׁש ְמאֹד  ים' ַזַצ"ל ואב"ד ָרַמת-ָאִביב, ָהָיה ִנְרּגָ ּפּוֵחי ַחּיִ ַה'ּתַ
ֶרְך  ַהּדֶ ּוְבָכל  יִקים.  ּדִ ַהּצַ ֶאל  ְנִסיָעה  ּבִ יתֹו  ִמּבֵ ֵצאתֹו  ֵמֶרַגע 
ִסיָעה  ַהּנְ ֵמִעְנַין  ר  ּבֵ ּדִ כֹוִנית  ּמְ ּבַ אֹו  ֶבת  ָהַרּכֶ ַעל  ְבּתֹו  ׁשִ ּבְ
ּנֹוֵסַע  ׁשֶ יק  ַצּדִ אֹותֹו  ל  ׁשֶ מֹו  ְ ִמּשׁ ּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ אֹו  יִקים  ּדִ ַלּצַ
ֲעבֹוָדה  ֶאְצלֹו  ָהְיָתה  ִסיָעה  ְוַהּנְ ֵמֲאבֹוָתיו,  אֹו  ֵעת  ּכָ ֵאָליו 
ר  ְוִדּבֵ ה,  ִמּזֶ ְעּתֹו  ּדַ יַח  ִהּסִ לֹא  ָהֵעת  ּוְבָכל  ָבה,  ּגָ ְוִנׂשְ דֹוָלה  ּגְ
א  י יֹום יֹום ֶאּלָ ַמֲעׂשֵ ֵאין ֶזה ְנִסיָעה ְרִגיָלה ּכְ ְלִוים ֵאָליו ׁשֶ ַלּנִ
ְמָחתֹו ִאם ָהָיה ּפֹוֵגׁש  יק... ּוְגדֹוָלה ָהְיָתה ׂשִ ּדִ ְנִסיָעה ַלּצַ
ֶכף  ּתֵ ָאז  י  ּכִ י,  ָלַרּבִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַהּנֹוְסִעים  ֲחִסיִדים  ּבַ ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ִסּפּוֵרי  ַוֲחִסידּות אֹו  ְבֵרי תֹוָרה  ּדִ ם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ִהְתִחיל 
ֶאל  ֶבת  ָהַרּכֶ ַעל  ָנַסע  ַאַחת  ַעם  ּפַ ְוַהְנָהָגָתם.  יִקים  ַצּדִ
ב  יֹוׁשֵ ְוָהָיה  זיע"א,  ָרֵאל'  ִיׂשְ ית  'ּבֵ ַעל  ּבַ ִמּגּור  הרה"ק 
א  ְתַמּלֵ ּנִ ׁשֶ ַעד  ַדְרּכֹו  ּכְ ה  ַהְרּבֵ ן  ֵ ּוְמַעּשׁ ַרְעיֹוָניו  ּבְ פּוס  ּתָ
ֶאָחד  ָחׁשּוב  ַרב  ב  ָיׁשַ ֵאָליו  ּוְבָסמּוְך  ן.  ָעׁשָ ְסִביבֹוָתיו 
ֶאל הגה"צ  ה  ַהּזֶ ָהַרב  ׁש  ִנּגַ ירֹו.  ִהּכִ ּלֹא  ׁשֶ ּגּור  ֵמֲחִסיֵדי 
ה.  ַהְרּבֵ ְך  ּכָ ל  ּכָ ן  ֵ ְמַעּשׁ הּוא  ָמה  ֵני  ִמּפְ ָאלֹו,  ּוׁשְ ַזַצ"ל 
ֵיׁש  ם  ְוׁשָ ְלגּור,  ֵעת  ּכָ ֲאַנְחנּו  נֹוְסִעים  ֲהלֹא  לֹו,  יב  ְוֵהׁשִ
ה  ן ַהְרּבֵ ֵ י ְמַעּשׁ ָהַרּבִ דּוַע ְלָך ׁשֶ ּיָ טֶֹרת, ּכַ ֲעבֹוַדת ַהּקְ ִעְנָין ּבַ
ּפֹוְתִחים  ן  ּכֵ ְוַעל  ן,  ָעׁשָ ּלֹו  ּכֻ ַחְדרֹו  ל  ּכָ א  ְתַמּלֵ ּנִ ׁשֶ ַעד 
ר  ְלַדּבֵ הֹוִסיף  לֹא  ְויֹוֵתר  טֶֹרת.  ַהּקְ ת  ָפָרׁשַ ּבְ ִפּלֹות  ַהּתְ
ָהָיה ָמֵלא  ם ָעמֹק ַעל אֹותֹו ַרב ׁשֶ ָבָריו ָעׂשּו רֹׁשֶ ה. ּדְ ִמּזֶ
'זכרון  בקונטרס  חיים',  )'תפוחי  ּנּו  ִמּמֶ ֲעלּות  ִהְתּפַ

חיים' בראש הספר(.

ר ַיֲעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ֲאׁשֶ ּכַ
בּוַע )ויקרא כז  ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ סּוק ּבְ ַעל ַהּפָ

נֹות  ִמְגָדּ

בס"ד, גליון קל"ז

ת  ָבּ ְלַחן ַשׁ ְלֻשׁ
ֻחּקֹוַתי ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ



ַהּכֵֹהן  ְוֶהֱעִריכֹו  ַלה'  קֶֹדׁש  יתֹו  ּבֵ ֶאת  ׁש  ַיְקּדִ י  ּכִ 'ְוִאיׁש  יד(: 
ֵרׁש  ן ָיקּום', ּפֵ ר ַיֲעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ּכֵ ֲאׁשֶ ין טֹוב ּוֵבין ָרע ּכַ ּבֵ
ִסְפרֹו  לֹמֹה ַהּכֵֹהן ֵמַראּדֹוְמְסק זיע"א ּבְ י ׁשְ הרה"ק ַרּבִ
ַמֲעלֹות  י מ"ש ּבְ ְרֶאה לֹוַמר ַעל ּפִ לֹמֹה': ַהּנִ ְפֶאֶרת ׁשְ 'ּתִ
י ֵהם ָהעֹוְמִדים ַלֲעזֹר  יֵקי ַהּדֹור, ּכִ ּבּוק ַהֲחָכִמים ְוַצּדִ ּדִ
ר  ֲאׁשֶ ּקּון ָהָראּוי, ּכַ ֵהר ֶאת ַנְפׁשֹו ָלבֹא ַלּתִ א ִלּטָ ְלָכל ַהּבָ
זלה"ה,  יץ  ֵמַראדֹׁשִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ל  ׁשֶ ָקְדׁשֹו  י  ִמּפִ ַמע  ִנׁשְ
ַז"ל,  ַהְמדֹוָרא  ַחְייָקא  ר'  דֹוׁש  ַהּקָ ֵמָהַרב  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ
ּמּוד  ה ְלַנְפׁשֹו ְוַהְתָמַדת ַהּלִ ר ָעׂשָ ּגּוִפים ֲאׁשֶ ר ְלגֶֹדל ַהּסִ ֲאׁשֶ
ל זֹאת לֹא ָמָצא ַמְרּגֹוַע ְלַנְפׁשֹו, ַעד  ָנה ֵמֵעיָניו ִעם ּכָ ד ׁשֵ ְלַנּדֵ
ער  ּבֶ ּדֹב  א מוה"ר  יׁשָ ַקּדִ א  ַסּבָ ָזָכה ָלבֹא ֶאל הרה"ק  ר  ֲאׁשֶ

ּקּונֹו.  עְזִריְטׁש זלה"ה ָאז ִנְגַמר ּתִ ִמּמֶ
ָהַרב  ם  ׁשֵ ּבְ ֶמׁש'  ָוׁשָ 'ָמאֹור  ֵסֶפר  ּבְ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָידּוַע 
ר ֵסֶפר 'נַֹעם ֱאִליֶמֶלְך'  ַעל ַהְמַחּבֵ דֹוׁש מוה"ר ֱאִליֶמֶלְך ּבַ ַהּקָ
י טֹוב  ַדְעּתֹו ּכִ ב ּבְ דֹורֹו, ְוָחׁשַ ָהָיה ּבְ ָאַמר ַעל ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ ׁשֶ
יב לֹו ָהַרב  קֹד ַעל ִלּמּודֹו. ְוֵהׁשִ ֵביתֹו ְוִלׁשְ ֵקט ּבְ ֶבת ַהׁשְ לֹו ָלׁשֶ
ִרים ַוֲאִני לֹא ֶאְרֶאּנּו  ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ סּוק ֶזה 'ִאם ִיּסָ "ל, ַהּפָ ַהּנַ
ֵביתֹו ְולֹא  ר ּבְ ַדְעּתֹו ִלְהיֹות ִנְסּתָ רּוׁש, ִאם ַיֲעֶלה ּבְ ְנֻאם ה'', ּפֵ
'ַוֲאִני לֹא  ֲאַזי  יק  ּדִ ַהּצַ ִיְרֵאי ֱאלִֹקים ָלבֹא ֶאל  ר ִעם  ְלִהְתַחּבֵ

ֶאְרֶאּנּו ְנֻאם ה'' ְוגֹו'. 
ת  ַ ְקֻדּשׁ ִמים  ַהּיָ ְבַעת  ׁשִ ְלאֹור  ָזִכינּו  ר  ֵמֲאׁשֶ אּוָלם 
ֵכן  י  ּכִ ֶהם,  ִעּמָ ר  ְלִהְתַחּבֵ ְוֵנֵלְך  ע  ִנּסַ ְלאֹורֹו  הבעש"ט 
יק, אע"פ  ִריָאה כמ"ש ַחּנּון ְוַרחּום ְוַצּדִ ַנת ַהּבְ ּוָ ָהְיָתה ּכַ
יק  ַצּדִ ִלְהיֹות  ג"כ  ָצִריְך  ְוַחּנּון,  ַרחּום  ב"ה  ַהּבֹוֵרא  ׁשֶ
ְרֵכי  ן ְוֵהם יֹוְדִעים ּדַ י ֵהם יֹוְדִעים ְלַרּצֹות ּוְלַתּקֵ ּדֹור, ּכִ ּבַ

ר ְלַהְפִריד ָהַרע ִמן ַהּטֹוב.  יֹׁשֶ
רּוׁש,  ּפֵ קֶֹדׁש',  יתֹו  ּבֵ ֶאת  ׁש  ַיְקּדִ י  ּכִ 'ְוִאיׁש  ָלִעְנָין:  ְוַנֲחזֹר 
יתֹו ֶזה ַהּגּוף ִלְהיֹות קֶֹדׁש ַלה'  ׁש ֶאת ּבֵ ָהָאָדם ָהרֹוֶצה ְלַקּדֵ
ַח  ּפֵ ְלִהְסּתַ עֹוד  ָצִריְך  ְוֵאינֹו  ְרּכֹו  ּדַ ר  ָיׁשָ י  ּכִ ֵעיָניו  ּבְ ְוִנְדֶמה 
כֹוָנה.  ַהּנְ ֶרְך  ּדֶ ָלנּו  ַהּתֹוָרה  מֹוָרה  ָלֶזה  יִקים.  ּדִ ַהּצַ ַנֲחַלת  ּבְ
הּוא  ֱאֶמת.  ּבֶ ם  ֵ ַהּשׁ ָהעֹוֵבד  יק  ּדִ ַהּצַ הּוא  ַהּכֵֹהן'  'ְוֶהֱעִריכֹו 
ין טֹוב ּוֵבין ָרע ְלַהְפִריד ָהַרע ִמן ַהּטֹוב  ְרּכֹו ּבֵ בֹון ּדַ ד ַלּנָ ְיַלּמֵ
ן ָיקּום' ְלִתּקּון  ר ַיֲעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהן ּכֵ ֲאׁשֶ ָלַדַעת ָאָנה ִיְפֶנה ְו'ּכַ

כֹון. ֵלמּות ַהּנָ ְ ֱאֶמת ַלּשׁ ַנְפׁשֹו ָלבֹא ּבֶ
ה  ָנה ַמֲעׂשֶ לֹמֹה' ְוׁשָ ְפֶאֶרת ׁשְ ב ַהּכֵֹהן הרה"ק ַה'ּתִ ְוׁשָ
)שמיני  ֵמַאְמדֹור  ַחְייָקא  ים  ַחּיִ י  ַרּבִ הרה"ק  ַעל  ֶזה 
מֹות  ְנׁשָ ְלָהִאיר  ַהּדֹור  יֵקי  ַצּדִ ּבְ ַהּכַֹח  הּוא  ן  ּכֵ עצרת(: 
ַמְענּו ֵמֵאת ָהַרב  ָ ּשׁ מֹו ׁשֶ ּקּוָנם. ּכְ ָרֵאל ְוִלְגמֹר ּתִ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ׁשֶ
ה  ֲעׂשֶ פּוֵמיּה ַהּמַ ָלא ּבְ ָהָיה ַמְרּגְ יץ זלה"ה, ׁשֶ דֹוׁש ֵמַראדֹׁשִ ַהּקָ
ַעְצמֹו  ה ּבְ ָעׂשָ דֹוׁש ר' ַחְייָקא ַהְמדֹוָרא זלה"ה, ׁשֶ ֵמָהַרב ַהּקָ
ָעִמים, ְוֶאֶלף  ה ּפְ ּמָ ת ּכַ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ַ ה ִסּגּוִפים ְלִהְתַעּנֹות ִמּשׁ ּמָ ּכַ
זֹאת  ל  ּכָ ְוִעם  ְיָלה,  ַהּלַ ל  ּכָ ִלְלמֹד  ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ֵנעֹור  ָהָיה  ֵלילֹות 
מוהד"ב  דֹוׁש  ַהּקָ ְלָהַרב  א  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ּקּונֹו,  ּתִ ִנְגַמר  לֹא 

דּוַע. ּיָ ת, ּכַ ּבָ עְזִריְטׁש זלה"ה ַעל ׁשַ ִמּמֶ
ִקּצּור ֲאָמִרים )פרשת מקץ(: ְוזֹאת  יר זֹאת ּבְ ְועֹוד ִהְזּכִ
מֹוִעיל  ִעּמֹו  רּות  ְ ְוִהְתַקּשׁ יק  ּדִ ַהּצַ ֵני  ּפְ ת  ְרִאּיַ י  ּכִ ָידּוַע 
דּוַע  ּיָ ּכַ ְלָנכֹון  ֵלָמה  ׁשְ ִלְתׁשּוָבה  ָלבֹא  ָמתֹו  ִנׁשְ ְלִתּקּון 

ה ֵמָהַרב ר' ַחְייָקא ַהְמדֹוָרא ַז"ל. ֲעׂשֶ ַהּמַ
)מתוך הספר ספיר ויהלום להרב הגאון רבי מנחם 
מנדל פומרנץ שליט"א( 

פתרון החידה וכן שם הזוכה, יפורסמו אי"ה בגליונות הבאים

נֹות - נושא פרסים חידון ִמְגּדָ

ה,  ַבד מֹׁשֶ ים, ִמּלְ ת ָהֲאָנׁשִ לֹׁשֶ ִמיֵהם ׁשְ

ה זֹו? ָפָרׁשָ ר ּבְ ָמם ֻמְזּכָ ְ ּשׁ ׁשֶ
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הפותרים נכונה יכנסו להגרלה אי"ה על סידור 

מתיבתא מנחה מעריב בהוצאת "עוז והדר".

את הפתרונות יש לשלוח אלינו עד ליום שני

למספר פקס: 077-470-26-81

magdenot@gmail.com :או למייל

נא לכתוב שם, כתובת מדויקת וטלפון.

בראש הדף לציין "עבור חידון לנוער".

שם הזוכה בסידור מתיבתא מנחה מעריב 
בהוצאת "עוז והדר":
פרשת ויקרא: 

ה' משולם זושא רבינוביץ ביתר עילית.

פתרון החידה - פרשת ויקרא:

ש. היכן מוזכר בפרשתנו דבש?
ת. הדבש מוזכר באיסור להקריב דבש על 

המזבח )ויקרא ב, יא(.


