
ֶרת ּתֹוָכָחה ֻמְסּתֶ
ית ֱאלִֹקים )כח, יז(. י ִאם ּבֵ ה ֵאין ֶזה ּכִ קֹום ַהּזֶ ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ
ְלִעיר  זי"ע  ָלאן  ֵרִמיׁשְ ִמּפְ ֵמִאיר  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ן ָהַרב  ּמֵ ִנְזּדַ
עֹוד  י ּבְ ֶנֶסת ָרָאה ּכִ א ְלֵבית ַהּכְ ר ּבָ ֲאׁשֶ ָגאִליְצָיה, ַוְיִהי ּכַ ּבְ
ְמכֹוָנם,  ַעל  ְועֹוְמִדים  ֵהם  ְוָיִפים  ָנִאים  ָהִעיר  י  ַאְנׁשֵ י  ּתֵ ּבָ

ה. ּנָ ָכל ּפִ בּור ְוָסדּוק הּוא ּבְ ֶנֶסת ׁשָ ית ַהּכְ ֲהֵרי ּבֵ
ֵאין  ה  ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ נֹוָרא  ''ַמה  קֹול:  ּבְ ְוָאַמר  י  ָהַרּבִ ֶנֱעַמד 
ָיַרד  ְסִביבֹו לֹא  ֱאַסף  ּנֶ ׁשֶ ָהל  ַהּקָ ית ֱאלִֹקים''.  ּבֵ י ִאם  ּכִ ֶזה 
נֹוָרָאה  ה  ָ ְקֻדּשׁ אן  ּכָ רֹוֶאה  י  ָהַרּבִ ׁשֶ בּו  ָחׁשְ ָנתֹו,  ּוָ ּכַ ְלעֶֹמק 

ם. ִקְרּבָ ם ּבְ ּוְמֻיֶחֶדת, ַוִיְרַחב ִלּבָ
ָנתֹו,  ּוָ ּכַ ֶאת  ּוֵבֵאר  ָעַמד  ָבָריו,  ּדְ ֻהְבנּו  ּלֹא  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ָרָאה 
ֵנס  ְלִהּכָ ִהיא  ְנָפׁשֹות  ַנת  ַסּכָ ה''  ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ נֹוָרא  ''ַמה 
יָון ש''ֵאין ֶזה  ְך? ּכֵ יעּו ִליֵדי ּכָ בֹו. ּוַמּדּוַע ִהּגִ ַמּצָ ְלָמקֹום ֶזה ּבְ
ָלל'  ְך 'ַלּכְ ּיָ ית ֱאלִֹקים ְוׁשַ ית ֱאלִֹקים'' ֱהיֹות ְוֶזה ּבֵ י ִאם ּבֵ ּכִ
ְלַהֲחִזיק  ְדַאג  ּיִ ׁשֶ ִמי  ֵאין  ן  ּכֵ ַעל  ָרִטי,  ּפְ ָעִלים  ּבְ לֹו  ְוֵאין 

בֹודֹו ָהָראּוי. ִפי ּכְ קֹום ּכְ מֹר ַעל ַמְרֶאה ַהּמָ ְוִלׁשְ
ּוְמֵהָרה  ֵאּלּו,  חֹוְדרֹות  ים  ִמּלִ ְמָעם  ׁשָ ּבְ ים  ָהֲאָנׁשִ ָנבֹכּו 

ת. ֻעּוָ ן ֶאת ַהּמְ ם ְלַתּקֵ מֹוָנם ּוְזַמּנָ בּו ְלהֹוִזיל ִמּמָ ִהְתַיּצְ

יִרים' ִ יר ַהּשׁ ְפִסיק ִלְקרֹא 'ׁשִ ּתַ ׁש ׁשֶ ּקֵ יד ּבִ ּגִ נּו ַהּמַ ַרּבֵ
ָנתֹו )כח טז( ְ יַקץ ַיֲעקֹב ִמּשׁ ַוּיִ

דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ְלִמיֵדי  ִמּתַ ה  ּמָ ּכַ בּו  ָיׁשְ קֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ
ם,  ַרּבָ ל  ׁשֶ ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ְוָחְזרּו  עְזִריְטׁש  ִמּמֶ יד  ּגִ ַהּמַ
יר  ְרִלין ָהַלְך ְלַחְדרֹו ְוָקָרא 'ׁשִ דֹול ִמּקַ י ַאֲהרֹן ַהּגָ ְוִאּלּו ַרּבִ

יִרים'. ִ ַהּשׁ
ׂש  ְוִחּפֵ יד  ּגִ ַהּמַ ל  ׁשֶ ְמשֹו  ְמׁשַ ְדִחיפּות  ּבִ יַע  ִהּגִ ְלֶפַתע 
ׁש  ּקֵ ּבִ יד  ּגִ ַהּמַ נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר:  ְלַחְדרֹו  ִנְכַנס  ַאֲהרֹן,  י  ַרּבִ ֶאת 
ָך  ִהּנְ ְקִריָאְתָך  ּבִ י  ּכִ ַיַען  יִרים'  ִ ַהּשׁ יר  'ׁשִ ִלְקרֹא  ְפִסיק  ּתַ ׁשֶ

ְך ֵאין הּוא  ל ּכָ עֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ּוְבׁשֶ ּגֹוֵרם ַרַעׁש ּבָ
ָיכֹול ִליׁשֹון.

ָמעֹות,  אִריְטׁש, ֵעיָניו ָזְלגּו ּדְ ל ִמּפָ י ִהּלֵ ר זֹאת ַרּבִ ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ֲהֵרי רֹוִאים  יד, ּדַ ּגִ ל ַהּמַ דֹוָלה ָהְיָתה ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ְוָאַמר: ַמה ּגְ
יר  יָנתֹו' ָהְיָתה ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר ֵמֲאִמיַרת ׁשִ ֵ ּשׁ ה ֶזה 'ׁשֶ ֲעׂשֵ ִמּמַ

ה עֹוָלמֹות... ִהְרִעיׁשָ י ַאֲהרֹן ַעל ַאף ׁשֶ ל ַרּבִ יִרים ׁשֶ ִ ַהּשׁ

ִביל ֶלֱאכֹול ׁשְ ֶגד ּבִ ּבֶ
ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש )כח, כ(.

ְרָרה  ׂשָ עלֹוב זי"ע,  ִמּלֶ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ
ַאף  ַעם  ּפַ ׁשֶ ְלָכְך  ָבִרים  ַהּדְ יעּו  ִהּגִ ּה,  ֻעּזָ ְמלֹא  ּבִ ָהֲעִנּיּות 

ֵדי ְלָהִביא ֶלֶחם ְלֵביתֹו. ן ֶאת ְמִעילֹו ּכְ ּכֵ ֻהְצַרְך ְלַמׁשְ
ה ֵמִבין ֲאִני טֹוב יֹוֵתר  י: ַעּתָ ה ֶזה ָאַמר ָהַרּבִ ַעת ַמֲעׂשֵ ׁשְ ּבִ
ת ַיֲעקֹב ָאִבינּו 'ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש',  ׁשַ ּקָ ֶאת ּבַ
ֶחם הּוא  ַהּלֶ ׁשּוט הּוא ׁשֶ ים? ַוֲהלֹוא ּפָ ּלִ ּוַמה ֵהן ֲאִריכּות ַהּמִ

ְכֵדי ִלְלּבֹׁש? ֶגד הּוא ּבִ ִביל ֶלֱאכֹול ְוַהּבֶ ׁשְ ּבִ
ִביל  ׁשְ ֶגד ִיְהֶיה ּבִ ַהּבֶ ה ִהיא ׁשֶ ׁשָ ּקָ י, ַהּבַ ה ֵהַבְנּתִ ַעּתָ א ׁשֶ ֶאּלָ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך ָלֶתת  ִביל ֶלֱאכֹול, ַהְינּו ׁשֶ ׁשְ ֶגד ּבִ ִלְלּבֹׁש, ְולֹא ּבֶ

ּכֹון ֲעבּור אֶֹכל... ַמׁשְ ֶגד ּכְ ֶאת ַהּבֶ

ֶעְזַרת ה' לֹוַמר ּבְ
ָמַרִני  ּוׁשְ ִדי  ִעּמָ ֱאלִֹקים  ִיְהֶיה  ִאם  ֵלאמֹר  ֶנֶדר  ַיֲעקֹב  ר  ּדַ ַוּיִ

ר ָאנִֹכי הֹוֵלְך... )כח כ( ה ֲאׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ּבַ
י חֶֹדׁש  ּדֵ ּמִ יק זי"ע ׁשֶ ַמח ַצּדִ דֹוׁש ַהּצֶ ר ַעל ָהַרב ַהּקָ ְמֻסּפָ
ָפר  ּנֹוֵסַע הּוא ַלּכְ ָחְדׁשֹו ָהָיה ִנְכַנס ֵאָליו סֹוֵחר ְואֹוֵמר ׁשֶ ּבְ
הּוא  ׁש  ּוְמַבּקֵ ם  ׁשָ ְלַהְצִליַח  רֹוֶצה  ה'  ּוְבֶעְזַרת  מּוְך,  ַהּסָ
רֹוֶאה  ְוָהָיה  ְמָבְרכֹו,  י  ָהַרּבִ ָהָיה  ְוָתִמיד  י,  ָהַרּבִ ת  ְרּכַ ּבִ ֶאת 

ַהְצָלָחה.
ְוָאַמר  ׁש,  ְמֻרּגָ הּוא  ׁשֶ ּכְ י  ָלַרּבִ הּוא  ִנְכַנס  ַעם,  ַהּפַ ַוְיִהי 
ֻמְצַלַחת  ְלִעְסָקה  נּות  ּמְ ִהְזּדַ ַההּוא  ָפר  ּכְ ּבַ לֹו  ֵיׁש  ה  ִהּנֵ ׁשֶ
ם  כֹול ְלַהְרִויַח ָעֶליָה הֹון ָרב, ְוָעָליו ַרק ִלְנסַֹע ְלׁשָ ּיָ ְמאֹד ׁשֶ
ִעְסָקה  י ׁשֶ ן ָלַרּבִ חֹוָרה, ְוִצּיֵ ֵדי ִלְקנֹות ּוְלָהִביא ֶאת ַהּסְ ּכְ
ָהָיה לֹו, ְוַאף הֹוִסיף  ַעם ׁשֶ מֹו זֹו ֵאינֹו זֹוֵכר ַאף ּפַ ּכְ

נֹות  ִמְגָדּ

בס"ד, גליון קס"ה

ת  ָבּ ְלַחן ַשׁ ְלֻשׁ
ֵצא ת ַויֵּ ָרׁשַ ּפָ



ר ֵמאֹוָתם ְרָוִחים. י ַמֲעׂשֵ יַח ִלְפֵני ָהַרּבִ ּנִ ּיַ ְוִהְבִטיַח ׁשֶ
ַעם  ֵאינֹו ְמָיֵעץ לֹו ַהּפַ יב ׁשֶ י ֵהׁשִ ר ָהַרּבִ ֲאׁשֶ ּכַ ַמּה  ּוַמה ּתָ
ְפֵני  ּבִ ְלַהְטִעים  הֹוִסיף  ׁשּוָקתֹו  ּתְ ֹגֶדל  ּבְ הּוא  ם.  ׁשָ ִלְנסַֹע 
ְוִהְפִציר  ְלָפָניו  ְקְרָתה  ּנִ ׁשֶ נּות  ּמְ ַהִהְזּדַ ּגֶֹדל  ַעל  י  ָהַרּבִ
ה ַמה  ְך, ֲעׂשֵ י: ִאם ּכָ ְך, ָעָנה לֹו ָהַרּבִ ָמה ַעל ּכָ ת ַהְסּכָ ׁשַ ַבּקָ ּבְ

ָך ָחֵפץ. ּבְ ּלִ ׁשֶ
ְלִכּוּון  ִלְנסַֹע  ְוֵהֵחל  ֶעְגָלתֹו,  ֶאת  ִלְרּתֹם  ַהּסֹוֵחר  ֵרז  ִהְזּדָ
ֶעְגָלתֹו  ִנְתְקָעה  ְרּכֹו,  ּדַ ֶאְמַצע  ּבְ ַוְיִהי  ַההּוא.  ָפר  ַהּכְ
הּוא  ׁשֶ ים ּכְ ַחּיִ ַמִים נֹוָתר הּוא ּבַ י ׁשָ ָכה ָקׁשֹות, ּוְבִנּסֵ ְוִנְתַהּפְ

צּוַע ְוָחבּול. ּפָ
ְמַעט  ּנּו  ִמּמֶ ְוהּוַקּלּו  ׁש  ִהְתאֹוׁשֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ קּוָפה,  ּתְ ְלַאַחר 
י  ִפיו: ִאם ָיַדע ָהַרּבִ ֵאָלתֹו ּבְ י ּוׁשְ ֵנס ָלַרּבִ יַע ְלִהּכָ ּסּוָריו, ִהּגִ ִמּיִ
ה ִלְנסַֹע, ַמּדּוַע לֹא  ִחּלָ ּלֹא ָיַעץ לֹו ִמּתְ ִפי ׁשֶ ְך ִיְקֵרהּו ּכְ ּכָ ׁשֶ

ִנית! ֵ ַעם ַהּשׁ ּפַ אֶֹפן ֶנֱחָרץ ּבַ ָאַמר לֹו זֹאת ּבְ
ָלל לֹא ָהְיָתה  רּוַח ַהּקֶֹדׁש ּכְ י, ַהֲאֵמן ִלי ׁשֶ יב לֹו ָהַרּבִ ֵהׁשִ
ַעם  יָון ְוָכל ּפַ יָך ִלְנסַֹע ִהיא ִמּכֵ ּלֹא ְיַעְצּתִ ה ׁשֶ ּבָ אן, ַרק ַהּסִ ּכָ
ֶעְזַרת ה'" ְרצֹוְנָך  י "ּבְ ְמּתָ ְוָאַמְרּתָ ּכִ ֵרְך, ִהְקּדַ אָת ְלִהְתּבָ ּבָ ׁשֶ
זֹאת,  אֹוֵמר  יָך  ַמְעּתִ ׁשְ לֹא  ַהּזֹאת  ַעם  ּפַ ּבַ ְוִאּלּו  ְלַהְצִליַח, 
ָבר  ּכְ ַהַהְצָלָחה  י  ּכִ טּוַח  ּבָ ָך  ִהּנְ ׁשֶ ָבֶריָך  ִמּדְ ָהָיה  ַמע  ְוִנׁשְ
ַמִים,  ַעם ְלֶעְזַרת ׁשָ ם ַהּפַ ָך ּגַ ִריְך ִהּנְ ּצָ ְבּתָ ׁשֶ ִכיְסָך ְולֹא ָחׁשַ ּבְ

זֹו. ּכָ ת ְלִעְסָקה ׁשֶ י ְלַייֶעְצָך ָלֶגׁשֶ ן לֹא ָיכְֹלּתִ ּכֵ יָון ׁשֶ ּוִמּכֵ
ר ַיֲעקֹב ֶנֶדר  ּדַ סּוק, "ַוּיִ ה ֶזה ֻיְבנּו ִמילֹות ַהּפָ י ַמֲעׂשֵ ַעל ּפִ
ה,  ָקׁשֶ ִלְכאֹוָרה  ּדְ וכו'  ִדי"  ִעּמָ ֱאלִֹקים  ִיְהֶיה  ִאם  'ֵלאמֹר' 
ֶדֶרְך  ָאה ּבְ ִמיֵענּו, ֲהֵרי ִהיא ּבָ ת 'ֵלאמֹר' ְלַהׁשְ ָאה ִמּלַ ַמה ּבָ
ר ה' ֶאל  מֹו "ַוְיַדּבֵ הּו ַאֵחר, ּכְ ִרים ֶאל ִמיׁשֶ ר ְמַדּבְ ֲאׁשֶ ָלל ּכַ ּכְ
'ֵלאמֹר'?  יָלה  ּמִ ּבַ אן  ּכָ ַיֲעקֹב  ן  ּוֵ ִהְתּכַ ּוְלִמי  ֵלאמֹר",  ה  מֹׁשֶ
ִיְהֶיה  ִאם  "ֵלאמֹר   – ֶנֶדר  ַיֲעקֹב  ר  ּדַ ַוּיִ ְלָפֵרׁש:  ֵיׁש  א  ֶאּלָ
ל  ּכָ ִלְפֵני  לֹוַמר  ים  ַיְקּדִ ִמיד  ּתָ ׁשֶ ַדר  ּנָ ׁשֶ ִדי",  ִעּמָ ֱאלִֹקים 
ִדי',  ים 'ִאם ִיְהֶיה ֱאלִֹקים ִעּמָ ּלִ ׁש ֵאֶליָה, ֶאת ַהּמִ ּגַ ּיִ ה ׁשֶ ֻעּלָ ּפְ

ָבר. ָכל ּדָ א ּבְ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ִסּיַ ׁש צֶֹרְך ּבְ ּיֵ ִלְזּכֹר ׁשֶ

ִמּיּות אֹו רּוָחִנּיּות ׁשְ ים ּגַ ָמה ָצִריְך ְלַהְקּדִ
ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל... ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאלִֹקים )כח כ-כא(

ֵלִוי  י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ֶנֶכד  ל  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ה  ַהֲחֻתּנָ ֵעת  ּבְ
ַעל  ַהּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ת  ֶנְכּדַ יְטׁשֹוב זי"ע ִעם  ְרּדִ ִמּבָ ִיְצָחק 
י  ים' ּוָפָנה ֶאל ָהַרּבִ ְנָיא 'ְלַחּיִ ַעל ַהּתַ ָתה ַהּבַ ְנָיא זי"ע, ׁשָ ַהּתַ
ם  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ן!  ְמֻחּתָ ים  "ְלַחּיִ ְוָאַמר:  לֹו  ְלַאֵחל  יְטׁשֹוב  ְרּדִ ִמּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות". ַגׁשְ ַרְך ַיֲעזֹר ָלנּו ּבְ ִיְתּבָ
ִלְפֵני  ִמּיּות  ׁשְ ּגַ ן?  ְמֻחּתָ יְטׁשֹוב:  ְרּדִ ִמּבָ י  ָהַרּבִ ַאל אֹותֹו  ׁשָ

רּוָחִנּיּות?
ָאִבינּו  ֲעקֹב  ִמּיַ ָלנּו  ֵיׁש  ִסּמּוִכין  ְנָיא:  ַהּתַ ַעל  ַהּבַ ָעָנה 
ִלי  ְוָהָיה ה'  ִלְלּבֹׁש'...  ּוֶבֶגד  ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹול  'ְוָנַתן  ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ

ִמּיּות ְלרּוָחִנּיּות. ׁשְ ים הּוא ּגַ ִהְקּדִ ֶלֱאלֹוִקים', ֲהֵרי ׁשֶ
ִמּיּות  ׁשְ ְך ְלַדּמֹות ֶאת ַהּגַ ּיָ יְטׁשֹוב: ְוִכי ׁשַ ְרּדִ י ִמּבָ ַאל ָהַרּבִ ׁשָ

נּו? ּלָ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו ַלּגַ ׁשֶ
ל ַיֲעקֹב ָאִבינּו  ְנָיא: ְוִכי ֶאת ַהרּוָחִנּיּות ׁשֶ ַעל ַהּתַ יב ַהּבַ ֵהׁשִ

נּו? ּלָ ן ְלַדּמֹות ַלרּוָחִנּיּות ׁשֶ ר ּכֵ ֶאְפׁשָ

ָרֵאל ְרָנָסה טֹוָבה ּוְרָחָבה ִלְבֵני ִיׂשְ ּפַ
קּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו )כט, ז(. ְקֶנה ַהׁשְ לֹא ֵעת ֵהָאֵסף ַהּמִ

י  ַעל ַהִחידּוׁשֵ י ִיְצָחק ֵמִאיר ִמּגּור זי"ע ּבַ דֹוׁש ַרּבִ ָהַרב ַהּקָ
ֵמִרים  הּוא  ׁשֶ ּכְ סּוק  ּפָ ּבַ ׁשֶ ֵאּלּו  ים  ִמּלִ ְמָפֵרׁש  ָהָיה  הרי"ם, 
ל עֹוָלם! 'לֹא  י ַמְעָלה: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ַלּפֵ ַמִים ְואֹוֵמר ּכְ ָ ֵעיָניו ַלּשׁ
ָעה ֶלֱאסֹף  ָ יָעה ַהּשׁ ְקֶנה', ִאם ֲעַדִין לֹא ִהּגִ ֵעת ֵהָאֵסף ַהּמִ
קּו  ִנים 'ַהׁשְ ל ּפָ לּות, ֲאַזי ַעל ּכָ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ֶאת צֹאְנָך ַעם ִיׂשְ
טֹוָבה  ְרָנָסה  ּפַ ְלָפחֹות  ֲאֵליֶהם  ַהְרֵעף  ְרעּו'  ּוְלכּו  ַהּצֹאן 
ר  ה ַעד ֲאׁשֶ ׁשָ לּות ַהּקָ ּגָ ּיּוְכלּו ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ּבַ ּוְרָחָבה ׁשֶ

ת עֹוָלִמים. ֻאּלַ ְגַאל אֹוָתם ּגְ ּתִ

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

נֹות - נושא פרסים חידון ִמְגּדָ
ר ֶקַרח ֵאיפֹה ֻמְזּכָ
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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 ניצבים: 
ה' נחמן דוד אליאס מחיפה.

פתרון החידה - פרשת ניצבים:

ש. מי הם שלושת האנשים שמוזכרים יחד בפסוק אחד 
בפרשה זו – בשני מקומות שונים?

ת. אברהם, יצחק ויעקב מוזכרים יחד 
בדברים כט, יב ובדברים ל, כ.


