
אֹות ָקן ְוַהּפֵ בּוׁש, ַהּזָ ִמיָרה ַעל ַהּלְ ַהׁשְ
ְדָך  ְוַיּגֵ ָאִביָך  ַאל  ׁשְ ָודֹר  ּדֹר  נֹות  ׁשְ ינּו  ּבִ עֹוָלם  ְימֹות  ְזכֹר 

ְזֵקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלְך )לב, ז(.
ָזָכה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ִליָט"א  ׁשְ ְרָמן  ִליּבֶ יֹוֵסף  הג"ר  ר  ִסּפֵ
זיע"א  עְלְזא  ִמּבֶ ַאֲהרֹן  י  ַרּבִ הרה"ק  ֵצל  ּבְ ְלִהְסּתֹוֵפף 
ֵתל ָאִביב, ָהָיה ָרִגיל ַאֲחֵרי  תֹות ּבְ ּבָ ׁשַ ַחְצרֹות ָקְדׁשֹו ּבְ ּבְ
יָרתֹו  ּדִ ְלַחְדֵרי  ֵנס  ְלִהּכָ ת  ּבָ ׁשַ ֵליל  ְדּ ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ
ָאז  ֵנס  ְלִהּכָ ָהָיה  ּקֶֹדׁש  ּבַ ְרּכֹו  ּדַ י  ּכִ ּבֹואֹו,  ַעד  ּוְלַחּכֹות 
ְלָבְרָכּה  ְדָקִנית  ַהּצִ ִנית  ָהַרּבָ ְלַחְדֵרי  יו  ׁשָ ּמְ ְמׁשַ ִלְוַית  ּבְ

ָתא ָטָבא'.  ּבְ ת 'ׁשַ ִבְרּכַ ּבְ
ִניִמי ּבֹו ָעַמד,  ֵנס הרה"ק ַלֶחֶדר ַהּפְ ִהּכָ ַעם ּבְ י ּפַ ר ּכִ ְוִסּפֵ
ֶטן,  ָקאּפְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַמְלּבּוׁש  ִליָמתֹו,  ּגְ ַעל  ל  ּכֵ ִהְסּתַ
ַעם  ּפַ ּבַ ם  ּגַ ָהָיה  ן  ּכֵ ָלּה.  נֹוֵגַע  ּבְ ֵאָלה  ׁשְ ֵאיֶזה  ַאל  ְוׁשָ
ם,  ּוב ָזָכה ִלְהיֹות ׁשָ ּשׁ ׁשֶ ית ּכְ ִליׁשִ ְ ַעם ַהּשׁ ּפַ ה. ְוֵכן ּבַ ִנּיָ ְ ַהּשׁ
ֶרַגע  ִהְרֵהר  ַמְלּבּוׁשֹו,  ּבְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָידֹו  ּבְ הרה"ק  ָאַחז 
י  ַרּבִ הרה"ק  ָמאִרי,  א  ֵמַאּבָ י  ַמְעּתִ ׁשָ ְמָחה:  ׂשִ ּבְ ְוָאַמר 
זיע"א  ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ַרּבִ הרה"ק  ְזֵקִני  י  ּכִ זיע"א,  ּדֹב  ָכר  ִיּשָׂ
לֹום ַזַצ"ל,  ר ׁשָ י ׂשַ ָאִבי ַז"ל הגה"ק ַרּבִ ַעם: ב"ה ׁשֶ ָאַמר ּפַ
ָהִייִתי  לֹא  ָהַלְך הּוא  ִאְלָמֵלא  ׁשֶ ָלָבן,  ֶבֶגד  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָהַלְך  לֹא 
י  ה ִמּפִ ָבִרים ֵאּלֶ י ּדְ ַמְעּתִ ָ ּשׁ ֶ יְך ְוָאַמר: ִמּשׁ ּנֹות. ְוִהְמׁשִ ָיכֹול ְלׁשַ
אי  ַוּדַ ה ּבְ י, ֲאָבל ַאּתָ ּנֹות ַמְלּבּוׁשִ א ָמאִרי ַז"ל ֵאיִני ָיכֹול ְלׁשַ ַאּבָ

ּתּוַכל ִלְלּבֹׁש ַמְלּבּוׁש ֶזה.

ֶרְך ֲאבֹוֵתיֶכם  ּנּו ִמּדֶ ׁשַ ַאל ּתְ
יֹוֵאל'  ְבֵרי  ַה'ּדִ שהרה"ק  ָרָצה  ׁשֶ ֶאָחד,  ְיהּוִדי  ר  ִסּפֵ

ְלעֹל  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ִלְבנֹו  ין  ִפּלִ ּתְ יַח  ַיּנִ אְטֵמאר  ִמּסָ זיע"א 
ין  ִפּלִ יַח ּתְ י ַמּנִ ָהַרּבִ ַדע ׁשֶ ּיָ ְצוֹות, ַאְך ֱהיֹות ׁשֶ ַהּמִ

ִמְנַהג  ּכְ ִמְנָהגֹו  ְוִאּלּו  ְסָפַרד  ִמְנַהג  ּכְ

ִמְנַהג ְסָפַרד,  ין ִלְבנֹו ּכְ ִפּלִ יַח ּתְ י ַיּנִ ָהַרּבִ ׁש ׁשֶ ַנז, ָחׁשַ ּכְ ַאׁשְ
י  ָהַרּבִ ֵדי ׁשֶ ּנֹות ְלִמְנַהג ְסָפַרד ּכְ ַדאי ְלׁשַ אּוַלי ּכְ ב ׁשֶ ְוָחׁשַ
אְטֵמאר,  ין. ְוָאַמר ֶאת ֶזה להרה"ק ִמּסָ ִפּלִ יַח ִלְבנֹו ּתְ ַיּנִ
ים  ַנז ּוַמְסּכִ ּכְ ח ַאׁשְ ֻנּסַ ין ּבְ ִפּלִ ר ַעל ֲהָנַחת ּתְ הּוא ְמַוּתֵ ׁשֶ
ה זֹאת.  י ַיֲעׂשֶ ָהַרּבִ ר ׁשֶ ח ְסָפַרד, ָהִעּקָ יַח לֹו ֻנּסָ י ַיּנִ ָהַרּבִ ׁשֶ
ַנז  ּכְ ח ַאׁשְ ֻנּסַ יַח לֹו ּבְ ׁשֹון: ֲאִני ַאּנִ זֹו ַהּלָ י ּבְ ָעָנה לֹו ָהַרּבִ
ֶדֶרְך ָאבֹות  י ִאם הֹוְלִכים ּבְ ֶרְך ֲאבֹוֵתיֶכם, ּכִ ּנּו ִמּדֶ ׁשַ ם ַאל ּתְ ְוַאּתֶ
ֶרְך,  ֵמַהּדֶ ִנְסֶטה  ּלֹא  ׁשֶ ּוְסמּוִכים  טּוִחים  ּבְ ִלְהיֹות  ְיכֹוִלים  ָאז 
ם  ר ּגַ ר ִלְסטֹות ָיִמין ֲאָבל ֶאְפׁשָ ֶאְפׁשָ ים ָנכֹון ׁשֶ ּנִ ֲאָבל ִאם ְמׁשַ

ּנֹות  ּלֹא ְלׁשַ ן ְוָלֵכן טֹוב ׁשֶ מֹאל, ְוֶזה ְמֻסּכָ ִלְסטֹות ׂשְ

ָרֵאל ֵיׁש ּבֹו סֹודֹות  ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ים ׁשֶ ְלּבּוׁשִ ֵסֶדר ַהּמַ
בֹוִהים  ּגְ

אְנז זיע"א  ים' ִמּצַ ַפע ַחּיִ ֶ ם הרה"ק ַה'ּשׁ ֵגׁש ְמֻיָחד ׂשָ ּדָ
ר ַעל חְֹתנֹו  הּוִדי, ְוִסּפֵ בּוׁש ַהּיְ ּנּו ֶאת ַהּלְ ְיׁשַ ּלֹא  ְך ׁשֶ ּכָ ַעל 
ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ יגּוט,  ִמּסִ זיע"א  ים'  ַחּיִ ָה'ֲעֵצי  בזיוו"ר, 
לֹוֵבׁש  ָך  ִהּנְ ֲאִמיָרה:  ּבַ ְלֶפַתע  ֵאָליו  ָנה  ּפָ ָחֵצר  ּבֶ ִעּמֹו  ל  ּיֵ ּטִ ׁשֶ ּכְ
ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֲאבֹוֶתיָך  ִמְנַהג  ּכְ ְפָרִחים  ּבִ ֶרת  ְמֻצּיֶ ע'  עִקיְטׁשֶ 'ּבֶ
ִמְנַהג  חֹוִרים ּוְלָבִנים ּכְ ים ׁשְ ּסִ ע' ִעם ּפַ עִקיְטׁשֶ ַוֲאִני לֹוֵבׁש 'ּבֶ
ָעְלָמא  ל ַחְלֵלי ּדְ ַעד ּכָ ֲאִפילּו ּבְ ים. ַהֲאֵמן ִלי ׁשֶ דֹוׁשִ ֲאבֹוַתי ַהּקְ
ָבר  ַהּדָ ְוַטַעם  מֹוָך.  ּכָ ִלְלבּוׁש  ֶגד  ַהּבֶ צּוַרת  ֶאת  ה  ּנֶ ֲאׁשַ לֹא 
ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ים  ְלּבּוׁשִ ַהּמַ ֵסֶדר  ל  ּכָ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הֹוִסיף, 

בֹוִהים ּוְרָמִזים ִנְפָלִאים.  ֵיׁש ּבֹו סֹודֹות ּגְ
זיע"א  ֵמרֹוְדִניק  ֶל"ה  ֶהְרׁשָ ר'  י  ָהַרּבִ ָאִביו  ׁשֶ יר  ְוִהְזּכִ
ים  ּלֹוְבׁשִ ׁשֶ 'ְסְטָראֶקעס'  ּבִ י  ּכִ יָחה  ׂשִ ּבְ ַעם  ּפַ לֹו  ֶהְרָאה 
ָעִמים  ם הוי"ה... ּפְ ִמְנַין ׁשֵ ת קֶֹדׁש ֵיׁש כ"ו ְקָרִסים ּכְ ּבַ ׁשַ ּבְ
ר ֶאת ָהאֶֹזן  ּבֵ ֵדי ְלׂשַ ִעְנַין ֶזה ּכְ ר ּבְ ּבֵ ּדִ ׁשֶ ׁש ּכְ ּמֵ ּתַ ַאף ִהׁשְ
ר ֵמִאיׁש  ַתח ְוִסּפֵ ַעם ּפָ ְבִדיחּוָתא. ּפַ ָתא ּדִ ִמּלְ ּבְ

נֹות  ִמְגָדּ

בס"ד, גליון ק"ב

ת  ָבּ ְלַחן ַשׁ ְלֻשׁ
ת ַהֲאִזינוּ ָרׁשַ ּפָ



ִסְגנֹון  ּבְ יו  ְלּבּוׁשָ ּמַ ׁשֶ ר  ּפֹוׁשֵ ְיהּוִדי  ִעם  ְלֵמס  ִהְתּפַ ׁשֶ ָחִסיד 
ּוֵביְנָך ֵאיֶזה  יִני  ּבֵ ִוּכּוַח ַמר ָנטּוׁש  ה  ִהּנֵ ְוכֹה ָאַמר לֹו:  מֹוֶדְרִני 
י  יֵנינּו ַעד ּכִ ּיֹוִכיַח ּבֵ ָרֵאל ְוֵאין ִמי ׁשֶ ׂשְ ַמְלּבּוׁש ָיֶאה ְלָאָדם ִמּיִ
ע ְלָך  ׁש, ּוְבֵכן ּדַ יַצד הּוא ִמְתַלּבֵ יַח ְוִנְרֶאה ּכֵ ׁשִ ָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּמָ
נּו  ּלָ ַמע ּכֻ ׁשְ ּנִ ֶרַגע ׁשֶ ן ּבָ ּכֵ ר, ׁשֶ ּכָ הּוא ָאנִֹכי ֵאֵצא ִנׂשְ ָכל אֶֹפן ׁשֶ ּבְ ׁשֶ
ִקיף ֵאיְך הּוא  ב ֲאִני ְלַיד ַהַחּלֹון ְלַהׁשְ ֹוָפר, ֶאְתַיּצֵ ֶאת קֹול ַהּשׁ
ַעל ָזָקן ּוֵפאֹות ֲהֵרי  יַח ִהּנֹו ּבַ ׁשִ יו, ְוָהָיה ִאם ַהּמָ ֳארֹו ּוַמְלּבּוׁשָ ּתָ
ֲערֹות  ַרִים ְוֶאְקצֹץ ׂשַ ח ְמֵהָרה זּוג ִמְסּפָ מּוָטב, ְוִאם ָלאו ֶאּקַ
ה,  ד ֶאְהֶיה מּוָכן ָלֵצאת ִלְקָראתֹו. לֹא ֵכן ַאּתָ ְזָקִני ּוֵפאֹוָתי ּוִמּיַ
ו  ַעְכׁשָ ָאֵלץ  ּתֵ ִמים,  ַהּיָ ל  ּכָ ָצַדְקּתָ  לֹא  י  ּכִ ְלָך  ֵרר  ִיְתּבָ ִאם  ׁשֶ

אֹות. ָקן ְוַהּפֵ ֲערֹות ַהּזָ ְצְמחּו ְלָך ׂשַ ּיִ ַמֲחבֹוא ַעד ׁשֶ ֵתר ּבְ ְלִהּסָ

סֶֹרת ָאבֹות ּמָ ַהְנָהָגה טֹוָבה ִיְתֶלה ּבַ
סּוק  ר ַעל ַהּפָ ּבֵ י ֶאְלָעָזר ֲאִביֲחֵציָרא זיע"א ּדִ הרה"ק ַרּבִ
ָמסֶֹרת  ּבְ ִלְדּבֹק  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָלְך',  ְויֹאְמרּו  ְזֵקֶניָך  ְדָך  ְוַיּגֵ ָאִביָך  ַאל  'ׁשְ
ְלִהְתַנֵהג  ְלָאָדם  ן  ּמֵ ִמְזּדַ ִאם  ְוַאף  ר,  ֶאְפׁשָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ָהָאבֹות 
ב  ֶכל ְמַחּיֵ ד ַעְצָמּה ַהְנָהָגה טֹוָבה, ְוַגם ַהּשֵׂ ִהיא ִמּצַ ַהְנָהָגה ׁשֶ ּבְ
ֶהם  ּבָ ָהָיה  ֲאבֹוָתיו  ִאם  ָמקֹום  ל  ִמּכָ ְלִהְתַנֵהג,  ָצִריְך  ְך  ּכָ ׁשֶ
ֵני  סֶֹרת ֵמֲאבֹוָתיו ְולֹא ִמּפְ ְגַלל ַהּמָ ִמְנָהג ֶזה ִיְתֶלה ַהְנָהָגתֹו ּבִ
ֵאין  ה ׁשֶ ב אֹוָתּה, ְוַהְנָהָגה ֲחָדׁשָ ֶכל ְמַחּיֵ אֹוָתּה ַהְנָהָגה ַהּשֵׂ ׁשֶ
ץ  ה ִאם ֵיׁש ְלָאָדם ְלַאּמֵ ִדיָקה ְמֻרּבָ ים ְצִריָכה ּבְ ָרׁשִ ָלּה ׁשָ

אֹוָתּה ְוַלֲעׂשֹוָתּה )'פקודת אלעזר' עמוד נח(.
אְך ַזַצ"ל ְמָפֵרׁש  לֹמֹה ַזְלָמן אֹוֶיעְרּבָ י ׁשְ אֹון ַרּבִ ְוָהָיה ַהּגָ
יד  ּגִ ֶדֶרְך ְמִליָצה, ּוַמה ַיּ ְדָך', ּבְ ַאל ָאִביָך ְוַיּגֵ תּוב 'ׁשְ ֶאת ַהּכָ
ק  ְדּבַ ּתִ ָבר 'ְזֵקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלְך' - ׁשֶ ׁשּוָבה ַלּדָ ְלָך ָאִביָך, ּתְ
ָמסֶֹרת ֲאבֹוֶתיָך ִמּדֹור ּדֹור )'הליכות שלמה' ח"ג עמ'  ּבְ

צ(.

ל ֶזה 'ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם'  יו, ִעם ּכָ ּדֹור ּדֹור ְודֹוְרׁשָ
ינּו  תּוב 'ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם ּבִ ִדְבֵרי ַהּכָ ְוִנְרֶאה עֹוד ְלָפֵרׁש ּבְ
נֹות  ׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ׁשְ ּיֵ י ֲהַגם ׁשֶ א ִלְרמֹז ּכִ ּבָ נֹות ּדֹר ָודֹר', ׁשֶ ׁשְ
נַֹעם' מהרה"ק  'ִאְמֵרי  ּבְ ֵהִביא  ֶ ּשׁ ֶרְך ַמה  ּדֶ ָודֹור, ַעל  ּדֹור 
יִדיְטׁשֹוב זיע"א,  ל הרה"ק ִמּזִ רּוׁשֹו ׁשֶ ִז'יקֹוב זיע"א ֶאת ּפֵ ִמּדְ
ֻמְבָטח  יֹום  ָכל  ּבְ ֲהָלכֹות  ֹוֶנה  ַהּשׁ ל  ּכָ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ה  ִהּנֵ ּדְ
ֱאַמר )חבקוק ג ו( 'ֲהִליכֹות  ּנֶ א, ׁשֶ ן עֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ לֹו ׁשֶ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ ֵדנּו  ְלַלּמְ ִהיא  ָנה  ּוָ ְוַהּכַ כח:(,  )מגילה  לֹו'  עֹוָלם 
ַמן,  יו ַוֲהִליכֹוָתיו, ַהּכֹל ְלִפי ַהֵעת ְוַהּזְ ּנֹות ַמֲעׂשָ ָאָדם ְלׁשַ
ֲעבֹוַדת השי"ת ֵיׁש  י ֵאין יֹום ֶאָחד ּדֹוֶמה ַלֲחֵברֹו, ְוַגם ּבַ ּכִ
ַמן, ְוָהְרָאָיה ִמן  ים ְלִפי ַהּדֹור ְוַהּזְ ּנִ ּתַ ָרִכים, ּוִמׁשְ ה ּדְ ַהְרּבֵ
ּמֹוִליִכים ֶאת ָהעֹוָלם  ים ׁשֶ ּלִ ְלּגַ 'ֲהִליכֹות עֹוָלם', ַהְינּו ַהּגַ
י  ים. ְוַעל ּפִ דֹוׁשִ ָבָריו ַהּקְ אן ּדְ ָכל ֵעת, ַעד ּכָ ים ּבְ ּנִ ּתַ ּוִמׁשְ
ח ְלַעְצמֹו  תּוב 'ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם', ַהְינּו ִלּקַ ֵרׁש ֶאת ַהּכָ ֶזה ּפֵ
ְיֵמי  ֵהם  ׁשֶ עֹוָלם  ְימֹות  ֶאת  ְנִהיִגים  ַהּמַ ים  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ִמן  ְרָאָיה 
ּנּות  ּתַ ִבין ַהִהׁשְ נֹות ּדֹר ָודֹר', ַעל ְיֵדי ֶזה ּתָ ינּו ׁשְ ית, ָאז 'ּבִ ֵראׁשִ ּבְ
ֱאֶמת,  ֶדֶרְך  ּבְ ְלָעְבדֹו  ָצִריְך  ַעם  ּפַ ּוְבָכל  ָודֹור,  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ

ַמן.  ְלִפי ַהֵעת ְוַהּזְ
תּוב  ַהּכָ ַנת  ּוָ ּכַ ּוְלָבֵאר,  ְלהֹוִסיף  ִנְרֶאה  ֶזה  י  ּפִ ְוַעל 
ינּו  ַמֲאַמר 'ּבִ נֹות ּדֹור ָודֹור, ּכְ ׁשְ ׁש ְלִהְתּבֹוֵנן ּבִ ּיֵ שאע"פ ׁשֶ
ְצָטֵרְך ְלאֹותֹו  ִריְך ִלְראֹות ַהּמִ ּצָ נֹות ּדֹר ָודֹר', ְוַהְינּו ׁשֶ ׁשְ
ל ֶזה 'ְזכֹר ְימֹות עֹוָלם',  יו, ִעם ּכָ ַהּדֹור, ּדֹור ּדֹור ְודֹוְרׁשָ
ְויֹאְמרּו  ְזֵקֶניָך  ְדָך  ְוַיּגֵ ָאִביָך  ַאל  'ׁשְ תּוב  ַהּכָ ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּוְכמֹו 
ָמסֶֹרת ָאבֹות. י ַמֲאָמָרם ּוִמְנָהָגם, ּכְ ק ַעל ּפִ ַ ָלְך', ַהּכֹל ִיּשׁ
)מתוך הספר ספיר ויהלום להרב הגאון רבי מנחם 
מנדל פומרנץ שליט"א( 
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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 מטות-מסעי: 
ה' יחזקאל שרגא מוסקוביץ מבית שמש.

פתרון החידה - פרשת מטות מסעי:

ש. באיזה פסוק בפרשתנו )פר' מטות( מופיע שמן של תשע 
ערים שונות?

ת. כשהשבטים ראובן וגד ביקשו לקבל את נחלתם בגדה 
המזרחית של הירדן, הם הזכירו תשע ערים: עטרות, 

דיבון, יעזר, נמרה, חשבון, אלעלה, שבם, נבו, 
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