
ה ּכָ ּסֻ הּו ּבַ ּלּוי ֵאִלּיָ ּגִ
ֶקת  ִאּמֹו ָהְיָתה ַצּדֶ ָלא ַזַצ"ל, ָאַמר ׁשֶ אְמּפְ הרה"ק הר"י ִמּיַ
ְוֵכן  ַלּטֹוב,  ָזכּור  הּו  ֵאִלּיָ ּלּוי  ּגִ ְלַמְדֵרַגת  ְכָתה  ּזָ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ
ה ָאִבי הרה"ק  ּכֹות ִצּוָ ל ַחג ַהּסֻ ְיָלה ָהִראׁשֹון ׁשֶ ּלַ ר: ּבַ ִסּפֵ
נּו  ִאּמֵ ֶאת  ִלְקרֹות  זיע"א  ָלאְטׁשֹוב  ִמּזְ ִמיְכל  ְיִחיֵאל  י  ַרּבִ
ה  ּכָ בֹוָאּה ֶאל ַהּסֻ ּדּוׁש. ּבְ מַֹע ֶאת ַהּקִ ה ִלׁשְ ּכָ ע"ה ָלבֹוא ְלַהּסֻ
ּדּוׁש  ֵמַהּקִ ְמַעט  ְתָתה  ְוׁשָ ְמאֹד,  ִלְבּכֹות  נּו  ִאּמֵ ִהְתִחיָלה 
ה ִהיא ּבֹוָכה.  ַאל אֹוָתּה ָלּמָ ִית. ָאִבי לֹא ׁשָ ְוָחְזָרה ָלּה ְלַהּבַ
ה ִעם  ּכָ ְלַהּסֻ א  ּבָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ִלְטּבֹל  ָהַלְך  ְוָאִבי  ַהּבֶֹקר אֹור 
ה  ְוִצּוָ "ת.  ּדָ ּכַ ּוֵבֵרְך  ִמיִנים  ַהד'  ְוָנַטל  ְוַהּלּוָלב  ָהֶאְתרֹוג 
ם  ְלַקּיֵ ה  ּכָ ַהּסֻ ֶאל  ּוָבָאה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְלָבֵרְך  נּו  ִאּמֵ ֶאת  ִלְקרֹא 
ן ִלְבּכֹות, ּוָבְכָתה ְמאֹד  ם ּכֵ ִמְצַות ְנִטיַלת לּוָלב ְוִהְתִחיָלה ּגַ
ִכית ְולֹא  ְיָלה ּבָ ּלַ ַאל אֹוָתּה: ֶאְתמֹול ּבַ ֵמֵאין ֲהפּוגֹות. ָאז ׁשָ
ִכית  ּבָ ה  ָלּמָ ִלי  יִדי  ַהּגִ ּבֹוָכה,  ַאּתְ  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוָכֵעת  יְך,  ַאְלּתִ ׁשְ
ק  י: ֵאיָכָכה אּוַכל ְלִהְתַאּפֵ יָבה לֹו ִאּמִ ה. ֵהׁשִ ְיָלה ְוַגם ַעּתָ ּלַ ּבַ
ה ְוזֹוָכה ֲאִני ִלְראֹות ֶאת  ּכָ בֹוִאי ְלַהּסֻ ִמיד ּבְ י ּתָ ְבּכֹות, ּכִ ִמּלִ
י ֲהלֹא  ֵמָחה, ְוזֹאת ֶנָחָמִתי, ּכִ ֶגת ּוׂשְ ֶזה ֲאִני ִמְתַעּנֶ הּו ּבָ ֵאִלּיָ
ר  ֲחקּות ֲאׁשֶ י ַצַער ִמּגֶֹדל ָהֲעִנּיּות ְוַהּדַ ה ֶאְצְלָך ַחּיֵ ֲאִני ַחּיָ
הּו,  ֵאִלּיָ ֶאת  ִלְראֹות  ֲאִני  ּזֹוָכה  ׁשֶ ֶנָחָמִתי  ִהיא  ְוזֹאת  ָלנּו, 
ו  ַעְכׁשָ ְולֹא  ְיָלה  ּלַ ּבַ ֶאֶמׁש  לֹא  אֹותֹו  רֹוָאה  ֵאיִני  ׁשֶ ה  ְוַעּתָ
ֶאת  ֲהֵרעֹוִתי  ׁשֶ ִלי,  ְרמּו  ּגָ י  ֲעׂשַ ּמַ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ִנְרֶאה  ּיֹום,  ּבַ
ַרם  ִיְך ּגָ יב ָלּה: לֹא ַמֲעׂשַ ה. ָאִבי ֵהׁשִ י ְוֵאיְך לֹא ֶאְבּכֶ ַמֲעׂשַ
נּו ָאְמָרה: לֹא,  י. ְוִאּמֵ ֲאִני ֲהֵרעֹוִתי ֶאת ַמֲעׂשַ י, ׁשֶ ַרק ַמֲעׂשַ
י ְוֵאיְך  ֲהֵרעֹוִתי ֶאת ַמֲעׂשַ מּור ַרק ֲאִני ׁשֶ יק ּגָ ה ַצּדִ י ַאּתָ ּכִ

ְבּכֹות.  ק ִמּלִ אּוַכל ְלִהְתַאּפֵ
ה ֲאִני ַמְבִטיֵחְך  ׁשֹון: ֵמַעּתָ ֶזה ַהּלָ י ּבְ ָאז ִהְבִטיַח ָאִבי ְלִאּמִ
ה ִלְראֹות  ְזּכֶ ֶעֶרב ּוַבּבֶֹקר ּתִ ה ּבָ ּכָ בֹוא ְלַהּסֻ ּתָ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ ּבְ ׁשֶ

ּלֹא ָרֲאָתה  ה ׁשֶ ּבָ הּו ָזכּור ַלּטֹוב, ְוֵכן ֲהָוה, ְוַהּסִ ֶאת ֵאִלּיָ
ָעַמד  ה  ַהְרּבֵ ָרחֹוק  ֶגד  ִמּנֶ י  ּכִ ִהיא  ה  ִחּלָ ּתְ אֹותֹו 

י ָוֶעֶרב ְוכּו',  ּתִ ֶהם ּוׁשְ ּלָ ְפָלה ׁשֶ ית ּתִ ם ּבֵ ׁשָ

ָוֶעֶרב  ִתי  ְ ֵמַהּשׁ ָבָנה  ַהּלְ ֵצל  ה  ִהּכָ ַלְיָלה  ת  ְתִחּלַ ּבִ ּוָבֶעֶרב 
ה  ּכָ ַהּסֻ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ה  ַהַחּמָ ֵצל  ּבֶֹקר  ּבַ ְוֵכן  ה,  ּכָ ַהּסֻ י  ּבֵ ּגַ ַעל 
ִנים  ָ ּוַבּשׁ ה.  ּכָ ְלַהּסֻ הּו  ֵאִלּיָ א  ּבָ לֹא  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  מהש"ו, 
ה  ּכָ ַהּסֻ ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ק  ִמְתַעּסֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהָיה  ָאִבינּו  ׁשֶ ַהּקֹוְדִמים 
ָלִלים  ַהּצְ ִיְנטּו  ּלֹא  ׁשֶ ה  ּכָ ַהּסֻ ְלַהֲעִמיד  ה, ִצְמֵצם  ִמּזֶ ְוָיַדע 
ָהָיה  ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ַרק  ּוָבֶעֶרב,  ּבֶֹקר  ּבַ ה מהש"ו  ּכָ ַהּסֻ י  ּבֵ ּגַ ַעל 
ּפּוִרים לֹא  י קֶֹדם יֹום ַהּכִ ָעה ִמיִנים, ּכִ ת ָהַאְרּבָ ְקִנּיַ ָטרּוד ּבִ
ּלּוָלב, ָלֵכן לֹא  ּבַ ָעה ִמיִנים ׁשֶ ָהָיה לֹו ָמעֹות ִלְקנֹות ָהַאְרּבָ
ר  ֲאׁשֶ ה, ַוֲאַנְחנּו ָהַאִחים ּבַ ּכָ ת ַהּסֻ ּיַ ֲעׂשִ ע ָלנּו ָהַאִחים ּבַ ִסּיַ
ה ְוָנטּו  ּכָ ָלִלים, ָלֵכן ֶהֱעַמְדנּו ַהּסֻ ת ַהּצְ ִטּיַ ּלֹא ָיַדְענּו ִמּנְ ׁשֶ
ְיָלה ָהִראׁשֹון  ּלַ ה לֹא ּבַ ּכָ הּו ֶאל ַהּסֻ א ֵאִלּיָ ָלִלים, ָלֵכן לֹא ּבָ ַהּצְ
ִהְבִטיַח ָאִבי  ֻסּכֹות. ְוַאַחר ׁשֶ בֶֹקר יֹום א' ּדְ ן ּבְ ם ּכֵ א ּגַ ְולֹא ּבָ
ן  ּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב ָהָיה ְמֻעּנָ ְך ּבַ ּכָ ְרֶאה, ָלֵכן ַאַחר  ּתִ נּו ׁשֶ ְלִאּמֵ
א  ּבָ הּו  ְוֵאִלּיָ ּוָבֶעֶרב,  ּבֶֹקר  ּבַ מהש"ו  ָלִלים  ַהּצְ ִנְראּו  ְולֹא 

נּו ָזְכָתה ִלְראֹותֹו.  ֵאין מֹוֵנַע ְוִאּמֵ ת ָאִבינּו ּבְ ְלֻסּכַ
)'תורת המגיד מזלאטשוב' - בית זלאטשוב עמוד כז(

ִאים ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבָ
יֵליּה,  ּדִ יִזין  ּפִ ָהאּוׁשְ יֹום  ֻסּכֹות,  ַהּמֹוֵעד  חֹל  ּדְ א'  יֹום  ּבְ
ַעל ׁשּו"ת  י ַיֲעקֹב יֹוֵסף ִגיְנז ַזַצ"ל, ּבַ ָהָיה ָרִגיל הגה"צ ַרּבִ
הרה"ק  ל  ׁשֶ ָקְדׁשֹו  ֵהיַכל  ּבְ ר  ְלַבּקֵ ֵליֵלְך  ִמים',  ׂשָ ּבְ 'ָהֵרי 
יַטב ֵלב:  ַאל ֶאת ַהּיִ ַעל 'ִייַטב ֵלב' זיע"א. ּוַפַעם ַאַחת ׁשָ ּבַ
י ָידּוַע  עּוָדה, ּכִ יִזין ַלּסְ ּפִ ְסָחא ְלַהְזִמין ָהאּוׁשְ ִאם יֹאַמר ַהּנֻ
יִזין ְוֵאינֹו  ּפִ ְזִמין ָהאּוׁשְ ּמַ ל ִמי ׁשֶ ּכָ דֹוׁש, ׁשֶ ְבֵרי ַהּזַֹהר ַהּקָ ִמּדִ
ה,  ִלים ח"ו ָלִאיׁש ַהּזֶ ים ֲאַזי ֵהם ְמַקּלְ נֹוֵתן ֶאת ֶחְלָקם ָלֲעִנּיִ
ַמְזִמין  ָחִמיו  ׁשֶ ַאף  ָחִמיו,  ְלַחן  ׁשֻ ֵמאֹוְכֵלי  הּוא  ׁשֶ יָון  ּוִמּכֵ
ַעְצמֹו ֵאינֹו נֹוֵתן  ל ָמקֹום הּוא ּבְ ְלָחנֹו, ִמּכָ אֹוְרִחים ַעל ׁשֻ
יִזין.  ּפִ ֲאִמיַרת ָהאּוׁשְ ן ֵאיְך ִיְנהֹג ּבַ ים ְמאּוָמה, ִאם ּכֵ ְלָהֲעִנּיִ
טּור ִמּלֹוַמר  אי הּוא ּפָ ַוּדַ ּבְ יַטב ֵלב', ׁשֶ יב לֹו ַה'ּיִ ְוֵהׁשִ

י ֵאין אֹוֵרַח ַמְכִניס אֹוֵרַח.  יִזין, ּכִ ּפִ ָהאּוׁשְ

נֹות  ִמְגָדּ

בס"ד, גליון ק"ג

ת  ָבּ ְלַחן ַשׁ ְלֻשׁ
ּכֹות ַחג ַהּסֻ



ת יֹום  ַ ַעל 'ְקֻדּשׁ נֹו הרה"ק ּבַ ן ּבְ ם ּכֵ ּוְבאֹותֹו ַמֲעָמד ָהָיה ּגַ
ֵני  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ּוָבא  ֶטעְטׁש,  ָאז אבד"ק  ָהָיה  ׁשֶ זיע"א,  טֹוב' 
ְלָאִביו:  ַאל  ְוׁשָ ּתֹוֵמם  ִמׁשְ ְוָעַמד  זיע"א  ֵלב'  יַטב  ַה'ּיִ ָאִביו 
תֹור אֹוֵרַח לֹא  ְלָחְנָך ּבְ אֹוֵכל ַעל ׁשֻ מֹו ֵכן ֲאִני ׁשֶ א, ּכְ נּו ַאּבָ
יבֹו  ַלֲהׁשִ ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  ֵכן.  ֲהִיּתָ יִזין,  ּפִ ָהאּוׁשְ ֶאת  ַאְזִמין 
ְלֵעֶרְך  ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ָוׁשֹוב  ָהלֹוְך  ְוָהַלְך  ְסאֹו  ִמּכִ ָקם  ֲאָבל  ד  ִמּיָ
יֹום  ת  ַ ֻדּשׁ ְוַה'ּקְ ִמים'  ׂשָ ּבְ 'ָהֵרי  ַעל  ּבַ ָהיּו  ּוֵביְנַתִים  ָעה.  ׁשָ
ַעל 'ִייַטב  ָנה ּבַ ִעים ֶזה ִעם ֶזה. ּוִפְתאֹום ּפָ ְעׁשְ ּתַ טֹוב' ִמׁשְ
ה  ַאּתָ ֲהלֹא  ְוָאַמר:  ֵתפֹו  ּכְ ַעל  ה  ְוִהּכָ "ל  ַהּנַ להגה"צ  ֵלב' 
ה  ן ַאּתָ ן, ְוִאם ּכֵ ם ּכֵ ִאים ֵאֶליָך ּגַ ן ֵהם ּבָ ְלִמיד ָחָכם, ַעל ּכֵ ּתַ

יִזין. ּפִ ָיכֹול ְלַהְזִמין ְולֹוַמר ֶאת ָהאּוׁשְ
)שו"ת 'הרי בשמים', בהקדמת בן המחבר(

נֹות יִזין ְמִביִאים ַמּתָ ּפִ ָהאּוׁשְ
ָהָיה  עְלָזא  ּבֶ ּבְ דֹול  ַהּגָ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ ִנְבָנה  ָעָליו  קֹום  ַהּמָ
לּו  ּדְ ּתַ ה ִהׁשְ ִחּלָ ּתְ יל ְלגֹוי. ּבַ פּות ִליהּוִדי ּוְלַהְבּדִ ּתָ ׁשֻ ְך ּבְ ּיָ ׁשַ
ית  ּבֵ ְנַין  ּבִ ֲעבּור  ֶחְלקֹו  ֶאת  ִלְמּכֹר  ּיֹוִאיל  ׁשֶ ַהּגֹוי  ֵאֶצל 
אן  ים ִלְמּכֹר ֶאת ֶחְלקֹו. ַאְך ּכָ ֶנֶסת. ַהּגֹוי לֹא ֵסֵרב ְוִהְסּכִ ַהּכְ
ת  ַ ָהָיה לֹו ַקְרַקע ֶזה ִמיֻרּשׁ הּוִדי, ׁשֶ ל ַהּיְ ֵסרּובֹו ׁשֶ ִנְתְקלּו ּבְ
ִלְמּכֹר ֶאת  ים  ַמְסּכִ ַהּגֹוי  ׁשֶ ַמע  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ַנֲחַלת ֲאבֹוָתיו. 
ַטח ְלַעְצמֹו.  ֶ ל ַהּשׁ ּנּו ֶאת ּכָ הּוִדי ְוָקָנה ִמּמֶ ֶחְלקֹו, ָהַלְך ַהּיְ
ְנַין  ּבִ ֲעבּור  ַטח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ְמּכֹר  ּיִ ׁשֶ הּוִדי  ַהּיְ ִמן  ׁש  ְלַבּקֵ אּו  ּבָ
עְלָזא זיע"א  הרה"ק ַמֲהַר"ׁש ִמּבֶ ָאְמָרם ׁשֶ ֶנֶסת, ּבְ ית ַהּכְ ּבֵ
ֶנֶסת. ַאְך ָהִאיׁש  ַהּכְ ית  ַהּבֵ ַטח ֶזה ְלצֶֹרְך  ׁשֶ ּבְ ְוָקא  ּדַ רֹוֶצה 
ֶאת  ִלְמּכֹר  ים  ַמְסּכִ הּוא  ֶאָחד  ְתַנאי  ּבִ ַרק  ׁשֶ ְוָאַמר  ֵסֵרב 
ירּות ּוָבִנים טֹוִבים.  ִאם ַיְבִטיַח לֹו הרה"ק ֲעׁשִ ַטח, ּבְ ֶ ַהּשׁ

ַנאי לֹא ָרָצה ָמָרן ְלַהְבִטיַח.  יעּו ֶאת ַהּתְ אּו ְוִהּצִ ּבָ ּוְכׁשֶ
ַחג  ּבְ ַעם  ּפַ הּוִדי  ַהּיְ ִנְכַנס  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ָעְברּו  ׁשֶ ַאַחר 

ָעַרְך  ר  ֲאׁשֶ ֵעת  ּבְ עְלָזא  ִמּבֶ הרה"ק  ל  ׁשֶ תֹו  ְלֻסּכָ ּכֹות  ַהּסֻ
יֹוֵסף  יָזא ּדְ ּפִ חֹל ַהּמֹוֵעד, אּוׁשְ ֵליל ד' ּדְ הֹור ּבְ ְלָחנֹו ַהּטָ ׁשֻ
]-ֶלֶחם  רֹויט'  ּבְ ַוואְרץ  'ׁשְ ְנָהג  ַהּמִ ִפי  ּכְ ק  ְוִחּלֵ יָקא,  ַצּדִ
אֹותֹו  ל  ׁשֶ ּתֹורֹו  יַע  ִהּגִ ר  ְוַכֲאׁשֶ ַהּנֹוְכִחים.  ְלָכל  חֹר[  ׁשָ
ּתֹוָרה 'ְויֹוֵסף  תּוב ּבַ ה ּכָ ַטח, ָאַמר לֹו: ִהּנֵ ֶ ַעל ַהּשׁ הּוִדי ּבַ ַהּיְ
ַאַחת  ַעם  ּפַ ַרק  ָהָיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ה  ַאּתָ יר',  ּבִ ׁשְ ַהּמַ הּוא 
ֶרת  ה ְמַסּפֶ דֹוׁשָ ִנים ָעָברּו, ִאם ַהּתֹוָרה ַהּקְ ְך ׁשָ ל ּכָ ִלְפֵני ּכָ
ר  ֲאׁשֶ ן, ּכַ ָנה הּוא ּכֵ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ יר, ֲאַזי ּבְ ּבִ ׁשְ הּוא ַהּמַ ָלנּו ׁשֶ
ה ְוֵאינֹו ָנֶאה  ּכָ ּסֻ אֹוְרִחים ּבַ ים ּכְ דֹוׁשִ יִזין ַהּקְ ּפִ ִאים ָהאּוׁשְ ּבָ
יִזין  ּפִ ָהאּוׁשְ ל  ּכָ ן  ּכֵ ַעל  ֵריָקִנּיֹות,  ָיַדִים  ּבְ ָלבֹוא  ְלאֹוֵרַח 
ְהיֹוָתם  יִעים ּבִ ּפִ ָהיּו ַמׁשְ נֹות ֵמאֹוָתם ׁשֶ ם ַמּתָ ְמִביִאים ִאּתָ
ַנת ֶחֶסד,  גֹון ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֵמִביא ִעּמֹו ַמּתְ ָעְלָמא ָהֵדין, ּכְ ּבְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ל  ׁשֶ ַהֲחָזָקה  ד  ַהּיָ ִעּמֹו  ֵמִביא  ָאִבינּו  ִיְצָחק 
יק ֵמִביא  ּדִ ְפֶאֶרת, ְויֹוֵסף ַהּצַ ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֵמִביא ִעּמֹו ַהּתִ
ַוואְרץ  ְ ים ֵאּלּו ָנַתן לֹו ֶאת ַה'ּשׁ ִמּלִ ָרֵאל. ּבְ ְרָנָסה ִלְכַלל ִיׂשְ ּפַ
ּנֹוֵתן ְלָך  יק ׁשֶ ּדִ ָנה ִמּיֹוֵסף ַהּצַ ָאְמרֹו: ַקח ְלָך ַמּתָ רֹויט' ּבְ ּבְ
ד  ר ְלָפָניו ּוִמּיָ ְרָנָסה. ָהִאיׁש ֵהִבין ֶאת ֲאׁשֶ ה ִיְהֶיה ְלָך ּפַ ּוִמּזֶ

ְרׁשּותֹו.  ַטח ָקם ּבִ ֶ ח ְוַהּשׁ ּקָ ְמרּו ֶאת ַהּמִ ּגָ
ים,  ִנים ַהַהְצָלָחה, ְולֹא ָעְברּו ָיִמים ְמֻרּבִ ֵמָאז ֵהִאיָרה לֹו ּפָ
ל ֶזה  רֹו ׁשֶ ָנה ָהָיה ָעׁשְ ָ ל אֹוָתּה ַהּשׁ ה ׁשֶ יֵמי ַהֲחֻנּכָ ְועֹוד ּבִ
ְדלּו  ּגָ ׁשֶ בּוָאה  ַהּתְ דֹות  ׂשְ ְוָכל  ִביָבה,  ַהּסְ ָכל  ּבְ ְמֻפְרָסם 
רֹו ְוַיד  כֹות לֹו, ּוְברֹב ָעׁשְ ּיָ עְרג ָהיּו ׁשַ ִזיִדיְטׁשֹוב ּוְבֶלעְמּבֶ ּבְ
דֹול  ֶנֶסת ֵחֶלק ּגָ ית ַהּכְ ת ַהּבֵ ִנּיַ ב ֲעבּור ּבְ ה' ַהּטֹוָבה ָעָליו ִנּדֵ
ֱהִביאּום ֵמִעיר  ְנָינֹו, ְוַגם אֹוָתם ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְמאֹד ׁשֶ ִמּבִ
ָהֲארֹון  ת  ִלְבִנּיַ ֶהם  ּבָ ׁשּו  ּמְ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ ַרב  הֹון  ְוָעלּו  ִאיַטְלָיה 

הּוִדי.  ל אֹותֹו ַהּיְ ְדָבתֹו ׁשֶ ַהּקֶֹדׁש ָהיּו ַהּכֹל ִמּנִ
)מפי הגה"צ מנאראל זצ"ל, 'בית הכנסת שבבעלזא, 
עמוד כד(

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

נֹות - נושא פרסים חידון ִמְגּדָ

נּו מֹוִפיַע  ה ַרּבֵ ל מֹׁשֶ אּור ִיחּוִדי ׁשֶ ֵאיֶזה ּתֵ

ָרָכה(? ה זֹו )-ְוזֹאת ַהּבְ ָפָרׁשָ ַרק ּבְ

נר
 ק

קי
שו

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 דברים: 
ה' אלחנן אמסלם ממושב יד בנימין.

פתרון החידה - פרשת דברים:

ִרים מוזכר המספר 1,000? ש. באילו שני ֶהְקׁשֵ
ת. 1( משה מברך את בני ישראל "יוסף עליכם ככם, אלף 

פעמים" – שהם יהיו פי 1,000 יותר )דברים א, יא(. 2( 
משה מסביר שהוא היה זקוק לעזרה בהנהגת העם, 

ומינה שופטים שונים, כולל "שרי אלפים" 
)דברים א, טו(.


