
ר ְוָחָלב ָבׂשָ ְזִהירּות ְמֻיֶחֶדת ּבְ
ֲחֵלב ִאּמֹו )יד, כא(. ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ לֹא ְתַבּשׁ

אְדְרִזין  ִמּנַ ְיהּוָדה  ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ הרה"ק  ר  ּבֵ ּדִ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ח  ל ֶאָחד ִלּקַ ִריְך ּכָ ּצָ ֵרׁש ַיֲעקֹב', ֵמָהִעְנָין ׁשֶ ַעל 'ַיׁשְ זיע"א, ּבַ
ְוָהָיה  ְכִליָתם.  ּתַ ָכל  ּבְ ָמם  ְלַקּיְ ה  ַתֲעׂשֶ ְולֹא  ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  לֹו 
ָחָלב  ּבְ ר  ׂשָ ּבָ ל  ׁשֶ ה  ַתֲעׂשֶ ֲהלֹא  לֹו  ָלַקח  הּוא  ׁשֶ ָאז  ּנּו  ִמּמֶ ִנְרֶאה 
י  ּכִ ְלַהְפִליא,  ָהָיה  ָחָלב  ּבְ ר  ָבׂשָ ּבְ ה  ְוִהּנֵ ְצָדָקה.  ל  ׁשֶ ה  ְוָהֲעׂשֵ
ִאם  י  ּכִ ַההּוא,  ְלֵעת  ֵעת  ַהּמֵ תֹוְך  ּבְ ָאַכל  ּלֹא  ׁשֶ ְלַבד  לֹא 
ְקּבּוק  ֵמַהּבַ י  ּכִ ְמאֹד,  ַהְרָחָקה  ָהָיה  ָחָלב  ָאַכל  ׁשֶ יֹום  ּבְ ַאף 
ְוָהָיה  ְלָחָלב,  ּנּו  ִמּמֶ ָתה  ׁשָ לֹא  ר  ְלָבׂשָ ּנּו  ִמּמֶ ָתה  ָ ּשׁ ׁשֶ יי"ש 
ְלָחָלב,  ִנין  ְמֻסּמָ ָהַאף  ֵחי  ּוִמְטּפְ ְלָחָלב,  ְמֻיָחד  ַמְלּבּוׁש  לֹו 
ת ַטאִטין ְוִציַגאִרין, ְועֹוד  ִתּיַ ֵלי ׁשְ ּו'ִפיִדיֶלע' ְמֻיָחד ְוָכל ּכְ

ַהְרָחקֹות ְיֵתרֹות. 
ַפת ֱאֶמת'  ירֹו ִלְפֵני הרה"ק ַה'ּשְׂ ִהְזּכִ ר ַרב ֶאָחד, ׁשֶ ְוִסּפֵ
ּיֹאַכל  ׁשֶ ְוָקא  ּדַ לֹו  ים  ְמַצּוִ ָהרֹוְפִאים  ׁשֶ לֹו  ר  ְוִסּפֵ זיע"א, 
ְלַחּוֹות  יב לֹו:  ְוֵהׁשִ ֶזה.  ּבָ ַמַאְכֵלי ָחָלב ְוהּוא ַמְחִמיר ְמאֹד 
ית  ּבֵ ב  ׁשֵ ּיֵ ׁשֶ ְלַמֲעִני  ׁשּו  ַבּקְ ּתְ אּוָלם  כִֹחי,  ּבְ ֵאין  ָעָליו  ִעי  ּדֵ
חיים  רבי  הרה"ק  )בנו  לֹו  ירּו  ַיּתִ ה  ְוֵהּמָ ָרה  ֲעׂשָ ל  ׁשֶ ין  ּדִ

מנאדרזין זיע"א, הקדמה לספר 'ישרש יעקב'(.

א ִנְזָהר ֵיׁש לֹו ֲחלֹומֹות ְוִהְרהּוִרים ָרִעים לֹּ ִמי ׁשֶ
ְוואָראן זיע"א ָהָיה ַמְחִמיר  ה ְצִבי ִמּסַ י מֹׁשֶ הרה"ק ַרּבִ
ַעְצמֹו עּוְבָדא  ם ּבְ ָחָלב, ְוִקּיֵ ר ּבְ ׂשָ ִעְנַין ּבָ ְמאֹד ּבְ יּה ּבִ ְלַנְפׁשֵ
ָנא  ָהִאיּדָ ָאֵכיל  ֲהֵוי  י  ּכִ )חולין קה.(  עּוְקָבא  ַמר  ּדְ ֲאבּוּהַ  ּדַ
ַחג  ּבְ זּוַלת  א,  ּתָ ַהׁשְ י  ּכִ ְלָמָחר  ַעד  ִביָנה  ּגְ ָאִכיל  ֲהֵוי  ָלא 
ָחָלב  ַמַאְכֵלי  ּבֹו  ֶלֱאכֹל  הּוא  ָרֵאל  ִיׂשְ ְנַהג  ּמִ ׁשֶ בּועֹות  ָ ַהּשׁ
ְרָמ"א )שו"ע  ְדִאיָתא ּבָ ְסעּוַדת ַהּיֹום, ּכִ ר ּבִ ׂשָ ְוׁשּוב ֶלֱאכֹל ּבָ

ת  ִפּלַ ּתְ קֶֹדם  ה  ּתֵ ּתֹות  ִלׁשְ ַהג  ּנָ ׁשֶ ס"ג(  סי' תצד  או"ח 
ֵאיָנּה  ית ֲחָלִבית ׁשֶ ּפִ ר ִעם ּכַ ּכָ ֲחִרית ּוְלָעֵרב ֶאת ַהּסֻ ׁשַ

י  ּמִ ת יֹוָמא, ּוָבֶזה ָיָצא ְיֵדי ִמְנַהג ֲאִכיַלת ַמַאְכֵלי ָחָלב. ְוָאַמר ׁשֶ ּבַ
יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ֲחלֹומֹות ְוִהְרהּוִרים  ָחָלב ּבְ ר ּבְ ׂשָ ִאּסּור ּבָ ּלֹא ִנְזָהר ּבְ ׁשֶ

ָרִעים )'לקוטי שושנים' פרשת משפטים(.

ה ן ֵעֶדן ָלעֹוָלם ַהּזֶ נּו ָיַרד ִמּגַ ה ַרּבֵ ּמֹׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ם  ׁשֵ ּבְ זיע"א  ֶוועְרְסק  ׁשֶ ִמּפְ ַיֲעקֹב  י  ַרּבִ הרה"ק  ר  ִסּפֵ
ר  ּפֵ ּסִ ֶוועְרְסק זיע"א ׁשֶ ׁשֶ י ִאיִציְקל ִמּפְ חֹוְתנֹו הרה"ק ַרּבִ
ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ זיע"א  אְנז  ִמּצַ ים  ַחּיִ י  ַרּבִ הרה"ק  ם  ׁשֵ ּבְ
ִאם  ִלְראֹות  נּו  ַרּבֵ ה  מֹׁשֶ ָרָצה  ֵעֶדן,  ַגן  ּבְ ָהָיה  נּו  ַרּבֵ ה  ּמֹׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ְלֵאיֶזה  ְוָהַלְך  ָהעֹוָלם  ְלֶזה  ֶרד  ַוּיֵ ּתֹוָרתֹו,  ׁשֹוְמִרין  ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ
ין ִאם ֲחִתיַכת  ִנית ׁשֹוֶאֶלת ֵמָהַרב ַמהּו ַהּדִ ַרב ְוָרָאה ֵהיַאְך ָהַרּבָ
ַלל  ּכְ נּו ְמאֹד ׁשֶ ה ַרּבֵ ַמח מֹׁשֶ ל ָחָלב ְוכּו'. ְוׂשָ ֵכִלים ׁשֶ ר ָנַגע ּבְ ׂשָ ּבָ
לֹא  ַהּתֹוָרה  ּבְ ָאַמר  הּוא  ָהא  ּדְ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ּתֹוָרתֹו  ׁשֹוְמִרין  ָרֵאל  ִיׂשְ
ִקין ֲאִפּלּו ַעל ְנִגיָעה )'עצי  ֲחֵלב ִאּמֹו ְוֵהם ְמַדְקּדְ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ ְתַבּשׁ

ארזים' עמוד תז(.

ת ָהַרֲחִמים ִמּדַ ּבְ
ַע  ְיהֹוׁשֻ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ הרה"ק  ִלְפֵני  ֵהִביאּו  ַאַחת  ַעם  ּפַ
'ַקאֶווע'  ְמַעט  ֲחצֹות  ְלַאַחר  זיע"א  אָסאד  ִמּנָ ְפַרייְנד 
ָעְברּו  ֲעַדִין לֹא  ׁשֶ ָאְמרֹו  ּבְ ל  ְלַקּבֵ ַוְיָמֵאן  ּתֹות,  ִלׁשְ ]-ָקֶפה[ 
לֹו  ָאְמרּו  ר  ְוַכֲאׁשֶ ָפֶניָה.  ּלְ ׁשֶ עּוָדה  ַהּסְ ַמן  ִמּזְ עֹות  ׁשָ ׁש  ׁשֵ
ר,  ׂשָ ְכֵלי ּבָ אְרֶווע ּבִ ר, ַהְינּו ּפַ ׂשָ ִלי ּבָ ָפֶניָה ָהְיָתה ּבְ ּלְ עּוָדה ׁשֶ ַהּסְ ׁשֶ
יב: ֲהלֹא  עֹות, ֵהׁשִ ין ו' ׁשָ ין ְלַהְמּתִ י ַהּדִ ב ַעל ּפִ ן ֵאינֹו ְמֻחּיָ ְוִאם ּכֵ
ת ָהַרֲחִמים  ִמּדַ ין ַרק ּבְ ם ַעל ַהּדִ ָהעֹוָלם ֵאינֹו ִמְתַקּיֵ ם ׁשֶ ְיַדְעּתֶ

)'הדרת קודש' עמוד 06(.

רֹב ּטּול ּבְ ּבִ
ִלי  ַנְפּתָ י  ַרּבִ הרה"ק  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֶאָחד  יקֹוֶרס  ֶאּפִ
ה  ים ְרִטּיָ ר ִלי ָלׂשִ יץ זיע"א: ַהִאם ֻמּתָ ׁשִ ֵמָראּפְ

נֹות  ִמְגָדּ

בס"ד, גליון קנ"א

ת  ָבּ ְלַחן ַשׁ ְלֻשׁ
ת ְרֵאה ָרׁשַ ּפָ



ָחָלב.  ּבְ ר  ׂשָ ּבָ ּום  ִמּשׁ ּבֹו  ֵאין  ַהִאם  ִתי  ַמּכָ ַעל  ֶחְמָאה  ּבְ ְמרּוָחה 
ל  ּטֵ ְוִתְתּבַ ּוְגדֹוָלה  ְנפּוָחה  ה  ּכָ ַהּמַ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ַעד  ן  ַהְמּתֵ יבֹו:  ֱהׁשִ

ים )'אמירה יפה' אות ריז(. ִ ּשׁ ׁשִ ַהֶחְמָאה ּבְ

ִביָנה עֹות ַאַחר ֲאִכיַלת ּגְ ׁש ׁשָ ׁשֵ
דֹוׁש  ָאִביו ַהּקָ אְטֶמאר זיע"א ׁשֶ י יֹוֵאל ִמּסַ ר הרה"ק ַרּבִ ִסּפֵ
ֶלֱאכֹל  ּלֹא  ׁשֶ ְלַהְחִמיר  נֹוֵהג  ָהָיה  זיע"א  טֹוב  יֹום  ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל  ּבַ
ָנַהג  ְוֵכן  ה.  ַרּכָ ֲאִפּלּו  ִביָנה,  ּגְ ֲאִכיַלת  ַאַחר  עֹות  ׁשָ ו'  ַעד  ר  ׂשָ ּבָ
ְנָהג  ַהּמִ ׁשֶ בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ְוַאף  יֹוֵאל'.  ְבֵרי  ַה'ּדִ נּו  ַרּבֵ ַאֲחָריו 
ְקֵצה  ּבִ ה ׁשֶ ֶלֱאכֹל ַמַאְכֵלי ָחָלב ָהָיה טֹוֵעם ְמַעט ַרק ֵמָהִעּסָ
ָהָיה  ֶזה  ַאַחר  ׁשֶ ְלִפי  תֹוכֹו,  ּבְ ׁשֶ ִביָנה  ֵמַהּגְ ְולֹא  ל'  ֶרעּפְ ַה'ּקְ
ְסעּוַדת ַהּיֹום )'מושיען של ישראל'  ר ּבִ ׂשָ ְצִריִכין ֶלֱאכֹל ּבָ

ח"ג עמ' 421(.

ְחּתֹוִנים ּלֹא ְלָעֵרב ָהֶעְליֹוִנים ְוַהּתַ ׁשֶ
כא(  יד  )דברים  ֶנֱאַמר  ְרֵאה,  ת  ָרׁשַ ּפָ בּוַע,  ָ ַהּשׁ ת  ָפָרׁשַ ּבְ
ֶדֶרְך ַהֲחִסידּות  ֲחֵלב ִאּמֹו'. ְוׁשֶֹרׁש ָהִעְנָין ּבְ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ 'לֹא ְתַבּשׁ
זיע"א  יֶז'עְנְסק  ִמּלִ ֱאִליֶמֶלְך  י  ַרּבִ י  ָהַרּבִ ָלנּו הרה"ק  ֵאר  ּבֵ
לֹוַמר,  ְוֵיׁש  משפטים(:  )פרשת  ֱאִליֶמֶלְך'  'נַֹעם  ִסְפרֹו  ּבְ
ִמּיּות  ׁשְ ַהּגַ אֹוֵכל  יק  ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ִמּיּות,  ְלַגׁשְ רֹוֵמז  ר  ׂשָ ּבָ י  ּכִ
ֶרְך  ּדֶ עֹות ֵמעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. ַעל  ּפָ ִיחּוִדים הּוא ׁשֹוֵאב ַהׁשְ ּבְ
מֹו  ה ָחָלב, ּכְ ר ְוַנֲעׂשֶ ם ֶנְעּכָ ה, ּדָ ָ ִאּשׁ ָאְמרּו ֲחַז"ל )בכורות ו:( ּבְ ׁשֶ
ָעה  ּפָ ַהׁשְ ַהְינּו  ּדְ ָחָלב,  ה  ַנֲעׂשֶ ֲאִכיָלתֹו  ֲאִכיָלתֹו,  ּבַ יק  ּדִ ַהּצַ ֵכן 
חּוד  ַהּיִ ַלֲעׂשֹות  ּכַֹח  נּו  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ָחָלב.  ם  ׁשֵ ַעל  ִנְקָרא 
ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ָחָלב ּכְ ר ּבְ ׂשָ ּלֹא ֶלֱאכֹל ּבָ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ה ַהּשׁ ה ָלֵכן ִצּוָ ְלַמּטָ

ה. ַמּטָ ּלְ ֶ ְך ְלַמְעָלה ִעם ַמה ּשׁ ּיָ ַ ּשׁ ֶ ְלָעֵרב ַמה ּשׁ
ָחָלב,  ר ּבְ ׂשָ ה ֶנֱאַסר ָלנּו ּבָ ֵרׁש ַה'ּנַֹעם ֱאִליֶמֶלְך': ָלּמָ ּוָבֶזה ּפֵ
לֹום ָנַתן  ָ ָהיּו ֵאֶצל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ׁשֶ ְלָאִכים ּכְ ְוַהּמַ

ירּו  בּועֹות ִהּתִ ָ ַחג ַהּשׁ ָחָלב. ְוַגם ֲאַנְחנּו ּבְ ר ּבְ ׂשָ ְוָקא ּבָ ָלֶהם ּדַ
ָאר  ׁשְ מֹו ּבִ עּור ּכְ ִ ִביָנה ַהּשׁ ין ַאַחר ַהּגְ ּלֹא ְלַהְמּתִ ָלנּו ֲחַז"ל ׁשֶ

ָנה. ָ ְימֹות ַהּשׁ
חּוד  ַהּיִ ַלֲעׂשֹות  ָיָדם  ּבְ ּכַֹח  ׁשֶ ְלָאִכים  ַהּמַ ֵכן  ְולֹא  ּוֵבֵאר: 
ְצִריִכין  ָהיּו  לֹא  ְוָלֵכן  ְלַמְעָלה,  מֹו  ּכְ ה  ְלַמּטָ מּור  ּגָ י  ֲאִמּתִ
ַעם  ָחָלב. ְוֶזה ַהּטַ ר ּבְ ׂשָ ְוָקא ִמְלַמְעָלה ָלֵכן ָאְכלּו ּבָ אֹב ּדַ ִלׁשְ
לֹא  ּבְ ִביָנה  ּגְ ַאַחר  ֶלֱאכֹל  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ַחג  ּבְ ָלנּו  ירּו  ִהּתִ ׁשֶ
ה  דֹוׁשָ ן ּתֹוָרה ַהּקְ ַעת ַמּתַ ָאז הּוא ׁשְ עּור ֵמֲחַמת ׁשֶ ַנת ׁשִ ַהְמּתָ
ן  ַעת ַמּתַ ׁשְ ְלָאִכים ּבִ ְגַמת ַהּמַ ָאנּו ּדֻ ְוָאנּו ַמְרִאים ַעְצֵמנּו ׁשֶ
יק  עֹות ָצִריְך ַצּדִ ּפָ ּתֹוָרה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה. ַרק ָלֶזה ִלְפעֹל ַהׁשְ
עֹות  ּפָ ִיחּוִדים ִיְפעֹל ַהׁשְ ַעל ְיֵדי ֲאִכיָלתֹו ּבְ ֵלם ׁשֶ מּור ְוׁשָ ּגָ
ִצְדקֹוָתיו ַוֲעַדִין  ֵלם ּבְ ָאָדם ֵאין ׁשָ ל ְזַמן ׁשֶ ִיחּוִדים. ֲאָבל ּכָ ּבְ
ִיְרָאתֹו,  ָחֵלׁש ּבְ ֱחַזק ְוִלְפָעִמים ּתֵ ְגִדי ִלְפָעִמים ּתֶ הּוא ַרְך ּכִ
ים ַלֲעׂשֹות ִיחּוִדים.  ַמֲעלֹות ְקדֹוׁשִ ָלֶזה ֵאין ְראּוָיה ֵליֵלְך ּבְ
ל  רּוׁש, ּכָ ֲחֵלב ִאּמֹו', ּפֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ תּוב 'לֹא ְתַבּשׁ ָאַמר ַהּכָ ְוֶזה ׁשֶ
ל,  ֵ ְגִדי ָאסּור ְלָך ְלַבּשׁ ִצְדקֹוֶתיָך ּכִ ׁש ּבְ ה ַרְך ְוַחּלָ ַאּתָ ְזַמן ׁשֶ
ְיֵדי  ַעל  ָהֶעְליֹוִנים  ֵמעֹוָלמֹות  עֹות  ּפָ ַהׁשְ יְך  ְלַהְמׁשִ ַהְינּו  ּדְ
ֶרֶמז  'ִאּמֹו',  "ל.  ּנַ ּכַ ָעה  ּפָ ְלַהׁשְ ֶרֶמז  ֲחֵלב',  'ּבַ ְוֶזהּו  ִיחּוִדים. 

ְחּתֹון.  ְקָרא 'ֵאם' ָלעֹוָלם ַהּתַ ָלעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ַהּנִ
ָאְסָרה  ּול  ּשׁ ּבִ ֶרְך  ּדֶ ד.(  )סנהדרין  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ ְוֶזהּו 
ַעד  ּול  ּשׁ ּבִ ָצִריְך  ַלֲאִכיָלה  ִנְגַמר  ּלֹא  ׁשֶ ֲאָכל  ַהּמַ ּדְ ּתֹוָרה, 
ֵכן ָהָאָדם  ּוְכמֹו  ַלֲאִכיָלה,  ְהֶיה ָראּוי  ּיִ ׁשֶ ָצְרּכֹו  ל  ּכָ ל  ַ ֻבּשׁ ּיְ ׁשֶ
ְזַמן  ל  ּכָ ּול  ּשׁ ּבִ ם  ׁשֵ ַעל  ִנְקָרא  ִצְדקֹו  ּבְ ִנְגַמר  לֹא  ֲעַדִין  ׁשֶ
ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו  ּוְגָמר.  ּול  ְלִבּשׁ ָצִריְך  ֲעַדִין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַההּוא, 
ּול ָאְסָרה  ּשׁ ּבִ ַמְדֵרַגת  ּבְ הּוא  ְזַמן ׁשֶ ל  ּכָ ֶרְך', ָרָצה לֹוַמר  'ּדֶ

ִיחּוִדים. "ל ַלֲעסֹק ּבְ ּנַ ּתֹוָרה ּכַ
)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

ֶרת  ה ֻמְזּכֶ ֲעׂשֶ ֵאיזֹו ִמְצַות לֹא ּתַ

ֵסֶפר  ה זֹו ּוַפֲעַמִים נֹוָספֹות ּבְ ָפָרׁשָ ּבְ

ִדּיּוק? ים ּבְ אֹוָתן ָחֵמׁש ִמּלִ מֹות, ּבְ ׁשֵ
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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 שלח: 
ה' מ. אלתר מבני ברק.

פתרון החידה - פרשת שלח:

ש. למי קורא ה' בפרשה זו "עבדי"?
ת. ה' יתברך, קורא לכלב בן יפונה "עבדי" - 

י ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו  ְוַעְבּדִ
)במדבר יד כד(.


