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חידת
אוצר החכמה

 3 זוכים
בתכנת

אוצר החכמה 

לכבוד שמחת התורה הכנו לכם חידה מאתגרת! ע"מ למצוא את הפיתרון 
החכמה. אוצר  תכנת  של  המתקדם  בחיפוש  להיעזר  מוזמנים   אתם 
את הפתרון לחידה שלחו אלינו למייל המופיע מטה עד א' בחשוון תשפ"ג

ותוכלו לזכות באוצר החכמה במתנה!
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בס"ד

הפתרון!

ראשונה 1 בחכמה נתקנה 2,
במרומים נשמע קול שמחה 3

 ונשנית 4 לא כמו חנוכה 5.

 האחרונה 6 בראש נעמדה 7.
 ועמדו ישנים להסבירה 8,
 סמוך למועדים כתובה 9.

 אמנם אמצעית 10 אינה פטורה 1 1
 שכך דרכה של תורה 12.

 ויהי רצון שנזכה לביאת המלך במהרה13
 כפי שנתפרש בלחישה
בכי תצא למלחמה14.

1. מסכת עירובין שהיא ראשונה בג' מסכתות 
ענ"י.

2. גמ' עירובין )כא ע"ב(: בשעה שתיקן שלמה 
אם  "בני  ואמרה  בת-קול  יצתה   ... עירובין 

חכם לבך וכו'" )משלי כג ט(.

3. הבת קול הנ"ל אמרה 'ישמח לבי גם אני'.

שהוא  "מבוי  בעירובין  הראשונה  המשנה   .4
גבוה מעל כ' אמה ימעט".

'פסול'. והק' התוס' ריש  5. בנר חנוכה כתוב 
עירובין לפי תי' הגמ' שם מדוע כתוב בחנוכה 

'פסולה' .

6. מסכת יבמות שהיא אחרונה בסדר מסכתות 
ענ"י.

7. היא המסכת הראשונה בסדר נשים.

8. והק' התוס' ישנים ריש יבמות מדוע נשנית 
יבמות בריש סדר נשים.

אמונת  "והיה  סדר  פי  שעל  כיון  שם  ותי'   .9
עתך חוסן וכו'" )ישעיה לג ו( היא סמוכה למועד 
שמסתיים במוע"ק שהוא פורענות, ולכן סמך 

פורענות יבמות להתם.

10. מסכת נדה שהיא האמצעית בסדר ענ"י.

11. נדה לא נפטרת מיבום ואין לה דין פטור 
ערוה ליבום, כמבואר בתוס' ריש יבמות.

12. דאין לה דין נאסרה, כיון שאין בזה חסרון 
של 'דרכיה דרכי נועם' כמבואר בתוס' שם.

הפסוק  דברי  כפי  המשיח,  הוא  'המלך'   .13
צדיק  לך  יבוא  מלכך  "הנה  ט(  )ט  בזכריה 

ונושע הוא עני ורכב על חמור.."

14. כפי שנתפרש הפסוק הנ"ל בזהר שנמסר 
בלחישה ]סוד[ בפרשת 'כי תצא למלחמה'.

תמן  איהו  "עני  שם:  מהימנא  הרעיא  וז"ל 
מתניתין  ושאר  יבמות  נדה  ערובין  בסימן 

בכלל.."

 פתרון החידה:

מסכתות ענ"י

שמות הזוכים:
הרב הוכברגר שליט"א הרב אשר דומב שליט"א  הרב שמואל קובר שליט"א 


