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    חידותחידותחידותחידות
 

 העיר הנמצאת בפתח דמתה לעיר הנידחת

 . ואסור לשקמןבחטא ובעונש

 , האיש שבא ממקום העגל

 ! וניסה–י דרכו של המלך חזק לבו "עפ

 ,ככתוב בתורה, בא השליח והטיל גזירה

 .ובקריאה הקבועה כל יום

 בסתר קבל סעודה דשנה

 ,ויחד אתה רמז אזהרה

 ור אולי יראה הצדיק ויזכ

 .את הצדיק הראשון ואת רמז הציפור

 עוד רמז ניתן בעביר הימים 

 וכמו אבותינו הולכי מדברים

  ברעב מתים –אין לחם ואין מים 

 , אשה מסכנה מול רשעת אצילה

  –שני מפתחות רצה , ברכה וקללה חיים ומיתה

 . להחזירו נתבע–כשנטל את השני 



 חידות גאולה וקיבוף גליות 

 ....ואלה מארץ . ומים... והנה אלה מ...  יבואו הנה אלה מרחוק

 בחצות ליל שבת של פסח .1

 לפני שנות מצווה

 מוט התמוטטה ארץ

 עת דלפה ליבת הביקוע

 פור התפוררה ארץ

 וכפל חומר עם זרם האור בריבוע הבהיק

 התופת ערוך מאתמול

 ,בזעף אף ולהב אש אוכלה

 בוקק הארץ ובולקה' והנה ה

 נשברה קרית תוהו

  כל בית מבואסוגר

 האדמה נטמאה עד רום אנשים .2

 , ועיווה פניה והפיץ יושביה

 בשיני הברזל ובשרשרות וכפות

 , וכבד עליה פשעה

 עד כל צמחיה כרוש ולענה

 ואשכלות מרורות לימים רבים

 ,"עמורה"ו" סדום"כגפן 

 וברית המדיניות התנודדה

 .עד כי נפלה ולא תוסיף קום

 

 

 

 

 

 

 



 :שמענו מכנף הארץ זמירות  .3

 פתחו שעריך תמיד יומם ולילה

  להביא בניך מרחוק... לא יסגרו 

 בשערי קריה נשגבה

 חובט את בני ישראל' וה

 ,כעוללות אם כלה בציר, כנוקף זית

 , אחד,  אחד–כמלקט שיבולים 

 בם חכמים, עד אלף אלפים

 ,משכילים גם ילדים, ופשוטים

 ,יהודים גם למחצה

 ,גם לשליש ולרביע

 ,ם צדיקים בזכות השבותועמך כול

 ובשופר גדול יתקע

 .ובאו האובדים והנדחים

 

 ועוד בם זקנים וטף .4

 !נעלה:  וצעירים לבדם אומרים 

 עד יבואו, כי חלום חלמנו

 !גדולים בעקבותינו סלה

 והביאו בניך בחוצן

 –ובנותיך על כתף תינשאנה 

 

  ביום ההוא יושר השיר הזה5

 : כליל התקדש חג החירות

 ני יושבת ציון צהלי ורו

 כי גדול בקרבך קדוש ישראל

 צריך לזהות את האירועים וגם את הרמזים מהנביא: הערה 



 

 

 

  

 

    


