
  
  פרשת פקודי 

  
  

  :חידות לפרשת פקודי

  יש מצוות עשה מדברי סופרים לקרות
המגילה. איזה מ"ע מדברי סופרים קדמה 

 לזה?
  מה הזמן הראשון, שבדיעבד גדול, יכולין

 לקרות המגילה בשנה זו?

  :תשובות לחידה שעברה

  מפסוק לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום
 השבת נלמד:

  אבל אתה מבעיר בבית המוקד [בבית
  המקדש לא חיישינן לשמא יחתה]

  אסור להרוג בת כהן שזינתה, בשריפה, ביום
  השבת

  הבערה ללאוו יצאת [אין חייבים עליו מיתת
  בי"ד כשאר מלאכות]

  39לחלק יצאת [לומר לך שאים עשה כל 
  מלאכות בהעלם אחת, חייב עכא"ו]

 ים מה שקרינו בשבת שעברה, פרשת שקל
היא דלא כחד! לרב היה לנו לקרות פרשת צו 
את בני ישראל את קרבני לחמי. ולשמואל, 
כיון שר"ח אדר חל בערב שבת [כשנה 

בשבת  הזאת!] היה לנו לקרות פרשת שקלים
המחלוקות  י[אך כמובן שאין שנ   ! הזאת

תלויין זו בזו, ע"כ עבדינן בחדא כמר ובחדא 
 כמר]

 ונחושת התנופה...

ת" נמנה שלישי לחפצי התרומה אשר תקחו "נחוש
מאתם. נחושת נמצא בהרבה מקומות בעולם וגם 

ומהרריה תחצוב  -ארץ ישראל נתברך בנחושת 
נחושת. כדיי להפיק נחושת, יש כמין אבנים קטנים 
הנמצאים בקרקע, טוחנים אותם, ומכניסן בכור 
[כלי גדול של חרס, ותחתיו בוער אש חזק] ואחר 

ר גבוה, הנחושת יורד למטה שמגיע לטמפרטו
בצורת נוזל, ושאר הפסולת נתגבש, ונוטלין 
הפסולת, ונשאר הנחושת, וכשנצטנן, שוב מתקשה. 
 אך ידוע, שנחושת טהור, אינו קשה כל כך

]copper wire שוב מהתכין אותו  ןיוכיח!] על כ
ומערבין בו שאר מיני ברזל כדי להקשותו וזה נקרא 

bronze מילה מיוחדת לזה, רק  [בלשון הקודש אין
מבינים מהתוכן אים מדובר מנחושת טהור, או 
מנחושת מעורב. [כן הוא ברוב פעמים. אדני נחושת 
ִוד  אּול ֶאת ּדָ ׁש ׁשָ ְלּבֵ ויתדות נחושת וכן בדוד נאמר ַוּיַ

ת ַעל ֹראׁשֹו, כל אלו הם  יו ְוָנַתן קֹוַבע ְנֹחׁשֶ  bronzeַמּדָ
 ואז הם חזקים ביותר

חושת בנגוד לחרס, שאינו מניח מים לצאת מסגולת נ
ולזה נאמר בתוכחה: שמיך אשר על  מתוכה כלל. 

ראשך נחושת. גם בדברי חז"ל בריש נדה כשבודקין 
הזב. אמר אביי: ושל נחשת. כדתניא, רבי יהודה 
אומר: רואין אותן גבעולין של אזוב כאילו הן של 

 נחשת. [שאינו בולע כלום] 

כמשווים אותו עים כסף  משקל נחושת קלה ביותר
[זהב  cubic footפאונדס לכל  560וכל שכן עים זהב. 

היא כמעט כפול!] מפורסם ים של שלמה, היא כלי 
-של-בקר 12גדול מאד של נחושת שעמדה על 

נחושת. והיא עמדה בעזרה והיתה מקווה טהרה 
לכהנים בבית ד'. לפעמים נזכרה "נחושת" כמליצה 

יען השפך נחושתך לדבר תפל ומתועב. כגון 
[ואפשר, שגם נחש, שלאנג, נגזרה מזו]  ביחזקאל.

שממיני זהב  cheapמכיון שנחושת נחשבת כפחות 
וכסף ונחושת. מי שמצרף נחושת מעיקרו יש לו ריח 
רע וכופין אותו להוציא. ופטור מלעלות לרגל 

  [כתובות וחגיגה]

איסר ופונדיון הם של נחושת. אך מעה היא של כסף. 
 8היא שני פונדיון, פונדיון שני איסר, איסר [מעה 

  פרוטות]

  שרוצה להשיג הגליון א לשלוח בקשהמי 
  weeklygilyon@gmail.comל

: א לשלוח תשובות החידה ל
weeklygilyon@gmail.com  

  762(347)-8145 אי מי טקסט ל
  ואשמח מאד בכל מיי הערות והארות והשגות

  יהושע גליק

ליל ש"ק   jupiterראיית צדק  
 113אזמט  . 33אלט= 8:30 

מפה הזאת נועדת כדיי לידע הרוחות.  
[אזמט  northלמעלה היא  directionהכוון 
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