
905           5055271 

    
 

 "וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השבט העשירי יהיה קדש לד'" 
אין זה מעשר'. ויש להבין,    ו מאה ונטל עשרה, עשרה ונטל אחד,כתוב במשנה )בכורות נח:(: 'היו ל

ד מעשרה, אך במעשר בהמה צריכים דווקא  מדוע חילקה התורה בין מעשר דגן שהתירה לקחת אח
אחד תחת השבט לעשר. אלא, התורה רצתה שנעשה מעשה מצוה   ולהעביר כל  מניין  לעשר בדרך 

ה, בוודאי שנקרא שנעשית המצווה בהכל שכבר  בכל הכמות. אז במעשר דגן שהכל טבל עד ההפרש
ומתוקנים. אבל במעשר בהמה, שאין טבל האוסר אלא שיש אינו טבל  יטול    מצוה לעשר,  הכל  אם 

בהמה למעשר, לא עשה מצוה אלא רק בבהמה זו אבל לא בכולן. לכן ציותה התורה שימנה את כולן 
 ל כולן. )טעמא דקרא(      ויטול העשירי, ועל ידי זה נחשב מעשה מצוה ומקבל שכר ע

     
 'מחוסר עצים' )רש"י( -"ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד" 

ר' יהודה )פסחים לז:( שלחם שנתבשל קודם אפייתו   אפשר לבאר את דברי רש"י האלו ע"פ שיטת 
בתנור  פטור מחיוב הפרשת חלה, וטעמו: "ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד", מכאן שלחם האפוי  

ושאין אפוי בתנור אחד אין קרוי לחם. כלומר, אם הלחם נאפה בתנור אחד  אזי חייב    קרוי לחם   אחד
"בתנור אחד"  עוד לא בושל קודם האפיה במקום אחר. נמצא, שמאחר שיצטרכו לאפות  בחלה, כל 

כיו לו לרש"י  וזה שהוקשה  יתחייבו בהפרשת חלה, למרות הרעב העצום שישרור.  ן  כנאמר בפסוק, 
עצום, הרי יכולים הם לבשל כל לחם בטרם אפייתו, ואז ייפטרו מחיוב הפרשת  הם ברעב    ששרויים 

"מחוסר עצים"   פירש רש"י  לכן  הזו לבצקם.  וירוויחו לפחות את התוספת  יהיה כה    -חלה  המחסור 
הקשה,  הרעב  שמלבד  קללה  כאן  שיש  נמצא  לאפיה.  וגם  לבישול  גם  די  בהם  יהא  שלא  עד  גדול 

     ר אחד, ועוד יתחייבו להפריש מבצקם עבור "חלה".לחמם בתנולאפות את ייאלצו 

     
נים את "ונתתם ביד האויבים הצרים עליכם", לפי שאין מלי :'ועל ידי הדבר  -  "ושלחתי דבר בתוככם"

  המת בירושלים, וכשהם מוציאים את המת לקברו ניתנים ביד אויב' )רש"י( 
וות ד' ועל תקופה שבה בני ישראל ימאסו בחוקות ובמציש לבאר את דברי רש"י שהרי מדובר כאן ב

אם כן מדוע שנחשוב שבזמן ההוא יטרחו בני ישראל לדקדק ולקיים    כן באו עליהם כל הצרות הללו. 
ר: ומויש ל  ?באותו היום בירושלים, וכי הלכה זו שונה מכל שאר המצוות שזלזלו בהןאת קבורת המת  

. בכל אופן ב   כבוד עצמן.עשו כן כדי שלא יסריחו המתים ול  הארץ לא הייתה קולטת מת שלן ולכן  א.
. זוהי דרגה נוספת ברשעותם שקיימו זאת לא משום מצווה גהקפידו על קדושת ירושלים. )הגרח"ק(  

ירו )אחים לבינה( אלא משום כבוד  ולכן נענשים.  וכבוד עצמם  הק   שלים  הנכ )ע"פ תשובות  ים דב וראים 
 ( "טע ' תשן שבתחלוה לש ל'שאל  אשליט"

 

דיני פדיון הקדש                                                                    א.

 דיני תמורה   ב.

 הבטחת זכירת הברית  ו.

ס  תי תמאסו חהקללות אם בחוק ל.

 ושלום

דיני ערכין                                                                   מ.

 דיני מעשר בהמה  צ.

 דיני חרמות  .ר

תי  הברכות המובטחות אם בחוק ש.

 תלכו 

     _ _ _ _"  "_ _ _ _ 

ואשבר מטת עלכם ואולך "

 " אתכם קוממיות
 

הפי  רש"י מה  של  רוש  ביאר 

'קוממיות' 'המילה  בקומה : 

   אר האבן עזרא.בי , וכן 'זקופה

כן,   אם  לבאר  מתיישב ויש  היאך 

ע הנהדבר  בגמרא ם  אמר 

' )קידוש לא.(  יהושע אין  רבי  מר 

בן לוי אסור לאדם שיהלך ארבע 

 ? 'אמות בקומה זקופה 

 662גיליון            ב"פש ת אייר
 

 מוקדש לרפואת  העלון
 יצחק בן פרחה 

 בתשחע"י

 בחוקתיפרשת 



       

 א. "איש כי ___ נדר בערכך נפשות"
 בן ___ ב. אסור להמיר קרבן רע בקר

 ם את העבודה זרה הקרויה בפרשה 'חמניכם' מעמידיג. שם 
 ד. בע"ה, נשכב ולא יהיה ____ )ברכה( 

 ה. אסור לעשות אותו ואם עשו אז הוא קדוש
 ו. רש"י בפרשה מזכיר את הגלות שלו

 ז. "__ תרצה הארץ את שבתותיה"
 ח. כך תשבו בארצכם )ברכה( 

 ט. מקל רועים, שוט 
 ____ תשמרו"  י. "אם ____ תלכו ואת

 ך. פחד בלב 
 ל. השי"ת יתן את השמים כ___ ח"ו 

 ם. הקב"ה יתן בארץ )ברכה( 
 ן. השי"ת ישבור את ___ עוזינו ח"ו 

 ס. אף כשנהיה בגלות השי"ת לא ___ בנו 
 ע. בציר ישיג אותו

 ף. "ונסתם ואין ___" ח"ו 
 ץ. השי"ת יתן אותה כנחושה ח"ו

 ק. "וזרעתם ___" ח"ו
 יכולת ה___ ר. הכהן צריך להעריך הערך לפי  

 ש. ישיג את בציר 
 ת. בקומה זקופה )רש"י( 

 א. מאיזה סוג שדה יכול להקדיש אדם לד' 
 איתנו ב. השי"ת יקים אותה 

 ג. אם נקיים את מצוות ד' הם יינתנו בעיתם 
 ד. סוג מכה ח"ו

 ה. "ו___ בתוככם ו___ לכם לאלוקים" 
 ו. "___ חמישית על ערכך" 

 שקלים  5ז. מגיל חודש עד בן חמש שנים ערכו 
 כה( ח. תושבת מן הארץ )בר

 ט. המקדיש בהמה כזו מוסיף חמישית על ערכה 
 י. יוציאו אותו מפני חדש 

 כ. בגאולת שדה הכהן מחשב את ה__ לפי היובל
 ל. עשר נשים יאפוהו בתנור אחד מגודל הרעב ח"ו

   -מ. אם נקיים את מצוות השי"ת חמישה מאיתנו ירדפו 
 נ. נאכל ישן ___ )ברכה( 
 ס. בהר זה ניתנו המצוות 

 ור את מוטות ___ישב  ע. השי"ת
 פ. עץ השדה ייתן אותו

 צ. יש לעשר את הבקר ואת ה___
 ק. "והיה הוא ותמורתו יהיה ___"

 -ר. אם נקיים את מצוות השי"ת מאה מאיתנו ירדפו 
 ש. סוג מחלה ח"ו

 נתן לנו אותן יחד עם החוקים והמשפטים  הש"ית   ת.

מעשה היה ברבנו הקדוש שהיה עובר בעיר סימוניא. יצאו כל בני העיר לקראתו  
סיסי,   בר  לוי  רבי  את  להם  נתן  תורה.  שילמדם  כדי  חכם  אחד  זקן  ממנו  ובקשו 
את   לך  אגיד  "אבל  בדניאל,  שכתוב  הוא  מה  'רבי  לו:  אמרו  בתורה.  חכם  שהיה 
הרשום בכתב אמת", וכי יש דבר שקר בתורה, שהוא אומר אמת?' ולא מצא להם 

דבר  תשוב בהם,  לעמוד  יכלתי  'לא  לו:  אמר  רבי.  לפני  לו  ובא  יצא משם  מיד  ה. 
הדבר 'ומהו  לו:  אמר  להשיב'.  מה  מצאתי  ולא  ממני  שאלו  'הפסוק:  אחד  ענה:   '?

לו:  אמר  בתורה?!'  שקר  דבר  יש  וכי  אמת",  בכתב  הרשום  את  לך  אגיד  "אבל 
מיתה.   עליו  רושם  הקב"ה  חוטא,  האדם  להם:  להשיב  לך  הייתה  גדולה  'תשובה 
עשה תשובה, הכתב מתבטל. לא עשה תשובה, הרשום בכתב אמת'. ועוד: פסוק  

: "אשר לא ישא פנים". אם ישא,  אחד אומר: "ישא ד' פניו אליך". ופסוק אחר אומר
למה לא ישא. אלא לעובדי ע"ז, לא ישא פנים. אבל לישראל, "ישא ד' פניו אליך".  
והיאך   פנים.  להם  נושא  אני  כך  פנים,  לי  נושאים  שישראל  כשם  הקב"ה,  אמר 
נושאים לו פנים. אדם מישראל עני, יש לו חמישה בנים או שישה, והוא נוטל ככר  

יושבים   והם  אוכלים,  אחד,  שהם  ממה  שבעים  ואין  הככר  אותו  ואוכלים  כולם 
ומברכים, אע"פ שהכתוב אומר, "ואכלת ושבעת וברכת". אף אני נושא להם פנים:  

 "ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום". )ע"פ מ"ר ויקרא( 

 

 החתן נאבק בעוצמה,  

 להשיג לחותנו מנה, 

 כשסיים את הפת החמה, 

 אמר: 'קחו לעצמכם מתנה'. 

 "ונתתי גשמיכם בעיתם"
 (המדור התשובותהתשובות ) איך קוראים לגשם הראשון? ואיך לאחרון? ומה פירוש שמותיהם?

3 

 



 

 "והשיבו לחמכם במשקל".  בפרשת בחוקותי מובאות הברכות והקללות: "ואכלתם לחמכם לשבע",
 פסוקים, ואפשר לזכור זאת ע"י זכירת המילה:  78בפרשת בחוקותי ישנם 

 78= בגימטריא =   "לחם"
 

 

משום שרשב"י בעצמו היה תלמיד של    אינו נכון?מדוע המשפט: 'בל"ג בעומר לא מתו מתלמידי רבי עקיבא',    :עלון קודםובה לשת  -  ולח   נימוושפני ט
אחוזתו, ברית, גשמים, דבר, התהלכתי הייתי, ויסף, זכר, חיה רעה )וחרב(,    -  חידון א' ת'   שלום בארץ"."  -  סדר את הפרשהל    ר"ע ונפטר בל"ג בעומר! 

ד, תמורה, צדקיהו, אז, יפליא, טוב, גג, מחרי  -  ךחידון א' ת' הפו  טמאה, ישן, כסף, לחם, מאה, נושן, סיני, עולנו, פריו, צאן, קודש, רבבה, שחפת, תורות. 
  ברביעי של פסח  -  שעשועי דאורייתא    לבטח, שבט, בחוקותי מצוותי, מורך, ברזל, שלום, גאון, ימאס, זרע, רודף, ארץ, לריק, הנודר, דיש, קוממיות.

ישן וחדש, זכר ונקבה, טוב    . 2. "אך בכור אשר יבכר... אם שה לד' הוא".  1  קוראים בתורה החל מהפסוק: "אם כסף תלוה את עמי" שבפרשת משפטים. 
"או אז",  .  5  . "את השחפת ואת הקדחת מכלות".4.  20עד    5, ערך נקבה מגיל  60. "ואפו עשר נשים", "העשירי יהיה קודש", ערך נקבה מעל גיל  3ורע.  

.  1הגשם הראשון נקרא יורה:  ואלה שמות:    -  ה שמותאלו    . "כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה". 6  "אריח בריח". 
ולהכניס פירותיהן ולעשות כל צורכי = להורות, ללמד.  "שמורה את הבריות להטיח גגותיהן  יר"ה  'יורה' משורש  . שמרווה את  2הן". כלומר, המילה 

'יורה' 'ירה יירה'.  3משורש רו"ה.    הארץ ומשקה עד התהום, כלומר  וכמו שכתוב  וביושר כמו חיצים  יורה הוא גשם דליל.  4. שיורד בנחת  . גשם  5. 
. מלשון השורש הארמי 'לקש' שפירוש איחור  2וממלא את התבואה.  . גשם שמקשה  1שמורה לכולם על שנה טובה. הגשם האחרון נקרא מלקוש:  

וקש3שהגשם מתאחר.   גדולות  בטיפות  מלא  גשם  ו.( .  ובתענית  עקב  בפרשת  והמפרשים  חז"ל  דברי  )ע"פ  ב מי     ות.  בעולה  ל"ג  .  קבלה  -  מרמדורה 
להתלונן=לקבול   -הציג קבלה על התשלום, "למרות שהיא התלוננה"    -קיבל קבלה טובה על עצמו, "והוכיח ששילם חוב"    -"החליט על מנהג טוב"  

'כאדם שמריק את המים ואין סופן לחזור' )רש"י  .  1  -  נות בפרשה טמו  הקבלה היא חלק מתורת הסוד.  -קבלה, "שלא הובאה בסוד פירעונה"    =   התלוננה
"ונתתי גשמיכם  .  6  ("חמישים שקל" )כז,ג( "בחמישים שקל" )כז,טז .  5  . "עלה נידף" )כו,לו(4. "ועץ השדה יתן פריו" )כו,ד(  3  "בן חודש" )כז,ו(.  2כו,לג(  

'חולי שמקדיח את  . 12"יקדיש את ביתו" )כז,יד(  . 11 . "חומר שעורים" )כז,טז( 10"דיש" )כו,ה(  . 9 "אריח" )כו,לא(. 8 "מטה לחם" )כו,כו(. 7  בעתם" )כו,ד(
)יז,יד(    -רופא    .1  -  ת בהפטרהטמונו   במעשר בהמה מפרישים מהצאן בנפרד ומהבקר בנפרד..  13הגוף ומחממו ומבעירו' )רש"י כו,טז(   .  2"רפאני" 

דוש מיוחד שכופים  צורך בחייש  דוע  מ:  ושאלנ  -  קדושים  אלה לשלחן השבתש    . "בארץ יכתבו" )יז,יג(4"ער+ער" )יז,ו(    -  RR.  3צפורן+שמיר" )יז,א(  "ב
ניתן היה לומר שהקימה בעצמה אינה תועיל אם  . 1במערכת:  בלוקהתרי התשובות שמעיק  מה ? כ, והרי כופים על כל המצוותעל מצות והדרת פני זקן

. כתוב בזוהר שהשכר על הקימה בפני תלמידי חכמים הוא יראת שמיים )שכתוב  2אין כוונה לכבד, ולכן אולי לא שייך לכפות על זה. )גליוני הש"ס(  
ויש שביארו באופן דומה ע"פ הגמרא שכל מי שאינו מיד "ויראת מאלקיך"( והיינו חושבים אם כן שזו מצוה שמתן שכרה בצדה שאין כופים עליה.  

. משום שזה דבר שמסור ללב, מפני שיכול  3עומד אינו מאריך ימים, ולכן יש מתן שכרה, אלא שזה נלמד מקהלת ולא מהחומש. )שאילת שלום שם(  
צריך לקום מפני חכם זה מסיבה כלשהי, אם  . אפילו אם מבאר וטוען שאינו  4לומר שלא ראהו, ויש לחדש שלמרות זאת כופים. )עיניים למשפט(  

 וה זו. )יד שאול(מצ. מכיון שיכול החכם למחול על כבודו ושלא יקומו מפניו, היינו אולי חושבים שאין לכפות על 5כופים אותו.  -לציבור נראה שכן 

 אם בחקתי תלכו" "
מלבד בפרשת בחוקתי, מתי עוד פותחים את קריאת  

 התורה במילה 'אם'?
*   * * * 

 מצאו נא בפרשה:  
 פסוק שמתחיל ומסתיים באות א'. . 1

  3. פסוקים בהם מופיעים שני הפכים באותו הפסוק )2
 צמדי מילים בפרשה(.  

 מופיע בהם.   10הקשרים שהמספר    4. 3
 מש מילים רצופות שמסתיימות באות ת'. ח. 4

. שתי מילים רצופות שהגימטריא שלהן הוא בהפרש  5
 תשובות(  2. )1של 

 . פסוק בו ארבע מילים הן מאותו השורש.6

 

והוא אביה, ותלך לדרוש את אשה אחת בכתה על בנה '
 ? למה הכוונה   -' אחיה, לא מאב ולא מאם 

* * *  * 
בפ  מופיעות בברכות  ב'  אותיות הא'  רשה כתב בעה"ט שכל 

ו ס'  משתיים:  חוץ  לך',  'ויתן  בברכת  שזה -וכן  ומבאר  ף'. 
האלו.  בברכות  ואנף  ונגף  וקצף  אף  ולא  שטן  שאין  משום 
ובשיר השירים כתוב: 'ששים המה מלכות ושמנים פלגשים  
רש"י:   ופירש  תמתי'.  יונתי  היא  אחת  מספר  אין  ועלמות 

  אברהם ויוצאי ירכו, ושמונים פילגשים   -'ששים המה מלכות  
ומכולם אחת    -נח ובניו עד אברהם, אחת היא יונתי תמתי    -

והפ',  הס'  בחיסרון  כאן  שנרמז  וזהו  וכו'.  לי  הנבחרת  היא 
של   לשמונים  ולא  אברהם,  של  לשישים  לא  חלק  כאן  שאין 

אחת היא יונתי תמתי, שנבחר מכולם יעקב ויוצאי   -נח, אלא 
 עם ישראל. )זבחי צדק(  -ירכו 



 

 כו'(  -)ישעיהו מ'  א'" נחמו נחמו עמי"           בחוקותי הפטרת

                 הקודם  ןגיליולתשובה 
 "העודף" )כז( 

3 

7 

13 

 שלמת! מוים לחוויה משפחתית דות ומשימות לכל הגילאהמבוקש! חי' הבריח 'חדרמשחק הדיין ניתן לרכוש את ע
 052-766-5775: התקשרוולהזמנות  יםספלפרטים נו
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