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 2עמוד ב*לוח זמנים 

 שיר ערש 
 מילים: נתן אלתרמן

 לחן: סשה ארגוב 

ַתע  ֵהיָכל ָוִעיר ָנַדּמּו פֶּ

 ְוִנְשַתְתקּו שּוֵקי ָפַרס

 ְוַרק ֵאי ָשָמה ְקָלִריְנָטה

 ְוקֹול ִכּנֹור ְוקֹוְנְטָרַבס

ל ִתְתַלֵבָטהְמַלֲחִש   ים אֶּ

ט ַהס קֶּ ט שֶּ קֶּ  ְושֶּ

 ָאְמָנם ָרַדְפנּו ֲהָבִלים

 ֲאָבל ִהֵּנה ָהרֹאש ִהְרַכּנּו

ר הּוא נֹוֵשא אֹו ְדִלי תֶּ  ִאם כֶּ

ְבֵדל ַבּסֹוף ִייַשן הּוא  ֵאין שּום הֶּ

 ְוַהי ִלי לּו ְוַהי לּו ִלי

 ...ְוַהי ִלי ָלנּו ְלֻכָלנּו

 

 

ְך ָבא ַהֵקץ.. רֶּ  נּוִמי דֶּ

ְך ָבא ַהֵלץ לֶּ  נּוָמה מֶּ

 נּומּו רּוַח ּוִמְפָרש

 ֵהָרְדמּו תֹוְלדֹות ָפַרס

ת ַהָפָנס ְיַכבּו אֶּ  שֶּ

 .ֵכן ֵכן ָהס

                המחזמר  הוא שיר מתוך "שיר ערש"

סשה ארגוב  "אסתר המלכה" שהולחן ע"י

בבימויו של  (1966)והועלה בתיאטרון הקאמרי 

   לוטקין. גרשון פ - 'במאי הבית'

זה, הוא האחרון שכתב נתן אלתרמן מחזה 

                                מבוסס על מגילת אסתר ומסורתוהוא 

 ה"פורים שפיל".

 מר נכשל, אולם נותר ממנו שיר אחדהמחז 

 :תרבותי במילים-ב בזיכרון הציבורישנצר

-אותו שר 'מּונדריש' "היכל ועיר נדמו פתע.."

  .הליצן הנודד לאחשוורוש בלילה בו נדדה שנתו

"מתתיהו  סשה ארגוב החייה את השיר במופע

 .יחד עם מתי כספי  שהעלה (1984)ואלכסנדר" 

( 2005"שלמה המלך ושלמי הסנדלר" )במחזמר 

הוסיף המעבד המוזיקלי יוני רכטר את השיר 

לסצנה בה אנשי השוק מרדימים את שלמה 

"אם כתר הוא נושא  :מחופש לשלמי ושרים לוה

 . .."בסוף יישן הוא -או דלי, אין כל הבדל 

 

 1914-1995סשה ארגוב 
 מגדולי המלחינים בזמר העברי

 (1988ראל )וחתן פרס יש

 הּוא ַבַלְיָלה הַ "

ְך לֶּ  .." ָנְדָדה ְשַנת ַהּמֶּ

 ()אסתר ו' א'
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 פרשת צו                                                  

 
ים ים ּוְלֶזַבח ַהְשָלמִּ ּלּואִּ ְנָחה ְוַלַחָטאת ְוָלָאָשם ְוַלמִּ  ויקרא ז, לז .זֹאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלמִּ

 
ְשָרֵאל'אין הכתוב מדבר אלא בישראל, שנאמר  ְפֵני ְבֵני יִּ  'ְוזֹאת ַהּתֹוָרה ֲאֶשר ָשם מֶשה לִּ

 ה. ולגזרה שו - 'תורה' 'תורה' )דברים ד, מד(, 

 . 'שלמים' ו 'אשמות', 'חטאות', יש מהן 'מנחות', יש מהם 'עולות'יש מהם מישראל 

 ?כיצד

 אלו המעולין שבהם, שכולם ליבם לשמים.  -עולות 

ְנָחה ַלה''אלו חסידים שבהם, שנאמר בהם  -מנחות יב ָקְרַבן מִּ י ַתְקרִּ   )ויקרא ב, א(, 'ְוֶנֶפש כִּ

 שמקריבים נפשם. 

  .אלו אשמים שבהן -אשם .ים שבהםאלו חוטא -חטאת

מֹון ַרָקֵתך' :שמלאים מצוות כרימון שנאמר -' מילואים' מה נאמר בהם?    'ְכֶפַלח ָהרִּ

 .מצוות כרימון שריקנים שבישראל מלאים )שיר השירים ד, ג(,

 
ֶזַבח ְשָלָמיו' :הם, שמשלימים ליבם לאביהם שבשמים שנאמר למיםש  הרי כולם    'ַלה' מִּ

  )ויקרא ז, כט(. 

------------- 

 

 .עם ישראלאת סמלים מרבנות כוקה

 
 "צוהר תעשה לתיבה"( –)מתוך ספר מדרשיו של רונן אחיטוב 

 

 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת צו

  זמן תפילין /טלית 17:30 הדלקת נרות

 06:00 שחרית א' 17:40 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( טואליתשיעור הלכה אק

  סוף זמן ק"ש 06:45 שחרית א'

    08:30  שחרית ב'

 17:40 מנחה וערבית 17:20 13:30, 12:30מנחה    

  שקיעה    

 20:10 ערבית 18:26 צאת השבת

 
 
 

 * תחילת שעון קיץ ביום ו' לפנות בקר
  

 הילרי יום טוב: :(8080-, קווי מקוצר0523934505 -)ניידאחות תורנית 
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 המלך אחשוורוש? אתהומי  ?המלכות הפרסית אתמי 

ְשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ַהמֵֹּלְך ֵמהֹּּדּו ְוַעד... ַוְיִהי ִביֵמי ֲאַחְשֵורֹוש" ַבע ְועֶׁ ְך ֲאַחְשֵורֹוש ַעל ִּכֵסא  ..ּכּוש שֶׁ לֶׁ ת ַהמֶׁ בֶׁ ַבָיִמים ָהֵהם ְּכשֶׁ

ר ְבשּוַשן ַהִביָרה ַמְלכּותֹו שנה  2,500מלפני  מגילת אסתר מספקת לנו עובדות ההיסטוריות חשובות  – ב'(-)אסתר א' א' "ֲאשֶׁ

 מדינות 127 כהקדמה לסיפור עצמו: אחשוורוש עומד בראש ממלכה אדירה, שולט על ת,אימפריה הפרסיהמתייחסות ל

       בעיר הבירה. נמצא ומקום מושבו ,שטח עצוםהמתפרׂשות על 

 שהפך לממלכה כה אדירה? המדובר העם הפרסינתחיל בשאלה הפשוטה: מה הם שורשיו של 

                          ברשימת העמים שנפוצו בתבל לאחר המבול.  מופיעים והם אינם מקורם של הפרסים עמום ומעורפל

יש הרבה מן (. 'ב' י )בראשית נחל נכד -יפת  בנו שלכ מופיע לראשונה בתנ"ך ,השם "מדי" הצמוד למלכות פרס

 .   "זראתוסטרה" – הרשמית לשתיהן , בשפה הפרסית ובדתםהבתכונותיהם, בשורשיהמשותף בין עמי פרס ומדי, 

 לכן קודם שהובא ,חכם עברי) . דניאלמסתורית על הקירכתובת הופיעה  ,(מלך בבל) ר"אצמהלך "משתה בלשב

על סיומה של  ובכך בישר לו תרגם לו אותה (כותליועצי המאחד מל ר וגדל להיותנצנבוכד אל המלך 'ילד פלא'כ

תנה י"נפרסה מלכותך ונ :)המקור בארמית( בתרגום לעברית פרס ומדי. –ממלכה חדשה ה לטובת ממלכת בבל

   ."הכתובת על הקיר" :הנפוץ המקור למטבע הלשון . זהכח(-ה )דניאללמדי ופרס" 

                     וקרא למדינה ' מדי' של סיפח את שטחה –מלכותו למסע כיבושים כורש השני )הגדול( שיצא בראשית 

מערב עד  הצד מערב ממלכתו הגיעלו צד מזרח הגיע עד גבול הודו.ל יובכיבוש ."פרס ומדי" לאומית החדשה:-הדו

                       כבש את ארץ ישראל. כורש הגדול היה המלך הראשון של  הממלכה בדרום גבול יוון,-טורקיה

 מאה שנה קודם לכן. השושלת מייסד האחמניש' "האימפריה האחמנית" הקרויה על שמו של '

מתן ו 'שיבת ציון'ל עלפנה'ס(  538בהכרזה ) כורש הגדולמסורת היהודית נרקם ע"י העל פי יהודי, -הקשר הפרסי

ושלטון  חופש פעולה דתי, תה גילתה סבלנוהאימפריה הפרסית בראשית דרכת לבנות את בית המקדש השני. רשו

הרחיב את ל המשיך כנבוזי, - . בנו של כורש הגדולבית המלוכה ו שלתחת פיקוח שותובמדינות הכבי אעצמ

הפכה להיות האימפריה הפרסית נכשל. , אך את כוש ולוב  גם ניסה לכבוש הוא כבש את מצרים.הממלכה ו

מלכו אחריו, המלכים הפרסים ש ככתוב במגילת אסתר. ,'מהודו ועד כוש'השתרעה ו, בימים ההם ביותרהגדולה 

כמו זה של  שכשלו כיבוש נסיונותל שהובילו געון גדלות' )מגלומניה(ישב'נדבקו  אך ת ממדיםירשו אימפריה עצומ

                                                                                                                                                                   במרתון –ניסה לכבוש את יוון, אך נכשל בקרב המפורסם ש הראשון )הגדול( דריווש

אורכה של הממלכה, למטרות מסחר ותקשורת שידרג את הדרכים הראשיות להשקיע בתשתיות ו הראשון וושידר

' 'אחשורוש – בנומולך  ,לאחר מותו ו(."ט-'ו )עזרא 'בית שני' נו שלבניי םהושלבימיו  .ו("ט-'ג אסתר) שליחים ורציםשל 

 בשפה הפרסית .('ו-'ד )עזרא 'ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו...' בשפה העברית ם זהשמופיע במקורותינו בה

של  ההיסטוריון היווני - בכתבי הרודוטוס בעברית. י, קרוב לצליל שמו המקור'חשיארשא הראשון' נקראהוא 

בהסתמך על מקורות  שם זה.ופיע תרגום השבעים ליוונית הבגם  '.הראשון כסרכססל ' תורגם שמו ,אותה תקופה

 .של המלך אחשוורוש האמיתית על זהותו חלוקים יהודיים, יווניים ופרסיים, החוקרים

"בשנת שלוש למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרתמים ושרי  :מסופר במגילת אסתרכ 

נס את יכורוש ואחש - )ע"פ ההיסטוריון היווני הרודוטוס( סטורייובהקבלה לסיפור הה ('ג-')אהמדינות לפניו" 

ליוון.  לפלושבמטרה ה רחבה קואליצי חדשל במטרה הנספחים הצבאיים,ונציגי המדינות  יחד עם המטכ"ל הפרסי

נחל כישלונות  , של חילות ים ויבשה, אךבמספרים מדהימים לתקופה העתיקהבפועל הוא הקים צבא עצום, 

אבל  מלכותו אשר בשושן הבירה ר לכיסאוחזלא נותר לו אלא ל .מחפירים בקרבות: סלמיס, פלטאיה ומיקאלה

                     חיי ההוללות ושתייה. ב ולהתנחם וחפוי ראש
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)אם הוא מצוי  שקל חדש של מטבעהביטו בפיננסית. -יהודית-קטואליה ישראליתבא סיים את המאמרא

                                       .בכתב עברי קדוםהכתובה מתחתיו המילה: יהד )יהודה( ו צחור-שושן ציור שלתראו המטבע  בגב .(סכםיבכ

 .ארץ ישראלחבל יהודה שבב בתקופה הפרסית הטבעה זו הועתקה מהמטבע שהיה קיים

                       

 

                                                                 קיבוץ ראש הנקרה –נחם קימלמן מ

--------------------------------------------------- 

 הרב ארי/ צו לפרשת –מי יודע?  10          

 (, תשובות במהופך למטהשם נמצאת התשובה לתורה יש הפניה לעליה שאלה)בסוף כל 

בקרבן מנחה הקומץ ַקֵרב על המזבח והשאר אוכלים הכהנים. מהו הדין המיוחד של מנחה שמביא כהן?  .1

 )שני(

 מה עושים עם כלי חרס שבישלו בו בשר חטאת? )שני( .2

 י(מה דינו של כלי נחושת שבישלו בו בשר חטאת? )שנ .3

 מה מקבלים הכהנים מקרבן העולה? )שני( .4

 קרבן תודה הוא סוג של קרבן שלמים. מה מביאים בקרבן תודה ולא בשלמים רגילים? )שלישי( .5

 מהם שני החלקים שמקבלים הכהנים מבשר קרבן השלמים? )שלישי( .6

 מהו הבגד האחרון מבגדי הכהן הגדול שמלביש משה את אהרון? )רביעי( .7

 ן הגדול אינו מוזכר בתיאור הלבשת אהרון? )רביעי(איזה בגד מבגדי הכה .8

 מהו סדר לבישת הבגדים אצל בני אהרון? )רביעי( .9

 שביעי(-מי שימש בתפקיד הכהן מקריב הקרבנות בשבעת ימי המילואים? )חמישי .10

 

 

 

תשובות:  1 " . ְוָכל ִמְנַחת כֵֹּהן ָכִליל ִתְהֶיה לֹּא ֵתָאֵכל ". כולה עולה על המזבח.   2 " . ּוְכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶשר ְתֻבַשל ּבֹו ִיָשֵבר   ."

מכאן למדו שאי אפשר להכשיר כלי חרס ממה שנבלע בו.  3 " . ְוִאם ּבְכִלי ְנחֶֹּשת ּבָשָלה ּומַֹּרק ְוֻשַטף ּבָמִים מגעילים  ".

אותו.  4 " . עֹור ָהעָֹּלה ֲאֶשר ִהְקִריב ַלכֵֹּהן לֹו ִיְהֶיה ." 5 . תוספת גדולה של מצות וגם לחמי חמץ.   6 . חזה ושוק.                   

7 . ציץ הזהב.  8 . מכנסיים.  9 . כתנת, אבנט, מגבעת.  10 . משה.  

 למוריה ויאיר אריאל מזל טוב להולדת

 רז - הבן 

 המורחבת ימיני ולכל המשפחהללאה ואברהם 

 איחולים לשמחות ולנחת!

 חי ולכל המשפחה-לפנינה ושייע בר

 מזל טוב לבר המצווה של הנכד 

 יונתן משה 

 נכד לצופית ואבשלום טסלר

 בן לשחף ועינת טסלר 

 איחולים לשמחות ולנחת!
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 צופרשת  –פ"ש עם שיר 

 עד שתחפץ

 כיצד תיראה עבודת הקורבנות לעתיד לבוא?

או שאולי  - הינו מוצפת דם ואברים פנימיים-רצפת בית א - האם אנו יכולים לדמיין לעצמנו מקדש כמנהגו נוהג

)מזעזע!!(  עלו לחטאת ולאשם מחשבים ניידים וסמארטפוניםועל המזבח ישמא תקבל עבודה זו פנים אחרות? 

 וכרטיסי טיסה לחו"ל בעוד העני יסתפק באופניו? רכבקורבן תודה יגיש העשיר לכוהנים את מפתחות הבתור ו

מכיוון שהתורה היא נצחית, העתיד יהיה דומה מאוד לעבר, אך כבר בחז"ל אנו מוצאים הד  ניתן היה לשער כי

"... ורבי יוחנן בשם ר' מנחם דגליל,  לפרשתנו נאמר:עתיד לחול שינוי בעבודת הקורבנות. במדרש רבה לפיה לגישה 

 לעתיד לבא כל הקרבנות בטלין וקרבן תודה אינו בטל..." 

נדבך נוסף וידוע בסוגיה זו הינם דבריו של הרמב"ם במורה נבוכים, הרואה בקורבנות אילוץ שנבע ממצבו של 

 האדם בעולם העתיק והצורך לעדן ולתעל את כוחותיו:

אחת... לכן השאיר יתעלה את מיני העבודות -בטבע האדם שיעזוב את כל אשר הסכין אליו בבת"אין אפשרות 

האלה והעבירן מהיותן לנבראים ולדברים דמיוניים שאין להם מהות אמיתית, להיות לשמו יתעלה, וציוונו 

  )ח"ג לג'( לעׂשותם לו יתעלה."

יחול שינוי בקורבנות אך הזרעים שזרע נובטים אמנם רבים חלקו על הרמב"ם ואף הוא פסק במשנה תורה שלא 

 להם פה ושם בדברי האחרונים, כמו למשל בדבריו הידועים של הרב קוק:

"אבל לעתיד לבא שפע הדעת יתפשט ויחדור אפילו בבעלי החיים, "לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה 

." )עולת לה' כימי עולם וכשנים קדמוניות הארץ דעה את ה"' וההקרבה שתהיה אז של מנחה, מהצומח, תערב

 ראי"ה רצב'(

הגובר לעיתים אפילו על  ,הרואה בכוונה ותוכן הפנימי של ציווי הקורבנות את העיקר - נדמה שהבסיס לגישה זו

בשל הפרשיות  מצוי בהפטרה לפרשתנו. דבריו הקשים של ירמיהו, הנקראים לעיתים רחוקות יחסית - המעשה

, נקבעו כבר ע"י חז"ל במסכת מגילה כהפטרה של פרשת צו, ובאופן מפתיע המיוחדות האופייניות לתקופה זו בשנה

בולט במיוחד על רקע הקשר הלשוני בין לשונות הציווי המופיעים זה ם שבפרשתנו. ניגוד ימציגים ניגוד חריף לציווי

ר  : ובין אלו שבהפטרה בפרשה בַּ י לֹא דִּ לֹא "כִּ י ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ו  ֵרי  ִצִויִתיםתִּ ב  ל דִּ ם עַּ ָריִּ צ  י אֹוָתם ֵמֶאֶרץ מִּ יאִּ יֹום הֹוצִּ ב 

ֶזה  ָדָבר הַּ ם ֶאת הַּ י אִּ ח. כִּ י ָלֶכם ֵלא ִצִויִתיעֹוָלה ָוָזבַּ יתִּ ָהיִּ י ו  קֹולִּ עּו ב  מ  ֶתם -אֹוָתם ֵלאֹמר שִּ כ  ֲהלַּ ָעם וַּ י ל  יּו לִּ ה  ֶתם תִּ אַּ ים ו  הִּ

ָכל  ֶדֶרְך ֲאֶשר ב  ההַּ ב ָלֶכם". )ירמיהו ז ֲאַצוֶּ יטַּ ן יִּ עַּ מַּ ֶכם ל   ט(-ֶאת 

ם וגופ םועוד לא הגענו למצב בו נפש ,אכן, מיליוני בעלי חיים עדיין עולים לקורבן מידי יום במטבחים ובמסעדות

בר תהליך , אך לא ניתן להכחיש שהעולם עמן הצומח "קורבנות"יכולים להסתפק אך ורק ב של רוב בני האדם

. כאנשים מאמינים, אנו מבינים שיד ה' היא המובילה ומקדמת את ההיסטוריה ואיתה תחום זהמשמעותי ב

וכיצד  ,אל. אנו תפילה שנשכיל להבין מה מתבקש ונדרש מאיתנו, בקודש ובחול-משתנות גם הדרכים העולות בית

י "...  כדברי הנביא החותמים את ההפטרה: ;הקב"ה רוצה שנתקרב אליו י ֲאנִּ ָדָקה ָבָאֶרץ,  ה'כִּ ָפט ּוצ  ש  ֹעֶׂשה ֶחֶסד מִּ

ֻאם ה'..." י נ  תִּ צ  ֵאֶלה ָחפַּ י ב   כִּ

 נסיים בשיר הקצרצר 'סליחה' של דפנה פלדמן, המציע חלופה חתרנית לשחיטת הבשר הפיזי:

ֵכָנה י הַּ לּותִּ צ  נַּ ת  ֶכם, הִּ ת  יחַּ לִּ  ָנא ס 

ּיֹות חַּ כּויֹות ל  ז  ּגּוֵני הַּ ר   אִּ

דֹוָשה י ָפָרה ק  תִּ ש  ְך ֶטֶרם ָפגַּ  אַּ

ח ש  י לִּ יתִּ  טֹוֶשלֹא ָרצִּ

 ליאב וסלעית לזרא
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 זאב קינן/ מלים שהתחפשו לכבוד פורים

 פורים כידוע איננו חג, אבל במסורת "ונהפוכו" נדבר היום על כמה מילים שהתחפשו )או השתבשו( בלשוננו.

נדבר על הריקודים, או זוכרים את נשפי פורים הנהדרים על ריקוד הרונדו הפותח אותו, בואו  בוודאיהוותיקים 

ולא  כלי הקשה חלול, מחול הוא כלי נגינה,בניגוד למקובל בלשוננו, ה חולות":"מחול" או "מ –בשמם הנרדף 

 הכתובים במקרא מבארים לנו מהו המחול: "ריקוד": ולרוב יבוא ליד התוף. 

 
 )תהלים קמט ג( ְוִכּנֹור ְיַזְמרּו לֹו: ְבָמחֹול ְבֹתףְיַהְללּו ְשמֹו 

 תהלים קנ: ברשימת כלי הנגינהוב

 ְבֵתַקע שֹוָפר ַהְללּוהּו ְבֵנֶבל ְוִכּנֹור: )ג( ַהְללּוהּו

 ַהְללּוהּו ְבִמִּנים ְוֻעָגב:    ְבֹתף ּוָמחֹול)ד( ַהְללּוהּו 

 
ְמֹחלֹות)שופטים יא, לד( ַוָיבֹא ִיְפָתח ַהִמְצָפה ֶאל ֵביתֹו ְוִהֵּנה ִבתֹו ֹיֵצאת ִלְקָראתֹו  ים ּובִּ  ְבֻתפִּ

 
בֹוָאם ְבשּוב ָדִוד ֵמַהּכֹות ֶאת ַהְפִלְשִתי ַוֵתֶצאָנה ַהָּנִשים ִמָּכל ָעֵרי ִיְשָרֵאל )שמ"א יח, ו( ַוְיִהי בְ 

יםִלְקַראת ָשאּול ַהֶמֶלְך  ְוַהְמֹחלֹותָלִשיר   ְבִשְמָחה ּוְבָשִלִשים. ְבֻתפִּ

 ָרֵאל ָלִשיר )ואולי הכתוב משובש, ושיעורו: ַוֵתֶצאָנה ַהָּנִשים ִמָּכל ָעֵרי ִיְש 

 ִלְקַראת ָשאּול ַהֶמֶלְך 

ים   ובְמֹחלֹות ְבֻתפִּ

 (?ְבִשְמָחה ּוְבָשִלִשים

 

 שאינה עצב וכאב, אלא שמחה וגילה: ,מחלההיא מילה קרובה, של "ונהפוכו"  נוספת דוגמא

 לא מחלה עגומה ועצובה – )= "על ְמֹחֹלת ַלֲענֹות"?( ָמֲחַלת ְלַעּנֹות-ֹקַרח, ַלְמַנֵצַח ַעל-)תהלים פח, א( ִשיר ִמְזמֹור ִלְבֵני

בת  מחלתבת צלפחד היתה ודאי ילדה שמחה ועליזה, וכן  מחלהכפי שגם  ,, כי אם כלי נגינה שמח ומבדחולא עינוי

 .'חלי' = עדי, תכשיט, ששמות שתיהן נגזרו מישמעאל, אשת עשיו

*** 

הכלי במקרא אינו אלא  לםשיר או סיר, מחבת וכדומה. אורגילים אנחנו לחשוב על "כלי" במובן של מכ - כלי

 ְוַשְמֶתם ַעל ְבֵניֶכם ְוַעל ְבֹנֵתיֶכםּוְשָמֹלת  ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב )שמות ג, כב( ְוָשֲאָלה ִאָשה ִמְשֶכְנָתּה ּוִמָגַרת ֵביָתּה :תכשיט

 .כמובן ובנותיכם אינם סירים ומחבתות, אלא תכשיטיםְוִנַצְלֶתם ֶאת ִמְצָרִים: כלים ששמים על בניכם 

 
י ָזָהבַוָיֹבאּו ָהֲאָנִשים ַעל ַהָּנִשים ֹּכל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטַבַעת ְוכּוָמז  ְוָכל ִאיש ֲאֶשר ֵהִניף ְתנּוַפת ָזָהב לה'  ָכל ְכלִּ

לב למשחק  הפרטים[; והכלל: כל כלי זהב. ושימו]הם פרט וכלל: חח ונזם וטבעת וכומז זהו  .)שמות לה כב(

 .)ישע' סא(  "ֵכֶליהָ ַתְעֶדה  ַכַכָלהוְ , ֶּכָחָתן ְיַכֵהן ְפֵאר, או בדוגמה נוספת: "כלי"-המילים "כל

  
אהוב שנולד בטעות, וזהו פרי  צירוףעוד  ואנו בשיאה של עונת התפוזים, הנה לנו, זהבהזכרנו את ה כברואם 

 . תפוח זהבאו בשמו המלא: , התפוז

 .ָאְפָניו-ָדָבר ָדֻבר ַעל  // ְבַמְשִּכיֹות ָּכֶסף ַתפּוֵחי ָזָהב: יאה המקור נמצא במשלי כ

, כדוגמת מה שקראנו זהב במשכיות כסף..." יחֵ ּותפִּ אותיות: "ה שוכלו"תפוחי זהב", אלא  אלושאין  ייתכןאבל 

, ייתכן . וכך נעלם לנו גם תפוח הזהב מן התפריט.ְשמֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל'-ֵחי חֹוָתם ַעלעל אבני השהם 'ִפתּובפר' פקודי 

 .Pomme d'Orהשם 'תפוח זהב' הגיע מן הצרפתית: ש

 

 

  שלישיית נוגנות פניקיות, הימנית מכה בחליל כפול, בתמונה

 ואולי אחד משני הכלים האחרים הוא המחול, לצד התוף?

 (פיקסיס מפניקיה, שלל שנמצא בנימרוד בירת אשור, מהמאה השמינית לפסה"נ; המקור במוזאון הבריטי) 
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על רוב אזני המן והעוגיות שאנו אוכלים בפורים רוויים בחמאה ובסוכר: זה המקום לדבר קצת על החמאה ו

 .ַרּכּו ְדָבָריו ִמֶשֶמן, ַמְחָמֹאת ִפיו ּוְקָרב ִלבֹו ָחְלקּו, ככתוב בתהלים נה: ה לזושאנו אוהבים לחלוק ז המחמאות

, ואז הפסוק ֶחְמָאהחלקו ֵמֲחָמאֹות = מֵ סיני, שאולי יש לקרוא בניקוד קצת אחר: -וכבר הצביע על כך פרופ' נ"ה טור

מקבל משמעות ברורה: פיו ולבו של הדובר היו חלקים יותר ֵמֶחְמָאה, רכים יותר משמן. ביטוי דומה באנגלית 

 . הדימוי ברור. to butter upהוא להחניף לו,  אושפירושו 'למרוח' מישהו 

עמים יחלקו לו ך שהטוזוכה לכ –והנה לנו לקח לכל האופים והאופות: מי שמקפיד לשים הרבה חמאה בבצק 

 מחמאות רבות.

***  
מתקשרת לנו  חלק ממצוות החג בפורים הוא אכילת מגדנות ומעדנים, או מעדנות, כלשון המקרא: ומלה זו גם

ָאֵכן  :ַויֹאֶמר ֲאָגג ,ַוֵיֶלְך ֵאָליו ֲאַגג ַמֲעַדֹּנת :מאבותיו של המן הרשע –, ואל אגג זכורשבת כמובן אל ההפטרה של 

 )שמ"א טו לב( .ֶותָסר/ַמר ַהמָ 

 
ואכן פירוש אופן הליכתו של אגג לקראת שמואל היה לחידה בעיני פרשני כל הדורות, שהתקשו לתת הסבר מתאים 

ת, כמו ֲאחֹוָרִנית, ְמֹעָדִני סיני מהסעיף הקודם, שהציע שיש לקרוא -או משכנע להליכה "מעדנות". ושוב היה זה טור

אגג הולך לקראת שמואל ברגליים מועדות וכושלות, ומבין  ים עם הפועל "הלך".תמיד באהפועל ש-ְקדֹוָרִנית, תארי

  את הגורל הצפוי לו, ולכן מצהיר: "אכן מר המוות!".

*** 
, אבזר התחפושות הנפוץ והמשעשע ביותר. לא סוד הוא המסכהואחרונה חביבה היא 

ו נשבועות קראשאין המסכה המקראית קשורה למסכה המסתירה את פנינו. רק לפני כמה 

משורש נ,ס,ך: פסל מסכה הוא פסל שנוסכים לו, או  כיצד עשה אהרן "עגל מסכה", והוא

, מסכה במקרא פסל שניצוק בנסיכת )=יציקת( מתכת )נוזלית( אל תבניתו. ברוב הכתובים

יצוקה  ממתכתדמות הפסל עשוי אבן בחציבה ובגילוף, ואילו המסכה היא סמוכה אל פסל. 

 :בתבנית

ְנֹסְך ַמֵסָכהה ל, א( הֹוי ָבִנים סֹוְרִרים ְנֻאם ה' ַלֲעשֹות ֵעָצה ְולֹא ִמִּני )ישעי   ְולִּ

   )כב( ְוִטֵמאֶתם ֶאת ִצפּוי ְפִסיֵלי ַכְסֶפָך ...  ְולֹא רּוִחי ְלַמַען ְספֹות ַחָטאת ַעל ַחָטאת:

 . ִתְזֵרם ֲאֻפַדת ַמֵסַכת ְזָהֶבָךְוֶאת 

 

, וכך גם maskינו המסכה כמסווה לפנים? זוהי שאילה משפות אירופיות זרות, כדוגמת המילה אל הומניין הגיע

( פרסם 1914מעניין גם לדעת, שבשנת תרע"ד )המסקרה באיפור היא סוג של מסכה למראה הטבעי של העיניים. 

' כח כ(. מאורעות 'ועד הלשון' ברשימת מונחי כלי הבית את המסכה לצד השמיכה כיריעה להתכסות בה )ע"פ ישע

השנתיים האחרונות הכירו לנו את המסכה מקרוב )מאד(, ואף למדונו כי מסכה עוטים, ולא שמים או לובשים. 

 יה"ר שבקרוב תשוב המסכה לקרניבלים ופורים בלבד.

 
", והיא איננה חלק מן הש"ס, אלא חלק מנול האריגה, כפי שלימדה אותנו מסכתמלה קרובה אל המסכה היא "

ַוְתַדֵבר ֵאַלי ְּכָזִבים ַהִגיָדה ִלי  ֵהָּנה ֵהַתְלָת ִבי-ִשְמשֹון ַעד-ַותֹאֶמר ְדִליָלה ֶאל יד(-)שופטים יז, יג ה אשת שמשון:דליל

 ַוִתְתַקע ַבָיֵתד ַותֹאֶמר ֵאָליו ְפִלְשִתים ָעֶליָך  .ַהַמָסֶכת-ֶשַבע ַמְחְלפֹות רֹאִשי ִעם-ַתַאְרִגי ֶאת-ֵאֶליָה ִאם ַבֶמה ֵתָאֵסר ַויֹאֶמר

 .ַהַמָסֶכת-ְוֶאת ַהְיַתד ָהֶאֶרג-ִשְמשֹון ַוִייַקץ ִמְשָנתֹו ַוִיַסע ֶאת

 
שדלילה וי לפנים, עוד זמן רב לפני שמסכה הפכה לכיסמבקש הכתוב לרמוז לנו אולי , ועל דרך הדרש הפורימי

: לא אשתו האוהבת של שמשון, אלא אויבת מרה המכסה ומסתירה את פניה האמיתיים ואת מסכהעטתה על פניה 

ִמְכֶסה לפנים, או  –" מכסההמסכה שלנו "התחפשה" בחילוף אותיות מ"שאולי ולסיום, אפשר כוונותיה הזדוניות? 

 ה. את זה נשאיר לפורים בשנה הבא ְמַכָסה את הפנים?

 אמון-מסכה מזהב של תות ענח'-לא
 שנה. 100גלתה בדיוק לפני נת

 לפסה"נ 14-מצרים, המאה ה
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 ריםחזו  יבנוהל המ ועדכונים שינויים                  

 לציבור החברים והתושבים שלום.

 פלסטיק.הר חזּויאת מדיניותו ביחס למ שינה המשרד לענייני איכות הסביבהמתחילת השנה החדשה למניינם, 

שימוש העל ביטול הוחלט במשרד לאיכות הסביבה   אחזור ואחדד את הדברים: ,ונשנות תולאור השאלות החוזר

  .לשם הנוחות רק אצלנו הם נשארו, מחזוריותב

על כל שאר  .תחול חובת הפקדה נפח של שני ליטרים,לעד  סמ"ק 100מנפח של  השתייהנקבע כי על כל בקבוקי 

                     -מכל הסוגים מאכלים, מרככי כביסה וסבון נוזלי : חומרי ניקוי,אלדוגמ ,מכלי הפלסטיק והבקבוקים

כרגע, בהיעדר פחים כתומים יש . ויש להשליכם לפחים הכתומים המיועדים לשם כך רחזּויחובת מלא חלה 

להשליך את כלי הפלסטיק לפחים הרגילים. מועצת "שדות נגב" עושה מאמצים לזרז את הבאתם ואנו מאחלים  

 :המשתמע מכך  בהצלחה! –לה 

 . ורית שום דבר שאינו חייב בפיקדוןא. אין להשליך למחז 

                              עליהם רשום  שתייה מפלסטיק בוקיבק )ולא לאשפה( חזוריתיהשליך למהמשיך ולל מומלץ. ב 

                              . מעת לעת אני דואג לאיסוף בקבוקים אלו מהמיחזורית. ""חייב בפיקדון

   למטרה זו כפי שנהגנו  בארגזים המיועדיםואריזות העשויים מזכוכית ניתן ואף רצוי להמשיך לשים ג . בקבוקים 

 כה.עד 

                       ופורים שמח! לשיתוף פעולהבתקווה                                                                         

 אלי סימון

 תמונות מהארכיון

 התמונות שלפניכם הן מ'נשפי פורים' בסעד בעבר הרחוק..

 מי יידע לספר מי הדמויות המצולמות ומתי נערך נשף בו הן צולמו?

 alim@saad.org.ilתשובות: 


