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יה זה בליל השבת שעברה ,כאשר פגשתי
כמדי שבוע ידיד מוכר .את ה'גוט שאבעס'
הקבוע החליף הפעם מבט מופתע ונרגש ,כשהוא
אומר לי' :אתה לא תאמין ,אבל אתמול בלילה
קיבלנו ילדה במתנה!'
לפני שלוש שנים היא נולדה ,רותי הקטנה.
חמודה וחיננית ,ילדה טובה ואהובה .כשנולדה
נראתה ילדה רגילה למראה ,וגם שנת חייה
הראשונה עברה באופן שגרתי .כשהתהפכה
לראשונה התקשרו לסבתות לבשר ,כשהחלה
לזחול חגגו לה ,וכשהחלה לעמוד  -כבר הורצו
תמונות מ'רותי שלנו שכבר עומדת' בכל רחבי
המשפחה...
ואז זה הגיע ,כמו פטיש עב קורנס ,מכה חזקה
בעיצומה של חגיגת ההתפתחות .כמה כאבי
בטן פתאומיים שלפעמים גרמו עד כמעט אובדן
הכרה ,הובילו למסקנה כי הילדה רגישה במיוחד
לכל סוג של אגוזים .אגוזי לוז ואגוזי מלך ,אגוזי
פקאן ואגוזי ברזיל  -כולם כרעל עבורה ,מסכנים
את חייה מיידית!
מי מבינינו שאינו מודע למושג 'אלרגיה
למזון' ,לא יבין במה מדובר .בעולם המודרני,
עשרות מוצרי מזון מכילים לא פעם מרכיבים
שאינם קשורים בשמם או בטעמם .ישנם
מוצרי מאפה שכל קשר בינם לבין אגוזים נראה
תלוש מהמציאות  -אך אף הם מכילים אגוזים,
קרמים מבוססי אגוזים ,או חומרי טעם מקבוצת
האגוזים .ממתקים?  -אלה מכילים אגוזים לרוב,
צריך רק להתעמק באותיות הקטנות שברשימת
הרכיבים...
כשהיתה ממש קטנה ,כמה התקפים שחוותה
העידו כאלף עדים על הסיכון הרב .לא פעם
אכלה ממתק שלא נראה כקשור לאגוזים ,ורק
כשהקיאה ופונתה לבית החולים מונשמת -
התברר כי 'המוצר מיוצר בפס ייצור בו מיוצרים
גם אגוזים' .היה די בכך כדי לשלוח אותה לאשפוז
מתמשך ,ולמלחמה נוספת על חייה הצעירים...
לומר שההורים נזהרו מאוד מכל קשר לאגוזים,
זו הגדרה ממעיטה מדי .כל מוצר שנכנס הביתה,
נבדק היטב ,נבחן בזכוכית מגדלת .הרכיבים
עברו סריקה מדוקדקת ,המידע על אלרגנים
נקרא בדריכות ,גם אם המוצר יוצר בסביבה בה
מיוצרים מוצרים ממשפחת האגוזים  -הוא נדחה
על הסף .אגוזים?  -לא בביתנו ,זו סכנת חיים!
הגננות הוזהרו ,החברות ידעו ,הסבתות בדקו,
הדודות עודכנו' .רותי שלנו לא יכולה לגעת
באגוזים ,ובכל מה שמכיל מרכיב מהאגוזים!'
שבו ההורים ואמרו ,והזהירו ,וביקשו' .זה לא ענין
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ולא יותר מקרם אגוזים ,כשאגוז לוז יפה מתנשא
של טעם ,זה ענין של חיים ומוות!'
בשבוע שעבר ,יצאו בני המשפחה לקניות .מעליהם .כל המילוי היה ארוז היטב ,לא ניכר לעין
המסע התארך ,ורותי בת השלוש התלוננה על בכלל .טעות הרת אסון הובילה לכך שהעוגיות
הרעב המקרקר .ההורים ביקשו לרכוש לה משהו הללו הונחו במדף העוגיות נטולות האגוזים,
לאכול ,ונכנסו לקונדיטוריה מיוחדת ,המוכרת כאשר הן מכילות כמות נכבדה של אגוזים...
ההורים בדקו היטב שוב ושוב כי הילדה ניקתה
מוצרים גם לסובלים מאלרגיות' .אני צריכה
משהו שלא מכיל אגוזים'  -אמרה האם ,והמוכרת את פיה היטב ,ונרגעו קמעא כשהתברר כי נגסה
הפנתה אותה לאחד הדוכנים הסמוכים' .העוגיות בינתיים רק במעטפת הבצק ,ולא הספיקה לטעום
האלה לא מכילות אגוזים' אמרה ,והצביעה על מהמילוי הטעים והרעיל כל כך עבורה' ...נס
שעצרנו לתת שקל לגברת בפתח הקונדיטוריה',
אחד המדפים...
ההורים לקחו שקית קטנה ,מילאו כמה עוגיות ,מלמלו ההורים שוב ושוב' ,הן העצירה הזאת
שילמו ופנו לצאת .בצמוד לדלת הכניסה ישבה הצילה את חיי רותי ,השקל שנתנו לה העניק
קבצנית ,אשה קשת יום המעבירה את יומה לרותי חיים במתנה!'
'אוי ,אם היתה אוכלת איזו עוגיה או שתיים',
בלומר רבבות פעמים ביום 'שקל ,בבקשה שקל',
לעוברים ושבים ברחוב .גם לעבר בני המשפחה מספר לי האב' ,אני לא רוצה לחשוב מה היה
הפנתה האשה את בקשתה הקבועה' ,שקל ,קורה איתה עכשיו ...הרי כבר עברנו חוויות
דומות בינקותה ...אבל זכינו לתת שקל לצדקה,
בבקשה שקל'...
למרות שהזדרזו ,ביקשו ההורים לקיים מצות וראינו בחוש את קיום הפסוק 'צדקה תציל
צדקה' .קחי שקל' ,אמרה האם לרותי בת השלוש ,ממוות'!'
את הסוד הזה מכבשונו של עולם,
מבקשת להחדיר ערך חשוב ביהדות' ,קחי
מגלים לנו חז"ל במדרש רבה ויקרא
שקל ותני לאשה ,בחיוך ובשמחה ,זו
ל"ד :כשאדם נותן צדקה לעני ,אין
מצות צדקה!'
הקדוש ברוך הוא אומר 'הואיל
qvqzmvrm
רותי לקחה את השקל ,אך
ונתן פרוטה ,אף אני שומר לו
משכה בכתפיה' .אבל אני לא
rmqvorrsvmyxrm
זכות של פרוטה .אלא ,אומר
רוצה שקל ,אני רוצה עוגיה!'
nmqvy ~{zvv
הקדוש ברוך הוא :אני זוכר לו
חזרה בת השלוש להקשיב
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את מצות הצדקה ,וביום מן
קחי
לקול רעבונה' .בטח ,בטח,
{qvmq rqvqq
הימים אם ייגזר על בנו או בתו
עוגיה' ,השיבה האם והגישה
rvx
מיתה או חולי  -אני מציל אותם
לה עוגיה' ,תעשי ברכה ,ותתני
בזכות מצות הצדקה של אביהם!'
לאשה את השקל'...
כי הצדקה לא מועילה רק כפי ערכה,
הילדה בירכה ,נגסה קלות בשולי
העוגיה ,והטילה את השקל לקופתה של האשה .שקל לצדקה אינו מזכה בישועה בגודל של
'איזו ילדה חמודה!' ,אמרה הקבצנית' ,תני לה שקל ...לצדקה יש כח סגולי  -שמימי ,כמו 'פותר
ברכה ,היא במצב בריאותי רגיש!' ,ביקשה מוות' מקצועי כזה ,מוצר שטרם הומצא בכלים
טכנולוגיים ,אך קיים כבר אלפי שנים בכלים
האם...
'ברכה לא נותנים ככה ,'...אמרה הקבצנית ,רוחניים ,וקוראים לו צדקה!
הלא אנו עומדים בזמן בו אנו זקוקים להגנה,
'קודם תברכי את על העוגיות ,ואז אתן לך
וכל אחד מאיתנו מבקש ביטחון ,מבקש להיות
ברכה'...
האם הנהנה ,ולמרות שהתנאי היה מוזר רגוע ,בלי לדאוג מהרגע הבא ...כל שקל לצדקה
בעיניה ,וגם לא אכלה מעולם ברחובה של עיר ,מספק לנו את ההגנה ,קורע מעלינו את הגזירה,
הסכימה  -באופן חד פעמי  -לברך 'בורא מיני פותח עבורנו את השערים .בכל ימות השנה אנו
מזונות' לבקשת הקבצנית .כשרק החלה ללעוס יכולים לזכות בכך ,אך ימי הפורים הם ההזדמנות,
החלו ידיה לרעוד ,וראשית היא פנתה לעבר בה"א הידיעה...
הבה נתפוס את הזכות הזו וניתן ברוחב לב
בתה ,ושמטה מידיה את העוגיה ,ולא נחה
דעתה ,עד שעמדה על כך שהילדה תפלוט מהפה לכל מבקש ,נפתח את הבית ואת היד לכל פונה,
את כל מה שנגסה מהעוגיה ,ותשטוף היטב את ונעניק ,וניתן ,בחיוך ובשמחה!
פיה במים...
v~ynr mn qyzv~r}zv {zv rv~y
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א .השבת נקראת שבת זכור ,שמצוה מהתורה למחות את זכרו של עמלק וקוראים זאת בשבת לפני
הפורים כי המן היה מזרעו ומוצאים את הספר תורה הכי מהודר וכל אדם מגיל מצוות חייב בקריאה
זו ,ולכן בקריאת התורה בבוקר יכוון לצאת ידי חובה בזמן קריאת פרשת זכור.

}~mv

א .הטעם שאנחנו צמים ביום זה שבימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים כבקשת אסתר ממרדכי )מגילת
אסתר פ"ד פט"ז( לך כנוס את כל היהודים וגו' וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום
וכו' ,וכל זה כדי לעמוד על נפשם ולהתפלל להעביר את רוע גזירת המן וכמו שעשה משה רבינו ביום
שנלחם עם עמלק וגבר ישראל ,וע"י כן הקב"ה אלקי אבותינו קיבל את תפילתם ברחמים וברצון ,וביום
אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם ,והרגו בהם
שבעים וחמשה אלף איש ,ומעם ישראל לא נפל אחד כי ה' נלחם להם ,ולכן נהגו היהודים בכל תפוצות
ישראל מדי שנה בשנה לצום יום קודם הפורים זכר לתענית שקבעה אסתר וע"י שצמו והתפללו לה'
נעשה הנס.
ב .כל אדם מישראל חייב לצום צום זה מלבד חולה ונשים מניקות ומעוברות .וכן קטנים פטורים
מהצום ,וחתן בתוך שבעת ימי המשתה שלו וכן בעלי הברית שהם אבי הבן הסנדק והמוהל ,פטורים
מהצום הזה כי יום טוב שלהם הוא )יחו"ד ח"ב סי' עח( והטעם כיון ומרן השו"ע סובר שצום זה הוא מנהג
וקיל טפי משאר תעניות.
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א .בליל פורים קוראים מגילה ויש אומרים להרבות בסעודה ,ויש נוהגים להביא זירעונים )חומוס( לזכר
שהאכילה אסתר את אחשורוש וכן דניאל וחבריו.
ב .מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה ואפילו מבטלים את עבודת בית המקדש ,ומצוה מן המובחר
לקרותה ברוב עם הדרת מלך ,וצריך להקפיד מאוד בקריאתה ולשמוע מילה במילה מהחזן ,ואם לא
שמע מילה או פסוק ישלים מתוך החומש שבידו ואפילו שאין זה מגילה כשרה ,וכמובן שאסור לדבר
באמצע הקריאה עד שהחזן מברך ברכה אחרונה.
ג .אומרים 'על הניסים' בתפילת שמונה עשרה וכן בברכת המזון .אם שכח לומר בשמונה עשרה :אם
נזכר עד ולך נאה להודות חוזר ל'על הניסים' ,אם חתם את הברכה אינו חוזר אלא יאמר לאחר יהיו
לרצון השני מודים אנחנו לך על הניסים וכו' .ובברכת המזון לא חוזר אלא יאמר בברכה רביעית הרחמן
הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשה לאבותינו ,בימים ההם בזמן הזה בימי מרדכי ואסתר וכו'.
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א .חייב אדם מעל גיל בר מצוה בין איש ובין אשה ,ליתן לפחות שתי מתנות לשתי עניים ,פירוש לכל
עני מתנה אחת ואפילו יוכל לתת לזוג לאיש מתנה אחת ולאשה מתנה שניה ,ויוצא בזה י"ח .וצריך
שידע שהוא אביון המוגדר כן בהלכה ,ואם לא מכיר יתן לרבו או לאדם שהוא סומך עליו שיהיה שליחו,
ואם יודע שביום פורים הוא יהיה במקום שאין שם אביונים כגון שהוא בחו"ל בין האומות ,יקדים ליתן
לפני פורים ויאמר שמקנה לו את הכסף רק ביום פורים ,ובמצוה זו ירבה יותר ממשלוח מנות כי זה
עיקר מצוות היום ,שעיני האביונים נשואות למקרא מגילה ,ולכן הקדים מרן ושאר הפוסקים את הלכות
מתנות לאביונים למשלוח מנות.
ב .מיהו אביון? חכמים אמרו שאדם שאין לו מאתיים זוז ,והיום הוא אדם שאין לו פרנסה קבועה
שיוכל הוא ובני ביתו להתפרנס ממנה ,וכן אין לו נכסים שיכול למוכרם ולהתפרנס בהם .וי"א שאפילו
יש לו הכנסה קבועה רק באו לו כמה הוצאות חריגות כגון רפואיות או לצורך נישואי בניו וכן אם גר
בדירה קטנה ואינה מספיקה בדרך הממוצע הוא נקרא בגדר אביון.
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א .מצוה זו שיתן שתי מנות לאדם אחד ,שנאמר ומשלוח מנות איש לרעהו ,מנות שניים  -איש אחד.
ויכול לתת עוגה ובקבוק יין או כל ב' מינים יוצא ידי חובה.
ב .הטעם של מצוה זו שמרבה חיבתו על חבירו ,ועוד סיבה שאם אין לחברו אמצעים לקנות סעודת
פורים בזה שמביא לו משלוח יהיה לו ולבני ביתו סעודת פורים ,וכל המרבה הרי זה משובח.
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א .מצוה להרבות בסעודת פורים ולכתחילה צריך לאכול בסעודה זו לחם ומי שלא אכל יצא ויש לו
על מי לסמוך )ברכ"י( ,ויש להדר לאכול בשר בהמה שמובא בג"מ חגיגה )ח (.אין שמחה אלא בבשר
בהמה ויין שהרי הנס נעשה במשתה היין ,וכן היה סעודת אחשורוש.
ב .אין מצוה להשתכר ומה שכתב בשו"ע חייב איניש לבסומי עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי
כתב הרמ"א שישתה יותר מלמודו ויישן ,ומתוך שיישן אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי ויוצא י"ח.
ג .הסעודה צריכה להיות ביום וי"א לעשותה בבוקר )ע"פ המקובלים( וי"א שיעשו הסעודה אחרי תפילת
מנחה שהרי אם ישתה הרבה יין לא יוכל להתפלל ויאמרו דברי תורה ונכון להתחיל ביום פורים
בהלכות הפסח שהרי משה תיקן לישראל הלכות חג בחג שלושים יום קודם וביום פורים הוא שלושים
יום קודם לפסח.
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במדרש )תנחומא( מובא כששמעו עמון ומואב
מצות הקרבנות נתכנסו אצל בלעם ואמרו לו :מפני
מה לישראל צוה הקדוש ברוך הוא מצות קרבנות
ולנו לא צוה? אמר להם" :כי ידבר שלום אל עמו"
הקרבנות אינן אלא שלום .ישראל שקבלו את
התורה צריכים להקריב .אתם מתחילה פסלתם
אותה ,ועכשיו אתם רוצים להקריב? מי שקבלה
הוא מקריב ,שנאמר "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את
עמו בשלום" .ע"כ.
מדברי המדרש אנו מבינים שהקרבנות אין להם
משמעות בפני עצמם ,אלא הם רק באים כנספח
אל התורה .ולכן רק מי שקיבל את התורה יכול
הוא להביא קרבן .עוד מבאר המדרש שהקורבנות
נקראים "שלום" .ורק מי שיש לו את "העוז" הוא
יזכה בברכה של "שלום".
רבינו הבן איש חי בדרשותיו מבאר על דרך
משל :ילד בן עשיר קנה ארנק יפה ומהודר ,והכניס
בתוכו כסף והביאו לבית הספר .ראהו חיברו שהיה
מבני העניים ורצה גם הוא לקנות ארנק כזה .שאל
אותו מהיכן קנית ארנק יפה זה .וכמה שלמת עליו.
והשיב הבן של העשיר מחנות פלונית ומחירו
עשרה דינרים .לילד העני היו לו רק ששה דינרים
בכיסו ,וחשב שגם הוא יכול לקנות ארנק כזה.
הלך לחנות וביקש ארנק מהודר .שאלו המוכר למי
אתה צריך ארנק זה? השיב הילד בעבורי ,הוציא
לו המוכר ארנק ,וביקש את הסכום עשרה דינרים.
הילד העני נתן לו רק ששה דינרים שהיו בכיסו.
אמר לו המוכר הרי אמרתי לך כי ארנק זה מחירו
עשרה דינרים ולא פחות .נשבע הילד שהוא עני
ואין לו מה לתת יותר .צחק בעל החנות ,ואמר לו:
שוטה ,אם אין לך דינרים עוד ,למה אתה צריך את
הארנק הזה .והרי את הארנק קונים בכדי להכניס
בו דינרים ,ולא לוקחים אותו ריק .וכיון שאין לך
כסף להכניס בו ,מה תועלת שיש בו .זהו המשל.
והנמשל :הקרבנות הם כמו ארנק .והתורה היא
כמו הכסף שמכניסים בארנק .ולכן רק מי שיש לו
תורה צריך הוא את הקרבן .אבל אומות העולם
שלא רצו לקבל תורה .מה תועלת יש להם בקרבן.
והכוונה :הרי בכדי להחזיק ולשמור את הכסף,
צריכים ארנק ,שהוא מקום שמור ,כי בלי ארנק
הכסף יכול להאבד בקלות .כך גם התורה לבדה
בלי הקרבן ,לא תוכל להשתמר אצל בני אדם ,כי
האדם יכול לחטוא בנקל ,בשגגה או מחסרון ידיעה
כראוי ,ואז יפסיד את כל עבודתו ,אם לא תהיה
האפשרות של הכפרה על ידי הקרבן.
נמצא שבלי קרבן ,גם את התורה אין לנו .כי
מטרת התורה היא בכדי שנקיים אותה .ונתרומם
ממנה .ולכן נתן לנו הקב"ה את הארנק שהוא
"קרבנות" .מי שחטא יביא קרבן ויתכפר .ומטעם
זה הקרבן בא רק כאשר היה בשגגה.
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