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מגילת 
 פוריםה

 של כל איש ואיש
 [זכרים ונעשים כל שנה ושנהנ ]

 

, תשע"דבפורים שיחה שנאמרה 

 בעידנא דקימו וקבילו עליהון.

 

ה ", במגילת אסתר אומר הפסוק ֵאלֶּ ִמים הָּ ְוַהיָּ
ִרים  ה ִנְזכָּ חָּ דֹור ִמְשפָּ ל ּדֹור וָּ ְוַנֲעִשים ְבכָּ

ִעיר ה ְמִדינָּה ּוְמִדינָּה ְוִעיר וָּ חָּ ", כל אחד ּוִמְשפָּ
מבין את הפשט שהימים האלה, שני ימי 
הפורים, י"ד וט"ו באדר, תלוי באיזו עיר, 

ע"י דהיינו להזכיר בפה את הנס  -'נזכרים'
לעשות את מצוות  -קריאת המילה. 'נעשים'

שלוח מנות, סעודה וכו'. 'בכל דור הפורים, מ
מימי מרדכי היהודי והלאה, בכל דור  -ודור'

ודור עם ישראל חוגג את ימי הפורים הללו, 
 כאן יש הבטחהוהם לא יעברו מתוך היהודים. 

יש חגים שהם  שאצלםשאפילו יהודים כאלה 
 מסוימיםכבר לא חוגגים, לא חוגגים מועדים 

, את ואפילו את יום כפורים לא עושים בשנה
  הפורים יעשו.

 

  ניצול שואהניצול שואה

 
ליד עפולה שבא מפרס  הילד מהקיבוץכמו 

)מילדי טהראן( הכניסו אותו לקיבוץ מטעם 
'עליית הנוער' בהנהלת הגברת 'מדאם 
הנרייטה סאלד', והוא חי שם בקיבוץ. יום 

שהיה בן ארבע עשרה הזה אחד הבחור 
חשק לעבוד  לוהחליט לטייל כיון שלא היה 

ובמשק עבדו כרגיל אותו היום, עם הפרות 
עבדה כרגיל, הכל עבד  רייההנגוהמחרשה, 

כרגיל. והוא יצא לטייל ברגל כמה 
קילומטרים והגיע לעפולה. הוא הכיר את 
עפולה, עיר הבירה של עמק יזרעאל. שם ראה 

פלא, הרחובות ריקים. הוא עובר לרחוב אחר, 
ושוב, ריק. שומע רעש של מכונית אחת 
ומסתכל וזה אמבולנס שלוקח יולדת, וחוץ 

רייבט ולא רכב ציבורי אחר ממנו לא רואה פ
 והוא לא מבין מה שקורה סביבו.

ושואל אותו מה  ברחוב הוא פוגש מישהו
קורה שהרחובות כ"כ ריקים. אמר לו העובר 
אורח, שהיום יום כיפור, כולם הולכים לבית 
הכנסת ומי שלא הולך לבית הכנסת יושב 
בבית. הוא נזכר שבפרס ביום כיפור באמת 

נה שהיה בפרס ביום י שהיו צמים, עוד לפנ
 כיפור. וכעת הוא לא ידע שיום כיפור בארץ.

וא לא שלקיבוץ ה הבחור הזה החליט
לקחת את החבילה שלו, לקח  רחוזר. הוא חז

דמי כיס ונסע לירושלים לחפש רב ולספר לו 
שהוא רוצה ללמוד במקום ששם שומרים את 

הוא ברח מהקיבוץ, נכנס יום הכיפורים. 
 יה תלמיד חכם גדול.לישיבה ואח"כ נה

'בכל דור ודור,  זה שאומרת המגילה
משפחה ומשפחה' אפילו שישנו דור שלא 
חוגגים בו חגים. בראש השנה עושים טיול 
לרמת הגולן, ביום כיפור עובדים בנגריה, לא 

אבל פורים עושים 'בכל דור עושים סוכות וכו' 
 זו הבטחה.ודור' 

ישנו עוד פשט  ,'בכל משפחה ומשפחה'
ומרים הפרשנים הקדמונים. כאן כתוב גם שא

פסק הלכה לדורות. הימים האלה נזכרים 
ונעשים בכל דור ודור ובכל מקום ומקום. יש 
פורים שבו היה נס אחד בדור מסויים, ובאותו 
הדור חוגגים יום פורים על אותו הנס. דוגמא 

טיליה, בצרפת יש לדבר: יש פורים של קש
היתה סכנה פורים של פאריס. זה נעשה כש

וניצולו, חוגגים פורים לזכרון, עד שגם זה 
משתכח. יש כמו כן פורים בערי איטליה, 
פורים של ונציה ושל מילנו. ויש גם פורים של 

 משפחות...

 

  פורים פרטיפורים פרטי

 
ומה מהות  יש פורים של איש פרטי.

הפורים של איש פרטי? בפשטות אפשר לומר 
שהיתה גזירת המלכות של הגויים להרוג 

לו נס ולא הרגו אותו. על כך  יהודי אחד, והיה
שהוא ניצל הוא חוגג יום פורים פרטי. ראיתי 

תוספות ספר 'מגילת איבה' שחיבר בעל הב
הוא מצווה לכל המשפחה שלו שטוב -יום

לחגוג את הפורים של המשפחה. הייתה שם 
והם חוגגים את עליו אישית,  גזירת מלכות

הפורים  –בה' אדר. זה החג  הוא קבעההצלה, 
של התוי"ט. זה פורים על הנס שניצל בבית 

 סכנת מוות.הסוהר מ

כותב לעשות פורים. יום  גם ה'חיי אדם'
הודאה למשפחתו. אותו יום שהיתה מלחמה 

ונחתה  -מהאויר בין פולין לרוסיה והפציצו
פצצה גם בחצר, ליד החצר הייתה חבית של 
אבק שריפה, המטען חבלה הזה התפוצץ, 
כמה דירות ובתים בחצר נהרסו, וכל הילדים 

מתו. לא  והנכדים שלו ואשתו כולם ניצלו ולא
זב  אפילו לאשאף אחד,  היהרק זה אלא שגם 

הוא כותב שם וככפרת קרבן טיפת דם.  ממנו
שזה הפורים, יום ההודאה שלהם. הוא חיבר 
לכבוד זה פירוש ל'מזמור לתודה', על כל 
פסוק פירושים. וכן בסוף הספר 'חכמת אדם' 

  הוא כותב כן.

גם אנחנו חוגגים פורים של כל יושבי  אם כן,
 עמים רבות בסכנה.ארץ ישראל שנמצאים פ

 

  בהשגחהבהשגחה--פורים דמוקפיןפורים דמוקפין

 
שגם אני מודה לקב"ה ביום  ואני אומר

הפורים. אמנם לא קבענו ימים מיוחדים, אבל 
ביום פורים זו עת רצון להודות להשם על 

לכן אנו אומרים, לא ..."
, אלא קיבלנו מכה מהשמים

חסד מהשמים. אנחנו צריכים 
לזכור חסדים שהשם יתברך 
עוזר לנו לזכור דברים שהאדם 

 "..שוכח להזכיר לעצמו.

 
נשאל ע"י אחד  מרן שליט"א

התלמידים מה אפשר לקבל ע"ע 
 לרפואתו, וענה

 .'להתחזק בבין אדם לחברו'
, שלח פתקא לשיעור כמו"כ

 שהתקיים ברמה"ש שם היה כתוב 
 –"קיבלתי פרס מהקב"ה 

 דיבור"תענית 
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הניסים. נסים זה שעם ישראל ניצל ממות 

. היינו פעם בסכנת מוות, ונס פרטי לנו לחיים
שקורצקי היה הנהג והיינו על כביש ירושלים 

וידוי, כי ודאי היה ואמרנו אז שצריך להגיד 
לנו שהמכונית תתרסק, כיון שבמצב כזה 
המכונית מתרסקת לרסיסים. ]שהרכב החליק 
על כתם שמן והרכב הסתובב על הכביש 

. וכשירד הנהג מהאוטו ונתקע בשתי המעקות
הרכב כבר היה בכיוון השני, והיו שם רכבים 
נוספים שהסתחררו, ואנו הרכב היחידי שיצא 

גע[ לכן עלינו לזכור הנס ממוות בלי כל פ
 לחיים בכביש ירושלים.

על הימים האלה, שנזכרים  כשאנו מדברים
ונעשים בכל דור ודור. דהיינו שיש פורים של 
עיר ושל משפחה, אני דיברתי על הפורים 

כעת את הנס שהיה  שסיפרנוהפרטי שלי, כמו 
בכביש ירושלים שהמכונית נחבטה על 

ת שם עברה בין שני המעקה והקירות. המכוני
הרים גבוהים שחצבו בהם מעין קירות, ומשני 
הצדדים יש אבנים של ההר, המכונית נחבטה 
פעם לימין ופעם לשמאל ולא התרסקה, הנזק 
היחידי שהיה הוא שהלוחית רישוי נשברה 

 ונפלה.

אחרי הרבה שנים והרבה  הנס הזה היה
ניסים שעוד היו. ועל כל נס ונס ישנה מצווה 

ורים' לחבר מגילה על כל אחד ואחד. של 'פ
ואמת שלא היה לי זמן לחבר מגילה על כל נס 

 ונס, ובין לבין היו לי הרבה ניסי פורים. 

שהמכונית שישבתי בה בדרך שבין  למשל,
שנים )וזה רק אחד  24 -כרמיאל לעכו, לפני כ

מהניסים, אפשר לספור עשרה ניסים כמו 
ה בבית המקדש, אבל למעשה היו עוד כמ

 ניסים זו רק דוגמא אחת(

ומאחורינו נוסע  אני יושב בתוך המכונית
ערבי במכונית שלו, הערבי רוצה לעקוף ולא 
מצליח. יש לו מכונית מהירה, אם היה רוצה 

בחר היה יכול לעקוף בקלות, אבל הוא 
וחיכך את המכונית  לעקוף במקום הזה

שישבתי בה והיא נפלה לתעלה עמוקה ליד 
שם רחב אבל אז הכביש הצר. היום הכביש 

בתחילה לא  בקושי הספיק לשתי מכוניות.
ת, בסוף הרגשתי שאני ידעתי אם אני חי או מ

אז )חי והיה נס, עבר שם מישהו עם טלפון, 
, הוא אמר שיש (הטלפון הנייד היה נדיר מאוד

ביה"ח תאונה והזעיק אמבולנס. הביאו אותי ל
 . עדן-שבעה מדורי גןנהריה ושם עברתי ב

. שלושה חדשה םבכל פעם תחיית המתי
ימים הייתי קשור עם חבלי ברזל )אזיקים( 
למיטה אי אפשר אפילו להתהפך, כך גזר 

צריך  הרופא. שבשביל שהחולה יתרפא

לקשור אותו. בקושי הספקתי אז לספור 
ספירת העומר. אח"כ מותר היה להתהפך מצד 
לצד, כמו תינוק שבשלב הזה כבר יכול 

ות לשבת במיטה, להתהפך. אח"כ קיבלתי רש
אח"כ אפשר היה לשבת על כסא, אח"כ ללכת 
עם הליכון של ארבע רגליים, ביחד איתי שש 
רגליים. אח"כ הלכתי עם קביים, ואח"כ מקל. 

 שבע דרגות של תחיה.

 

  שקלוןשקלוןדאדאפורים פורים 

 
לספר את הנס שעל שפת הים  כעת אני עובר

( אמנם החזו"א אמר עבאשקלון )בשנת תשס"
לים, אבל לי שבשביל הבריאות טוב לי ללכת 

באשקלון הייתי במצב כזה שהאוויר של הים 
בעוונותינו הרבים... הרגשתי שמלאך המוות 
נמצא קרוב אלי. הוא היה קרוב מאוד. שאלו 
אותי אם להזמין חובש, ואמרתי תקחו אותי 
ישר לבית החולים ברזילאי, לא רחוק משם. 

ובגלל פיקו"נ זה היה האוטו של יהודה אנגל, 
הוא עבר את כל חוקי התנועה מיהר מאוד ו

ז, עד שהגיע לשם. אמרו אז שאם היה א
 מאחר חמש דקות, לא היה את מי להחיות.

מה הגיל שלי, הסתכלו  בהתחלה שאלו
במחשב ושם יודעים על כל אחד בן כמה הוא, 
ואמרו שלא כדאי לטפל בגיל הזה. התקשרו 
לרב פירר והוא אמר להם שחייבים לטפל. לא 
היה שם מי שיטפל, המומחה כבר גמר את 

ת שלו אבל הזמינו אותו והוא התחיל המשמר
לטפל בי. הייתי מחוסר הכרה, לא זוכר כמה 

 זמן, יום או יומיים והיה נס גדול מאוד.

שאני צריך לומר עליו 'פורים' על  הנס הזה
שיצאנו מצרה לשמחה, זה היה ממש ניסים 

שאדם ואמרו חז"ל גדולים, חסדי הקב"ה 
יום המיתה.  אתצריך להזכיר לעצמו כל יום 

מזכיר לי כל יום, כי אם אני לא  ממילא זה
מלאך המוות נמצא על לוקח את הכדורים אז 

. לפני זמן קצר קרה נס גדול, ידי כל יום ויום
שהגיע השליח של המלאך רפאל, והוא 

הרבנית, והיא שומרת שלא אשכח לקחת את 
 .ואת כל הצרכים היא מסדרת הכדורים

 

  תזכורת משמייםתזכורת משמיים

 
ה' עושה חסד עם בן  אני אומר חסד השם!

אדם, וכשאדם שוכח להזכיר לעצמו את מה 
שהוא צריך לזכור, דהיינו לפחד מהגהינם 
ושיש גן עדן, אז מהשמים הזמינו לי מצב כזה 
שבכל יום אני אזכור. אחרי שיצאתי מבית 

החולים חשבתי שאני כבר בריא, כך חשבתי 
לעצמי, והרופאים עדיין לא למדו איך לטפל 

רוע הכבד הזה. כל לילה בא יבי אחרי הא
ו"א שאמר מישהו אחר לישון בבית, כמו החז

לא לישון בחדר יחידי. המטרה הייתה כמו כן 
שהו שאוכל להעיר שבמקרה שאני צריך מ

אותו. הביאו מהגמ"ח בלון חמצן שאפשר 
שצריך, כיון שהרופא אימתי להזרים חמצן 

 אומר שיש סכנה ואפשר לאבד נשימה.

עם צינור שאפשר  א"כ היה לי בבית בלון
לעשות פומפען, להלביש עלי מסכה עם 

הרגשתי אז שהנשימה קשה, והיה חבל  חמצן.
יוסי לומד תורה, למה להעיר  ר' לי... הרי

אותו? וכן מה הוא יכול לעשות? אז הזמנתי 
אמבולנס בטלפון והוא בא, בתוך האמבולנס 

 שאני לא יכול לנשום. תיאמר

הרופא אמר  הרגשתי שהריאות סתומות.
יש לך מים בריאה, כשהלב לא עובד חזק  –

ברים מים. באמבולנס היה לו אז בריאה מצט
מכשיר שחיבר לי מיד לאף ואז כבר הגענו 
לתל השומר, הייתי שם עוד שבועיים לאזן את 
הנשימה. מאז אני עומד בסכנה יום יום. שאם 
אני לא לוקח בדיוק את הכדורים, אם 
משאירים את המצב כך, אז בדרך הטבע 
אפשר לאבד את הנשימה. המים... עומדים על 

ככתוב 'לפתח חטאת רובץ', מלאך  יד הפתח,
 המוות עומד ליד הפתח.

בחסדי שמים מצאו את הדרך,  עד שבניסים,
 איזו תרופה לקחת מה לאכול ומה לא לאכול.
וראש המערכה הוא הדגול בחכמתו ולב טוב, 

 פרופ' פריימרק מתל השומר.

 

לא קיבלנו מכה מהשמיים לא קיבלנו מכה מהשמיים 

  אלא חסד מהשמייםאלא חסד מהשמיים

 
שהפורים הזה הוא על הנס  אנחנו אומרים

הגדול הזה, וממש נזכרים ונעשים בכל שנה 
לכן אנו אומרים, לא ושנה בכל יום ויום. 
, אלא חסד מהשמים. קיבלנו מכה מהשמים

אנחנו צריכים לזכור חסדים שהשם יתברך 
עוזר לנו לזכור דברים שהאדם שוכח להזכיר 
לעצמו. הקב"ה עושה חסדים, כי זה לא רק 
הצלה חד פעמית, זה לא חסד שהיה... זה 
חסד שמתחדש כל יום יום כמה פעמים ביום. 
ויהי רצון שהקב"ה ימשיך את החסד עלינו ועל 

ל כל המשפחה ועל כל תושבי , עכל ישראל
 רמת השרון אמן ואמן.


