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ממש עסקו  בימי השבע ברכות הללו,
לה הקשורה לקריאה של במצווה הגדו

אתמול, פרשת זכור. 
ישנה מצווה אחת של 
זכירת עמלק, ועוד 
מצוה אחת של מחיית 

את מצוות מחיית עמלק. 
עמלק כל אחד ואחד 

, כי לעמלק יכול לקיים
יש גם כח רוחני, 
בבחינת 'אשר קרך 

'קרך' לשון  –בדרך' 
קרירות, כח רוחני של 

 קרירות. 

וכשמתחממים בדבר 
וקדים טוב כשר מצווה,

ושרים עד שהגוף 
מתחמם, וכולם 
מתחממים בהתלהבות 

של מצווה, זה גם כן נחשב למחיית עמלק. 
זאת כיון שעמלק הוא 'אשר קרך בדרך'. שעם 
ישראל היה קר. וכשמרדכי היה בשושן מה 
הדאיג אותו כל כך? כתוב בפסוק 'ויגד 

היינו שמרדכי  –למרדכי את כל אשר קרהו' 
עם ישראל, קרירות. הוא הרגיש שיש בהם, ב

הרגיש בעצמו שרוח קרה נושבת עליו. זהו 

סימן שהמן, ששואב את 
כוחו מעמלק הראשון יש 
לו השפעה. אם כן, 
כשעוקרים את ה'קרך' זה 
 התיקון וזה מחיית עמלק.

נוכל  ובאיזה דרך בימינו
לקיים מצוות זכירת 
עמלק? התשובה, 
שמלבד סכנת 'אשר קרך' 
יש עוד סכנה מעמלק 
והיא 'ולא ירא אלקים', 
דהיינו חולשה באמונה 
התמימה. וכבר אמרו 
הדרשנים 'עמלק' 

'ספק', ומצוות זכירת עמלק היא  אבגימטריא
לבטל הספיקות, ולהיות בלב אמונה חזקה 
בקב"ה עם יראת שמים. וכך כל אחד ואחד 
יכול לקיים מצוות הזכירה, ובעצם עיקר 

נים יציאת מצרים ומצוותיהם הם לשני עניי
 הנ"ל.

בפרשיות ]של יציאת  ותראו דבר נפלא!
מצרים[ שמות, 
וארא, בא ובשלח 
כתוב בתורה בכל 
מכה ומכה ומודגש 
בתורה אמונה. 
לדוגמא בזאת תדעו 
'כי אני ה', 'כי לי 
הארץ' ועמלק 
הרשע 'לא ירא 
אלקים' ובזה רואים 
את גבהות ליל 

 .בהפסח

ועכשיו אנו 
את החתן  מברכים

והכלה ליום 
חתם. שיזכו שמ

                                                           
, בסוף דרשה בנושא דומה, לפני כשבע שנים א

הציע אחד הבחורים בישיבה בפני מרן שליט"א 
ל' ה'אש' ארשניטל מ'יחלילה רמז; שאם 

ת של עסק ]אותיות א' ש'[, אש ההתלהבו
תשארנה האותיות יר"ל שהן בגימטריא  ,התורה

 'עמלק'. נראה היה שרבנו נהנה מכך.
 ליל חיזוק האמונה. שהוא ב

להצליח בקיום שתי 
המצוות של מחיית 

 עמלק, וזכירת עמלק.

 כשדבורה הנביאה
אמרה את שירת 
דבורה, לפני שהיא 

'תבורך  –ברכה 
מנשים יעל', היא 
ברכה את מי שהוא 
עושה את הכל. ולפני 
שהיא מברכת את יעל 
והלוחמים, היא 
אומרת 'ברכו השם'. 
"ִלִבי ְלחֹוְקֵקי ִיְשָרֵאל 

. מכאן שהדבר גְתַנְדִבים ָבָעם ָבֲרכּו ה'"ַהמִ 
 הראשון הוא לברך את הקב"ה. 

 

  'אני לא עושה כלום''אני לא עושה כלום'

 

בתל אביב היה  שמעתי אמש מעשה נפלא.
משפט של חברת הביטוח. כידוע היה בתל 
אביב יהודי אחד ששמו רבי משה יעקב 
רביקוב, קראו לו 'הסנדלר'. היו באים אליו גם 

סנדלר נפצע בתאונת דרכים לבקש ברכות. ה
ברגלו. עוד ראיתי אותו כשהוא הולך עם 
קביים ולא יושב על כסא רגיל, הוא ישב על 
כסא גלגלים. כשנכנסתי אליו שאלתי 'מה 
שלומכם', 'ואאס מאכט איר'? התרגום הוא 
מה שלומכם באידיש. המורה לאנגלית אמר 
לי פעם שבמקום מה שלומך בעברית אומרים 

דו יו דו, דהיינו 'מה אתה  באנגלית האו
כששאלתי את עושה' בתרגום מילולי. אם כן, 

הסנדלר באידיש הוא ענה לי 'איך מאך 
 גורנישט' ]אני לא עושה כלום[ הקב"ה עושה!

 זה היה המעשה איתי. 

ששמעתי אתמול. בבית  נחזור לסיפור
המשפט בתל אביב השופט הציג שאלות. 

את  האם זה אתה שנפצע בתאונה? הוא שאל
הסנדלר, כן! הוא ענה. 'באיזה יום ובאיזה 
מקום הייתה התאונה שנפצעת בה? האם זה 
נכון שזה היה ביום פלוני אלמוני? הוא אומר 

 הכל נכון!
                                                           

 ה, ט שופטים ג

 ותראו דבר נפלא!"
בפרשיות ]של יציאת 
מצרים[ שמות, וארא, 
בא ובשלח כתוב בתורה 
בכל מכה ומכה ומודגש 
בתורה אמונה. לדוגמא 
בזאת תדעו 'כי אני ה', 
'כי לי הארץ' ועמלק 

'לא ירא אלקים' הרשע 
ובזה רואים את גבהות 

 ..."ליל הפסח

אז מי  שאל השופט,"
א"כ הפוגע שעשה לך את 

זו, האם זה ההתאונה 
שנמצא כאן בבית המשפט 
הוא עשה את התאונה? 
'לא!' 'מי שעשה את 
התאונה זה הקב"ה, הוא 
עשה'. השופט אמר, לא 

י לעניין. אני חוזר ענית ל
על השאלה, האם האדם 
הזה עשה את התאונה? 
אמר שוב לא! לא הוא 

 .."ה.עשה, הקב"ה עש
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 ז"ל ניסים סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר.

 
אז מי א"כ הפוגע שעשה לך  שאל השופט,

זו, האם זה שנמצא כאן בבית האת התאונה 
המשפט הוא עשה את התאונה? 'לא!' 'מי 

קב"ה, הוא עשה'. שעשה את התאונה זה ה
השופט אמר, לא ענית לי לעניין. אני חוזר על 
השאלה, האם האדם הזה עשה את התאונה? 
אמר שוב לא! לא הוא עשה, הקב"ה עשה. 
השופט שאל בשלישית, הסנדלר שוב אמר, 
מה אתה רוצה שאני אשקר? אני אומר את 

אני אומר את מה  האמת שהקב"ה עשה את זה.
 שאני יודע.

כמה כסף קיבל  מה שהיה בסוף,לא שמעתי 
הסנדלר אם לא. הסנדלר לא רצה להוציא 
מפיו את המילה הזו. השופט מצדו היה יכול 
לפסוק שלא מגיע לו כלום, כי לפי החוק הוא 
לא אמר את המילים הללו שהשופט ציפה 

 ממנו, שפלוני עשה את התאונה.

יודע גם את המשך  יתכן שזה שסיפר
ל פיצויים. אבל אני הסיפור, מה היה ואם קיב

ה שהיה לא שואל, כדי שלא יהיה דמיון למ
שניגש אליו  .עם הדרשה של המגיד מדובנא

כפרי אחד לאחר הדרשה והוא כ"כ נהנה 
מהדרשה ואמר לו, חבל, תסיים ותספר לנו 
מה היה בסוף עם החיים של הבת מלך 
מהמשל שסיפרת. למה נשארת באמצע 

 הסיפור?

 

  יחיחבחירה לעשות לא להצלבחירה לעשות לא להצל

 

לפי האמור לעיל ישנה קושיה עצומה.  אם כן,
כל הצדיקים אומרים שחשוב מאוד לשלם 
לשדכן שעושה שידוך, את דמי השדכנות. וכי 
השדכן עשה? הוא לא עשה כלום, הריבונו 
של עולם עשה. אבל אין הכי נמי, הריבונו של 
עולם באמת עשה, אבל השדכן עשה 
השתדלות. הקב"ה השאיר לאדם בחירה 
לעשות, אבל לא בחירה להצליח. מה שאדם 
עושה הוא בחר לעשות, מה יהיו התוצאות זה 
הוא לא קובע, הוא לא בעל הבית על זה. זה 
הקב"ה עושה. אבל אם אדם בחר לעשות 
מצווה גדולה כזאת, כמו שידוך, מגיע לו דמי 

 שדכנות שעוסק במצווה גדולה כל כך.

שמעתי ממנו  המשגיח הרב דסלר זצ"ל
ה פעמים כשהייתי בישיבה שיחות שלוש הרב

פעמים בשבוע. חוץ מהועדים שהיו באמצע 
השבוע. והיה גם את המשגיח ר' חצקל 
לוינשטיין זצ"ל והיה גם את הצדיק ר' יעקב 

 ניימן זצ"ל מ'אור ישראל' בפתח תקווה. 

הללו אמרו בעצם דבר אחד  שלשת הצדיקים
, שהריבונו של שהם רואים ממש בעיניים

עולם עושה את הכל. אנחנו לא עושים כלום. 
 אבל כל אחד מהם הביא לכך מקור אחר.

 

  אמונה והשגחה מהחזקת הישיבהאמונה והשגחה מהחזקת הישיבה

 

אמר 'אני לומד השגחה  רבי יעקב ניימן
פרטית מהמציאות'. ואת זה לומדים מהפרט 
על הכלל. בכל יום לפני ראש חדש אני לא 

ולת, לפועל יודע אם יהיה לי כסף לשלם למכ
הנקיון בישיבה, למגיד שיעור וכו', אין... 
ובכל פעם הוא הולך לבית הכנסת הגדול 
לאסוף נדבות לישיבה ומחפש, אבל כשמגיע 
ראש חודש בכל פעם יש ניסים. ושוב ממשיך 
לתת למכולת, לפועל הנקיון שממשיך לנקות 

הוא את הרצפה. ומאיפה זה? איך זה הגיע... 
 . מהחזקת הישיבהרואה השגחה פרטית 

גם אצלי אני רואה את  הדבר בדוק ומנוסה,
זה תמיד בכולל דרמת השרון, שלפני ראש 
חודש חושבים מאיפה יהיה כיסוי לחובות. 
צריך לשלם לכל אברך ואברך את מה שצריך. 
אבל לנו יש כלל שלא עושים בל תלין. כל 

ואם זה מוכרח להיות יות ראש חדש מוכרח לה
שלא ידעתי זאת, לא זכתי  בעבר, !דאז יהיה

להשגחה פרטית כזאת. אז הייתי נותן במשך 
כמה חודשים את המשכורת של אשתי 

 שהייתה מורה והייתי מעביר את זה לכולל.

 

  אמונה והשגחה בפרנסהאמונה והשגחה בפרנסה

 

שהוא רואה את זה בפרנסה.  הרב דסלר אמר
הוא היה מדבר עם הרבה בחורים צעירים 

ממה הוא ומבוגרים, לכל אחד ישנה מחשבה 
יתפרנס בעתיד. אחד חושב שיתפרנס 
ממקצוע כזה או אחר, ואחד ממסחר וכו'. 
אבל ברוב המקרים האדם מתפרנס דווקא לא 
ממה שהוא תכנן בתכנית המוקדמת שלו. 
רואים אחר שנים שזה דוקא מדברים אחרים 
שלא עלו בדעתו. כשהתחלתי להתבונן בזה 

 ראיתי גם אני ממש עובדות.

                                                           
אחד העסקנים ברמה"ש כשרצה פעם  ד

להתייעץ עם רבנו אם להביא אברך נוסף ללימוד 
עם בע"ב וחשש שהעול הכספי בדבר יפול על 

שאלה של כסף, זה  רבנו, אמר לו רבנו שזה לא
שאלה אם צריך. כי אם צריך יהיה גם הכסף 

 לכך.

היה ברמה"ש אדם שלמד  דוגמא לדבר,
בישיבה עד קרוב וסמוך לחתונה שלו. הוא 
היה בחור יתום בלי אבא ואמא והתחבר 
לקיבוץ של צדיקים ]קבוצת צדיקים[ 
שעובדים קצת בחקלאות על פי פסקי החזון 
איש, ושהתייעצו עם החזו"א על כל דבר 
בנושאי החקלאות. הוא היה בן תורה והיה 

מסוגל לתקן אדם שיש לו ידי זהב והיה 
דברים. תוך כמה רגעים היה תופס איך לפרק 
מנוע של אוטובוס או איך לפרק שעון 
ולהרכיב. הוא היה בטוח שהוא יהיה מכונאי 
באיזה גראז' או שיפתח מסגריה פרטית 

 וירוויח מזה כסף רב. 

זה לא הסתדר, הוא היה צריך  בסופו של דבר
קצת כסף אז הוא ניסה ללמד ילדים והילדים 

צליחו. צריך היה מורה בבית הספר ולקחו ה
אותו, הוא נהיה מלמד של גמרא, מתמטיקה 
ודקדוק, הוא ידע גם אנגלית ונהיה אחד 
המורים הכי מומחים. היו נבחנים אצלו. הוא 
גם היה מומחה להכין לבר מצווה. ומעולם 
לא עלה על דעתו כשהיה בחור שהוא יעסוק 

 בזה. אבל כך יצא.

 

  בשידוכיןבשידוכין  אמונה והשגחהאמונה והשגחה

 
ראה השגחה פרטית  ר' חצקל לוינשטיין 

בנישואין, כשבחורים באים להתייעץ איתו. 
מספרים לו איזה סוג כלה הם רוצים ותמיד 
יוצא לא כמו שתכננו. תמיד השידוך יוצא 

 שונה ממה שהבחור תכנן.
 –לדבר אחד נתכוונו  שלושת הצדיקים

להיות חכם באמונה תמימה. וזהו עשיית 
זכירת עמלק, ויה"ר שישלח לנו מצוות 

 השי"ת סיעתא דשמיא ביסודות האלו.
 

כתי"ק של מרן שליט"א ששלח  –]למטה 
 כהשלמה לשיחה הנ"ל[

 


