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  [יא]

  ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב (יז, יג)

יך להבין למה לא הרג אותם כתוב ויחלוש, משמע שרק עשה אותם חלשים. וצר

יהושע. אלא שעמלק יש"ו בחר אשים למלחמה, ובחר אותם בחכמת הכוכבים 

אשים שלא ימותו באותו הזמן, אשים שאי אפשר להרוג אותם. וכשראה  -ומזלות 

יהושע שאי אפשר להרוג אותם, החליש אותם בפצעים קשים. לזה חתך יד, לזה חתך 

ר הכתוב ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ועל רגלים, לזה לשון, לכן אמ

בחירת עמלק את אשיו, אמרו חז"ל שבחר אשים שולדו ביום ההוא. אמרו חז"ל, 

  שרוב בי אדם לא מתים ביום הולדת שלהם, בזה בחר עמלק.

  [יב]

  כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח (יז, יד)

חה אמחה. אלא הכווה, אמר הקב"ה לישראל, אי צריך להבין מדוע כפל לשון מ

  אמחה את עמלק מלמעלה, ואתם אל תשכחו למחות אותו מלמטה.

פירוש ב', מחה אמחה את זכר עמלק וגו' תן הקב"ה לישראל סימן לגאולתם במלת 

גאולה א' ר"ת אמח"ה, כי גאולת מצרים היתה על ידי אהרן משה חור  –אמח"ה 

"ה. גאולה ב' היתה גאולה בימי פורים, שגאולה של ימי השכיה, וכולם ר"ת אמח

פורים היתה גדולה להקב"ה, שאמרו חז"ל אפילו שיבה בית המקדש במהרה בימיו 

פורים לא מתבטל, ועל זה המגלה כתבה על קלף שתשאר תמיד, לא כמו מגילת איכה 

 ייר שכשיבוא משיח והגאולה, מגילת איכה מתבטלת. ובזהכתבה על הרמזה מלת ש

אמחה ר"ת אסתר מרדכי חשורוש השכיה. גאולה ג' שהיא גאולתו שתהיה במהרה 

  בימיו, גם כן רמזת במלת אמחה ר"ת אליהו משיח ח' הסיכים השכיה.

יהי רצון שזכר לראותה במהרה בימיו ויבה בית קדשו ותפארתו, בעגלה ובזמן 

  קריב אמן.
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  שבת שלום ומבורך, ידידכם יצחק בירך

  מה בפרשה?

וחציה על פרשת המן.  ,על קריעת ים סוףהראשון חציה  ,פרשת בשלח  .א

 ארבעים שה ישראל יזוו ממן שירד משמים שלא כדרך הטבע.

 מה הקשר בין קריעת ים סוף לפרשת המן?  .ב

 ."של האדם כקריעת ים סוףקשה מזוותיו " ,אמרו חז"ל  .ג

אדם לא  .שייך על דבר אפשרי "קשה" .צריך להתבון במאמר חז"ל  .ד

וכי שייךלומר על בורא עולם  ,ברךתואם הכוה לה' י .יכול לקרוע ים

 קשה לפיו?! ,מי שזן את העולם כולו בטובו בכל רגע .קל או קשה

בורא עולם טבע בעולם חוקי טבע שאים משתים  ,אבל באמת  .ה

כה ולעולם החמה לא תשה היל !אפילו לא שיוי קל ביותר !םלעול

הארץ וגוף האדם  ,וכך כל מערכות השמים ,אפילו לא באלפית השיה

 .וכדו' וכדו'

התורה היא חוק ולא  ,מות בראו על פי התורהלמדוע? כי כל העו  .ו

 אין שיויים. !יעבור

בורא הוא שיוי מחוקי הטבע! אין שום דבר קשה ל ,קריעת ים סוף  .ז

כי זה  ",קשה"זה קרא כביכול  ,ןזאבל כדי לסבר את האו ,עולם

 בע העולם.טשיוי מ

שה' מפרס את האדם. אין  ,הוא הפרסה ,ממש בדיוק אותו הדבר  .ח

הכל מוהל בהשגחה עליוה פרטית בכל רגע  !בזה שום חוק טבעי

 .האדם וטובתו בהווה ובעתידשל לפי מצבו  ,ורגע

רגיש כדי שדע ו ,את ישראל משמים ארבעים שה בורא עולם זן  .ט

אבל המן יורד כל  ,רק הפסקה חיצוית וז ,שגם לאחר שיפסק המן

 הזמן!!!!

יכול לראות איך המן יורד  מושכל, מי שיש לו עיי שכל ותבוה כאדם  .י

 לכל אחד ואחד כפי מצבו ודרגתו הרוחית. ,גם היום

יראה איך הפרסה  ,הבטחוןשער  "חובות הלבבות"ד בספר מולמי ש  .יא

  משמים. יתן ה' שזכה לפרסה בשפע. אמן. 
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