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מי לה' אלי!
חודש אב תש"ס

÷ìîòá 'äì äîçìî
בספר שמות פרק יז פסוקים י  -ט"ז:
ספר מאור ושמש  -פרשת בשלח ד"ה וידי
וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו
וגו' ויהי ידיו אמונה עד בא השמש וגו'.
יש להבין מה זה שהיה ידי משה כבדים .ומפני מה היו ידי משה כבדים .ומה זה
שלקחו אבן וישימו תחתיו ,הלא אהרן וחור תמכו בידיו.
וגם זה קשה הבנה מה הוא זה שהיו ידיו אמונה ,מהו לשון אמונה ,היה לכתוב היו
ידיו פרושות עד בא השמש.
ונראה לפרש על פי פשוטו דהנה קשה עוד אמאי היה מלחמת עמלק כל כך חמור יותר
ממלחמת מצרים ושאר מלחמות אומות שהיה משה רבינו צריך לעשות פעולות רבות
כאלו מה שלא עשה במלחמת פרעה וחילו.
א

ומה גם נראה שלפני השי"ת היה מלחמת עמלק קשה שהכתיב בתורה מלחמה לה'
בעמלק מדר דר .וגם מה שאמרו בגמרא וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות
מלחמה אלא כשהיו ישראל משעבדין את לבם ומסתכלין כלפי מעלה היו נוצחין ואם
לאו היו נימוקין צריך הבנה ,הלא הכל היה ביום אחד ומהיכי תיתי שביום אחד יהיה
עת שמסתכלין כלפי מעלה ועת להיפך חס ושלום:
אבל נראה לומר דהנה איתא בזוהר הקדוש שמלחמת עמלק היה למעלה ולמטה על
כן היתה כבידה כל כך.
ויראה לפרש הדבר דהנה קליפת עמלק היה לעקור ישראל מאמונה שלימה בה'
יתברך ומבלבל מחשבתם באמונות רעות חס ושלום כמו שמצינו בזוהר הקדוש שמיד
שאמרו ישראל היש ה' בקרבנו אם אין מיד ויבא עמלק ,הגם שדברי הזוהר הקדוש
הם עמוק עמוק מאד עיין שם ,על כל פנים על פי פשוטו מרמזים הפסוקים כשבאו
ישראל לאיזה ספק בהאמונה אזי בא עמלק לנתק אותם יותר ויותר מאמונת אלהי
עולם לגמרי חס ושלום.
וזה ידוע שכחו של משה רבינו ע"ה להכניס בלב ישראל אמונת אלהי עולם ברוך הוא
וברוך שמו ,וזהו שושבינא דמלכא שהיה משתדל בכל כחו להכניס בלב ישראל אמונת
אלהי עולם ברוך הוא וברוך שמו.
על כן כשראה משה רבינו ע"ה שבא עמלק הרשע ובלבל את ישראל מאמונתם חגר
מתניו כנגדו ואמר ליהושע שהוא ילך כנגדו עם אנשים צדיקים בהתגלות והוא אזר
מתניו כנגדו להחזיק את ישראל באמונה יתירה.
וזה פירוש כאשר ירים משה את ידו ,רצה לומר כוחו כי יד נקרא כח כידוע מרש"י
ותרגום ,רצה לומר כחו של משה היה להגביר אמונה בלב ישראל כשגבר ידו
והחזיקו באמונה וגבר ישראל .וכאשר יניח ידו וגו' רצה לומר כשלא היה יכול לקבוע
בלבם שורש האמונה אזי גבר עמלק .וזה שאמרו בגמרא בשעה שהיו משעבדים את
לבם לאביהם שבשמים דהיינו בסוד אמונה שלימה וגבר ישראל ,וכאשר נתבלבל
מחשבתם רצה לומר שעשתה פעולת עמלק רושם בלבם לבא לספיקות חס ושלום
אזי וגבר עמלק.
וזהו וידי משה כבדים ,רצה לומר כחו של משה היה כבד עליו להחזיקם באמונה.
ויקחו אבן ,רצה לומר אבן שתיה שהיא אמונת ישראל דהיינו מלכות שמים ,וישימו
תחתיו ותמכו בידיו ,רצה לומר לחזקו שיהיה כח בידיו לשרוש בלב בני ישראל
ב

אמונה שלימה .וזהו ויהי ידיו אמונה עד בא השמש ,רצה לומר שגבר ידו והתחזק
את כל ישראל באמונה שלימה ואז ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב.
והנה בעוונותינו הרבים עדיין מרקד בינינו זאת הקליפה של עמלק לבטל מישראל
אמונת אלהי עולם בכל דור ודור ,וזהו מלחמה לה' בעמלק מדר דר ,שאין השם שלם
וכסא שלם עד שיתבררו כל הברורים ויחזיקו ישראל באמונה שלימה בהשי"ת
ויהיה ה' אחד ושמו אחד במהרה בימינו:
)המשך בגליון הבא אי"ה(
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