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בעמלק מדור דור' מלחמה לה  1
  

 – עמלק שנצטווינו למחות את זכרו ואת כל אשר לו דנתייח השאלה במה לעיתים קרובות עולה 
הציוויים המוטלים עלינו צו זה הוא רדיקלי ביותר בהשוואה לכל .  וללא כל תנאיחמלה ללא

 שהרי ,דום לבין עמלקכלל הפרש בין אֱ יוחסין אין ה למרות שמבחינת אילן ,חריםאעמים ביחס ל
3.עמלק הוא מצאצאיו גם ש כך ,"אח"מכונה הע כינוי של חיבה כלפי עשו יבתורה מופ, ועוד  2

 מן הדין היה שלא ,ייקרת קרבה זוגם אם אין התורה מו. להיחשב קרוב משפחההיה צריך עמלק 
ַהֲחֵרם -ִּכי ְנָׁשָמה-  ְתַחֶּיה ָּכללֹא" :אמנם נצטווינושלגביהם  כנען יהיה מצבם חמור משבעת עמי

לגלות הייתה אפשרות ים מלשבעת העמ . צו זהל ריככו"חז אולם ,)יז- טז: כ'דב( "' וכוַּתֲחִריֵמם
קיימת לגביהם אופציה לגיור וקבלה לתוך הייתה ואף ,  ולמנוע שפיכות דמים מרצוןמאדמתם
בתום , "בשלח"פרשת ם של שלושת הפסוקים האחרוניב; לא כן באשר לעמלק 4.עם ישראל

  ):טז- יד:יז' שמ (עמלקל 'של ההקשה בע בעצמה רבה יחסו ומ, רפידיםבנגד עמלק  המלחמה
 ֶאל מֶֹׁשה ְּכתֹב זֹאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּכי ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר 'הַוּיֹאֶמר 

 ַוּיֹאֶמר ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה ִמְלָחָמה . ִנִּסי' הֶׁשה ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַוִּיֶבן מֹ. ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים
  . ַּבֲעָמֵלק ִמּדֹר ּדֹר'הלַ 

במפגש כאן הרי מדובר , אם נתייחס לפרשת עמלק לפי הסדר הכרונולוגי של הופעתו במקרא
ללא  לקעמעל ידי  יזומה  מלחמהזוהי :מאפיינים ייחודייםזו למלחמה . ראשון בין שני העמים

6,שום התגרות מצד ישראל    . בנחשליםינבוז שבקרב המחנה התנפל על האגף החלש עמלקו 5
שכל צד מנסה לחשוף את חולשת , האם אין זה מצב שכיח בכל מלחמה : אך עדיין יש להקשות

ובה  קשה להבין את התגזו לפי המתואר בפרשהרק  !?הצד שכנגד ולזרוע בהלה בשורות האויב

                                                 

  . על הערותיו ועזרתו בעריכת המאמרתודה למר מאיר רוט   1
  .)יב: לו'בר" ( ְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱאִליַפז ֶּבן ֵעָׂשו ַוֵּתֶלד ֶלֱאִליַפז ֶאת ֲעָמֵלק ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו"   2
 .)יד: כ'במ" (ֵאלַוִּיְׁשַלח מֶֹׁשה ַמְלָאִכים ִמָּקֵדׁש ֶאל ֶמֶלְך ֱאדֹום ּכֹה ָאַמר ָאִחיָך ִיְׂשרָ "   3
  ).יח: כ'י דב"רש" (אתה רשאי לקבלם,  הא אם עשו תשובה ומתגיירים- למען אשר לא ילמדו"   4
 .ח:ראו שמות יז   5
 .יח:ראו דברים כה   6

 



 לא רק באותו דור אלא בכל הדורות ,"אישי"הה ההופך את עמלק לאויבו "הקשה של הקב
  7.הבאים

שהוא גם אויבו של ריבונו של ,  לראות בעמלק ארכיטיפ של אויב אכזרהאין ספק שהנטיי
נציין שלפחות ברמת  8.בתורהשהאחרים  בשני האזכורים יםעולם  נשענת על דברי הכתוב

מופיע בסיפא של הכרזת ה" מדור דור"בלבול בהבנת הביטוי של ימת מסו היש מידהפשט 
לדור "אך בגלל הצליל שלה הדומה , מדובר במטבע לשון ייחודית .ל בעמלק- מלחמה של האה

יש הבדל משמעותי בין שאלא .  ביניהם בתודעת הקורא או השומעהחלפה הקבעהת, "ודור
פונה מן " מדור דור"הביטוי ואילו , וון העתיד מן ההווה לכיפונה" מדור לדור" הביטוי :יםשניה

 או , תופעה היסטורית שנשתנה בעברשלבהווה היא אזכור  ומשמעותו ,ההווה אל העבר
ה רחש שפרשה זו אכן התנניחאם  .טראומטיים שנתקבעו בתודעה מניסיון העבר יםאירוע

 אזי , העמיםבסמוך ליציאת בני ישראל ממצרים והיא מתארת את המפגש הראשון בין שני
כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני "ע על הפסוק " ראב.ל עיקרכאינו מובן " דור דורמ"הביטוי 
  :)יד:יז' הפירוש הקצר לשמ (אומר דבר נועז" יהושע

.  זאת הפרשה בשנת הארבעים נאמרה-  "מֶֹׁשה ְּכתֹב זֹאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר-ֶאל'  הַוּיֹאֶמר"
א או ספר אחר היה להם יקרֵ , ספר תורה: והטעם, ת"ת הבי בפתחו-שאמר בספר , והעד

  .)יד: כא'במ(ספר מלחמות השם 
  ,כלומר . העבר במדור דור" מ"בהשפעת  כי פירושו של אבן עזרא נאמרניתן להעלות השערה 

בשנת הארבעים למרות היסטורי של מלחמת רפידים נכתבה הההוראה של כתיבת האירוע 
שאמר " ,ע"ראבכלומר האסמכתא שמביא , "העד"ו. ציאת מצריםהיה סמוך לי שקרב רפידים

כמו ספר התורה או ספר ,  בספר שהיה כבר קייםנכתב פירושו שהצו – "ת"ספר בפתחות הביּבַ 
   . בצאתם ממצריםםי מצוילא היוש, "ספר מלחמות השם" כן בתורה בשם אחר המוזכר גם
ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָּמן "הקודם  קמן הפרנוסף יש סיוע , ככל שישמע נועז, לרעיון הזה

. )לה:טז, שם" (ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַעד ּבָֹאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָׁשֶבת ֶאת ַהָּמן ָאְכלּו ַעד ּבָֹאם ֶאל ְקֵצה ֶאֶרץ ְּכָנַען
כאשר היו , הארבעיםשנת סוף בכי גם פסוק זה נכתב , מאוד להניחסביר מתוך האירוע המתואר 

  .    כבר על סף כניסתם לארץ
תה רק י מלחמת רפידים הי.דעתו של אבן עזראביסוס ניתן להביא הוכחות נוספות ל
 ַּבִּמְדָּבר"שבאה בעקבות חטא המרגלים  את הגזרה הנוראה. ראשונה  בשרשרת מלחמות עמלק

 ַוֵּיֶרד: "ככתוב.  מול ישראלמלקע –הארצי   במישור–הגשים ) כט: יד'במ" (ַהֶּזה ִיְּפלּו ִפְגֵריֶכם
 בספר משה מספר). המ 'שם פס( "ַהָחְרָמה- ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד

ֶׂשיָנה  ָהֱאמִֹרי ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּוא ִלְקַראְתֶכם ַוִּיְרְּדפּו ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ַּתעֲ ַוֵּיֵצא" :)מד:א(דברים 
ַהֶּנֱחָׁשִלים -  ְּבָך ָּכלַוְיַזֵּנב"זהו בדיוק המצב של . "ָחְרָמה- ַעדִעירַוַּיְּכתּו ֶאְתֶכם ְּבֵׂש  9,ַהְּדבִֹרים

 . בשנה השנייה ליציאת מצריםהשהיית, מלחמת המעפיליםב מדובר אפוא). חי: כה'דב" (ַאֲחֶריךָ 
  :ר מסופ)ג-א:כא( בספר במדבר ! לוזה הכאין אך עדיין 

ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד יֵֹׁשב ַהֶּנֶגב ִּכי ָּבא ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך ָהֲאָתִרים ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו 
 .ת ָעֵריֶהם ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי ְוַהֲחַרְמִּתי אֶ 'ה ַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל ֶנֶדר לַ .ֶׁשִבי

 ְּבקֹול ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּכַנֲעִני ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם ְוֶאת ָעֵריֶהם ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום 'הַוִּיְׁשַמע 
  .ָחְרָמה

                                                 

, ומהו כס, ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית" ידו של הקב- כי יד על כס יה   7
ה שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של "נשבע הקב,  נחלק לחציוואף השם, ולא נאמר כסא

  ).טז: יז'י שמ" רש( וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם, עמלק כולו
. מעניין לציין שקיימת מסורת מדרשית פרשנית רחבה ומקיפה במסורת היהודית הדנה בעונשו של עמלק   8

,  אבי שגיא:לסקירת פרשנות זו ראו. נתפסת במיתוס של עמלקמסורת זו אינה חד משמעית כפי שהיא 
סריות ודרכי ההתמודדות של המסורת היהודית עם הבעיה המוסרית ומעמדה של המ: עונשו של עמלק"

, ספר זיכרון לאריאל רוזן צבי, רב תרבותיות במדינה דמוקראטית ויהודית :בתוך, "במסורת היהודית
  . 477-510' עמ, 1998 אוניברסיטת תל אביב , שמיר.ר, א שגיא, מאוטנר. עורכים מ

 .ש" קמ60-מהירות מעוף הדבורה כ  9

 



 

ספורנו  .מחופשים לכנעניםכשהם עמלקים ה המתקיפים הפעם היו , בעקבות המדרש,י"לפי רש
 ):יז:א(כנסם לארץ וכן עשו כמבואר בספר שופטים נדרו אז לעשותם חרם בה": מעיר על אתר

ָהִעיר - ֵׁשם-ַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ְצַפת ַוַּיֲחִרימּו אֹוָתּה ַוִּיְקָרא ֶאת-ִׁשְמעֹון ָאִחיו ַוַּיּכּו ֶאת-  ְיהּוָדה ֶאתַוֵּיֶלךְ '
קיחת  ול נסיגה,הסתיימה בתבוסה, עליה כתוב מעט מאד, ראינו כי גם מלחמת האתרים ".'ָחְרָמה

ַוִּיְסעּו ֵמהֹר ָהָהר ֶּדֶרְך ַים סּוף : "השלכה של תבוסה זו מופיעה בפסוק הבא .שבויים מבני ישראל
 לפי זה הוארך מסלול בני ישראל ).ד: כא'במ ("ִלְסבֹב ֶאת ֶאֶרץ ֱאדֹום ַוִּתְקַצר ֶנֶפׁש ָהָעם ַּבָּדֶרךְ 

שלח בהם ' בתגובה לכך ה. ה שהביא לתלונות קשות כנגד מש,מחיהבשטח שומם ללא מקורות 
  ).ז-השם . (מת עם רב מישראלמכך כתוצאה ו, את הנחשים

 אשר שתיים מהן, שנלחם  שלוש מלחמות בישראל) יחד עם הכנעני והאמורי(היה זה עמלק       
בבחינת  מלחמות אלה נותרו. הסתיימו בתבוסה קשה לישראל ובדחיקתם חזרה למדבר לזמן רב

נאמרה " ְּכתֹב זֹאת ִזָּכרֹון ַּבֵּסֶפר"אם אמנם הפרשה של . ון הקולקטיביכריטראומה לאומית בז
הם כבר ) בהכרח מתחת לגיל עשרים אז(הרי הנערים מזמן מלחמת רפידים , בשנת הארבעים

  . מדור דור–בעמלק נמשכת כבר שני דורות  סבים לנכדים  ומבחינתם המלחמה
  
  רפאל יכין 
  כפר סבא
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