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 ד"בס

 אילן-אוניברסיטת בר

לשכת רב                                                             הפקולטה למדעי היהדות 
 הקמפוס

 

י

                                                

 ד ף  ש ב ו ע 
 , ויקרא ושבת זכוררשת      פמאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

 ה"תשס
 592 מספר          ן                                                     ש הלנה ופאול שולמ"ע        

 

 
 על אופיו של עמלק

 

 ):יט-יז:כה( בספר דברים תעמלק נזכרמצוות זכירת 
הנחשלים אחריך -ב בך כלֵּנַזְיַו,  בדרךָךְראשר ָק .זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים

היך לֹ-א' יביך מסביב בארץ אשר ההיך לך מכל אֹלֹ-א' והיה בהניח ה. להים-ואתה עיף ויגע ולא ירא א
 .תן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכחנֹ

 ):טו-ח:יז(בספר שמות מובא מלחמת עמלק הפירוט על 
 מחר ,ם בעמלקֵחָלויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא ִה. םא עמלק וילחם עם ישראל ברפיִדויבֹ
ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה  .הים בידילֹ-צב על ראש הגבעה ומטה האכי ִנאנֹ

י יֵדִו .והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק .ר עלו ראש הגבעהאהרן וחּו
 ויהי ,זה אחד ומזה אחדר תמכו בידיו מן וחּו ואהרֹ,משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה

ב זאת אל משה כתֹ' ויאמר ה. ש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרבויחלֹ .א השמשידיו אמונה עד ּבֹ
ויבן משה מזבח ויקרא  .ה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים כי מחֹ זכרון בספר ושים באזני יהושע

 .רר דֹבעמלק מדֹ' ה מלחמה להויאמר כי יד על כס ָי .נסי' שמו ה
-תכן שעם ישראל יחויב לבצע רצחיאיך י: שבעיני רבים נראה גזעני ואכזרי, ווי זהירבות נאמר על צ

 :ברצוני להתייחס בעיקר לשתי שאלות עקרוניות.  של מצווה תמוהה זוה יש אפוא לחקור מה פשר1?עם
לעומת ".  בעמלק'לה מלחמה …מחה אמחה: "'השל בספר שמות מודגש כי המלחמה היא  .א

מה פשר ". תמחה את זכר עמלק: "להכחיד את עמלק חיוב על ישראלפר דברים מובא בס, זאת
 ?השוני בין שני המקומות

 ?עם ישראל למחות את זכרוחויב  שבגינו ,חמור כל כך של עמלקה החטאמה היה  .ב
 

 חטאו של עמלק
 :)יח: כה'דב( ומביא את המשל הבאקרור מלשון " קרך"מפרש את המילה י "רש

אף על . וקפץ וירד לתוכה, בליעל אחד-בא בן. ותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכהמשל לאמבטי ר
 .אותה בפני אחרים) קירר(הקרה , פי שנכוה

 ):יד: יז'שמ(אברהם אבן עזרא ' רומוסיף 
וככה , כי אלופי אדום נבהלו מפחדו בעבור האותות שעשה במצרים ובים, בעבור שהכעיס את השם

והנה בא ממקום רחוק להלחם עם , בעבור עמו ישראל' עמלק שמע גבורות הוהנה זה . מואב ופלשת
 2."היםלֹ-ולא ירא א"וכן כתוב . 'ולא פחד מה, ישראל

אם הכוונה היא ? "ה אמחה את זכר עמלקכי מחֹ"בעמלק שעליה כתוב '  מהי מלחמת ה3:מקשה ב"הנצי
 ואם הכוונה !קיים כבר איננוזה הרי עם , ל מצווה זו לדורות"למה קבעו חז, להכחדת העם העמלקי

ב מסביר שהכוונה היא "והנצי!  והתורה קיימת לעולמי עד,הרי מסופר עליו בתורה,  שמו וזכרויכחדשי

 
 http://www.hofesh.org.il/articles/halacha/amalek.html :ראה  1
 .מתייחס לעמלק" היםל-ולא ירא א"הביטוי , ע"י ראבלפ   2
 .די:זי' שמ, העמק דבר  3
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וירא ): "כ: כד'במ(כבר התנבא בלעם ואמר . היינו את שיטתו, ' ימחה ה"תעודת עמלק בעולם"כי את 
 ראש מעמד שלעמלק היה לוכי ". בדתו עדי אֹ ויאמר ראשית גוים עמלק ואחרילֹוָשאת עמלק וישא ְמ

ה כי תגיע שעה שימחה זכר "הבטיח הקב: "ב" וכך אומר הנצי."םראשית גוי"ה יטתו הָנאלא ש? לגויים
 ."תכלית תעודתו שתהיה הליכות הטבע חופשי בלי השגחה לפי מעשיםהיינו , עמלק
 לא היית שאילו יראו, י על ישראל קא'יםהל-ולא ירא א'"כי ב "הנצימסביר  4ספר דבריםפירושו לב

תמחה את "ואת הפסוק . ולכן נענשו במלחמת עמלק ," אלא מתהלך בתום בלי שום חקירה,עיף ולא יגע
היינו , "ולא כמו שפירשנו בפרשת בשלח, היינו מלוכת עמלק ":ב" מפרש הנצי)יט: כה'דב" (זכר עמלק
קביעה זו .  מוטלת על ישראלזו האין מצוואולם ,  לעתיד לבואשיטת עמלקה מתחייב לחסל את "שהקב

  5:ם במשנה תורה"תואמת את מה שכותב הרמב
, )ט: יא'יש" ('כי מלאה הארץ דעה את ה"שנאמר , לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת

תי את לב האבן רֹוהִס"ונאמר , )לג: לא'יר" (הו ואיש את אחיוולא ילמדו עוד איש את רע"ונאמר 
ונביא , מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דויד בעל חכמה יהיה יתר משלמה ).כו: לו'יח" (מבשרכם

, ויבואו כל הגויים לשומעו',  ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה,גדול הוא קרוב ממשה רבנו
 ).ב: ב'יש" (בראש ההרים' והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה"שנאמר 

 ): ח,יב(ובסוף הלכות מלכים 
וכל , שהטובה תהיה מושפעת הרבה, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, ובאותו הזמן

, ולפיכך יהיו חכמים גדולים. בלבד' אלא לדעת את ה, ולא יהיה עסק כל העולם .המעדנים מצויין כעפר
כי מלאה הארץ דעה ': שנאמר, דעת בוראם כפי כוח האדם וישיגו ,ים העמוקיםויודעים דברים הסתומ

 . 'ים מכסיםכמים ל' את ה
והיא , מתייחס לעמלק" להים-ולא ירא א" שהביטוי ,ע"ראב לדעתו של דומה ב,מבינה נחמה ליבוביץ

 6 :גם מציינת שביטוי זה מופיע בשלושה מקומות נוספים בתורה
כי , ויאמר אברהם? כי עשית את הדבר הזה, מה ראית: מלך אל אברהםויאמר אבי: "יא-י: כ'בר )1

 ".דבר אשתי- במקום הזה והרגוני עלהיםלֹ-אין יראת אאמרתי רק 
זאת , הם יוסף ביום השלישיויאמר אֵל. שת ימיםתם אל משמר שלֹף אֹויאסֹ: "יט-יז: מב'בר )2

ר בבית משמרכם ואתם לכו אחיכם אחד יאס,  אם כנים אתם.הים אני יראלֹ-את הא, עשו וחיו
 ".ן בתיכםבֹוֲעהביאו שבר ַר

ואם , תותן אֹאם בן הוא והִמ, וראיתן על האבנים, בריותבילדכן את הִע, ויאמר: "יז-טז: א'שמ )3
ותחיין , בר אליהן מלך מצריםולא עשו כאשר ִד, היםלֹ-ת את האותיראן המילדֹ .בת הוא וחיה
 ".את הילדים

. יחס חיובי לחלש ולזרהמשמעות של יראת אלוקים בהקשר של ל הוא "המשותף בין כל המובאות הנ
גם יוסף מדגיש את היותו . גהיה חשש שייהרולכן  –ים ק יראת אלו בואיןש למקום  כזרברהם הגיעא

ים קהן יראות אלו, וכן המילדות.  הסוהרמבית - הזרים בינתיים -ם אחיה שחרורסיבה לכים קירא אלו
 .הצו הפוגע בבני העם הזראינן מיישמות את  ולכן

על אף העובדה . נטול כל יחס כלפי החלש והזרהיה  עמלק .וינו למחות את זכר עמלקון נצטלכ
מיד אחרי , "עייף ויגע"בזמן שהיה , הוא התנפל עליו, שעם ישראל לא עבר בגבולו ולא הפריע לו

 . מצריםעבדותיציאתו מ
 -למחיית עמלק '  בו מובאת החלטת ה-ות את ההבדל שבין ספר שמגם נחמה ליבוביץ מסבירה 

השתלשלות  מובאתבספר שמות .  ישראל למחות את עמלקיש ציווי עלבו ש לבין ספר דברים
סיכום  מובא בספר דברים אילוו ,זקוקה לנימוקים' לכן אין קביעת הו, המאורעות שהתרחשו במדבר

ת המצווה כך שהיא תהיה מובנת ולפיכך יש שם עניין לבסס א, הלכתית- המעשיתומשמעותםהדברים 
 .למקיימיה

מפי שמואל  ושם אמנם מצטווה שאול ,מסופר על מלחמת שאול בעמלק א פרק טובספר שמואל 
 ): ג:שם( כדלהלן  כולל בעלי חיים,על הריגת כל העם

, אשה-והמתה מאיש עד; עליו, לולא תחמֹ, לו-אשר-כל-והחרמתם את, עמלק-עתה לך והכיתה את
  .חמור-מגמל ועד, שה-משור ועד, ונקי-לל ועדמעֹ
 7: מביאה הגמרא

                                                 
 .יח:כה 4
 .הלכות תשובה פרק ט  5
 .' וכו"זכור את" , פרשת כי תצא,עיונים חדשים בספר דברים  6
 .ב" ע,בבלי יומא כב  7

http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1011.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1011.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1011.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1011.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1011.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1131.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1131.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1131.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1131.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1131.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1236.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1236.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1236.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1236.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1236.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1002.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1002.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1002.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1002.htm
http://www.mechon-mamre.org/i/t/t1002.htm
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ומה נפש אחת אמרה : אמר, " את עמלקהיתִּכלך וִה): "ג:א טו שמואל(ה לשאול "בשעה שאמר לו הקב
ואם ? בהמה מה חטאה, ואם אדם חטא! כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה, תורה הבא עגלה ערופה

 ". אל תהי צדיק הרבה): "טז:הלת זק(קול ואמרה לו  בת יצאה? קטנים מה חטאו, גדולים חטאו
הפנייה לקיני : מלווה הצו בקריאה של חסד,  אינו נובע מאכזריותמחיית עמלקשל צו שה כדי להבהיר

 חסד הפך עמו ואתה עשיתִסי פן אֹמתוך עמלִקרדו רו יני לכו ֻסויאמר שאול אל הֵּק ":לסור מתוך עמלק
, וים על השמדת עמלק אותם לוחמים שמצּו.)ו:א טו"שמו( "םעם כל בני ישראל בעלותם ממצרי

על חסד שעשה גמול כדי ל, נקראים כאן לסכן את נפשם בוויתור על גורם ההפתעה במלחמה עם עמלק
שנהנו מסעודתו משה ואהרן וכל " -היה מזערי לכאורה שחסד , כןקודם למאות שנים יתרו לישראל 
בעצה שנתן יתרו "או  9,"וח מיתרו שהיה מראה להם חנייתםהיה להם נחת ר" -  או8,"זקני ישראל

 10."למשה
ן ההלכתי לדורותיו על הביצוע המעשי של מצווה זו הוא עניין לרשימה נפרדת ו .     הדי

   

 ידידיה קליין
 ירושלים     

 
 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

        

 
 .ו:א טו"י שמו"רש  8
 .שםי קרא "מהר  9

 .שםק "רד  10
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