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מֹשֶ ה אֶ ל יְׂ ה
ִּמ ִּּמ ְׂצ ָּריִּ ם:
ֹלהים בְׂ י ִָּּדי( :י) וַ יַעַ ש
ָאנֹכִּ י נִּ צָּ ב עַ ל רֹאש הַ גִּ בְׂ עָּ ה ּומַ טֵ ה הָּ אֱ ִּ
יְׂ הוֹשֻׁ עַ כַאֲ שֶ ר ָאמַ ר ל ֹו מֹשֶ ה לְׂ ִּהלָּחֵ ם בַ עֲמָּ לֵק ּומ ֶֹשה ַאהֲ רֹן (יח) אֲ שֶ ר ָּק ְׂרָך בַ ֶד ֶרְך וַ יְׂ זַ נֵב ְׂבָך כָּל הַ נֶחֱ ָּשלִּ ים ַאחֲ ֶריָך וְׂ אַ ָּתה
ֹלהים:
וְׂ חּור עָּ לּו רֹאש הַ גִּ בְׂ עָּ ה( :יא) וְׂ הָּ יָּה כַאֲ שֶ ר י ִָּּרים מֹשֶ ה יָּד ֹו עָּ יֵף וְׂ ָּיגֵעַ וְׂ ֹלא י ֵָּרא אֱ ִּ
ידי מֹשֶ ה
וְׂ גָּבַ ר יִּ ְׂש ָּראֵ ל וְׂ כַ אֲ שֶ ר ָּי ִּניחַ יָּד ֹו וְׂ גָּבַ ר עֲמָּ לֵק( :יב) וִּ ֵ
כְׂ בֵ ִּדים וַ יִּ ְׂקחּו אֶ בֶ ן וַ י ִָּּשימּו תַ ְׂח ָּתיו וַ יֵשֶ ב עָּ לֶיהָּ וְׂ ַאהֲ רֹן וְׂ חּור
ּומזֶ ה אֶ חָּ ד וַ יְׂ ִּהי י ָָּּדיו אֱ מּונָּה עַ ד בֹא
ָּת ְׂמכּו בְׂ י ָָּּדיו ִּמזֶ ה אֶ חָּ ד ִּ
הַ שָּ מֶ ש( :יג) וַ יַחֲ ֹלש יְׂ הוֹשֻׁ עַ אֶ ת עֲמָּ לֵק וְׂ אֶ ת עַ ּמ ֹו לְׂ פִּ י חָּ ֶרב :פ
(יד) וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל מֹשֶ ה
כְׂ תֹב זֹאת זִ כָּ רוֹן בַ סֵ פֶ ר וְׂ ִּשים בְׂ ָאזְׂ נֵי יְׂ הוֹשֻׁ עַ
שמָּ יִ ם:
כִ י מָּ חֹה אֶ ְמחֶ ה אֶ ת זֵכֶ ר עֲמָּ לֵק ִמ ַּתחַּ ת הַּ ָּ

ָארץ
(יט) וְׂ הָּ יָּה בְׂ הָּ נִּ יחַ ה' אֱ _ֹלהֶ יָך לְׂ ָך ִּמ ָּכל אֹיְׂ בֶ יָך ִּמסָּ ִּביב בָּ ֶ
אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך נֹתֵ ן לְׂ ָך נַחֲ לָּה לְׂ ִּר ְׂש ָּתּה
שמָּ יִ ם ֹלא ִּת ְׂשכָּח:
ִת ְמחֶ ה אֶ ת זֵכֶ ר עֲמָּ לֵק ִמ ַּתחַּ ת הַּ ָּ

(טו) וַ יִּ בֶ ן מֹשֶ ה ִּמזְׂ בֵ חַ וַ יִּ ְׂק ָּרא ְׂשמ ֹו ה' נִּ ִּסי( :טז) וַ יֹאמֶ ר כִ י יָּד
עַּ ל כֵ ס יָּּה ִמלְ חָּ מָּ ה ַּלה' בַּ עֲמָּ לֵק ִמדֹר דֹר:
 .1רמב"ן שמות יז:טז
וטעם העונש שנענש עמלק יותר מכל העמים ,בעבור כי
כל העמים שמעו וירגזון (לעיל טו יד) ,ופלשת אדום
ומואב ויושבי כנען נמוגו (שם) מפני פחד ה' ומהדר
גאונו ,ועמלק בא ממרחק כמתגבר על השם ,ולכך אמר
בו ולא ירא אלהים (דברים כה יח),
ועוד כי הוא נין עשו וקרוב לנו ,עובר מתעבר על ריב לא
לו:
 .2רש"י שמות פרק יז
(ח) ויבא עמלק וגו'  -סמך פרשה זו למקרא זה,
לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם ,ואתם
אומרים (פסוק ז) היש ה' בקרבנו אם אין ,חייכם
שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים אלי ותדעון
היכן אני .משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך,

ולא ירא אלקים – ישראל

היה אותו הבן רואה חפץ ואומר ,אבא טול חפץ זה ותן
לי ,והוא נותן לו ,וכן שניה וכן שלישית ,פגעו באדם אחד,
אמר לו אותו הבן ראית את אבא .אמר לו אביו אינך
יודע היכן אני ,השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו:
 .3רש"י דברים כה
(יח) אשר קרך בדרך  -לשון מקרה .דבר אחר לשון קרי
וטומאה ,שהיה מטמאן במשכב זכור .דבר אחר לשון קור
וחום ,צננך והפשירך מרתיחתך ,שהיו כל האומות יראים
להלחם בכם ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים.
משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה,
בא בן בליעל אחד קפץ וירד לתוכה .אף על פי שנכוה,
הקרה אותה בפני אחרים:

ולא ירא אלקים  -עמלק

 .4מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  -מס' דעמלק פרשה א  .6ספרי במדבר פיסקא פח ד"ה אין כל
ויבא עמלק רבי אלעזר המודעי אומר ויבא עמלק לפי על ישראל הוא אומר ואתה עיף ויגע ועל עמלק הוא אומר
שהיה עמלק נכנס תחת כנפי ענן וגונב נפשות מישראל ולא ירא אלהים
והורגן שנ' אשר קרך בדרך וגו' (דברים כה יח) .אחרים
אומרים ולא ירא אלהים אלו ישראל שלא היו בידם  .7רש"י דברים פרק כה פסוק יח
מצות.
כל הנחשלים אחריך  -חסרי כח מחמת חטאם ,שהיה
הענן פולטן:
 .5ספרי דברים פיסקא רצו
ואתה עיף ויגע  -עיף בצמא ,דכתיב (שמות יז ג) ויצמא
בהם
הורג
היה
שלא
מלמד
,
אחריך
ויזנב בך כל הנחשלים
שנמשכו מדרכי מקום ונחשלו מתחת כנפי שם העם למים ,וכתיב אחריו ויבא עמלק:
אלא בני אדם
ויגע  -בדרך:
הענן.
ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים ,במדה שמדדת בה מדדו ולא ירא  -עמלק ,אלהים ,מלהרע לך:
לך מה אתה עיף ויגע ולא ירא אלהים אף הוא עיף ויגע
 .8אבן עזרא דברים פרק כה פסוק יח
ולא ירא אלהים.
הנחשלים אחריך ,שלא היה בם כח ללכת .ויתכן
להיות מלת נחשלים כמו נחלשים ,וכן כבש כשב.

 .9יראת אלקים – חטא מוסרי!
בראשית כ:יא
ֹלהים בַ ּמָּ קוֹם
וַ יֹאמֶ ר ַאבְׂ ָּרהָּ ם כִּ י ָאמַ ְׂר ִּתי ַרק אֵ ין יִ ְרַאת אֱ ִ
הַ זֶ ה וַ הֲ ָּרגּונִּי עַ ל ְׂדבַ ר ִּא ְׂש ִּתי:
ויקרא יא:יד
ֹלא ְׂת ַקלֵל חֵ ֵרש וְׂ לִּ פְׂ נֵי עִּ ּוֵ ר ֹלא ִּת ֵתן ִּמכְׂ שֹל וְ י ֵָּראתָּ מֵ אֱ ֹלהֶ יָך
אֲ נִּי ה':
ויקרא יט:לב
ִּמפְׂ נֵי ֵשיבָּ ה ָּתקּום וְׂ הָּ ַד ְׂר ָּת פְׂ נֵי זָּ ֵקן וְ י ֵָּראתָּ מֵ אֱ ֹלהֶ יָך אֲ ִּני
ה':
ויקרא כה
(יז) וְׂ ֹלא תוֹנּו ִּאיש אֶ ת ע ֲִּמית ֹו וְ י ֵָּראתָּ מֵ אֱ ֹלהֶ יָך כִּ י אֲ ִּני ה'
אֱ ֹלהֵ יכֶ ם:
(לו) ַאל ִּת ַקח מֵ ִּאת ֹו נֶשֶ ְך וְׂ תַ ְׂרבִּ ית וְ י ֵָּראתָּ מֵ אֱ ֹלהֶ יָך וְׂ חֵ י
ָאחיָך עִּ ּמָּ ְך:
ִּ
(מג) ֹלא ִּת ְׂר ֶדה ב ֹו בְׂ פָּ ֶרְך וְ י ֵָּראתָּ מֵ אֱ ֹלהֶ יָך:
שמואל ב פרק כג
(א) וְׂ אֵ לֶה ִּדבְׂ ֵרי ָּדוִּ ד הָּ ַאחֲ רֹנִּ ים נְׂאֻׁ ם ָּדוִּ ד בֶ ן יִּ ַשי ּונְׂ אֻׁ ם
הַ גֶבֶ ר הֻׁ ַקם עָּ ל ְׂמ ִּשיחַ אֱ ֹלהֵ י ַי ֲעקֹב ּונְׂעִּ ים זְׂ ִּמרוֹת יִּ ְׂש ָּראֵ ל:
ּומלָּת ֹו עַ ל לְׂ ש ֹונִּי( :ג) ָאמַ ר אֱ ֹלהֵ י
(ב) רּוחַ ה' ִּדבֶ ר בִּ י ִּ
יִּ ְׂש ָּראֵ ל לִּ י ִּדבֶ ר צּור יִּ ְׂש ָּראֵ ל מו ֵֹשל בָּ ָאדָּ ם צַּ ִדיק מו ֵֹשל
ֹלהים:
יִ ְרַאת אֱ ִ

