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 השאלה המוסרית
 מלחמת 'חרמה' בעמלק

 
 כ דברים

י( י) ְקַרב כִּ יר ֶאל תִּ  עִּ
ֵחם לָּ ֶליהָּ  ְלהִּ  ְוָקָראתָ  עָּ
יָּה( יא)  :ְלָשלוֹם ֵאֶליהָ   ְוהָּ

ם לֹום אִּ ה ַתַעְנָך שָּ ְתחָּ ְך ּופָּ  לָּ
יָּה ל ְוהָּ ם כָּ עָּ א הָּ ְמצָּ ּה ַהנִּ  בָּ
  :ַוֲעָבדּוָך ָלַמס ְלָך ִיְהיּו

ם( יב) ים ֹלא ְואִּ ְך ַתְשלִּ מָּ  עִּ
ה ְשתָּ ְמָך ְועָּ ה עִּ מָּ ְלחָּ  ְוַצְרתָּ  מִּ

ֶליהָּ  נָּּה( יג)  :עָּ ה'  ּוְנתָּ
ֶדָך ֱאֹלֶהיָך יתָּ  ְביָּ כִּ ל ֶאת ְוהִּ  כָּ
ּה י ְזכּורָּ ֶרב ְלפִּ  ַרק( יד)  :חָּ
ים ה ְוַהַטף ַהנָּשִּ  ְוֹכל ְוַהְבֵהמָּ

ְהֶיה ֲאֶשר יר יִּ עִּ ל בָּ ּה כָּ לָּ  ְשלָּ
ֹבז ְך תָּ  ְשַלל ֶאת ְוָאַכְלתָּ  לָּ

 ה' נַָּתן ֲאֶשר ֹאְיֶביָך
ְך ֹלֶהיָך_אֱ   ֵכן( טו)  :לָּ

ל ַתֲעֶשה ים ְלכָּ רִּ  ֶהעָּ
ְרֹחֹקת ְמָך הָּ  רֲאשֶ  ְמֹאד מִּ

ֵרי ֹלא ם ֵמעָּ ֵאֶלה ַהּגֹויִּ  הָּ
 :ֵהנָּה

 ָהַעִמים ֵמָעֵרי ַרק( טז)
ֹלֶהיָך _א   ה' ֲאֶשר ָהֵאֶלה

 ָכל ְתַחֶיה ֹלא ַנֲחָלה ְלָך ֹנֵתן
י( יז)  :ְנָשָמה  ַהֲחֵרם כִּ

יֵמם י ַתֲחרִּ תִּ י ַהחִּ ֱאֹמרִּ  ְוהָּ
י י ַהְכַנֲענִּ זִּ י ְוַהְפרִּ ּוִּ  ַהחִּ

י ְּוָך ַכֲאֶשר ְוַהְיבּוסִּ  ה' צִּ
 ֲאֶשר ְלַמַען( יח)  :ֱאֹלֶהיָך

 ַלֲעשֹות ֶאְתֶכם ְיַלְמדּו ֹלא
ם ְכֹכל שּו ֲאֶשר תֹוֲעֹבתָּ  עָּ

אֶתם ֵלאֹלֵהיֶהם ה' לַ  ַוֲחטָּ
 :ֹלֵהיֶכם_אֱ 

 

 ירושלמי שביעית פרק ו דף לו עמוד ג /ה"א .1
רבי שמואל בר נחמן שלש פרסטיגיות שילח  דאמר

יהושע לארץ ישראל עד שלא יכנסו לארץ מי שהוא 
לעשות מלחמה  להשלים ישלי'רוצה להפנות יפנה 

יעשה גרגשי פינה...גבעונים השלימו... שלשים ואחד 
 מלך עשו מלחמה

 

 :א"ם הלכות מלכים פרק הרמב .2
 , ואי זו היאמלחמת מצוההמלך נלחם תחלה אלא  אין

ומלחמת מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה עממים, 
, ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, ואחר כך עמלק

נלחם במלחמת הרשות והיא המלחמה שנלחם עם שאר 
 העמים כדי להרחיב גבול ישראל...

 

 "ם שם פרק ורמב .3
 א' הלכה
עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו  אין

, מצוה ואחד מלחמתמלחמת הרשות  אחד שלום
שנאמר כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה 

 השלימו וקבלו שבע מצות שנצטוו בני נחלשלום, אם 
יהיו עליהן אין הורגין מהן נשמה והרי הן למס, שנאמר 

 ...לך למס ועבדוך
 ד' הלכה

לא השלימו או שהשלימו ולא קבלו שבע מצות,  ואם
ם, עושין עמהם מלחמה והורגין כל הזכרים הגדולי

ובוזזין כל ממונם וטפם, ואין הורגין אשה ולא קטן 
שנאמר והנשים והטף זה טף של זכרים, במה דברים 
אמורים במלחמת הרשות שהוא עם שאר האומות, 

מניחין  איןהשלימו  שלא שבעה עממין ועמלקאבל 
מהם נשמה שנאמר כן תעשה לכל וגו' רק מערי העמים 

לק תמחה את , וכן הוא אומר בעמלא תחיה כל נשמה
שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו  ומנין זכר עמלק,

לא היתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל  שנאמר
בלתי החוי יושבי גבעון את הכל לקחו במלחמה כי 
מאת ה' היתה לחזק את לבם לקראת המלחמה את 
ישראל למען החרימם, מכלל ששלחו להם לשלום ולא 

 .קבלו
 ה' הלכה
כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ, הראשון  שלשה

שלח להם מי שרוצה לברוח יברח, וחזר ושלח מי 
שרוצה להשלים ישלים, וחזר ושלח מי שרוצה לעשות 

 מלחמה יעשה...
 ו' הלכה

ומואב אין שולחין להם לשלום שנאמר לא תדרוש  עמון
שלומם וטובתם כל ימיך, אמרו חכמים לפי שנאמר 

ם יכול עמון ומואב כן, תלמוד לומר וקראת אליה לשלו
לא תדרוש שלומם וטובתם, לפי שנאמר עמך ישב 
בקרבך בטוב לו לא תוננו יכול עמון ומואב כן, תלמוד 
לומר וטובתם, ואף על פי שאין שואלים בשלומם אם 

 השלימו מעצמם תחלה מקבלין אותן.
 
  לג:י יהושע .4

לָּה ָאז ם עָּ יש ֶאת ַלְעֹזר ֶגֶזר ֶמֶלְך ֹהרָּ כִּ עַ  ַוַיֵכהּו לָּ  ְוֶאת ְיהֹושֻׁ
 : ָשִריד לוֹ  ִהְשִאיר ִבְלִתי ַעד ַעמוֹ 
 
  י:טז יהושע .5

ישּו ְוֹלא י ֶאת הֹורִּ ֶזר ַהיֹוֵשב ַהְכַנֲענִּ י ַוֵיֶשב ְבגָּ  ְבֶקֶרב ַהְכַנֲענִּ
ם י ַהֶזה ַהיֹום ַעד ֶאְפַריִּ  :ֹעֵבד ְלַמס ַוְיהִּ

 
  כט:א שופטים .6

ם יש ֹלא ְוֶאְפַריִּ י ֶאת הֹורִּ ֶזר ַהיֹוֵשב ַהְכַנֲענִּ י ַוֵיֶשב ְבגָּ  ַהְכַנֲענִּ
ְרבוֹ  ֶזר ְבקִּ  : ְבגָּ

 
 ט:ט א"מל .7

ם ֶמֶלְך ַפְרֹעה ְצַריִּ ה מִּ לָּ ְלֹכד עָּ ּה ֶּגֶזר ֶאת ַויִּ ְשְרפָּ ֵאש ַויִּ  ְוֶאת בָּ
י יר ַהֹיֵשב ַהְכַנֲענִּ עִּ ג בָּ רָּ ְתנָּּה הָּ ים ַויִּ לֻׁחִּ תוֹ  שִּ  ֵאֶשת ְלבִּ
 :ְשֹלֹמה

 
  כ א"מל .8
ֵרי ַנֲעֵרי ַוֵיְצאּו( יז) ינֹות שָּ אֹשנָּה ַהְמדִּ רִּ ְשַלח בָּ  ֲהַדד ֶבן ַויִּ

ידּו ים ֵלאֹמר לוֹ  ַוַיּגִּ ְצאּו ֲאנָּשִּ ֹשְמרֹון יָּ ם ַוֹיאֶמר( יח)  :מִּ  אִּ
לֹום אּו ְלשָּ ם ַחִיים ִתְפשּום יָּצָּ ה ְואִּ מָּ ְלחָּ אּו ְלמִּ  ַחִיים יָּצָּ
 :ִתְפשּום


