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השאלה המוסרית
מלחמת 'חרמה' בעמלק
(י) כִּ י ִּת ְק ַרב אֶ ל עִּ יר
לְ ִּהלָּחֵ ם עָּ לֶיהָּ וְ ָק ָראתָ
אֵ לֶיהָ לְ ָשלוֹם( :יא) וְ הָּ יָּה
ִּאם שָּ לוֹם ַתעַ נְָך ּופָּ ְתחָּ ה לְָּך
וְ הָּ יָּה כָּל הָּ עָּ ם הַ נ ְִּמצָּ א בָּ ּה
יִ ְהיּו לְ ָך לָמַ ס ַועֲבָ דּוָך:
(יב) וְ ִּאם ֹלא תַ ְשלִּ ים עִּ מָּ ְך
וְ עָּ ְשתָּ ה עִּ ְמָך ִּמלְ חָּ מָּ ה וְ צַ ְר ָּת
(יג) ּו ְנתָּ נָּּה ה'
עָּ לֶיהָּ :
אֱ ֹלהֶ יָך בְ י ֶָּדָך וְ ִּהכִּ יתָּ אֶ ת ָּכל
כּורּה לְ פִּ י חָּ ֶרב( :יד) ַרק
זְ ָּ
הַ נ ִָּּשים וְ הַ טַ ף וְ הַ בְ הֵ מָּ ה וְ כֹל
אֲ שֶ ר יִּ ְהיֶה בָּ עִּ יר כָּל ְש ָּללָּּה
ָּתבֹז לְָּך וְ ָאכַלְ ָּת אֶ ת ְשלַל
אֹיְ בֶ יָך אֲ שֶ ר נָּתַ ן ה'
אֱ _ֹלהֶ יָך לְָּך( :טו) ֵכן
הֶ עָּ ִּרים
לְ כָּל
ַתעֲשֶ ה
הָּ ְר ֹחקֹת ִּמ ְמָך ְמאֹד אֲ שֶ ר
ֹלא מֵ עָּ ֵרי הַ ּגוֹיִּ ם הָּ אֵ לֶה
הֵ נָּה:

דברים כ
(טז) ַרק מֵ עָ ֵרי הָ עַ ִמים
הָ אֵ לֶה אֲ ֶשר ה' א_ֹלהֶ יָך
נֹתֵ ן לְ ָך נַחֲ לָה ֹלא ְתחַ יֶ ה כָ ל
נְ ָשמָ ה( :יז) כִּ י הַ חֲ ֵרם
ַתחֲ ִּרימֵ ם הַ ִּח ִּתי וְ הָּ אֱ מ ִֹּרי
הַ כְ ַנעֲנִּ י וְ הַ פְ ִּרזִּ י הַ ִּחּוִּ י
בּוסי כַ אֲ שֶ ר ִּצּוְ ָך ה'
וְ הַ יְ ִּ
אֱ ֹלהֶ יָך( :יח) לְ מַ עַ ן אֲ שֶ ר
ֹלא יְ ל ְַמדּו אֶ ְת ֶכם ַלעֲשוֹת
כְ כֹל ת ֹו ֲעבֹתָּ ם אֲ שֶ ר עָּ שּו
לֵאֹלהֵ יהֶ ם וַ חֲ טָּ אתֶ ם ַלה'
אֱ _ֹלהֵ יכֶם:

 .1ירושלמי שביעית פרק ו דף לו עמוד ג /ה"א
דאמר רבי שמואל בר נחמן שלש פרסטיגיות שילח
יהושע לארץ ישראל עד שלא יכנסו לארץ מי שהוא
רוצה להפנות יפנה להשלים ישלי' לעשות מלחמה
יעשה גרגשי פינה...גבעונים השלימו ...שלשים ואחד
מלך עשו מלחמה
 .2רמב"ם הלכות מלכים פרק ה:א
אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה ,ואי זו היא
מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה עממים ,ומלחמת
עמלק ,ועזרת ישראל מיד צר שבא עליהם ,ואחר כך
נלחם במלחמת הרשות והיא המלחמה שנלחם עם שאר
העמים כדי להרחיב גבול ישראל...
 .3רמב"ם שם פרק ו
הלכה א'
אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראין לו
שלום אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה,
שנאמר כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה
לשלום ,אם השלימו וקבלו שבע מצות שנצטוו בני נח
עליהן אין הורגין מהן נשמה והרי הן למס ,שנאמר יהיו
לך למס ועבדוך...
הלכה ד'
ואם לא השלימו או שהשלימו ולא קבלו שבע מצות,
עושין עמהם מלחמה והורגין כל הזכרים הגדולים,

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,
אבל שבעה עממין ועמלק שלא השלימו אין מניחין
מהם נשמה שנאמר כן תעשה לכל וגו' רק מערי העמים
לא תחיה כל נשמה ,וכן הוא אומר בעמלק תמחה את
זכר עמלק ,ומנין שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו
שנאמר לא היתה עיר אשר השלימה אל בני ישראל
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.
הלכה ה'
שלשה כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ ,הראשון
שלח להם מי שרוצה לברוח יברח ,וחזר ושלח מי
שרוצה להשלים ישלים ,וחזר ושלח מי שרוצה לעשות
מלחמה יעשה...
הלכה ו'
עמון ומואב אין שולחין להם לשלום שנאמר לא תדרוש
שלומם וטובתם כל ימיך ,אמרו חכמים לפי שנאמר
וקראת אליה לשלום יכול עמון ומואב כן ,תלמוד לומר
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.
 .4יהושע י:לג
ָאז עָּ לָּה ה ָֹּרם מֶ לְֶך ֶגזֶר לַעְ זֹר אֶ ת לָּכִּ יש וַ יַכֵ הּו יְ הוֹשֻׁ עַ וְ אֶ ת
עַ מ ֹו עַ ד בִ לְ ִתי ִה ְש ִאיר לוֹ ָש ִריד:
 .5יהושע טז:י
וְ ֹלא הו ִֹּרישּו אֶ ת הַ כְ ַנ ֲענִּי הַ יו ֵֹשב בְ גָּזֶ ר וַ י ֵֶשב הַ כְ ַנעֲנִּ י בְ ֶק ֶרב
אֶ פְ ַריִּ ם עַ ד הַ יוֹם הַ זֶ ה וַ יְ ִּהי לְ ַמס עֹבֵ ד:
 .6שופטים א:כט
וְ אֶ פְ ַריִּ ם ֹלא הו ִֹּריש ֶאת הַ כְ ַנ ֲענִּי הַ יו ֵֹשב בְ גָּזֶ ר וַ י ֵֶשב הַ כְ ַנעֲנִּ י
בְ ִּק ְרב ֹו בְ גָּזֶ ר:
 .7מל"א ט:ט
פַ ְרעֹה מֶ לְֶך ִּמ ְצ ַריִּ ם עָּ לָּה וַ יִּ לְ כֹד אֶ ת ּגֶזֶ ר וַ יִּ ְש ְרפָּ ּה בָּ אֵ ש וְ אֶ ת
הַ כְ ַנעֲנִּ י הַ י ֵֹשב בָּ עִּ יר הָּ ָּרג וַ יִּ ְתנָּּה ִּשל ִֻּׁחים לְ בִּ ת ֹו אֵ שֶ ת
ְשֹלמֹה:
 .8מל"א כ
שנָּה וַ יִּ ְשלַח בֶ ן הֲ ַדד
(יז) וַ י ְֵצאּו ַנע ֲֵרי ָּש ֵרי הַ ְמ ִּדינוֹת בָּ ִּרא ֹ
וַ יַּגִּ ידּו ל ֹו לֵאמֹר אֲ נ ִָּּשים י ְָּצאּו ִּמש ְֹמרוֹן( :יח) וַ יֹאמֶ ר ִּאם
לְ שָּ לוֹם יָּצָּ אּו ִת ְפשּום חַ יִ ים וְ ִּאם לְ ִּמלְ חָּ מָּ ה יָּצָּ אּו חַ יִ ים
ִת ְפשּום:

