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 בעמלק באספקלריה מוסריתהמלחמה 

 גבריאל ח' כהן

 

היחס המיוחד והקשה כלפי עמלק עורר בכל הדורות תמיהות רבות. ננסה להציג תחילה את 

 השאלות )חלק א( ולאחר מכן כיווני תשובה שונים )חלק ב(.

 

  הצגת השאלות המוסריות: -חלק א' 

 א

הצורך לנהל  מעבדות לחירות, בפני כבר זמן קצר אחרי יציאת מצרים עמדו בני ישראל, שרק יצאו

 מלחמה קשה עם אויב אכזר:

ים,      שִּ נּו ֲאנָּ ַחר לָּ ַע: בְׂ הֹושֻׁ ם. ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל יְׂ ידִּ פִּ רְׂ ֵאל בִּ רָּ שְׂ ם יִּ ֶחם עִּ לָּ ֵלק, ַויִּ ַויָּבֹא ֲעמָּ

ב צָּ י נִּ ֹנכִּ ר אָּ חָּ ֵלק. מָּ ֵחם ַבֲעמָּ לָּ ֵצא הִּ א   וְׂ ה, ּוַמֵטה הָּ עָּ בְׂ ַע ַכֲאֶשר -ַעל רֹאש ַהגִּ הֹושֻׁ י. ַוַיַעש יְׂ דִּ יָּ ים בְׂ ֹלהִּ

ים ֹמֶשה  יָּה ַכֲאֶשר יָּרִּ הָּ ה. וְׂ עָּ בְׂ לּו רֹאש ַהגִּ חּור עָּ ֵלק, ּוֹמֶשה ַאֲהֹרן וְׂ ֵחם ַבֲעמָּ לָּ הִּ ַמר לֹו ֹמֶשה לְׂ אָּ

יַח יָּדֹו –יָּדֹו  נִּ ַכֲאֶשר יָּ ֵאל, וְׂ רָּ שְׂ ַבר יִּ גָּ ימּו  – וְׂ שִּ חּו ֶאֶבן ַויָּ קְׂ ים, ַויִּ ֵבדִּ יֵדי ֹמֶשה כְׂ ֵלק. וִּ ַבר ֲעמָּ גָּ וְׂ

 ֹ ה ַעד ב מּונָּ יו א  דָּ י יָּ הִּ ד. ַויְׂ ֶזה ֶאחָּ ד, ּומִּ ֶזה ֶאחָּ יו מִּ דָּ יָּ כּו בְׂ מְׂ חּור תָּ ַאֲהֹרן וְׂ . וְׂ ֶליהָּ יו ַוֵיֶשב עָּ תָּ א ַתחְׂ

ֶאת  ֵלק וְׂ ַע ֶאת ֲעמָּ הֹושֻׁ ֶמש. ַוַיֲחֹלש יְׂ ֶרב.ַהשָּ י חָּ פִּ  יג( -)שמ' יז:ח      ַעּמֹו לְׂ

 עם סיום המלחמה, הקב"ה בכבודו ובעצמו מכריז על מלחמת חורמה נגד עמלק:

ֶחה ֶאת      ֹחה ֶאמְׂ י מָּ ַע, כִּ הֹושֻׁ ֵני יְׂ זְׂ אָּ ים בְׂ שִּ רֹון ַבֵסֶפר, וְׂ כָּ ֹתב זֹאת זִּ ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה: כְׂ

יִּ  מָּ ַתַחת ַהשָּ ֵלק מִּ  ם )שם, פס' יד(. ֵזֶכר ֲעמָּ

         

לקראת סיום חייו, משה אומר בספר דברים, שמצוות מחיית עמלק חייבת להיעשות גם ע"י בני 

 ישראל עצמם:

ל  ָך כָּ ַזֵנב בְׂ ָך ַבֶדֶרְך, ַויְׂ רְׂ ם. ֲאֶשר קָּ יִּ רָּ צְׂ ּמִּ ֶכם מִּ ֵצאתְׂ ֵלק, ַבֶדֶרְך בְׂ ָך ֲעמָּ ה לְׂ שָּ כֹור ֵאת ֲאֶשר עָּ זָּ

י לִּ שָּ לֹא יֵָּרא א  ַהֶנח  ֵגַע. וְׂ יָּ ֵיף וְׂ ה עָּ ַאתָּ יַח ה' א  -ם ַאֲחֶריָך, וְׂ נִּ הָּ יָּה בְׂ הָּ ים. וְׂ ֶביָך -ֹלהִּ ל ֹאיְׂ כָּ ָך מִּ ֹלֶהיָך לְׂ

ֶרץ ֲאֶשר ה' א   אָּ יב, בָּ בִּ סָּ ם. -מִּ יִּ מָּ ַתַחת ַהשָּ ֵלק מִּ ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעמָּ מְׂ ּה. תִּ תָּ שְׂ רִּ ה לְׂ ָך ַנֲחלָּ ֹלֶהיָך ֹנֵתן לְׂ

ח! כָּ שְׂ  יט(-)דב' כה:יז                       לֹא תִּ
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אך בה בשעה ששני המקומות בתורה מדברים על מחיית עמלק בצורה כוללת, בספר שמואל הציווי 

 מקבל אופי מעשי:

קֹול  ַמע לְׂ ה שְׂ ַעתָּ ֵאל, וְׂ רָּ שְׂ ֶמֶלְך ַעל ַעּמֹו ַעל יִּ ֳחָך לְׂ שָּ מְׂ ַלח ה' לִּ י שָּ אּול: ֹאתִּ מּוֵאל ֶאל שָּ ַויֹאֶמר שְׂ

ם לֹו ַבֶדֶרְך,  ֵאל. ֲאֶשר שָּ רָּ שְׂ יִּ ֵלק לְׂ ה ֲעמָּ שָּ י ֵאת ֲאֶשר עָּ תִּ ַקדְׂ אֹות: פָּ בָּ ַמר ה' צְׂ ֵרי ה'. ֹכה אָּ בְׂ דִּ

רָּ  צְׂ ּמִּ יו. ַבֲעֹלתֹו מִּ לָּ ֹמל עָּ לֹא ַתחְׂ ל ֲאֶשר לֹו, וְׂ ֶתם ֶאת כָּ ַהֲחַרמְׂ ֵלק, וְׂ ה ֶאת ֲעמָּ יתָּ כִּ הִּ ה ֵלְך, וְׂ ם. ַעתָּ יִּ

ַעד ֲחמֹור. ל וְׂ מָּ גָּ ַעד ֶשה, מִּ שֹור וְׂ ַעד יֹוֵנק, מִּ ה, ֵמֹעֵלל וְׂ שָּ יש ַעד אִּ ה ֵמאִּ ֵהַמתָּ  ג(-)שמו"א טו:א   וְׂ

 ב

ֶחה ֶאת ֵזֶכר מְׂ ה  הציווי הכולל הוא: "תִּ ֵהַמתָּ ם". לאחריו ניתן הפירוט הקשה: "וְׂ יִּ מָּ ַתַחת ַהשָּ ֵלק מִּ ֲעמָּ

ַעד ֲחמֹור". ציוויים אלה עוררו אצל רבים  ל וְׂ מָּ גָּ ַעד ֶשה, מִּ שֹור וְׂ ַעד יֹוֵנק, מִּ ה, ֵמֹעֵלל וְׂ שָּ יש ַעד אִּ ֵמאִּ

 מפרשנינו אי נחת מוסרית.

 

אדם הקורא על ציווי זה, והיא דורשת ממי נחמה ליבוביץ נותנת ביטוי למתח הרעיוני שבו מצוי 

 שנשאל על נושא מוסרי זה לדון בו ביושר, בלי ניסיון להתעלם ממנו. 

ֶחה",   מְׂ ֹחה תִּ הבא ללמד פרשת זכור, אל יסתפק בפתרונות קלים המצדיקים את מצוות "מָּ

זולה  ובוודאי אין לתרגם מצווה זו ללשון חילונית של "צו ההיסטוריה", או לפרזיאולוגיה

כמו: "הגשמת החזון דורשת יצירת המציאות. קיום הרעיון הנצחי, האוניברסלי, דורש 

ראשית כל את הקיום הפיסי של האומה הנושאת את הרעיון הזה", או משפטים כגון: 

"דורות על דורות משך אלפים בשנים חינכו יהודים יראי שמיים את ילדיהם על ברכי 

קא צעיר יהודי בישראל המתחדשת ימצא בו 'בעיות התנ"ך, אך משחק הגורל רצה שדוו

( הם אינם דרך ללימוד רציני של פרקים קשים בתנ"ך 58חינוכיות מסובכות' )דעות ז' עמוד 

, אלא בעיות חינוכיות במרכאותמסוג זה הכוללים לא "בעיות חינוכיות מסובכות" 

"ל ועד לאחרונים ומוסריות מסובכות בלי כל מרכאות. וכל פרשנינו הגדולים החל מחז

התלבטו מאוד בסוגיה: כיצד התורה אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום תצווה 

במקרים מסוימים צווים נוראיים ואיומים. כל מורה אשר ינסה לסתום פי תלמידו 

המקשה, המתלבט, המתקומם, בטענה כי "דורות על דורות במשך אלפיים שנה" למדו 

קשו, "ורק אתה מקשה קושיות", מוציא דיבה על דורות ולימדו פרקים אלה ולא הת

אבותינו, על פרשנינו הגדולים ויוצר רושם מוטעה לגמרי כאילו תהום פעורה בין כל דורות 

לומדי המקרא אשר כביכול לא חלו ולא הרגישו ולא שאלו ולא הקשו ובין דורנו המתקשה. 

מפני סכנה של טעות זו, שהרי  ודווקא לימוד הפרשנים הגדולים שבכל הדורות הוא תריס

 לימוד זה מראה ששאלותינו ולבטינו וקשיינו היו שאלותיהם ולבטיהם וקשייהם.

שבפרשת זכור  אין למורה להרשות לתלמידו לעבור בקלות על המוראות ועל האיימים

ושבהפטרת שבת זו, ואין להרשות להם להגיב על דברים אלה ב'בסדר גמור' החביב על 

י ה' א   ה הּוא" )דב' ד:כד( אינו -הרבה תלמידים היום. הפסוק: "כִּ לָּ  הסברֹלֶהיָך ֵאש ֹאכְׂ

 למצוות בלתי מובנות, אלא מזכיר לנו את חוסר יכולת הבנתנו.
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גם כי יש להתנגד לכל מיני אנלוגיות מוטעות ופסולות )על דרך של אקטואליזציה זולה(  

שהרי כבר אמרו חז"ל: כבר עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות )ברכות כח 

ע"א(, ואין עמלק כמשמעו קיים היום. אך יחד עם זה יש לומר שחד פעמיותה של מצווה זו 

)נחמה ליבוביץ, עלון הדרכה  עדיין אינה פותרת אותה אך –מקלה את חומרת הקושיה 

 לפרשת ויקרא תשכ"ב. דברי נחמה אלה תקפים לכל הנושאים בספר זה ודומיהם(.

 

ישנן גישות אחרות לגמרי להתייחסות הראויה למצוות מחיית עמלק; גישות אמונתיות המנוגדות 

 לחלוטין לדבריה של נחמה ליבוביץ:

כל אמות המידה של אמת, צדק ויושר, טּוב ומוסר מקורם בדבר ה',  עוד עלינו לזכור כי   

וכל המושגים האלו אצלנו נלקחים ממקורם ונמדדים על פיהם, לא יעלה על הדעת לבחון 

את המוסר האלוקי על פי מוסרנו האנושי, וקל וחומר שלא נוכל לבקר או לדחות מצווה 

 כלשהי או הנהגה אלוקית בשבט המוסרי שלנו. 

ַעד יֹוֵנק, והוא שואל ומבקר את דבר ה':     אם שאול נצטווה למחות את זכר עמלק ֵמֹעֵלל וְׂ

הרי ששאלתו היא כישלון מוסרי  )יומא כב ע"ב(, קטנים מה חטאו? –ואם גדולים חטאו 

ֹנב" )שמ' כ:יב(. ריבון  גְׂ ח" ועל "לֹא תִּ צָּ רְׂ חמור, והוא נענש עליו כשם שהיה נענש על "לֹא תִּ

, יוצר האדם, המכיר את נשמתו ואת רוחו, הוא היודע מי ראוי לחיות ומי למות. העולמים

ח", אפילו ביחס לתינוק שנולד זה עתה  צָּ רְׂ נצטווינו שאין לסכן  –כשם שהיה נענש על "לֹא תִּ

את חייו אפילו למען חיי גדול ישראל, כאמור בדברי חז"ל: "שאין דוחים נפש מפני נפש" 

ֵלק". זהו המוסר היותר שלם. כ –)סנהדרין עב ע"ב(  ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעמָּ מְׂ ֵוה: "תִּ צָּ ך כשהוא ַהמְׂ

, עש"ק מטות בשבע)הרב דוד חי הכהן,   הן מצד האמת, הן מצד הצדק והטוב לעולם כולו.

 מסעי תשע"ב(

 

לדברי הרב דוד ח' הכהן, הצגתן של שאלות בעלות אופי מוסרי, בהקשר של ציוויי הקב"ה, מעידה 

כבעל סמכות אמונית על חוסר הבנה של מוסר אמיתי. עלינו לקבל את דבר ה', ולהתייחס אליו 

 , שאין להרהר אחריו.ומוסרית

ית והיענות ראויה במאמר זה אנו מאמצים את גישתה של נחמה ליבוביץ, הדורשת כנות פנימ

 שיח אמיתי שבין האדם לריבונו של עולם.-לתגובה המוכרת והטבעית של האדם, כבסיס לדו

 

 ג

עיון במקרא מוכיח, שההתמודדות הערכית עם דברי ה' וגזרותיו מקובלת כבר מאברהם אבינו 

ט?!" )בר' יח:כה(, דרך משה,  פָּ שְׂ ֶרץ לֹא ַיֲעֶשה מִּ אָּ ל הָּ המשיג על העונש הכבד השואל: "ֲהֹשֵפט כָּ

ם  ַריִּ צְׂ ַעֶּמָך ֲאֶשר הֹוֵצאתָּ ֵמֶאֶרץ מִּ ָך בְׂ ֶרה ַאפְׂ ה ה' ֶיח  מָּ שהטיל ה' על בני ישראל בעקבות מעשה העגל: "לָּ

ֵדי  ל ֹבגְׂ לּו כָּ ה, שָּ ֵלחָּ ים צָּ עִּ שָּ ה?!" )שמ' לב:יא(, ועד לירמיהו התמה: "ַמדּוַע ֶדֶרְך רְׂ קָּ יָּד ֲחזָּ דֹול ּובְׂ ֹכַח גָּ בְׂ

 ֶגד?!" )יר' יב:א(. בָּ 
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המדרשים מדגישים שבעקבות טענותיו המוסריות של משה כלפי דברים שאמר לו ה', שינה הקב"ה 

 מספר הוראות שנתן למשה!

לֶ  ֵחם עָּ לָּ הִּ ים לְׂ ים ַרבִּ מִּ יר יָּ צּור ֶאל עִּ י תָּ ּה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה: "כִּ שָּ פְׂ תָּ יהָּ לְׂ

דֹ  נְׂ ּה לִּ ית ֶאת ֵעצָּ חִּ ֹ לֹא ַתשְׂ ֹאתֹו ל ֶּמנּו תֹאֵכל וְׂ י מִּ ֶזן, כִּ יו ַגרְׂ לָּ ֶדה ַח עָּ ם ֵעץ ַהשָּ דָּ אָּ י הָּ ֹרת. כִּ כְׂ א תִּ

צֹור!" )דב' כ:יט(, אמר לו הקדוש ברוך הוא שיחרים אותם, שנאמר: ֶניָך ַבּמָּ פָּ בֹא מִּ י  לָּ "כִּ

יֵמם" )דב כ:יז(. ומשה לא עשה כן, אלא אמר: עכשיו אני הולך ומ כה מי חטא ַהֲחֵרם ַתֲחרִּ

דֵ  ַבר קְׂ דְׂ ּמִּ ים מִּ כִּ אָּ ַלח ַמלְׂ ֶאשְׂ מֹות ֶאל ומי שלא חטא?! אלא בשלום אני בא עליהם, שנאמר: "וָּ

ֶצָך, ַבֶדֶרְך ַארְׂ ה בְׂ רָּ בְׂ לֹום ֵלאֹמר: ֶאעְׂ ֵרי שָּ בְׂ בֹון דִּ יחֹון ֶמֶלְך ֶחשְׂ ין סִּ מִּ סּור יָּ  ַבֶדֶרְך ֵאֵלְך. לֹא אָּ

מֹאול" )דב' ב:כו ֶאת  –שראה שלא בא לשלום  ןכז(. כיוו-ּושְׂ הכהו, שנאמר: "ַוַיכּו ֹאתֹו, וְׂ

יד" )במ' כא:לה(. אמר הק רִּ יר לֹו שָּ אִּ שְׂ י הִּ תִּ לְׂ ל ַעּמֹו ַעד בִּ ֶאת כָּ יו, וְׂ נָּ דוש ברוך הוא: אני בָּ

יֵמם, ואתה לא עשית כן. חייך! כשם שאמרת  י ַהֲחֵרם ַתֲחרִּ כך אני עושה,  –אמרתי: כִּ

י תִּ  לֹום" )דב' שנאמר: "כִּ שָּ אתָּ ֵאֶליהָּ לְׂ רָּ קָּ ֶליהָּ וְׂ ֵחם עָּ לָּ הִּ יר לְׂ ַרב ֶאל עִּ ֶכיהָּ כקְׂ רָּ :י(. כך נאמר: "דְׂ

לֹום" )מש' ג:יז(. יֹבֶתיהָּ שָּ תִּ ל נְׂ כָּ ֵכי ֹנַעם, וְׂ  )תנחומא בובר צו, ח ע"ב(                    ַדרְׂ

 דוגמה נוספת: 

ים" )שמ' לד:ז(, אמר משה, ריבונו כשאמר לו הקב"ה: "ֹפֵקד ֲעֹון    נִּ בֹות ַעל בָּ של  אָּ

עולם! כמה רשעים הולידו צדיקים, יהיו נוטלים מעוונות אביהם? תרח עובד צלמים, 

 –רשע! וכן יאשיהו צדיק, ואמון אביו  –צדיק! וכן חזקיה צדיק, ואחז אביו  –ואברהם בנו 

מר לו הקב"ה: למדתני. חייך שאני רשע! וכן נאה שיהיו הצדיקים לוקים בעוון אביהם?! א

ים לֹא יּומְׂ  נִּ ים, ּובָּ נִּ בֹות ַעל בָּ תּו אָּ בֹות. מבטל דברי ומקיים דבריך, שנאמר: "לֹא יּומְׂ תּו ַעל אָּ

תּוב בְׂ  תּו" )דב' כד:טז(. חייך שאני כותבן לשמך, שנאמר: "ַככָּ אֹו יּומָּ ֶחטְׂ יש בְׂ ֵסֶפר תֹוַרת אִּ

ה ה' ֵלא ּוָּ ים לֹא יּומְׂ ֹמֶשה, ֲאֶשר צִּ נִּ ים, ּובָּ נִּ בֹות ַעל בָּ תּו אָּ יש ֹמר: לֹא יּומְׂ ם אִּ י אִּ בֹות, כִּ תּו ַעל אָּ

ת" )מל"ב יד:ו(. אֹו יּומָּ ֶחטְׂ  ()במדבר רבה חוקת י"ט, ל"ג                                  בְׂ

עמים מסתבר שה' מאזין לקולות ההתמודדות של האדם האמוני עם אופיים הערכי של ציוויו, ולפ

 1אפילו "מושפע" משיקוליהם המוסריים והחברתיים של מאמיניו.

ת צלפחד התרעמו על חוק יא(. חמש בנו-בהקשר זה נזכיר גם את פרשת בנות צלפחד )במ' כז:א

אביהן בארץ  הירושה התורני, שהקציב ירושה רק לבניו של הנפטר. דרישתן הייתה שירושת צלפחד

ֹרת"ישראל תינתן להן, כי לא היה לו בן. הקב"ה הסכים איתן ) ד ֹדבְׂ חָּ פְׂ לָּ נֹות צְׂ ינה בעקבות (, וש"ֵכן בְׂ

 פנייתן את החוק התורני.

נראה שעם כל ההבדלים הברורים בין ראשוני האומה, ובראשם אברהם אבינו ומשה, ובינינו, הרי 

ר ה', תוך התמודדות עם עקרונות מוסר אנושיים עצם הרצון של האדם האמוני להתייחס לדב

  2נעלים, נראה ראוי ואולי אפילו רצוי.

                                                      
על מימוש עקרונותיו  ומולאבק ייש רושם שהקב"ה רוצה לעודד את האדם לפתח רגישות מוסרית, ולה  1

 המוסריים.
יּו"נראה שגם הצו:   2 הְׂ ים תִּ ֹדשִּ ֵעיֵני הצו: "ב( ו:יט ')וי "קְׂ ַהטֹוב בְׂ ר וְׂ יתָּ ַהיָּשָּ שִּ עָּ יח( נוגעים בצורך :ו ')דב "'הוְׂ

 לשלב בין הצווים האלוקיים ובין עקרונות חיי המוסר האנושיים. 
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 וכך גם סיכם סוגיה סבוכה זו הראי"ה קוק:

דבר מוכרח הוא שיסגל האדם לעצמו את המוסר הטבעי הפשוט, בכל רחבו ועמקו, ואת 

, ועל גבי שתי יראת ה', ותמצית הטוהר של האמונה הפשוטה, וכל מידותיה ברוחב ובעומק

 הסגולות הללו יבנה את כל מעלות רוחו העליונות.

אסור ליראת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמיים  

טהורה. סימן ליראת שמיים טהורה הוא: כשהמוסר הטבעי, הנטוע בטבע הישר של האדם, 

 מד מבלעדה. הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עו

אבל אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת, שבלא השפעתה על החיים היו החיים יותר 

נוטים לפעול טוב, ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט לכלל, ועל פי השפעתה מתמעט 

אורות הקדש, כרך ג, ראש דבר עמ' ) יראת שמיים כזאת היא יראה פסולה. –כוח הפועל ההוא 

 כ"ז(

 

 

 כיווני תשובה  –ב' חלק 

 ד

 אחד המדרשים שמעלה את הבעייתיות במצוות מחיית עמלק מתייחס אליה בצורה מפתיעה:

ֵלק )שמו"א טו:ג ה ֶאת ֲעמָּ יתָּ כִּ הִּ ה ֵלְך, וְׂ אּול: ַעתָּ שָּ (, אמר: ומה נפש בשעה שאמר לו הקב"ה לְׂ

ֵבא עגלה ערופה, כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה?! ואם אדם  אחת, אמרה תורה: הָּ

קטנים מה חטאו?! יצתה בת קול ואמרה  –בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו  –חטא 

ֵבה" )קה' ז:טז(. יק ַהרְׂ י ַצדִּ הִּ  )יומא כב ע"ב(                                          לו: "ַאל תְׂ

השאלה על המוסריות שבהשמדת עם, והמדרש מתייחס לשאלתו בזלזול.  שאול המלך מעלה את

, כפי בשואלעצמה, אלא  בשאלהמה יכולה להיות הסיבה לכך? מסתבר שהמדרש אינו מזלזל 

 שנראה בהמשך הדברים:

פְׂ  י, ַויִּ ֲאֹדמִּ ֹסב דֹוֵאג הָּ ים! ַויִּ ַגע ַבֹכֲהנִּ ה ּופְׂ דֹוֵאג: ֹסב ַאתָּ ים. ַויֶָּמת ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך לְׂ ַגע הּוא ַבֹכֲהנִּ

ַעד  יש וְׂ י ֶחֶרב ֵמאִּ פִּ ה לְׂ כָּ ים הִּ יר ַהֹכֲהנִּ ֵאת ֹנב עִּ ד. וְׂ יש ֹנֵשא ֵאפֹוד בָּ ה אִּ שָּ ים ַוֲחמִּ ֹמנִּ ַביֹום ַההּוא שְׂ

ֶרב י חָּ פִּ ֶשה לְׂ שֹור ַוֲחמֹור וָּ ַעד יֹוֵנק, וְׂ ה, ֵמעֹוֵלל וְׂ שָּ  יט(.-)שמו"א כב:יח                                .אִּ

 

ווה על דואג ואנשיו להרוג את כוהני נוב, החשודים בקשרי נאמנות לדוד. הכתוב  צָּ שאול המלך מְׂ

משתמש באותה לשון של השמדה והרג, כמו שציווה שמואל את שאול על השמדת עמלק. מכאן 

למדים ששאול המלך בוודאי אינו האדם בעל הרמה המוסרית הגבוהה, שראוי לו להשיג על דברי 

 יך המדרש את דבריו: ה'. וכך ממש

ים", יצאה בת קול ואמרה    ַגע ַבֹכֲהנִּ ה ּופְׂ ובשעה שאמר לו שאול לדואג: "ֹסב ַאתָּ

ֵבה" )קה' ז:יז(. ַשע ַהרְׂ רְׂ  )יומא שם(                                לו: "ַאל תִּ
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דשנו את ומכאן שהשאלה, שלה הק 3המדרש מעמיד את טענתו המוסרית של שאול במקומה הראוי,

 החלק הראשון של עיון זה, נותרה עדיין במקומה. 

 

 ה

חז"ל והמפרשים במהלך הדורות חיפשו תשובה מתאימה לקושי של מצוות מחיית עמלק, בשתי 

 דרכים עיקריות: מציאת הסבר למצווה ו/או צמצומה של המצווה עצמה. 

 

 אברבנאל מביא ארבעה נימוקים לצו:

עונש גדול את עמלק למחות זרעו, ולא עשה כן לכל גוי האמנם, למה זה העניש הקב"ה ב

י, כִּ  ַתֵעב ֲאֹדמִּ י מגויי הארץ, וגם לא לאדום שהיה מזרע עמלק, אבל בהפך שציווה: "לֹא תְׂ

יָך הּוא" )דב' כג:ח(, וציווה שלא יתגרו בו מלחמה? הנה משה אדוננו ביארו ב"משנה  חִּ אָּ

ֵלק, בַ  תורה" )הלכות מלכים פרק ה, הלכה ה(, באמרו: ָך ֲעמָּ ה לְׂ שָּ כֹור ֵאת ֲאֶשר עָּ ֶדֶרְך "זָּ

ם" )דב' כה:יז(. כי הנה ביאר שם שעשה עמלק כנגד ישראל  יִּ רָּ צְׂ ּמִּ ֶכם מִּ ֵצאתְׂ ים ארבעה דברבְׂ

שהאנשים ילחמו באויביהם אם להציל את ארצם מהם או לכבוש את  האחד, מגונים:

א מהם עריהם, אבל עמלק בא להילחם מבלי סיבה, כי הם לא ה ֶשיירָּ יו עוברים בארצם לְׂ

שיכבשוה, וגם לא היה לישראל ארץ שיחמוד אותה עמלק ויבא לכובשה. אבל היתה 

כֹור  מלחמתו לבד ברוע לב להחזירם לעבדות ולחלל כבוד ה' אשר גאלם. ועל זה אמר: "זָּ

ם".  יִּ רָּ צְׂ ּמִּ ֶכם מִּ ֵצאתְׂ ֵלק, ַבֶדֶרְך בְׂ ָך ֲעמָּ ה לְׂ שָּ ממנהג המלכים  עם היותש השני,ֵאת ֲאֶשר עָּ

הבאים להילחם באויביהם שישלחו להודיע להם ביאתם למלחמה לאמור: הכינו ונתראה 

פנים! הנה עמלק לא עשה כן. אבל בא פתאום להילחם בישראל. והיתה זו בגידה רבה וזהו 

ָך ַבֶדֶרְך", רוצה לומר: פתאום, בלי התראה.  רְׂ  שהיה מפחיתות השלישי,שאמר: "ֲאֶשר קָּ

עמלק שלא עצר כוח להילחם בישראל פנים בפנים. אבל נלחם עם הנחלשים שבהם הבאים 

באחרית המחנה, ויירא מגשת אל העם מלפניו עם היות ישראל עייף ויגע. וזהו שכתוב: 

ֵגַע".  יָּ ֵיף וְׂ ה עָּ ַאתָּ ים ַאֲחֶריָך, וְׂ לִּ שָּ ל ַהֶנח  ָך כָּ ַזֵנב בְׂ עמלק ירא מישראל ולכן בא , שהרביעי"ַויְׂ

להילחם בהם בזנב המחנה והחלושים שבהם עם היות ישראל עייף ויגע ולא ירא עמלק 

 סוף פרשת "בשלח"( ,אברבנאל)                                                                          מאלוקים. 

                                                                         

 כתוב: תשובותיו של אברבנאל מבוססות כולן על ה

. בדרך כלל עם יוצא למלחמה כדי להגן על ארצו, בלי סיבה ממשיתעמלק תקף את בני ישראל  א.

 4אך לא זה היה המניע של עמלק.

                                                      
ַעד יֹוֵנק,   3 ה, ֵמעֹוֵלל וְׂ שָּ ַעד אִּ יש וְׂ י את הלשון החריפה: "ֵמאִּ פִּ ֶשה לְׂ שֹור ַוֲחמֹור וָּ ", אין להבין באופן ֶרבחָּ וְׂ

 מילולי, כמשמעה, כפי שנסביר להלן.
ֶאֶרץ ַהנֶ   4 ֵלק יֹוֵשב בְׂ ֶגב" יש אמנם טוענים שהעמלקים כן חששו לעולמם, שהרי נאמר בפרשת המרגלים: "ֲעמָּ

 )במ' יג:כט(.
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ָך ַבֶדֶרְך", והפר בכך את נוהל המלחמות המקובל; להזהיר מפני בפתאומיותעמלק בא  ב. רְׂ : "ֲאֶשר קָּ

 המלחמה )ואולי למצוא ע"י כך דרך למנעה(.

ים ַאֲחֶריָך", שלא יכלו ל ג. לִּ שָּ ל ַהֶנח  ָך כָּ ַזֵנב בְׂ הגן על עצמם, כי עמלק בא להתקיף את החלשים: "ַויְׂ

ֵגַע" במיוחד. יָּ ֵיף וְׂ  חלק זה של העם היה: "עָּ

לֹא יֵָּרא א   ד. ים". ֹל-חסרה לעמלק גישה מוסרית בסיסית, שכן הכתוב מתארו: "וְׂ  הִּ

 

(, נחמה לייבוביץ מפתחת את הדברים האחרונים של אברבנאל 237 – 233בעיוניה לספר דברים )עמ' 

אנושית -ומעמיקה אותם. נחמה מדגישה, שהביטוי 'יראת אלוקים' בתורה משקף רמה מוסרית

ראויה. התורה משתמשת במונח זה בסיפור על אברהם ושרה ואבימלך )בר' כ:יא( וכן בסיפור על 

טרם נודעה לאחים )בר' מב:יח(. נחמה מוסיפה את המפגש בין יוסף ואחיו, כאשר זהותו האמיתית 

להים" )א:יז( כנימוק לסירובן למלא -הדוגמה מספר שמות, שבו נאמר: "ותראנה המילדות את הא

את דרישת פרעה להרוג את הבנים שייוולדו לאימהות היהודיות. מכל העמים, רק על עמלק נאמר: 

לֹא יֵָּרא א   ים". דהיינו, הוא אינו עומ-"וְׂ  ד בדרישות הבסיסיות של התנהלות מוסרית.ֹלהִּ

 

 ו

, אבל מדרשים שבין אדם לחברועיקרי הסבריו של אברבנאל קשורים להפרת הנורמות המקובלות 

לֹא יֵָּרא א  שבין אדם למקוםאחדים מדגישים דווקא את החטא  ים".-: "וְׂ  ֹלהִּ

ָך ַבֶדֶרְך" )דב' כה:יח(  רְׂ : למה הדבר דומה? לאמבטיה רותחת ( אמר רבי חנינא1"ֲאֶשר קָּ

 –שלא היתה בריה יכולה לירד בתוכה. בא בן בליעל אחד וקפץ לתוכה. אף על פי שנכווה 

הקב"ה קרע הים לפניהם,  –הקירה לפני אחרים. אף כאן, כיוון שיצאו ישראל ממצרים 

ֲהלּו ַאלּו בְׂ ז נִּ דֹום, ֵאיֵלי ונשתקעו המצרים לתוכו. נפל פחדן על כל האומות, שנאמר: "אָּ ֵפי א 

ַען" )שמ' טו:טו(. כיוון שבא עמלק ונזדווג להם, אף על  נָּ ֵבי כְׂ ֹמגּו ֹכל ֹישְׂ ַעד, נָּ ב יֹאֲחֵזמֹו רָּ מֹואָּ

ירֹו לפני אומות העולם.    )תנחומא כי תצא ט(                  פי שנטל את שלו מתחת ידן,  ֵהקִּ

בקרב אומות העולם, אך יציאת מצרים על כל נפלאותיה עוררה התפעמות אדירה מאלוקי ישראל 

 חוצפתו של עמלק כלפי שמיא הרסה אפשרות של קבלת מלכות שמיים על יד הגויים באותו הזמן.

לא השם שלם  –רבי לוי בשם רבי אחא בר חנינא אומר: כל זמן שזרעו של עמלק בעולם    

אֹוֵיב ַת  –ולא הכיסא שלם. אבד זרעו של עמלק  ּמּו השם שלם והכיסא שלם. מה טעם? "הָּ

ם ֵיֵשב,  עֹולָּ ה" )תה' ט:ז(. מה כתיב אחריו: "ַוה' לְׂ ם ֵהּמָּ רָּ כְׂ ַבד זִּ תָּ אָּ ַתשְׂ ים נָּ רִּ עָּ ֶנַצח וְׂ בֹות לָּ ֳחרָּ

אֹו" )שם, ח(, הרי השם שלם והכיסא שלם.  סְׂ ט כִּ פָּ שְׂ  )תנחומא כי תצא, יא(               כֹוֵנן ַלּמִּ

 

בספרות ישראל לדורותיה ניתנו הסברים נוספים לשאלה מדוע נקבעה ענישה מיוחדת על מעשי 

עמלק באותו הדור, אך מכל האמור לעיל ברורה חומרת מעשיהם, ונראה שאין צורך לפרט יותר 

 בכיוון פרשני זה. 
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 ז

חטאים דרך אחרת להבין את חומרת העונש של עמלק, שכלל השמדה טוטלית שלו, היא לא לחפש 

ענישה על שם של עמלק בעבר, הן בין אדם למקום הן בין אדם לחברו, אלא לראות בעונש החמור 

 העתיד:

ֵלק" )דב' כה: יט ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעמָּ מְׂ (, מה ראה הקב"ה לנהוג עם עמלק במידת האכזריות: "תִּ

ַעד יֹוֵנק" )שמו"א טו:ג(? אלא א ה, ֵמֹעֵלל וְׂ שָּ יש ַעד אִּ ה ֵמאִּ ֵהַמתָּ קדים לו אמר הקב"ה: "וְׂ

ֵקן, ַטף וְׂ  ַעד זָּ ַנַער וְׂ יֹום ממה שעתיד לעשות. גלוי וצפוי לפני היאך הוא עתיד לגזור: "מִּ ים בְׂ שִּ נָּ

ה".  שָּ יש ַעד אִּ ה ֵמאִּ ֵהַמתָּ ד" )אס' ג:יג(. לכך: "וְׂ  י פסקא יג, נה()פסיקתא רבת               ֶאחָּ

 

מִּ האגגיואכן, צאצאי עמלק, ובראשם המן  ַהשְׂ ל הַ , מבקשים: "לְׂ ַאֵבד ֶאת כָּ ַנַער יד, ַלֲהֹרג, ּולְׂ ים, מִּ הּודִּ יְׂ

ד".  יֹום ֶאחָּ ים בְׂ שִּ נָּ ֵקן, ַטף וְׂ ַעד זָּ  וְׂ

 הרעיון של "ענישה מונעת" נזכר בתורה בהקשרים שונים, אך הוא נדחה במידה רבה.

אמר , ולא על סמך התנהגותו העתידית. נבאותה עתבקשר לישמעאל מודגש שהוא נידון על פי מעשיו 

ַמע א   י שָּ ים ֶאל קֹול ַהַנַער ֹל-בתורה: "כִּ םהִּ ר הּוא שָׁ ֲאשֶׁ " )בר' כא:יז(, והמפרשים ובראשם רש"י בַּ

 הוא נידון, ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות". עכשיומסבירים: "'לפי מעשיו שהוא עושה 

שנות היהודית אך כיצד נסביר את ענישת בן סורר ומורה, הנידון על שם סופו )דב' כא:יח(? הפר

הקדומה מסבירה, שלהוראת התורה בפסוקים אלה אין משמעות מעשית, והיא רק בבחינת הוראה 

 חינוכית: "דרוש וקבל שכר". 

 גם בקשר לענישת בני עמלק יש ניסיונות לצמצם את המצווה. 

כך הרמב"ם רמז שבני עמלק יכולים גם לקבל על עצמם שבע מצוות בני נח, ואולי אף להתגייר, וב

 להימנע מהענישה הקבוצתית )הלכות מלכים ו, ד(. 

כמו כן נראה שלא כל העמלקים הושמדו, והלשון "מעולל ועד יונק" אינה אמורה, כאמור, להתפרש 

 5מילולית. והנער העמלקי שהרג את שאול ובני המן בן המדתא האגגי במגילת אסתר יוכיחו.

 

 ח

בולטת המנסה לצמצם במידה ניכרת את הביצוע של באופן כללי, ברור שיש בדברי חז"ל מגמה 

 מצוות מחיית עמלק.

כבר המשנה )ידיים ד, ד( קובעת ברורות: "הן כבר עלה סנחריב מלך אשור, ובלבל את כל האומות, 

ים'" )יש' י:יג(. בִּ יר יֹושְׂ יד ַכאבִּ אֹורִּ י. וְׂ ים, ַוֲעתּודֹוֵתיֶהם שֹוֵשתִּ בּוֹלת ַעּמִּ יר גְׂ סִּ אָּ ואם האומות  שנאמר: 'וְׂ

                                                      
 בגמרא )גיטין נז ע"ב וסנהדרין צו ע"ב( מספרים על בני המן העמלקי שישבו בבני ברק ולמדו שם תורה!   5
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שצריך להשמידו. כך הפך הצו התורני להשמדת עמלק חסר ביולוגי אין עוד עמלק  –התבלבלו 

 משמעות מעשית.

ואם מצוות מחיית עמלק הייתה הוראה רק לדורות אחדים, נשארת כמובן השאלה מהו ה"דרוש 

 וקבל שכר" של מצווה זו לדורותיה?!

בל נשכח שלמצווה זו יש במסורת היהודית מקום מרכזי בשבוע שחל בו פורים: בשבת זכור מצווים 

בני )ובנות!( ישראל לבוא לבית הכנסת ולשמוע את הציווי למחות את עמלק. גם בהפטרה מוזכרת  כל

מחיית עמלק, וביום הפורים קוראים בתורה את כל הפרשה הקשורה לעמלק! אם כן, איך עלינו 

 ין את משמעות ה"התגייסות" לשמוע על מצווה שאי אפשר כלל לקיימה!להב

מגמה קלאסית בפרשנות חז"ל היא לפרש את העניין הנידון כמקור לחינוך עצמי לערכים, וכך 

 עמלק מדור לדור: זכירתמסבירים בעלי המדרש את המשמעות של 

מה ה ֵלק" )דב' כה:יז(: לְׂ ָך ֲעמָּ ה לְׂ שָּ כֹור ֵאת ֲאֶשר עָּ דבר דומה? למלך שהיה לו כרם, והקיפו "זָּ

ישכנו הכלב.  –גדר והושיב בו המלך כלב נשכן. אמר המלך: כל מי שיבוא ויפרוץ את הגדר 

לימים בא בנו של המלך ופרץ את הגדר, נשכו הכלב. כל זמן שהיה המלך מבקש להזכיר 

ן שהקב"ה אומר לו: זכור אתה, היאך נשכך הכלב! כך כל זמ –חטא של בנו שפרץ הגדר 

ן" )שמ'  יִּ ם אָּ ֵבנּו, אִּ רְׂ קִּ מבקש להזכיר חטאן של ישראל שחטאו ברפידים, שנאמר: "ֲהֵיש ה' בְׂ

ֵלק". ָך ֲעמָּ ה לְׂ שָּ כֹור ֵאת ֲאֶשר עָּ  )תנחומא כי תצא, ט(               יז:ז(, אומר להם: "זָּ

 

)לא מחיית עמלק...( חשובה, כי היא מסבירה  זכירת עמלקהמצווה של  הכיוון של מדרש זה ברור.

ומה עלינו  אנחנו,לנו ב"שבת זכור" שמה שחשוב לזכור זה לא מה שעשו העמלקים, אלא מה שעשינו 

 לעשות כדי למנוע הישנות של אסון כזה מלבוא עלינו.

 

 ט

יד את אסכולות פרשניות שונות מאמצות כיוון זה, ורואות בצו למחיית עמלק הוראה כללית להשמ

 הרוע העמלקי!

 

רש"ר הירש הולך בכיוון זה ומדגיש, שהעיקר בצו הזה אינו ההשמדה הפיזית של העמלקים, אלא 

ֵכן את המוסריות של האנושות כולה:זכר עמלקהשמדת  סָּ  , הסמל ַהמְׂ

רֹו ותהילתו של עמלק  כְׂ ֵלק": לא עמלק, אלא זִּ ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעמָּ מְׂ הוא הגורם רעה  –"תִּ

וסרי של האנושות. כל זמן שספרי הזיכרונות של האנושות יקשרו כתרי תהילה לעתידה המ

לראשם של גיבורי החרב, כל עוד שחונקיו ורוצחיו של אושר האדם לא ירדו לטמיון הנשייה, 

יביטו דורות הבנים בהערצה אל אותם גדולי בעלי הזרוע, וזכרם יעורר את הרצון להידמות 

שלתו של עמלק בעולם תימוט לנצח נצחים רק בזמן להם במעשי אלימות ותהילה. ממ

ֶשה למידה היחידה לכל דבר קטן וגדול, והכרת המוסר תגדל -שתורת המוסר הא לוהית ֵתעָּ

בעולם ביחס שווה, ולא הפוך, אל הגדולה והעוצמה. וככל שתרבה גדולתו וגבורתו של אדם 
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ופשעים של אדירי העמים כן תגדל חומרת אשמתו כאשר יחטא ויעבור על חוקי המוסר,  –

יתעבו ככל שעושיהם גדולים וחזקים יותר. שאמנם זאת התכלית הסופית של השגחת 

ֶחה ֶאת  –ההיסטוריה  ֹחה ֶאמְׂ י מָּ זאת אמר ה' כאן לאחר שלראשונה רפו ידיו של עמלק: "כִּ

ם" )שמ' יז:יד(. וכן הובע גם בתהלים ט:ז הרעיון,  יִּ מָּ ַתַחת ַהשָּ ֵלק מִּ שרק כאשר יאבד ֵזֶכר ֲעמָּ

ה"!  )פירושו לשמות  ם ֵהּמָּ רָּ כְׂ ַבד זִּ זכר החורבנות והכיבושים יתמו הם עצמם מן הארץ: "אָּ

 6יז:טז(.

 

כיוון זה של הרש"ר הירש קיבל חיזוק משמעותי בעולם החסידות. גם שם נתפסת המלחמה בעמלק 

 כמאבק נגד הרוע המוסרי באנושות כולה ובכל פרט ופרט. 

 

  7בעולם המחקר ע"י אבי שגיא:הדברים סוכמו 

לאדם עצמו. מה שגורם רעה לאדם הוא  –לפי הפרשנות החסידית, עמלק גורם משהו לך 

חובת  עמלק הוא היצר הרע צורר כל אדם"." –יצר הרע, המסיטו מדרך הישר, ולפיכך 

הזיכרון המוטלת על האדם מקורה בכך שפיתוי היצר אורב תמיד לאדם, ו"אף כשהוא 

יונה בקדושה ובטהרה, מכל מקום יהיה נזהר מפיתויי היצר הרע עמלק" או כדי במעלה על

"לעורר בני האדם לשנוא את הרע ולאהוב את הטוב". בהתאם למגמה זו, החובה למחות 

את עמלק מתפרשת באופן דומה: "ועניין מחיית עמלק הוא לשרש ולעקור שורש הרע והיצר 

"מלחמה לה' בעמלק מדור  –הרע הרי -את יצרהרע". אולם מאחר שלא ניתן למחות כליל 

דור", דהיינו: שבכל דור ובכל שעה היא המלחמה הגדולה אשר אנו נלחמים תמיד כל ימי 

 היותנו על הארץ.

הואיל ומצוות מחיית עמלק תופסת מקום כה מרכזי במסורת היהודית ואין כלל מקום 

ך הדורות לתת לה משמעות לקיים אותה פשוטו כמשמעו, נאלצו המחנכים היהודים לאור

חינוכית. ואכן, בכל דור ודור נאמרו פירושים והגיגים שונים בנושא זה בכל אתר, במטרה 

                                                      
הרב ד"ר יונתן זקס,  :; וראו גםקפטעמ' , מהדורת בני ברק תשכ"ז, במעגלי שנהם: רש"ר הירש, השוו ג  6

 .190 – 186, עמ' 2019, ירושלים שמות –שיג ושיח, בראשית "פני הרוע", 

דרכי התמודדות של המסורת היהודית עם הבעיה המוסרית ומעמדה של  –עונשו של עמלק "אבי שגיא,   7

)ספר זיכרון לאריאל רוזן צבי(, רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית  ",היהודיתהמוסריות במסורת 

 .434 עמ'  ,תל אביב תשנ"ח
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להפוך את המצווה הזו למקור כוח להתחדשות הקשר שבין עם ישראל לאלוקיו, תוך נטרול 

 9דור דור ודורשיו. 8הבעיה המוסרית שבה פתחנו עיון זה.

                                                      
)דברי הגות  קול דודי דופק נמצא בספרו של הגרי"ד סולובייצ'יק ריאלי מעשיכיוון  .עמלק כסמל לרוע  8

במשבר העובר על ארץ ישראל.  ההשגחה מנסה אותנו שוב פעם"(: 50-48 , עמ'והערכה, ירושלים תשמ"ב

 הדבר נוגע לעתידה הפוליטי של הארץ בלבד. מזימות הערבים אינן מכוונת ןמן הראוי לקבוע כאן בגלוי: אי

רק לעצמאותה המדינית, אלא כלפי עצם קיומו של היישוב בכלל. הם שואפים להשמיד חלילה, את היישוב 

אחת האסיפות של המזרחי אמרתי בשם אבא מרי ז"ל, מאיש ועד אשה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה. ב

ֹדר ֹדר )שמ ֵלק, מִּ ה ַלה' ַבֲעמָּ מָּ חָּ לְׂ צווה לגזע מלותה הציבורית כמלחמת חטז( אינה מוגבלת ב:יז 'כי פרשת מִּ

מסוים, אלא כוללת חובת התקוממות נגד כל אומה או קבוצה החדורה שיגעון של שנאה, והמכוונת את 

ֵכר ֵשם 'ראל. כשאומה חורטת על דגלה: משטמתה כלפי כנסת יש זָּ לֹא יִּ גֹוי וְׂ יֵדם מִּ חִּ ַנכְׂ כּו וְׂ ֵאל עֹודיִּ לְׂ רָּ  'שְׂ

ה( היא הופכת לעמלק. בשנות השלושים והארבעים מילאו תפקיד זה הנאצים והיטלר בראשם. :פג ')תה

וני נאצר הם היו העמלקים, נציגי שיגעון האיבה של התקופה האחרונה. כיום ממלאים את מקומם המ

ם נשתוק גם עתה, לא אדע איך יצא דיננו מלפני מלך המשפט. אל תישענו על יושר העולם א –והמופתי 

. אותם הצדיקים הליברליים היו גם לפני חמש עשרה שנה וראו בשוויון נפש בהשמדתם של "ליברלי"ה

דם שני, ולא תנוד -זהמיליוני אנשים ולא נקפו אף באצבע. הם עלולים להסתכל רחמנא לצלן בהישנות מח

   ."להם אף שנת לילה אחד

(, פרשת "בשלח",  daatראו גם התייחסות לכמה היבטים בנושא זה מאת הרב אלחנן סמט, אתר "דעת" )  9

"המלחמה בעמלק", וכן בתורת הר עציון של מכללת הרצוג. כמו כן ראו מאמרו של הרב יעקב מדן, 

על דרך )תמצית מאמרו בספר  25.4.2019"ערכים" מתאריך "מוסריות השמדת עמלק" באתר רציו של 

 , מכללת הרצוג תשס"א(.האבות
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