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 מלחמת עמלק   - פרשת בשלח  
 רמב"ן שמות יז,טז . 1

, ופלשת אדום  וטעם העונש שנענש עמלק יותר מכל העמים, בעבור כי כל העמים שמעו וירגזון

ומואב ויושבי כנען נמוגו מפני פחד ה' ומהדר גאונו. ועמלק בא ממרחק כמתגבר על השם, ולכך  

 אמר בו )דברים כ"ה, יח( ְולֹא ָיֵרא ֱאֹלִהים 

 

  יז,יארשב"ם . 2

שכן דרך ערכי מלחמה: כל זמן שרואים הרמת  -וגבר ישראל  והמטה. -והיה כאשר ירים משה ידו 

 רגילין לנוס ולהינצח. -ברין, וכשהוא מושלך ִנסם... הן מתג

 

 חזקוני יז,ט. 3

כדי שיראוני אנשי החיל, לתת לב לחזק את לבם לקראת המלחמה...   - אנכי נצב על ראש הגבעה 

שכן דרך אנשי המלחמה: אחד מגיבוריהם עומד במקום גבוה ואוחז דגל בידו, לפי שכל האנשים  

נותנים לב   -עיניהם לדגל. כל זמן שהוא עומד במעמדו היוצאים עמו למלחמה נושאים ונותנים 

וָנסים. אף כאן   -כסבורים שמת שר שלהם  -להתחזק לקראת המלחמה; וכשהדגל נמוך ושפל 

 לאות ולסימן במקום דגל.  -"ומטה האלהים בידי" 
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 שארים בו ידי להתפלל  -ומטה האלהים בידי" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 משנה מסכת ראש השנה פרק ג  . 5

ה עֹושֹות ִמְלָחָמה אֹו   ל משֶׁ ר ִיְשָרֵאל וגו', )שמות יז( ְוִכי ָיָדיו שֶׁ ה ָידֹו ְוָגבַּ ר ָיִרים משֶׁ ֲאשֶׁ )ח( ְוָהָיה כַּ

ְעְבִדין אֶׁ  ְעָלה ּוְמשַּ ֵפי מַּ ְכִלים ְכלַּ ָהיּו ִיְשָרֵאל ִמְסתַּ ן שֶׁ ר ָלְך, ָכל ְזמַּ ָלא לֹומַּ   ת ִלָבם שֹוְברֹות ִמְלָחָמה. אֶׁ

ָתה אֹוֵמר, )במדבר כא( עֲ  ָדָבר אַּ ּיֹוֵצא בַּ ְבִרים. ְוִאם ָלאו, ָהיּו נֹוְפִלין. כַּ ִים ָהיּו ִמְתגַּ ָשמַּ בַּ ם שֶׁ ֲאִביהֶׁ ֵשה לַּ

ּיֶׁה. אֶׁ  ָנשּוְך ְוָרָאה ֹאתֹו ָוָחי. ְוִכי ָנָחש ֵמִמית, אֹו ָנָחש ְמחַּ ל ֵנס, ְוָהָיה ָכל הַּ ן  ְלָך ָשָרף ְוִשים ֹאתֹו עַּ ָלא, ִבְזמַּ

ְפִאים,  ִים, ָהיּו ִמְתרַּ ָשמַּ בַּ ן שֶׁ ֲאִביהֶׁ ת ִלָבם לַּ ְעְבִדין אֶׁ ְעָלה ּוְמשַּ ֵפי מַּ ְכִלין ְכלַּ ִּיְשָרֵאל ִמְסתַּ ְוִאם ָלאו, ָהיּו שֶׁ

 ִנּמֹוִקים. 
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בנשיאות כפים על ראש  משה את יהושע להילחם בעמלק, בעבור שיתפלל הוא והטעם שציוה

הגבעה; ועלה שם כדי שיראה את ישראל הנלחמים וישים עינו עליהם לטובה, וגם הם יראו אותו  

 פורש כפיו השמימה ומרבה בתפלה, ויבטחו בו ויוסיפו אומץ וגבורה.

 

 

 מלחמה במצרים  פרק יז'   –מלחמה בעמלק 

ֵאל)ח( וַָּּיבֹא ֲעָמֵלק  רָּ שְׂ ם יִּ ֶחם עִּ לָּ ֵזק יד,ח) ִבְרִפיִדם:  ַויִּ ִים וִַּּיְרֹדף  ד'( וְַּיחַּ ְך ִמְצרַּ לֶׁ ְרֹעה מֶׁ ת ֵלב פַּ ֲחֵרי ְבֵני   אֶׁ אַּ

 ִיְשָרֵאל ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֹיְצִאים ְבָיד ָרָמה:

ם ְוִהֵנה  יד,) אין תגובה של העם.  ת ֵעיֵניהֶׁ ְרֹעה ִהְקִריב וִַּּיְשאּו ְבֵני ִיְשָרֵאל אֶׁ י( ּופַּ

ל  ם וִַּּייְראּו ְמֹאד וִַּּיְצֲעקּו ְבֵני ִיְשָרֵאל אֶׁ ֲחֵריהֶׁ ִים ֹנֵסעַּ אַּ  : ד'ִמְצרַּ

עַּ וַּ )ט(  ל ְיהֹושֻׁ ה אֶׁ ר משֶׁ ים  ּיֹאמֶׁ נּו ֲאנָּשִּ ַחר לָּ   בְׂ

ֵצא ֵלק  וְׂ ֵחם ַבֲעמָּ לָּ   הִּ

 

ל ָהָעם ( יד-יגיד,) ה אֶׁ ר משֶׁ ת    וַּּיֹאמֶׁ ל ִתיָראּו ִהְתיְַּצבּו ּוְראּו אֶׁ אַּ

ת  ֶכם ד' ]...[   ד'ְישּועַּ ֵחם לָּ לָּ ֲחִרשּון:  יִּ ם תַּ תֶׁ  ְואַּ

ר חָּ ִגְבָעה   ָאֹנִכי ִנָצב מָּ ל רֹאש הַּ ר ח,) עַּ רו( וַּּיֹאמֶׁ חָּ מָּ ע ִכי ֵאין כַּ  לְׂ ן ֵתדַּ עַּ ר ִכְדָבְרָך ְלמַּ   ד'וַּּיֹאמֶׁ

ָך ח,) ;ֱאֹלֵהינּו ּמֶׁ ִּמי ּוֵבין עַּ ְמִתי ְפדֻׁת ֵבין עַּ ֶיה  יט( ְושַּ הְׂ ר יִּ חָּ מָּ לְׂ

ֹאת ַהֶזה   : הָּ

י יָּדִּ ים בְׂ ֱאֹלהִּ חד,) : ּוַמֵטה הָּ ֲחֹמר   כ( וִַּּיקַּ ל הַּ ְרִכֵבם עַּ ת ָבָניו וַּּיַּ ת ִאְשתֹו ְואֶׁ ה אֶׁ משֶׁ

ה   ח משֶׁ ְרָצה ִמְצָרִים וִַּּיקַּ יָּדו וַָּּיָשב אַּ ים בְׂ ֱאֹלהִּ ;  ֶאת ַמֵטה הָּ



 

 

ר ז,) ע ִכי ֲאִני  ד'יז( ֹכה ָאמַּ י ַמֶכה   ד'ְבזֹאת ֵתדַּ ֹנכִּ ֵנה אָּ הִּ

י יָּדִּ ר  ַבַמֶטה ֲאֶשר בְׂ ִים ֲאשֶׁ ּמַּ ל הַּ ְפכּו ְלָדם עַּ ְיֹאר ְונֶׁהֶׁ  בַּ

ש  עַּ עַ )י( וַּּיַּ הושֻׁ ה   יְׂ ר לֹו משֶׁ ר ָאמַּ ֲאשֶׁ ֵחם  כַּ לָּ הִּ לְׂ

ֵלק  ִגְבָעה: ַבֲעמָּ ֲהֹרן ְוחּור ָעלּו רֹאש הַּ ה אַּ  ּומשֶׁ

ִים ָאנּוָסה ִמְפֵני ִיְשָרֵאל ,די) ר ִמְצרַּ ם  כה( ... וַּּיֹאמֶׁ חָּ לְׂ י ה' נִּ כִּ

ם: יִּ רָּ צְׂ מִּ ֶהם בְׂ  לָּ

ים מֶשה יָּדו ה )יא( ְוָהיָ  ר ִיְשָרֵאל   ַכֲאֶשר יָּרִּ ְוָגבַּ

ר ֲעָמֵלק:  ר ָיִניחַּ ָידֹו ְוָגבַּ ֲאשֶׁ  ְוכַּ

ָךטז(  )יד, ֵרם ֶאת ַמטְׂ ה הָּ ַאתָּ ָּים   וְׂ ל הַּ ת ָיְדָך עַּ ּוְנֵטה אֶׁ

ָשָמִים  ַוֵיט מֶשה ֶאת יָּדוכב( י,) ;ּוְבָקֵעהּו ל הַּ  עַּ

ה  ים)יב( ִויֵדי משֶׁ ֵבדִּ ן וַָּּיִשימּו  כְׂ בֶׁ וִַּּיְקחּו אֶׁ

ֲהֹרן ְוחּור ָתְמכּו ְבָיָדיו  יָה ְואַּ ב ָעלֶׁ ְחָתיו וֵַּּישֶׁ תַּ

ָחד  ה אֶׁ ָחד ּוִמזֶׁ ה אֶׁ  ִמזֶׁ

ר  ה   ד')יד( וַּּיֹאמֶׁ ל משֶׁ ֵבדאֶׁ ח ָהָעם:  כָּ לַּ ְרֹעה ֵמֵאן ְלשַּ  ֵלב פַּ

יו ֱאמּונָּהוְַּיִהי  ש:  יָּדָּ ָשמֶׁ ד בֹא הַּ ת  לאיד,) עַּ ְרא ִיְשָרֵאל אֶׁ ד ( וַּּיַּ ִים  ַהיָּ ר ָעָשה ד' ְבִמְצרַּ ְגֹדָלה ֲאשֶׁ הַּ

ת ד'  ינּווִַּּייְראּו ָהָעם אֶׁ ְבדֹו: ַוַיֲאמִּ ה עַּ ד' ּוְבמשֶׁ  בַּ

ת ֲעָמֵלק   עַּ אֶׁ ֲחלש ְיהֹושֻׁ ֶאת ַעמו)יג( וַּּיַּ ְלִפי   וְׂ

ב:   ָחרֶׁ

ת ִרְכבֹו יד,) ְאֹסר אֶׁ ֶאת ַעמוו( וַּּיֶׁ ח עִ   וְׂ  ּמֹו: ָלקַּ

ר  ה   ד')יד( וַּּיֹאמֶׁ ל משֶׁ רוןאֶׁ כָּ ֹתב זֹאת זִּ   כְׂ

ר  ֵספֶׁ עַ בַּ הושֻׁ ֵני יְׂ זְׂ אָּ ים בְׂ שִּ ה  וְׂ ְמחֶׁ ִכי ָמֹחה אֶׁ

ָשָמִים:  ת הַּ חַּ ר ֲעָמֵלק ִמתַּ ת ֵזכֶׁ  אֶׁ

ּיֹום יג,) רוןיד( ְוָהָיה הַּ כָּ זִּ ֶכם לְׂ ג לַּ  ַהֶזה לָּ ם ֹאתֹו חַּ ֹגתֶׁ   ד'ְוחַּ

ם  ת עֹוָלם ְתָחגֻׁהּו: ְלֹדֹרֵתיכֶׁ קַּ  חֻׁ

ל ָיְדָך  רון ֵבין ֵעיֶניָך)ט( ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות עַּ כָּ זִּ ן ִתְהיֶׁה   ּולְׂ עַּ ְלמַּ

ת  ַמַען  ב( י,) ; ִמִּמְצָרִים ד'ְבִפיָך ִכי ְבָיד ֲחָזָקה הֹוִצֲאָך  ד'תֹורַּ ּולְׂ

ָך נְׂ ֵני בִּ זְׂ אָּ ַסֵפר בְׂ ְלִת  תְׂ לַּ ר ִהְתעַּ ן ִבְנָך ֵאת ֲאשֶׁ ִים  ּובֶׁ י ְבִמְצרַּ

ם ִכי ֲאִני   ְעתֶׁ ְמִתי ָבם ִוידַּ ר שַּ י ֲאשֶׁ ת ֹאֹתתַּ  : ד'ְואֶׁ

ה ִמְזֵבחַּ וִַּּיְקָרא  ן משֶׁ מו )טו( וִַּּיבֶׁ י ד' שְׂ סִּ  הֹוָיה ְבִמְקְנָך  ד' ַיד ג( ִהֵנה ט,) : נִּ

ר   י יָּד)טז( וַּּיֹאמֶׁ ל ֵכס  כִּ ד'  יָּּהעַּ ִמְלָחָמה לַּ

ֲעָמֵלק  ֹדר ֹדר בַּ  : מִּ

 וְַּיִהי ִלי ִלישּוָעה  יָּּהב( ָעִזי ְוִזְמָרת טו,)

ל ְבֵני  ג,) ר אֶׁ ה ֹכה תֹאמַּ ל משֶׁ ר עֹוד ֱאֹלִהים אֶׁ טו( וַּּיֹאמֶׁ

ְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ם ֱאֹלֵהי אַּ   ִיְשָרֵאל ד' ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיכֶׁ

ם  ִני ֲאֵליכֶׁ ֹעלָּםיֲַּעֹקב ְשָלחַּ י לְׂ מִּ ֹדר ֹדרְוזֶׁה ִזְכִרי  ֶזה שְׂ  : לְׂ

 

 

 

 

 



 

 

 תנחומא )דברים כי תצא ט(. 7

ֵהקרך לפני אחרים. אמר רבי חוניא: משל  -... רבנן אמרי: "קרך"   -"אשר קרך" )דברים כ"ה, יח( 

בן בליעל אחד וקפץ   למה הדבר דומה? לאמבטי רותחת שלא היתה בריה יכולה לירד בתוכה. בא

לתוכה. אף על פי שנכווה, ֵהֵקָרּה לפני אחרים. אף כאן: כיון שיצאו ישראל ממצרים, הקב"ה קרע  

טז( -הים לפניהם ונשתקעו המצרים לתוכו. נפל פחדן על כל האומות, שנאמר )שמות ט"ו, יד 

ת.[ ָאז נִ  ז ֹיְשֵבי ְפָלשֶׁ ִּמים ִיְרָגזּון, ִחיל ָאחַּ לּוֵפי ֱאדֹום..." וגו', כיוון שבא עמלק ונזדווג  "]ָשְמעּו עַּ ְבֲהלּו אַּ

 להם, אף על פי שנטל את שלו מתחת ידן, ֵהקרם לפני אומות העולם. 
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ה' ילחם לכם ואתם תחרשון. הענין בזה שכאן נצטוו להחריש מבלי שום פעולה ואף בתפלה לא 

הש"י, ובמלחמות עמלק נמצא להפך שנאמר והיה כאשר ירים וכו', ונאמר ויהי ידיו אמונה יתפללו ל

ומתרגמינן והוה ידוהי פרישן בצלו. אך הענין בזה כי יש חילוק בין עמלק לשאר אומות, כי שאר  

אומות אומרים שאין הכל בידי שמים ותולין כל השפעות טובה בכחותם לאמור כחי ועוצם ידי, ולכן 

מות ישראל נגד מצרים נצטוו להחריש, היינו להראות שהכל בידי שמים ובזה היו מנצחים, כי  במלח

בישראל נמצא זאת המבינות כי הכל בידי שמים, וגם תפלה שהאדם מתפלל ג"כ אינו יכול להתפלל  

בלתי רצון הש"י ולכן נאמר ואתם תחרישון ]יג[. אבל בעמלק שהוא נקרא ישראל מומר כדאיתא 

]י"ח.[ והוא תולה כל מעשיו בהש"י שאומר כל הרע שהוא עושה הוא ברצון הש"י, כי בלא  בקדושין 

רצון הש"י לא היה יכול לעשות ]יד[, ונגדו הוא העצה להראות כי יראת שמים הוא בידי האדם 

והאדם צריך לעבודה ותפלה, וע"ז נאמר בגמ' ]סנהדרין ס'.[ על רבשקה שהיה ישראל מומר מפני 

 י ה' עשיתי, ותלה מעשיו הרעים בהש"י ונגדו היא העצה להתפלל ]טו[:שאמר המבלעד 

 


