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 ד"בס

 עיון במוסריות צו אלוקי - אותיפרון... זכור את 

 נבון. מ' ר

 
 דברים פרק כה 

ֲאֶׁשר ָקְרָך ַּבֶּדֶרְך ַוְיַזֵּנב ְּבָך ָּכל ) יח: (ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק ַּבֶּדֶרְך ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים) יז(
ְוָהָיה ְּבָהִניַח ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְלָך ִמָּכל אְֹיֶביָך ) יט: ( ְולֹא ָיֵרא ֱאלִֹהיםַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָך ְוַאָּתה ָעֵיף ְוָיֵגַע

 לֹא ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִיםִמָּסִביב ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרְׁשָּתּה 
 : ִּתְׁשָּכח

 
 סוקרטס לאותיפרוןשאלת ): ס"נה לפ399, אפלטון" (אותיפרון"

 ?הא חסידות כי האלים אוהבים אותיאו האם ה? א חסידותי על האלים כי הההאם החסידות אהוב
Is the pious loved by the gods because it is pious? Or is it pious because it is loved by the gods?  

 מוסרה � מאשר �אלוהים 
 רמוסה �מגדיר  �אלוהים 

 
  כה דברים אברבנאל

 עושה כל אלהיך' ה תועבת כי" למעלה שאמר לפי. הסדר סוף עד' וגומ לך עשה אשר את זכור) יז(
 לישראל גדול עול שעשה עמלק מלחמת זכרון מצות כאן סמך, )טז:כה' דבר" (עול עושה כל אלה

 לכל ראוי ולזה ושמ את למחות יצוה ולזה, י"הש לפני תועבה זה והיה בדרך בם להלחם בצאתו
   …,יכתב אל צדיקים ועם חיים מספר ימחה כי מהעול שיתרחק אדם

  
 :מגונים דברים ארבעה עמלק שעשה במה רשם והנה... 
 האויבים כנגד מלחמותיהם שיעשו מהם' הלוחמי הנה כי, סבה מבלי עמהם שנלחם 'אה )1(

 גוים ארצות לכבוש שילכו ומהם, מהם להנצל ילחמו ולכבשם ארצם את לקחת עליהם הבאים
 לא ישראל הנה כי, במלחמתו מזה סבה לו היה לא עמלק אבל, ילחמו זה ועל להם לא אשר
 עמלק שילך ארצות להם היה לא וגם, בם להלחם לשיצא בו להלחם ובאים בארצו עוברים היו

 ל"ר, ממצרים בצאתם בדרך מלחמתו לבד היתה אבל, בם ילחם אותם ולחמדתו לכבשם
 :לו לא ריב על ומתעבר עובר, בדרך להם טןלש יצא שהוא

 לאויביהם יודיעו אחד בעם להלחם בואם שקודם המעלה כפי המלכים ממנהג היות שעם' בוה )2(
) ו"מ' ירמי (שאמר וכמו אתכם להלחם בא הנני כי מלחמתכם כלי הכינו להם ויאמרו ביאתם
 כן עשה לא עמלק הנה ,לילה שודדי כגנבים יבאו שלא כדי זה והיה לך והכן התיצב בפרעה
 בך שיעיר בלתי פתאום במקרה ל"ר "בדרך קרך אשר" וזהו פתאום בפתע וילחם בא אבל
 :דבר

 עם נלחם אבל, בפנים פנים בישראל להלחם כח יעצור שלא ופחדו עמלק מפחיתות שהיה 'גוה )3(
 עיף" ישראל היות עם וזה מלפניו העם אל מגשת ויירא המחנה באחרית הבאים שהם החלשים

 עוד וזכר, כבש ככשב נחלשים כמו הוא נחשלים כי אחריך הנחשלים כל בך ויזנב וזהו, "ויגע
 : ויגע עיף ואתה באמרו מפחיתותו

 מן לו ויצר מאד ויירא פקד הזה הבליעל האיש לומר רוצה, אלהים ירא ולא אמרו הוא 'דה )4(
 משה גלה ובזה, יןמלכ מהעדא גבוה מעל גבוה שהוא אלהים ירא ולא, ויגע עיף בהיותו העם
 מוטלת ממנו הנקמה היתה זה ושמפני, ישראל ונגד יתברך השם נגד חטא שעמלק ה"ע רבינו
 , כאן שצוה כמו ישראל ועל בשלח בפרשת שנזכר כמו יתברך השם על

  טז:יז שמות ן"רמב
, )יד טו לעיל( וירגזון שמעו העמים כל כי בעבור, העמים מכל יותר עמלק שנענש העונש וטעם
 ממרחק בא ועמלק, גאונו ומהדר' ה פחד מפני) שם (נמוגו כנען ויושבי ומואב אדום ופלשת
 ...) יח כה דברים (אלהים ירא ולא בו אמר ולכך, השם על כמתגבר

 
 486, עונשו של עמלק, אבי שגיא

  כך שיהיה ניתן,סיון להצביע על חומרת המעשה של עמלקיהנהוא הקו האופייני של מסורת זו ... 
  עצם הצורך להצדיק ולנמק את חומרת העונש מלמד על .להצדיק את העונש החמור המוטל עליו

מוסר בדת אינו עומד המצדד בתלות של ה שהרי .המוצא המצדדת באוטונומיה של מוסר-הנחת
אין ולו מקור אחד במסורת היהודית ... . כלל לפני הצורך להצדיק ולנמק את חומרת העונש

 .פ שעמדה זו מתבקשת כאן"אע, מלק את תיזת התלות של המוסר בדתהמעלה בהקשר של ע
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  ~~אברהם~~ 
  כה:יח בראשית

 לֹא ָהָאֶרץ ָּכל ֲהׁשֵֹפט ָּלְך ָחִלָלה ָּכָרָׁשע ַכַּצִּדיק ְוָהָיה ָרָׁשע ִעם ַצִּדיק ְלָהִמית ַהֶּזה ַּכָּדָבר ֵמֲעׂשֹת ְּלָך ָחִלָלה
 : ִמְׁשָּפט ַיֲעֶׂשה

 
  כב בראשית •

 ְוַהֲעֵלהּו ַהּמִֹרָּיה ֶאֶרץ ֶאל ְלָך ְוֶלְך ִיְצָחק ֶאת ָאַהְבָּת ֲאֶׁשר ְיִחיְדָך ֶאת ִּבְנָך ֶאת ָנא ַקח ַוּיֹאֶמר) ב(
 :ֵאֶליָך אַֹמר ֲאֶׁשר ֶהָהִרים ַאַחד ַעל ְלעָֹלה ָׁשם

 

 .המפתח לספר הקדמה, )1062-990 (גאון נסים רב •
 אשר היום מן בהן מתחייבים הכל כבר דלבא תאובאובנ בסברא תלויין שהן המצוות כל

, הכתוב מן למודות) נוח בני מצוות שבע (=שהמצוות פ"ואע... הארץ על אדם אלוהים ברא
 ולשמוע ה"הקב ידיעת חיוב כי, )'ה צו (=שמועה של כולן אינן -' אלוהים' ה ויצו 'דכתיב
 .אסורין הן השכל מדרך - והגזל נקי דם ושפיכות; ראויין הן הדעת מדין - ולעבדו בקולו
  א:ז בראשית, )1926-1843, דבינסק( חכמה משך
 . הטבעית ולהנהגה המדינה לנימוס מושגים המה, אדם שנצטווה מצוות השבע הנה

 
R. Aharon Lichtenstein, By His Light, p.123 
On the one hand, Avraham is commanded to offer his son to God, on the other hand, he 
knows that murder is forbidden.  The message of the akeida is clear: God’s command takes 
precedence, in every respect, over our moral sensibility and our conscientious objections. 

 
  כב בראשית

 ְולֹא ַאָּתה ֱאלִֹהים ְיֵרא ִּכי ָיַדְעִּתי ַעָּתה ִּכי ְמאּוָמה לֹו ַּתַעׂש לְוַא ַהַּנַער ֶאל ָיְדָך ִּתְׁשַלח ַאל ַוּיֹאֶמר) יב(
 :ִמֶּמִּני ְיִחיְדָך ֶאת ִּבְנָך ֶאת ָחַׂשְכָּת

 
R. Aharon Lichtenstein, By His Light, p.107-8 

 )ד:כט תהלים( :ֶּבָהָדר ְיקָֹוק קֹול ַּבּכַֹח ְיקָֹוק קֹול
We perceive God in one sense as boundless, unbridled power.  In another sense, we perceive 
Him in terms of values, of truth and goodness. … certain things are simply inconceivable for 
Him; but this is not an external constraint, and therefore we need not be shaken by the 
thought that somehow His power is not boundless. … the Jewish position is absolutely 
unequivocal.  We indeed hold that God’s will, His being, is moral and rational; that He does 
act, and will, in accordance with certain standards.  By virtue of His very essence, certain 
things not only shall not, but cannot, be willed by Him.  God and moral evil are simply 
incompatible. 
 
R. W. Wurzburger, Covenantal Imperatives, p.79-80  

 )יח:יט ויקרא(: ְיקָֹוק ֲאִני ָּכמֹוָך ְלֵרֲעָך ְוָאַהְבָּת
Our moral obligations to our fellow human beings arise not simply from nature or rationality, 
but derive their obligatory character from their being apprehended as divine imperatives. … 
human conscience or reason merely discover divine imperatives. 
 
Jean Paul Sartre (1905-1980) 
The existentialist finds it extremely embarrassing that God does not exist, for there disappears 
with him all possibility of finding values in an intelligible heaven. 

 
 ד:נו פרשה) וילנא (רבה בראשית

 אתה שנה' לק לך שניתן בן, לבך אובדת סבא סבא: ליה אמר אברהם אבינו אצל סמאל לו בא... 
) ד איוב (,לעמוד יכול האת מיכן יותר אותך מנסה ואם: ל"א .כן נתמל ע :ל"א, לשחטו הולך

 ששפכת חייב האת ,דם ופךש לך אומר למחר :ל"א .דין על ויתר :ל"א ".תלאה אליך דבר הנסה"
 ... כן נתמל ע ל"א .בנך של דמו
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 ~~שאול ~~ 
  טו א שמואל

 :ִמִּמְצָרִים ַּבֲעלֹתֹו ַּבֶּדֶרְך לֹו ָׂשם ֲאֶׁשר ְלִיְׂשָרֵאל ֲעָמֵלק ָעָׂשה ֲאֶׁשר ֵאת ָּפַקְדִּתי ְצָבאֹות ְיקָֹוק ָאַמר ּכֹה) ב(
 ִאָּׁשה ַעד ֵמִאיׁש ְוֵהַמָּתה ָעָליו ַתְחמֹל ְולֹא לֹו ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ֲחַרְמֶּתםְוַה ֲעָמֵלק ֶאת ְוִהִּכיָתה ֵלְך ַעָּתה) ג(

 :  ֲחמֹור ְוַעד ִמָּגָמל ֶׂשה ְוַעד ִמּׁשֹור יֹוֵנק ְוַעד ֵמעֵֹלל
 

  ב עמוד כב דף יומא מסכת בבלי תלמוד
, "עמלק את והכית ךל) "טו' א שמואל (לשאול הוא ברוך הקדוש לו שאמר בשעה: .... מני רבי אמר
 כמה אחת על הללו הנפשות כל] על[, ערופה עגלה הבא תורה אמרה אחת נפש] על [ומה: אמר
 קול בת יצאה? חטאו מה קטנים - חטאו גדולים ואם? חטאה מה בהמה - חטא אדם ואם! וכמה

 סב) "כב' א שמואל (לדואג שאול לו שאמר ובשעה". הרבה צדיק תהי אל) "ז קהלת (לו ואמרה
 ".ַהְרֵּבה ִּתְרַׁשע ַאל) "ז קהלת (לו ואמרה קול בת יצאה, "בכהנים ופגע אתה

 
  )קכא רמז א שמואל (שמעוני ילקות

 ." רחמנים על אכזר נעשה לסוף אכזרים על רחמן שהוא כל"
 

  טו פרק א שמואל
 ְלַהְקִׁשיב טֹוב ִמֶּזַבח ְׁשמַֹע ִהֵּנה ְיקָֹוק לְּבקֹו ִּכְׁשמַֹע ּוְזָבִחים ְּבעֹלֹות ַליקָֹוק ַהֵחֶפץ ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר) כב(

 ַוִּיְמָאְסָך ְיקָֹוק ְּדַבר ֶאת ָמַאְסָּת ַיַען ַהְפַצר ּוְתָרִפים ְוָאֶון ֶמִרי ֶקֶסם ַחַּטאת ִּכי) כג( :ֵאיִלים ֵמֵחֶלב
 ְיקָֹוק ַוִּיְמָאְסָך ְיקָֹוק ְּדַבר ֶאת ָמַאְסָּתה ִּכי ִעָּמְך ָאׁשּוב לֹא ָׁשאּול ֶאל ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר) כו(...  : ִמֶּמֶלְך
 : ִיְׂשָרֵאל ַעל ֶמֶלְך ִמְהיֹות

 
Lichtenstein, In His Light, p.126 
Shaul had been commanded to take a whole people and kill them – and this is, morally, a 
frightful thing.  The only justification lies in it being a response to an unequivocal divine 
command.   [Sparing Agag] indicates that what motivated him in killing the others was not 
the tzav of God … Shaul was not punished for sparing Agag: rather, he had to be punished 
because of the Amelikites that he did kill!  Because he killed them not purely due to a divine 
command …  

  ד:לב דברים
 : הּוא ְוָיָׁשר ַצִּדיק ָעֶול ְוֵאין ֱאמּוָנה ֵאל ִמְׁשָּפט ְּדָרָכיו ָכל ִּכי ָּפֳעלֹו ָּתִמים ַהּצּור

 
  ג אסתר

 ִּכְסאֹו ֶאת ַוָּיֶׂשם ַוְיַנְּׂשֵאהּו ָהֲאָגִגי ַהְּמָדָתא ֶּבן ָהָמן ֶאת ֵורֹוׁשֲאַחְׁש ַהֶּמֶלְך ִּגַּדל ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר) א(
 ַלֲהרֹג ְלַהְׁשִמיד ַהֶּמֶלְך ְמִדינֹות ָּכל ֶאל ָהָרִצים ְּבַיד ְסָפִרים ְוִנְׁשלֹוַח) יג( ...:ִאּתֹו ֲאֶׁשר ַהָּׂשִרים ָּכל ֵמַעל

 הּוא ָעָׂשר ְׁשֵנים ְלחֶֹדׁש ָעָׂשר ִּבְׁשלֹוָׁשה ֶאָחד ְּביֹום ְוָנִׁשים ַטף ָזֵקן ְוַעד רִמַּנַע ַהְּיהּוִדים ָּכל ֶאת ּוְלַאֵּבד
 :ָלבֹוז ּוְׁשָלָלם ֲאָדר חֶֹדׁש

 
  בשלח פרשת שמות, )1823-1751, קובקר( ושמש מאור
 ְוֵיָרֶאה. כך כל כבידה היתה כן על, ולמטה למעלה היה עמלק שמלחמת הקדוש בזוהר איתא... 

 ומבלבל, יתברך' בה שלימה מאמונה ישראל לעקור היה עמלק קליפת דהנה, הדבר לפרש
' ה ֲהֵיׁש) ז יז שמות (ישראל שאמרו שמיד הקדוש בזוהר שמצינו כמו, ו"ח רעות באמונות מחשבתם
 כל על .שם עיין, מאד ]ים[עמוק הם הקדוש הזוהר שדברי הגם; 'ֲעָמֵלק ַוָּיבֹא 'מיד - ָאִין ִאם ְּבִקְרֵּבנּו
 לנתק עמלק בא אזי - בהאמונה ספק לאיזה ישראל כשבאו הפסוקים מרמזים ,פשוטו פי על ,פנים
 . ו"ח לגמרי עולם אלהי מאמונת ויותר יותר אותם

 


