בס"ד
זכור את  ...אותיפרון  -עיון במוסריות צו אלוקי
ר' מ .נבון
דברים פרק כה
את ֶכם ִמ ִמּ ְצ ָר ִים) :יח( ֲא ֶשׁר ָק ְר ָך ַבּ ֶדּ ֶר ְך וַיְ ַזנֵּב ְבּ ָך ָכּל
ֲמ ֵלק ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְבּ ֵצ ְ
)יז( זָכוֹר ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ָך ע ָ
יך
יך ְל ָך ִמ ָכּל אֹיְ ֶב ָ
יח יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָרא ֱאל ִֹהים) :יט( וְ ָהיָה ְבּ ָהנִ ַ
ֵע ְולֹא י ֵ
אַתּה ָעיֵף ְו ָיג ַ
יך וְ ָ
אַח ֶר ָ
ֶח ָשׁ ִלים ֲ
ַהנּ ֱ
ֲמ ֵלק ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם לֹא
ֵכר ע ָ
ַח ָלה ְל ִר ְשׁ ָתּהּ ִתּ ְמ ֶחה ֶאת ז ֶ
יך נ ֵֹתן ְל ָך נ ֲ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ִמ ָסּ ִביב ָבּ ֶ
ִתּ ְשׁ ָכּח:
"אותיפרון" )אפלטון 399 ,לפנה"ס( :שאלת סוקרטס לאותיפרון
האם החסידות אהובה על האלים כי היא חסידות? או האם היא חסידות כי האלים אוהבים אותה?
?Is the pious loved by the gods because it is pious? Or is it pious because it is loved by the gods

אלוהים  מאשר  המוסר
אלוהים  מגדיר  המוסר
אברבנאל דברים כה
)יז( זכור את אשר עשה לך וגומ' עד סוף הסדר .לפי שאמר למעלה "כי תועבת ה' אלהיך כל עושה
אלה כל עושה עול" )דבר' כה:טז( ,סמך כאן מצות זכרון מלחמת עמלק שעשה עול גדול לישראל
בצאתו להלחם בם בדרך והיה זה תועבה לפני הש"י ,ולזה יצוה למחות את שמו ולזה ראוי לכל
אדם שיתרחק מהעול כי ימחה מספר חיים ועם צדיקים אל יכתב… ,
 ...והנה רשם במה שעשה עמלק ארבעה דברים מגונים:
) (1הא' שנלחם עמהם מבלי סבה ,כי הנה הלוחמי' מהם שיעשו מלחמותיהם כנגד האויבים
הבאים עליהם לקחת את ארצם ולכבשם ילחמו להנצל מהם ,ומהם שילכו לכבוש ארצות גוים
אשר לא להם ועל זה ילחמו ,אבל עמלק לא היה לו סבה מזה במלחמתו ,כי הנה ישראל לא
היו עוברים בארצו ובאים להלחם בו לשיצא להלחם בם ,וגם לא היה להם ארצות שילך עמלק
לכבשם ולחמדתו אותם ילחם בם ,אבל היתה לבד מלחמתו בדרך בצאתם ממצרים ,ר"ל
שהוא יצא לשטן להם בדרך ,עובר ומתעבר על ריב לא לו:
) (2והב' שעם היות ממנהג המלכים כפי המעלה שקודם בואם להלחם בעם אחד יודיעו לאויביהם
ביאתם ויאמרו להם הכינו כלי מלחמתכם כי הנני בא להלחם אתכם וכמו שאמר )ירמי' מ"ו(
בפרעה התיצב והכן לך והיה זה כדי שלא יבאו כגנבים שודדי לילה ,הנה עמלק לא עשה כן
אבל בא וילחם בפתע פתאום וזהו "אשר קרך בדרך" ר"ל במקרה פתאום בלתי שיעיר בך
דבר:
) (3והג' שהיה מפחיתות עמלק ופחדו שלא יעצור כח להלחם בישראל פנים בפנים ,אבל נלחם עם
החלשים שהם הבאים באחרית המחנה ויירא מגשת אל העם מלפניו וזה עם היות ישראל "עיף
ויגע" ,וזהו ויזנב בך כל הנחשלים אחריך כי נחשלים הוא כמו נחלשים ככשב כבש ,וזכר עוד
מפחיתותו באמרו ואתה עיף ויגע:
) (4הד' הוא אמרו ולא ירא אלהים ,רוצה לומר האיש הבליעל הזה פקד ויירא מאד ויצר לו מן
העם בהיותו עיף ויגע ,ולא ירא אלהים שהוא גבוה מעל גבוה מהעדא מלכין ,ובזה גלה משה
רבינו ע"ה שעמלק חטא נגד השם יתברך ונגד ישראל ,ושמפני זה היתה הנקמה ממנו מוטלת
על השם יתברך כמו שנזכר בפרשת בשלח ועל ישראל כמו שצוה כאן,
רמב"ן שמות יז:טז
וטעם העונש שנענש עמלק יותר מכל העמים ,בעבור כי כל העמים שמעו וירגזון )לעיל טו יד(,
ופלשת אדום ומואב ויושבי כנען נמוגו )שם( מפני פחד ה' ומהדר גאונו ,ועמלק בא ממרחק
כמתגבר על השם ,ולכך אמר בו ולא ירא אלהים )דברים כה יח( ...
אבי שגיא ,עונשו של עמלק486 ,
 ...הקו האופייני של מסורת זו הוא הניסיון להצביע על חומרת המעשה של עמלק ,כך שיהיה ניתן
להצדיק את העונש החמור המוטל עליו .עצם הצורך להצדיק ולנמק את חומרת העונש מלמד על
הנחת-המוצא המצדדת באוטונומיה של מוסר .שהרי המצדד בתלות של המוסר בדת אינו עומד
כלל לפני הצורך להצדיק ולנמק את חומרת העונש ... .אין ולו מקור אחד במסורת היהודית
המעלה בהקשר של עמלק את תיזת התלות של המוסר בדת ,אע"פ שעמדה זו מתבקשת כאן.
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~~ ~~ אברהם
כה:בראשית יח
אָרץ לֹא
ֶ ָח ִל ָלה ְלּ ָך ֵמ ֲעשֹׂת ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה ְל ָה ִמית ַצ ִדּיק ִעם ָר ָשׁע וְ ָהיָה ַכ ַצּ ִדּיק ָכּ ָר ָשׁע ָח ִל ָלה ָלּ ְך ֲהשׁ ֵֹפט ָכּל ָה
:ֲשׂה ִמ ְשׁ ָפּט
ֶ ַיע
בראשית כב
ֲלהוּ
ֵ ְהע
ַ אָה ְב ָתּ ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶל ְך ְל ָך ֶאל ֶא ֶרץ ַהמּ ִֹריָּה ו
ַ יד ָך ֲא ֶשׁר
ְ ֹאמר ַקח נָא ֶאת ִבּנְ ָך ֶאת יְ ִח
ֶ )ב( ַויּ
:יך
ָ אַחד ֶה ָה ִרים ֲא ֶשׁר א ַֹמר ֵא ֶל
ַ ָשׁם ְלע ָֹלה ַעל

•

. הקדמה לספר המפתח,(990-1062) רב נסים גאון
כל המצוות שהן תלויין בסברא ובאובנתא דלבא כבר הכל מתחייבים בהן מן היום אשר
, ואע"פ שהמצוות )=שבע מצוות בני נוח( למודות מן הכתוב...ברא אלוהים אדם על הארץ
 כי חיוב ידיעת הקב"ה ולשמוע,(' אינן כולן של שמועה )=צו ה- 'דכתיב 'ויצו ה' אלוהים
. מדרך השכל הן אסורין-  מדין הדעת הן ראויין; ושפיכות דם נקי והגזל- בקולו ולעבדו
א: בראשית ז,(1843-1926 ,משך חכמה )דבינסק
. המה מושגים לנימוס המדינה ולהנהגה הטבעית,הנה השבע מצוות שנצטווה אדם

•

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.

בראשית כב
אַתּה וְ לֹא
ָ ָד ְע ִתּי ִכּי יְ ֵרא ֱאל ִֹהים
ַ אוּמה ִכּי ַע ָתּה י
ָ ַער וְ אַל ַתּ ַעשׂ לוֹ ְמ
ַ ָד ָך ֶאל ַהנּ
ְ ֹאמר אַל ִתּ ְשׁ ַלח י
ֶ )יב( ַויּ
:יד ָך ִמ ֶמּנִּ י
ְ ָח ַשׂ ְכ ָתּ ֶאת ִבּנְ ָך ֶאת י ְִח
R. Aharon Lichtenstein, By His Light, p.107-8

(ד: )תהלים כט:קוֹל יְ קֹוָק ַבּכּ ַֹח קוֹל יְ קֹוָק ֶבּ ָה ָדר
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: )ויקרא יט:מוֹך ֲאנִי יְ קֹוָק
ָ ֲך ָכּ
ָ אָה ְב ָתּ ְל ֵרע
ַ ְו
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:בראשית רבה )וילנא( פרשה נו
 בן שניתן לך לק' שנה אתה, סבא סבא אובדת לבך: בא לו סמאל אצל אבינו אברהם אמר ליה...
( )איוב ד, ואם מנסה אותך יותר מיכן אתה יכול לעמוד: א"ל. על מנת כן: א"ל,הולך לשחטו
 אתה חייב ששפכת, למחר אומר לך שופך דם: א"ל. ויתר על דין: א"ל.""הנסה דבר אליך תלאה
...  א"ל על מנת כן.דמו של בנך
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~~ שאול ~~
שמואל א טו
ֲמ ֵלק ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ָשׂם לוֹ ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַבּ ֲעלֹתוֹ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם:
אָמר ְיקֹוָק ְצ ָבאוֹת ָפּ ַק ְד ִתּי ֵאת ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ע ָ
)ב( כֹּה ַ
ְה ַמ ָתּה ֵמ ִאישׁ ַעד ִא ָשּׁה
ֲמ ֵלק וְ ַה ֲח ַר ְמ ֶתּם ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ וְ לֹא ַת ְחמֹל ָע ָליו ו ֵ
יתה ֶאת ע ָ
)ג( ַע ָתּה ֵל ְך וְ ִה ִכּ ָ
ָמל ו ְַעד ֲחמוֹר:
ֵמע ֵֹלל וְ ַעד יוֹנֵק ִמשּׁוֹר וְ ַעד ֶשׂה ִמגּ ָ
תלמוד בבלי מסכת יומא דף כב עמוד ב
אמר רבי מני .... :בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול )שמואל א' טו( "לך והכית את עמלק",
אמר :ומה ]על[ נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה] ,על[ כל הנפשות הללו על אחת כמה
וכמה! ואם אדם חטא  -בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו  -קטנים מה חטאו? יצאה בת קול
ואמרה לו )קהלת ז( "אל תהי צדיק הרבה" .ובשעה שאמר לו שאול לדואג )שמואל א' כב( "סב
אתה ופגע בכהנים" ,יצאה בת קול ואמרה לו )קהלת ז( "אַל ִתּ ְר ַשׁע ַה ְר ֵבּה".
ילקות שמעוני )שמואל א רמז קכא(
"כל שהוא רחמן על אכזרים לסוף נעשה אכזר על רחמנים".
שמואל א פרק טו
ֶבח טוֹב ְל ַה ְק ִשׁיב
וּז ָב ִחים ִכּ ְשׁמ ַֹע ְבּקוֹל יְ קֹוָק ִהנֵּה ְשׁמ ַֹע ִמזּ ַ
מוּאל ַה ֵח ֶפץ ַליקֹוָק ְבּעֹלוֹת ְ
ֹאמר ְשׁ ֵ
)כב( ַויּ ֶ
אָס ָך
ִמ ְ
אַס ָתּ ֶאת ְדּ ַבר יְ קֹוָק ַויּ ְ
ַען ָמ ְ
וּת ָר ִפים ַה ְפ ַצר י ַ
ילים) :כג( ִכּי ַח ַטּאת ֶק ֶסם ֶמ ִרי וְ אָוֶן ְ
ֵמ ֵח ֶלב ֵא ִ
אָס ָך יְ קֹוָק
אַס ָתּה ֶאת ְדּ ַבר יְ קֹוָק וַיִּ ְמ ְ
מוּאל ֶאל ָשׁאוּל לֹא אָשׁוּב ִע ָמּ ְך ִכּי ָמ ְ
ֹאמר ְשׁ ֵ
ִמ ֶמּ ֶל ְך) ... :כו( ַויּ ֶ
ִמ ְהיוֹת ֶמ ֶל ְך ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
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

דברים לב:ד
ָשׁר הוּא:
ַהצּוּר ָתּ ִמים ָפּעֳלוֹ ִכּי ָכל ְדּ ָר ָכיו ִמ ְשׁ ָפּט ֵאל ֱאמוּנָה וְ ֵאין ָעוֶל ַצ ִדּיק וְ י ָ
אסתר ג
ָשׂם ֶאת ִכּ ְסאוֹ
ַשּׂ ֵאהוּ ַויּ ֶ
אַחר ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ִגּ ַדּל ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ֶאת ָה ָמן ֶבּן ַה ְמּ ָד ָתא ָה ֲאג ִָגי וַיְ נ ְ
)א( ַ
לוֹח ְס ָפ ִרים ְבּיַד ָה ָר ִצים ֶאל ָכּל ְמ ִדינוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ַה ְשׁ ִמיד ַל ֲהרֹג
ֵמ ַעל ָכּל ַה ָשּׂ ִרים ֲא ֶשׁר ִאתּוֹ) ...:יג( וְנִ ְשׁ ַ
לוֹשׁה ָע ָשׂר ְלח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים ָע ָשׂר הוּא
ָשׁים ְבּיוֹם ֶא ָחד ִבּ ְשׁ ָ
ָקן ַטף ְונ ִ
ַער וְ ַעד ז ֵ
הוּדים ִמנּ ַ
אַבּד ֶאת ָכּל ַהיְּ ִ
וּל ֵ
ְ
וּשׁ ָל ָלם ָלבוֹז:
ח ֶֹדשׁ ֲא ָדר ְ
מאור ושמש )קרקוב ,(1751-1823 ,שמות פרשת בשלח
ֵר ֶאה
 ...איתא בזוהר הקדוש שמלחמת עמלק היה למעלה ולמטה ,על כן היתה כבידה כל כך .וְ י ָ
לפרש הדבר ,דהנה קליפת עמלק היה לעקור ישראל מאמונה שלימה בה' יתברך ,ומבלבל
מחשבתם באמונות רעות ח"ו ,כמו שמצינו בזוהר הקדוש שמיד שאמרו ישראל )שמות יז ז( ֲהיֵשׁ ה'
ֲמ ֵלק'; הגם שדברי הזוהר הקדוש הם עמוק]ים[ מאד ,עיין שם .על כל
ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ ִאם אָיִ ן  -מיד ' ַו ָיּבֹא ע ָ
פנים ,על פי פשוטו ,מרמזים הפסוקים כשבאו ישראל לאיזה ספק בהאמונה  -אזי בא עמלק לנתק
אותם יותר ויותר מאמונת אלהי עולם לגמרי ח"ו.
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