
 

www.mifgash-haparasha.co.il 

1 

 
 ד'שע' תבאדר                                 בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                      כשלונו של שאול במלחמת עמלק –זכור הפטרת פרשת ל
  (אמנון בזקמשה ליכטנשטיין והרב של הרב  ים)על פי שיעור זכור-צופרשת ל

 
עוסקת ולקוחה משמואל א' פרק ט"ו, כור הפטרת שבת ז

בנושא כפול: ראשית, מצַות מחיית עמלק ויחסנו אליה; 
ושנית, הטרגדיה האישית של שאול מלך ישראל וכשלון 

 מנהיגותו. 
 ,שמואל א' פרק ט"ו. 1

מּוֵאל ֹּאֶמר שְׁ ַלח -ֶאל א ַוי ִתי שָׁ אּול, אֹּ ֶמֶלְך, ה' שָׁ ֳחָך לְׁ שָׁ ִלמְׁ
מַ -ַעּמֹו ַעל-ַעל ה שְׁ ַעתָׁ ֵאל; וְׁ רָׁ ֵרי ִישְׁ קֹול ִדבְׁ ב כֹּה   .ה'ע, לְׁ

ַמר,  בָׁ ה' אָׁ ִתי, ֵאת ֲאֶשר ,אֹות-צְׁ ַקדְׁ ֵלק -פָׁ ה ֲעמָׁ שָׁ עָׁ

ֵאל רָׁ ִישְׁ ִים-ֲאֶשר--לְׁ רָׁ ם לֹו ַבֶדֶרְך, ַבֲעֹלתֹו ִמִּמצְׁ ה   .שָׁ ג ַעתָׁ
ה ֶאת ִהִכיתָׁ ֶתם ֶאת-ֵלְך וְׁ ַהֲחַרמְׁ ֵלק, וְׁ ל-ֲעמָׁ ֹּא -ֲאֶשר-כָׁ ל לֹו, וְׁ

יו לָׁ מֹּל, עָׁ ה ֵמִאיש ַעד ;ַתחְׁ ֵהַמתָׁ ַעד-וְׁ ה, ֵמעֵֹּלל וְׁ יֹוֵנק, -ִאשָׁ
ַעד ַעד-ִמשֹור וְׁ ל וְׁ מָׁ    ֲחמֹור.-ֶשה, ִמגָׁ

אּול, ֶאת ַשַּמע שָׁ אַתִים -ד ַויְׁ ִאים, מָׁ לָׁ ֵדם ַבטְׁ קְׁ ם, ַוִיפְׁ עָׁ הָׁ

ִפים, ֶאת ִלי; ַוֲעֶשֶרת ֲאלָׁ ה-ֶאֶלף ַרגְׁ הּודָׁ ֹּא   .ִאיש יְׁ ה ַויָׁב

אּול, ַעד ַחלִעי-שָׁ ֶרב, ַבנָׁ ֵלק; ַויָׁ אּול ֶאל  .ר ֲעמָׁ ֹּאֶמר שָׁ -ו ַוי
ֵלִקי, ֶפן דּו ִמתֹוְך ֲעמָׁ רּו רְׁ כּו סֻּ ה -ַהֵקיִני לְׁ ַאתָׁ ָך ִעּמֹו, וְׁ אִֹּספְׁ

ה ֶחֶסד ִעם ִשיתָׁ ל-עָׁ ִים; -כָׁ רָׁ ם ִמִּמצְׁ ֵאל, ַבֲעלֹותָׁ רָׁ ֵני ִישְׁ בְׁ

ֵלק ֵלק, -אּול, ֶאתז ַוַיְך שָׁ   .ַויַָׁסר ֵקיִני, ִמתֹוְך ֲעמָׁ ֲעמָׁ

ה בֹוֲאָך שּור, ֲאֶשר ַעל ִים-ֵמֲחִוילָׁ רָׁ ֵני ִמצְׁ פֹּש ֶאת  .פְׁ -ח ַוִיתְׁ

ֶאת-ֲאַגג ֶמֶלְך י; וְׁ ֵלק, חָׁ ל-ֲעמָׁ ִפי-כָׁ ם, ֶהֱחִרים לְׁ עָׁ ֶרב-הָׁ   .חָׁ

ם ַעל עָׁ הָׁ אּול וְׁ מֹּל שָׁ ַעל-ט ַוַיחְׁ ג, וְׁ ר -ֲאגָׁ קָׁ ַהבָׁ ֹּאן וְׁ ֵמיַטב ַהצ
ַעל ִנים וְׁ ַהִּמשְׁ ַעל-וְׁ ִרים וְׁ ל-ַהכָׁ בּו, -כָׁ ֹּא אָׁ ל ַהטֹוב, וְׁ

ם ל ;ַהֲחִרימָׁ כָׁ ּה ֶהֱחִרימּו.-וְׁ ֵמס, אֹּתָׁ נָׁ ה וְׁ זָׁ ִמבְׁ ה נְׁ אכָׁ לָׁ  ַהּמְׁ

ַבר ִהי, דְׁ מּוֵאל, ֵלאמֹּר-, ֶאלה'-י ַויְׁ ִתי  .שְׁ -ִכי ,יא ִנַחמְׁ
ִתי ֶאת ַלכְׁ ֶמֶלְך-ִהמְׁ אּול לְׁ ב ֵמַאֲחַרי-ִכי--שָׁ ֶאת שָׁ ֹּא -וְׁ ַרי ל בָׁ דְׁ

ַעק ֶאלֵהִקי מּוֵאל, ַוִיזְׁ ל ה'-ם; ַוִיַחר, ִלשְׁ ה-כָׁ לָׁ יְׁ יב   .ַהלָׁ
מּוֵאל  אּול, ַבבֶֹּקר; ַויַֻּגד ִלשְׁ ַראת שָׁ מּוֵאל ִלקְׁ ֵכם שְׁ ַוַישְׁ

א ִהֵנה ַמִציב לֹו יָׁד, ַוִיסֹּב ַוַיֲעבֹּר, -ֵלאמֹּר, בָׁ ה וְׁ ֶמלָׁ אּול ַהַכרְׁ שָׁ

גָׁל ֹּא   .ַוֵיֶרד ַהִגלְׁ מּוֵאל, ֶאליג ַויָׁב ֹּאֶמר לֹו -שְׁ אּול; ַוי שָׁ

ה לַ  רּוְך ַאתָׁ אּול, בָׁ ַבר -ֲהִקימִֹּתי, ֶאתה' שָׁ ֹּאֶמר   .ה'דְׁ יד ַוי
מּוֵאל, ּוֶמה קֹול ר, ֲאֶשר -שְׁ קָׁ קֹול ַהבָׁ י, וְׁ נָׁ זְׁ אָׁ ֹּאן ַהֶזה בְׁ ַהצ

נִֹּכי שֵֹּמעַ  ֵלִקי ֱהִביאּום, ֲאֶשר   .אָׁ אּול ֵמֲעמָׁ ֹּאֶמר שָׁ טו ַוי

ַמל ם ַעל חָׁ עָׁ ר-הָׁ קָׁ ַהבָׁ ֹּאן וְׁ בַֹּח, לַ  ,ֵמיַטב ַהצ ַמַען זְׁ  ה'לְׁ
ֶאתֶק ֱאֹל נּו.-יָך; וְׁ    ַהיֹוֵתר, ֶהֱחַרמְׁ

מּוֵאל ֹּאֶמר שְׁ ָך, ֵאת ֲאֶשר -ֶאל ,טז ַוי ה לְׁ ַאִגידָׁ אּול, ֶהֶרף וְׁ שָׁ
ֹּאֶמר( לֹו, ַדֵבר. ה'ִדֶבר  ה; ויאמרו )ַוי לָׁ יְׁ    ֵאַלי ַהלָׁ

מ ֹּאֶמר שְׁ ֹּאש -ֲהלֹוא ִאם--ּוֵאליז ַוי ֵעיֶניָך, ר ה בְׁ טֹּן ַאתָׁ קָׁ

ה תָׁ ֵאל אָׁ רָׁ ֵטי ִישְׁ ֲחָך  ;ִשבְׁ שָׁ ֶמֶלְך, ַעל ה'ַוִימְׁ ֵאל-לְׁ רָׁ יח   .ִישְׁ
ֲחָך  לָׁ ה ֶאת ה' ַוִישְׁ תָׁ ַהֲחַרמְׁ ֹּאֶמר, ֵלְך וְׁ ֶרְך; ַוי דָׁ ִאים -בְׁ ַהַחטָׁ

ֵלק-ֶאת ם ֲעמָׁ ם אֹּתָׁ תָׁ בֹו, ַעד ַכלֹותָׁ ַחמְׁ ִנלְׁ ֹּא  .וְׁ ה ל ּמָׁ לָׁ -יט וְׁ
קֹול  , בְׁ תָׁ ַמעְׁ ֵעיֵני -; ַוַתַעט, ֶאלה'שָׁ ַרע, בְׁ ל, ַוַתַעש הָׁ לָׁ ַהשָׁ

אּול ֶאל ה' ֹּאֶמר שָׁ קֹול -כ ַוי ִתי בְׁ ַמעְׁ מּוֵאל, ֲאֶשר שָׁ , ה'שְׁ
ֵאֵלְך, ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ַחִני -וָׁ לָׁ ִביא, ֶאתה'שְׁ אָׁ ֲאַגג ֶמֶלְך -; וָׁ

ֵלק ֶאת ,ֲעמָׁ ֵלק, -וְׁ ִתיֲעמָׁ ל   .ֶהֱחַרמְׁ לָׁ ם ֵמַהשָׁ עָׁ כא ַוִיַקח הָׁ
בַֹּח לַ  ר, ֵראִשית ַהֵחֶרם, ִלזְׁ קָׁ ֹּאן ּובָׁ ל.ֶק ֱאֹל ה'צ גָׁ    יָך, ַבִגלְׁ

ַע,  מֹּ ִחים, ִכשְׁ בָׁ עֹּלֹות ּוזְׁ ה בְׁ מּוֵאל, ַהֵחֶפץ ַליהוָׁ ֹּאֶמר שְׁ כב ַוי

קֹול  ִשיב ֵמֵחֶלב  :ה'בְׁ ַהקְׁ מַֹּע ִמֶזַבח טֹוב, לְׁ   .ֵאיִלים ִהֵנה שְׁ

ַצר:-כג ִכי ַחַטאת ִפים ַהפְׁ רָׁ ֶון ּותְׁ אָׁ תָׁ   ֶקֶסם ֶמִרי, וְׁ ַאסְׁ ַיַען, מָׁ
ַבר -ֶאת ָך, ִמֶּמֶלְך.ה'דְׁ סְׁ אָׁ אּול ֶאל , ַוִימְׁ ֹּאֶמר שָׁ -כד ַוי

אִתי, ִכי טָׁ מּוֵאל חָׁ ִתי ֶאת-שְׁ ַברְׁ ֶאת ה'-ִפי-עָׁ ֶריָך:-וְׁ בָׁ ִכי   דְׁ

ַמע בְׁ -יֵָׁראִתי ֶאת ֶאשְׁ ם, וָׁ עָׁ םהָׁ א נָׁא ֶאת  .קֹולָׁ ה, שָׁ ַעתָׁ -כה וְׁ

ַתֲחֶוה לַ  ֶאשְׁ שּוב ִעִּמי, וְׁ אִתי; וְׁ מּוֵאל   .ה'ַחטָׁ ֹּאֶמר שְׁ כו ַוי
ְך:-ֶאל שּוב ִעּמָׁ ֹּא אָׁ אּול, ל ה, ֶאת  שָׁ תָׁ ַאסְׁ ַבר -ִכי מָׁ  ה'דְׁ

ָך  סְׁ אָׁ יֹות ֶמֶלְך ַעלה'ַוִימְׁ ֵאל.-, ִמהְׁ רָׁ מּוֵאל,   ִישְׁ כז ַוִיסֹּב שְׁ
ֶלכֶ  ַנףלָׁ ַרע.-ת; ַוַיֲחֵזק ִבכְׁ ִעילֹו, ַוִיקָׁ יו,   מְׁ ֹּאֶמר ֵאלָׁ כח ַוי

מּוֵאל ַרע  שְׁ ֶליָך, ַהיֹום; -ֶאת ה'קָׁ ֵאל ֵמעָׁ רָׁ כּות ִישְׁ לְׁ ַממְׁ

נָּׁה תָׁ ֵרֲעָך ַהטֹוב ִמֶּמךָׁ. ,ּונְׁ ַשֵקר   לְׁ ֹּא יְׁ ֵאל, ל רָׁ ַגם ֵנַצח ִישְׁ כט וְׁ

ֵחם: ֹּא ִינָׁ ל ִה   וְׁ ם הּוא, לְׁ דָׁ ֹּא אָׁ ֵחםִכי ל אִתי  .נָׁ טָׁ ֹּאֶמר חָׁ --ל ַוי
ֵני א ֶנֶגד ִזקְׁ ֵדִני נָׁ ה ַכבְׁ שּוב ִעִּמי, -ַעתָׁ ֵאל; וְׁ רָׁ ֶנֶגד ִישְׁ ַעִּמי, וְׁ

ַתֲחֵויִתי לַ  ִהשְׁ אּול;   .יָךֶק ֱאֹל ה'וְׁ מּוֵאל, ַאֲחֵרי שָׁ ב שְׁ לא ַויָׁשָׁ

אּול, לַ  ַתחּו שָׁ מּוֵאל  .ה'ַוִישְׁ ֹּאֶמר שְׁ -ֵאַלי ֶאתַהִגישּו  ,לב ַוי
ֵכן  ג, אָׁ ֹּאֶמר ֲאגָׁ יו, ֲאַגג ַמֲעַדנֹּת; ַוי ֵלק, ַוֵיֶלְך ֵאלָׁ ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעמָׁ

ר ַמר ֶות.-סָׁ    ַהּמָׁ
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מּוֵאל ֹּאֶמר שְׁ ֶבָך, ֵכן--לג ַוי ִשים ַחרְׁ ה נָׁ לָׁ ַכל -ַכֲאֶשר ִשכְׁ ִתשְׁ
מּוֵאל ֶאת ַשֵסף שְׁ ִשים ִאֶּמָך; ַויְׁ ֵני -ִמנָׁ ג ִלפְׁ ל.בַ  ה'ֲאגָׁ גָׁ    ִגלְׁ

ה ֶאל לָׁ אּול עָׁ שָׁ ה; וְׁ תָׁ מָׁ רָׁ מּוֵאל, הָׁ ַעת -לד ַוֵיֶלְך שְׁ ֵביתֹו, ִגבְׁ

אּול ֹּא  .שָׁ ל אֹות ֶאת-לה וְׁ מּוֵאל ִלרְׁ אּול, ַעד-יַָׁסף שְׁ יֹום -שָׁ

מּוֵאל-מֹותֹו, ִכי ַאֵבל שְׁ אּול; וַ -ֶאל ,ִהתְׁ ם, ִכי ה'שָׁ -ִנחָׁ

ִליְך ֶאת אּול ַעל-ִהמְׁ ֵאל-שָׁ רָׁ   .ִישְׁ
שהשוני בין פתיחת הרב משה ליכטנשטיין מצביע על כך 

ההפטרה האשכנזית לבין פתיחת ההפטרה הספרדית 
משקף הבדל גישה מסויים ביחס למוקד ההפטרה. בעוד 

 -ההפטרה האשכנזית פותחת בעצם מצַות מחיית עמלק 
באות, פקדתי את אשר עשה עמלק -"כה אמר ה' צ

ותה בפסוק ההפטרה הספרדית מקדימה א -לישראל" 
אחד, ומוסיפה פסוק העוסק במעמדו של שאול כמנהיג: 

למשחך למלך על ’ "ויאמר שמואל אל שאול, ֹאתי שלח ה
אמור מעתה, ’". עמו על ישראל, ועתה שמע לקול דברי ה

האחת מתמקדת בעצם עניין עמלק, ועל כן משמיטה את 
הפסוק המשבץ את העניין במסגרת סיפורי שאול, ואילו 

ותירה על כנו את הפסוק המקשר בין מצַות השנייה מ
 מחיית עמלק לבין טיב הנהגתו של שאול.

 
 מצַות מחיית עמלק

הציווי להכרית את עמלק עורר דיונים רבים בכל 
לא נדון בשיעור זה בנושא כולו, אבל נתאר , והדורות

בקצרה את הרקע למצוות מחיית עמלק, ובהמשך 
 הפרשה.נתייחס להיבטים מוסריים העולים מן 

פרשת עמלק נזכרת בתורה בשני מקומות, השונים זה 
מזה באופן מהותי. בסוף פרשת בשלח מופיע התיאור 

 הבא 
 :טז-שמות י"ז, ח .2

ֹּא ֵלק ַויָׁב ֶחם ֲעמָׁ ֵאל ִעם ַוִילָׁ רָׁ ִפיִדם ִישְׁ ֹּאֶמר. ִברְׁ  ֶאל מֶֹּשה ַוי
עַ  הֹושֻּ ַחר יְׁ נּו בְׁ ִשים לָׁ ֵצא ֲאנָׁ ֵחם וְׁ ֵלק ִהלָׁ ר ַבֲעמָׁ חָׁ נִֹּכי מָׁ ב אָׁ  ִנצָׁ

ֹּאש ַעל ה ר עָׁ אֱ  ּוַמֵטה ַהִגבְׁ ִדי ֹלִהים-הָׁ יָׁ עַ  ַוַיַעש. בְׁ הֹושֻּ  יְׁ
ַמר ַכֲאֶשר ֵחם מֶֹּשה לֹו אָׁ ִהלָׁ ֵלק לְׁ חּור ַאֲהרֹּן ּומֶֹּשה ַבֲעמָׁ  וְׁ

לּו ֹּאש עָׁ ה ר עָׁ יָׁה. ַהִגבְׁ הָׁ ִרים ַכֲאֶשר וְׁ ַבר יָׁדֹו מֶֹּשה יָׁ גָׁ  וְׁ
ֵאל רָׁ ַכֲאשֶ  ִישְׁ ִניחַ  רוְׁ ַבר יָׁדֹו יָׁ גָׁ ֵלק וְׁ ֵבִדים מֶֹּשה ִויֵדי. ֲעמָׁ  כְׁ

חּו יו ַויִָׁשימּו ֶאֶבן ַוִיקְׁ תָׁ ֶליהָׁ  ַוֵיֶשב ַתחְׁ ַאֲהרֹּן עָׁ חּור וְׁ כּו וְׁ מְׁ  תָׁ
יו דָׁ יָׁ ד ִמֶזה בְׁ ד ּוִמֶזה ֶאחָׁ ִהי ֶאחָׁ יו ַויְׁ דָׁ ה יָׁ ֹּא ַעד ֱאמּונָׁ  ב

ֶמש עַ  ַוַיֲחֹלש. ַהשָׁ הֹושֻּ ֶאת ֵלקֲעמָׁ  ֶאת יְׁ ִפי ַעּמֹו וְׁ ֶרב לְׁ  .חָׁ
ֹּאֶמר תֹּב מֶֹּשה ֶאל' ה ַוי ֹּאת כְׁ רֹון ז ִשים ַבֵסֶפר ִזכָׁ ֵני וְׁ זְׁ אָׁ  בְׁ
עַ  הֹושֻּ חֹּה ִכי יְׁ ֶחה מָׁ ֵלק ֵזֶכר ֶאת ֶאמְׁ ִים ִמַתַחת ֲעמָׁ מָׁ  .ַהשָׁ

ֵבחַ  מֶֹּשה ַוִיֶבן א ִמזְׁ רָׁ מֹו ַוִיקְׁ ֹּאֶמר .ִנִסי' ה שְׁ  סכֵ  ַעל יָׁד ִכי ַוי

ה ּה-יָׁ  מָׁ חָׁ ֵלק' ַלה ִמלְׁ   דֹּר ִמדֹּר ַבֲעמָׁ
 תצא נאמר -לעומת זאת, בסוף פרשת כי

 :יט-דברים כ"ה, יז. 3
כֹור ה ֲאֶשר ֵאת זָׁ שָׁ ָך עָׁ ֵלק לְׁ ֶכם ַבֶדֶרְך ֲעמָׁ ֵצאתְׁ ִים בְׁ רָׁ . ִמִּמצְׁ
ָך ֲאֶשר רְׁ ַזֵנב ַבֶדֶרְך קָׁ ָך ַויְׁ ל בְׁ ִלים כָׁ ה ַאֲחֶריָך ַהֶנֱחשָׁ ַאתָׁ ֵיף וְׁ  עָׁ

ֵגעַ  יָׁ ֹּא וְׁ ל ֵרא וְׁ יָׁה. ֹלִהים-אֱ  יָׁ הָׁ ִניחַ  וְׁ הָׁ ָך ֹלֶהיָך-אֱ ' ה בְׁ ל לְׁ  ִמכָׁ

ֶביָך יְׁ ִביב אֹּ ֶרץ ִמסָׁ אָׁ ָך נֵֹּתן ֹלֶהיָך-אֱ ' ה ֲאֶשר בָׁ ה לְׁ  ַנֲחלָׁ
ּה תָׁ ִרשְׁ ֶחה לְׁ ֵלק ֵזֶכר ֶאת ִתמְׁ ִים ִמַתַחת ֲעמָׁ מָׁ ֹּא ַהשָׁ ח ל כָׁ ִתשְׁ

  
בין שני בולטים לים בדיש הומעיר הרב אמנון בזק ש

התיאורים. בספר שמות מתוארת המערכה כמלחמה 
רגילה, בה נלחמים ישראל מול עמלק פנים אל פנים 
בקרב מאורגן, ועל פניו עמלק אינו נראה שונה מהותית 
מכל עם אחר שנלחם בישראל בהמשך. בספר דברים, 

מוסרי במלחמתו של -לעומת זאת, מתואר ההיבט הלא
ל ְבָך ַוְיַזנֵּבצבא מול צבא, אלא " עמלק: לא קרב של  כָּ

ִלים ֱחשָּ יָך ַהנֶּ ה ,ַאֲחרֶּ ף ְוַאתָּ יֵּ עַ  עָּ גֵּ ". מבחינה מעשית, אין  ְויָּ
בהכרח סתירה בין שני התיאורים, וניתן לומר שספר 
דברים מתאר את המגע הראשוני של עמלק עם ישראל, 
בעוד שספר שמות מתאר את היום השני )"מחר"(, שבו 

ני ישראל לקרב פנים אל פנים מול עמלק )כך נערכו ב
 טוען הרב מדן במאמרו על עמלק(. 

ומסביר הרב בזק, שהבדלים אלו מביאים לידי ביטוי את 
שתי הבחינות השונות שיש בחומרת מעשהו של עמלק. 
בספר שמות אין, כאמור, משהו ייחודי במלחמה עצמה, 
אלא שעמלק היה העם הראשון שהעז להילחם עם 

ל לאחר היציאה ממצרים וקריעת ים סוף. אירועים ישרא
אלו יצרו רושם כביר על עמי הסביבה, כפי שמתואר 

 בפירוט בשירת הים 
 :טז-שמות ט"ו, יד .4

עּו מְׁ זּון ַעִּמים שָׁ גָׁ ַחז ִחיל ִירְׁ ֵבי אָׁ ֶשת יֹּשְׁ לָׁ ז .פְׁ ֲהלּו אָׁ  ִנבְׁ
ב ֵאיֵלי ֱאדֹום ַאלּוֵפי ֹּאֲחֵזמֹו מֹואָׁ ַעד י מֹּגּו רָׁ ֵבי לכֹּ  נָׁ ַען יֹּשְׁ נָׁ . כְׁ

ה ֲעֵליֶהם ִתפֹּל תָׁ ַפַחד ֵאימָׁ דֹּל וָׁ רֹוֲעָך ִבגְׁ מּו זְׁ ֶבן ִידְׁ אָׁ   ...כָׁ
והנה, בתוך החרדה הכללית הזאת מפני ה', היה עמלק 

 הראשון לפגוע, כמשלם המפורסם של חז"ל שהביא 
 :)דברים כ"ה, יח(רש"י . 5

, בתוכה לירד יכולה בריה כל שאין רותחת לאמבטי משל
, שנכוה פי על אף ;לתוכה וירד קפץ אחד בליעל בן בא

 .אחרים בפני אותה הקרה
כיוון שעל פי תיאור זה, הייתה הפגיעה בעיקר במעמדו 
של הקב"ה, לא ייפלא שדווקא במלחמה זו מדגיש 
הכתוב כי למעשה מי שמכריע את המערכה הוא הקב"ה, 

יָׁה"המיוצג בידי משה המופנות כלפי מעלה:  הָׁ  ֶשרַכאֲ  וְׁ
ִרים ַבר יָׁדֹו מֶֹּשה יָׁ גָׁ ֵאל וְׁ רָׁ ַכֲאֶשר ִישְׁ ִניחַ  וְׁ ַבר יָׁדֹו יָׁ גָׁ  וְׁ

ֵלק . ומסיבה זו, 'מקבל עליו' מלך מלכי המלכים "ֲעמָׁ
הגוי הראשון  –בכבודו ובעצמו את תפקיד מחיית עמלק 

חֹּה ִכי"גם לעתיד לבוא:  –שפגע בכבוד שמים  ֶחה מָׁ  ֶאמְׁ
ֵלק ֵזֶכר ֶאת ִיםהַ  ִמַתַחת ֲעמָׁ מָׁ ה יָּׁה ֵכס ַעל יָׁד ִכי... שָׁ מָׁ חָׁ  ִמלְׁ
ֵלק' ַלה  ."דֹּר ִמדֹּר ַבֲעמָׁ

בספר דברים, לעומת זאת, הדגש הוא על חוסר 
המוסריות של עמלק. תיאור זה עולה בקנה אחד עם 
דמותו של עמלק כפי שהיא משתקפת במקומות אחרים: 
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שבטים נודדים, שאינם מתפרנסים מעמל כפיהם, אלא 
מביזת עמלם של אחרים. תיאור ייחודי של משוד ו

התנהלותם של שבטים נודדים אלו נמצא בספר שופטים, 
המספר על הטרדות המדיינים את ישראל לפני בוא גדעון 

 השופט 
 :ה-שופטים ו', ג.6

יָׁה הָׁ ַרע ִאם וְׁ ֵאל זָׁ רָׁ ה ִישְׁ לָׁ עָׁ ן וְׁ יָׁ ֵלק ִמדְׁ ֵני ַוֲעמָׁ לּו ֶקֶדם ּובְׁ עָׁ  וְׁ
יו לָׁ ִחיתּו יֶהםֲעלֵ  ַוַיֲחנּו. עָׁ בּול ֶאת ַוַישְׁ ֶרץ יְׁ אָׁ ה בֹוֲאָך ַעד הָׁ  ַעזָׁ
ֹּא ל ִאירּו וְׁ יָׁה ַישְׁ ֵאל ִמחְׁ רָׁ ִישְׁ ֶשה בְׁ שֹור וְׁ  ֵהם ִכי .ַוֲחמֹור וָׁ

ֵניֶהם ֳהֵליֶהם ַיֲעלּו ּוִמקְׁ אָׁ אּו וְׁ ֵדי ּובָׁ ֶבה כְׁ רֹּב ַארְׁ ֶהם לָׁ לָׁ  וְׁ
ַמֵליֶהם ִלגְׁ ר ֵאין וְׁ פָׁ ֶרץ ַויָׁבֹּאּו ִמסְׁ אָׁ ּהלְׁ  בָׁ   ַשֲחתָׁ

על פי ספר דברים, עיקר משמעותה של מלחמת עמלק 
היא בהתנפלותם על 'טרף קל': עם שיצא זה עתה 
מעבדות בת מאות שנים במצרים, ובידו שלל רב מביזת 
מצרים. על חוסר המוסריות שבמלחמה שכזאת נענש 
עמלק לדורות, ודווקא עם ישראל, העם שסבל מחוסר 

ֶחה"המחיר:  מוסריות זה, הוא שיגבה את  ֵזֶכר ֶאת ִתמְׁ
ֵלק ִים ִמַתַחת ֲעמָׁ מָׁ  ."ַהשָׁ

ממילא מובן, מדוע מזכיר הציווי שבתחילת ההפטרה 
ִתי"בעיקר את הלשון של ספר דברים:  ַקדְׁ  ֲאֶשר ֵאת פָׁ

ה שָׁ ֵלק עָׁ ֵאל ֲעמָׁ רָׁ ִישְׁ ם ֲאֶשר לְׁ  ַבֲעֹלתֹו ַבֶדֶרְך לֹו שָׁ
ִים רָׁ יטוי את חובת עם . פרק זה מביא לידי ב"ִמִּמצְׁ

ישראל למחות את זכר עמלק, ועל כן הוא רומז ללשון 
 הפרשה בתורה העוסקת בחובה זו.

 

מצַות מחיית עמלק ומדגיש הרב משה ליכטנשטיין, ש
היא , מכיוון שהיא מן הקשות שבמצוות מבחינה נפשית

דורשת מן האדם להתגבר על רגשי החמלה הטבועים 
טיל עליו מרות. בהקשר בנפשו, מפאת הציווי האלוקי המ

שהמצווה אינה רק מטילה  ,הרב ליכטנשטיין דגישמזה, 
על האדם הכרח לכבוש את רחמיו ולמלא את רצון קונו, 

הצייתנות לצו האלוקי היא הסיבה היחידה שאלא אף 
היכולה להצדיק את הריגת בני עמלק. במידה והדבר 
אינו נעשה מפאת הצייתנות גרידא, אלא מתערבים 

ה מניעים זרים, ולו שמץ מינייהו, אזי הפעולה בעשיית
איננה מצווה אלא רצח. נקודה זו מטילה על האדם 
אחריות כבדה וחובה לכלכל את מעשיו היטב בעמדו לפני 

 קיום מצווה זו.
כוחות שונים משמשים ומסביר הרב ליכטנשטיין, ש

בערבוביה בנפשו של האדם. לצד החמלה והרחמנות 
כוחות אפלים, שיש בהם מן גם בו הטבועים בו, קיימים 

הכוחנות הבלתי מרוסנת, האגרסיה והאגואיזם. התורה 
חוששת מאוד מפני מתן ביטוי לצד היצרי והאפל של 

כן הזהירה מפני להאדם כשהוא מופעל נגד חבירו, ו
פעולות העלולות להיעשות מתוך דחף יצרי אלים, אף אם 

ניתן המושג הערטילאי שלמענו הם נעשים, כביכול, 
להצדקה. במילים אחרות, ישנם ערכים שהיהדות רואה 

אותם כמוצדקים באופן עקרוני, אך בכל זאת התורה 
אוסרת על פעולות המביאות אליהם מפאת הבעייתיות 

 הטמונה ביישומם בעולמו של האדם. 
כך, למשל, הנקמה. עצם המושג נתפס כלגיטימי, בהיותו 

ד מן השימוש ביטוי של צדק ומשפט, אך קיים חשש כב
בו, שהרי אין האדם יכול לשער בנפשו האם מעשיו 
מושתתים על ערכי היושר והצדק, ומשום כך מבטאים 
עיקרון נעלה, או שמא הם באים כתגובה רגשית של נפש 
פגועה וזעם אינסטינקטיבי, המגיב באלימות נגד הפגיעה 
האישית תוך כדי יניקה מן הצדדים האפלים יותר 

הנקמה תהיה מן המניע הראשון, אזי  שבנפש האדם. אם
היא מביאה ישועה לעולם; אך אם היא באה מפאת 
הסיבה השנייה, הרי שהיא מביאה לו חורבן. שלא 
כבורא, קשה לאדם לשער בנפשו האם מעשיו נעשים אך 
ורק על טהרת הקודש או לא, ולא בנקל הלב יודע אם 
לעקל ואם לעקלקלות, ולכן מצווים אנו להתרחק מן 

 נקמה.ה
מחיית עמלק  ציוותה עלהתורה לאור האמור לעיל, 

למרות שהמצווה דורשת מן האדם להשתמש באכזריות 
אך משום כך הכרחי ביותר לוודא שהדבר הטבועה בו, 

נעשה אך ורק מפאת הציווי האלוקי, וששום שיקול 
 . אחר אינו מעורב בו

 
 תיאור המלחמה נראה בתחילה חיובי ביותר:

ֵלק ֶאת אּולשָׁ  ַוַיְך( ז) ה ֲעמָׁ ֵני ַעל ֲאֶשר שּור בֹוֲאָך ֵמֲחִוילָׁ  פְׁ
ִים רָׁ פֹּש (ח) :ִמצְׁ ֵלק ֶמֶלְך ֲאַגג ֶאת ַוִיתְׁ י ֲעמָׁ ֶאת חָׁ ל וְׁ ם כָׁ עָׁ  הָׁ
ִפי ֶהֱחִרים ֶרב לְׁ  :חָׁ

השארתו של אגג חי בשלב זה עשויה הייתה להיראות 
כדבר רגיל, כפי שנהג למשל יהושע בחלק ממלחמותיו 

 :כו-י', כד יהושע.7
ִהי ם ַויְׁ הֹוִציאָׁ ִכים ֶאת כְׁ לָׁ ֵאֶלה ַהּמְׁ עַ  ֶאל הָׁ הֹושֻּ א יְׁ רָׁ  ַוִיקְׁ

עַ  הֹושֻּ ל ֶאל יְׁ ֵאל ִאיש כָׁ רָׁ ֹּאֶמר ִישְׁ ִציֵני ֶאל ַוי ֵשי קְׁ  ַאנְׁ
ה מָׁ חָׁ כּוא ַהִּמלְׁ לְׁ בּו ִאתֹו ֶההָׁ ֵליֶכם ֶאת ִשימּו ִקרְׁ אֵרי ַעל ַרגְׁ  ַצּוְׁ
ִכים לָׁ ֵאֶלה ַהּמְׁ בּוַויִ  הָׁ רְׁ ֵליֶהם ֶאת ַויִָׁשימּו קְׁ אֵריֶהם ַעל ַרגְׁ . ַצּוְׁ

ֹּאֶמר עַ  ֲאֵליֶהם ַוי הֹושֻּ אּו ַאל יְׁ ַאל ִתירְׁ תּו וְׁ קּו ֵתחָׁ צּו ִחזְׁ ִאמְׁ  וְׁ
ה ִכי כָׁ ל' ה ַיֲעֶשה כָׁ כָׁ ֵביֶכם לְׁ יְׁ ִמים ַאֶתם ֲאֶשר אֹּ חָׁ ם ִנלְׁ . אֹותָׁ

עַ  ַוַיֵכם הֹושֻּ ִמיֵתם ֵכן ַאֲחֵרי יְׁ ה ַעל ֵלםַוִיתְׁ  ַויְׁ  ֵעִצים ֲחִמשָׁ
יּו לּוִים ַוִיהְׁ ֵעִצים ַעל תְׁ ֶרב ַעד הָׁ עָׁ  . הָׁ

ניתן היה להבין, כי אגג הושאר בחיים לזמן קצר בלבד, 
על מנת לבזותו, כדרך שביזה יהושע את מלכי הדרום. 
פרט לכך, נראה היה כי מטרות המלחמה הושגו. ואולם, 

 ההמשך מגלה שאין הדבר כך:
מֹּ ( ט) אּול לַוַיחְׁ ם שָׁ עָׁ הָׁ ג ַעל וְׁ ַעל ֲאגָׁ ֹּאן ֵמיַטב וְׁ ר ַהצ קָׁ ַהבָׁ  וְׁ

ִנים ַהִּמשְׁ ַעל וְׁ ִרים וְׁ ַעל ַהכָׁ ל וְׁ ֹּא ַהטֹוב כָׁ ל בּו וְׁ ם אָׁ ל ַהֲחִרימָׁ כָׁ  וְׁ
ה אכָׁ לָׁ ה ַהּמְׁ זָׁ ִמבְׁ ֵמס נְׁ נָׁ ּה וְׁ  :ֶהֱחִרימּו אֹּתָׁ

 הרב בזק, מציע לקרוא את הפסוק כך:
אּול( ט) ם שָּ עָּ  ְוהָּ
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 ַוַיְחֹמל
        
 ַעל 

גאֲ   גָּ
יַטב ְוַעל  מֵּ

 ַהצֹאן
ר קָּ  .ְוַהבָּ

בין היתר, אפשר להוכיח זאת מדברי שאול להלן 
ַמל ֲאֶשר"לשמואל:  ם חָׁ עָׁ ֹּאן ֵמיַטב ַעל הָׁ ר ַהצ קָׁ ַהבָׁ )פס'  "וְׁ

טו(. ניתן אפוא לומר, שהעם חמל על מיטב הצאן והבקר, 
בעוד ששאול חמל על אגג מלך עמלק. אלא שאם כך, 

ע כורך הפסוק את שתי 'החמלות' הללו יחד? נראה מדו
 –שבדרך זו מבקש המקרא לומר, כי שתי 'החמלות' 

 שורש אחד להן.
העם חמל על מיטב הצאן והבקר מהסיבה המפורשת 

ֶתם"בכתוב: אף שנצטוו  ַהֲחַרמְׁ ל ֶאת וְׁ ֹּא לֹו ֲאֶשר כָׁ ל  וְׁ
מֹּל יו ַתחְׁ לָׁ ַעד ִמשֹור ...עָׁ ל ֶשה וְׁ מָׁ ַעד ִמגָׁ , נוח היה "ֲחמֹור וְׁ

ה"להם לקיים את הציווי רק ביחס ל אכָׁ לָׁ ה ַהּמְׁ זָׁ ִמבְׁ  נְׁ
ֵמס נָׁ  ֵמיַטב", אך הם לא ששו כלל וכלל לקיימו גם ב"וְׁ
ֹּאן ר ַהצ קָׁ ַהבָׁ ִנים וְׁ ַהִּמשְׁ ַעל וְׁ ִרים וְׁ ַעל ַהכָׁ ל וְׁ ; את "ַהטֹוב כָׁ

 1הללו העדיפו לשמור לעצמם, מתוך אינטרס אישי צר.
על אגג עם חמלת העם על מיטב  כריכת חמלת שאול

הצאן, מלמדת שגם מעשהו נבע מאינטרס אישי צר. 
חוגים מסוימים במדינת ישראל תיארו את שאול 

כביכול בניגוד לשמואל, הנביא המאיים,  –כהומניסט 
ההורג בקור רוח את אגג. ברם, תפיסה זו היא עיוות 
ברור של הכתובים: קשה לומר שאדם ההורג עם שלם, 

ר בחיים רק את מלכו, פועל מתוך תפיסות ומשאי
הומניות. על כן נראה, שהשארת אגג בחיים נבעה מן 
הנוהג המקובל בתקופת המקרא, שעל פיו הותיר המלך 
המנצח את המלך המנוצח בחיים, בתנאים משפילים, 
ודווקא בדרך זו הושג מיצוי קבוע ותמידי של הסיפוק 

ת לנו מתחילת שבניצחון. דוגמה בולטת לנוהג זה מוכר
 ספר שופטים 

 :ז-שופטים א', ו .8
ס ִני ַויָׁנָׁ פּו ֶבֶזק ֲאדֹּ דְׁ יו ַוִירְׁ ֹּאֲחזּו ַאֲחרָׁ צּו אֹּתֹו ַוי ַקצְׁ  ֶאת ַויְׁ

הֹּנֹות יו בְׁ דָׁ יו יָׁ לָׁ ַרגְׁ ֹּאֶמר. וְׁ ִני ַוי ִעים ֶבֶזק ֲאדֹּ ִכים ִשבְׁ לָׁ  מְׁ
הֹּנֹות ֵדיֶהם בְׁ ֵליֶהם יְׁ ַרגְׁ ִצים וְׁ צָׁ קֻּ יּו מְׁ ִטים הָׁ ַלקְׁ  ַתַחת מְׁ

ִני חָׁ לְׁ ִשיִתי ַכֲאֶשר שֻּ   ...ֹלִהים-אֱ  ִלי ִשַלם ֵכן עָׁ
אף שיתכן שהתנהגות אכזרית זו לא הייתה נחלת הכלל, 
מכל מקום, עצם המעמד של מלכים מנוצחים האוכלים 

 על שולחן המלך המנצח מוכר לנו גם מסיפורים אחרים 
 

                                                 
"ויחֹמל": אין זה ביטוי של רחמים! העם לא חס על אגג אין לטעות בהבנת המילה  1

בגלל הרווח  –ועל מיטב הצאן מטעמים מוסריים, כי אם מטעמים אישיים 
שנקרה לפניהם, ושאותו לא רצו להפסיד. זו גם משמעות הפועל בסיפור כבשת 

ֹבא" –הרש  ִׁשיר ְלִאיׁש ֵהֶלְך ַויָּ ַקַחת ַוַיְחֹמל ֶהעָּ רוֹ ּוִמבְ  ִמֹצאנוֹ  לָּ ֹאֵרחַ  ַלֲעׂשֹות קָּ א לָּ  ַהבָּ
ִאיׁש ִכְבַׂשת ֶאת ַוִיַקח לוֹ  אׁש הָּ רָּ ִאיׁש ַוַיֲעֶׂשהָּ  הָּ א לָּ יו ַהבָּ " )שמ"ב י"ב, ד(; גם ֵאלָּ

 האיש העשיר לא עשה, כמובן, את מעשהו מתוך רחמים, אלא מתוך קמצנות.

 :כח-, כזה"כ ב"מל.9
ִהי ֹלִשים ַויְׁ ֶשבַ  ִבשְׁ ה עוָׁ נָׁ לּות שָׁ גָׁ ִכין לְׁ הֹויָׁ ה ֶמֶלְך יְׁ הּודָׁ  יְׁ

ֵנים ר ִבשְׁ שָׁ ִרים חֶֹּדש עָׁ ֶעשְׁ ה בְׁ עָׁ ִשבְׁ א ַלחֶֹּדש וְׁ  ֱאִויל נָׁשָׁ
רַֹּדְך ֶבל ֶמֶלְך מְׁ ַנת בָׁ כֹו ִבשְׁ לְׁ ֹּאש ֶאת מָׁ ִכין ר הֹויָׁ ה ֶמֶלְך יְׁ הּודָׁ  יְׁ
ַדֵבר .ֶכֶלא ִמֵבית אֹוכִ  ֶאת ַוִיֵתן טֹּבֹות ִאתֹו ַויְׁ  ִכֵסא ֵמַעל סְׁ

ִכים לָׁ ֶבל ִאתֹו ֲאֶשר ַהּמְׁ בָׁ   בְׁ
מסתבר אפוא, מסביר הרב בזק, ששאול ייעד גורל דומה 
גם לאגג, ובכך היה שותף לחטאו של העם: במקום 
לקיים את הצו של החרמה מוחלטת, פעל שאול מתוך 
אינטרס אישי של הגדלת שמו. מעשה זה מצטרף, כמובן, 

 ַויַֻּגדול בתום המלחמה: "למעשה אחר שעשה שא
ל אֹמר ִלְשמּואֵּ א לֵּ אּול בָּ ה שָּ לָּ ה ַהַכְרמֶּ " יָּד לֹו ַמִציב ְוִהנֵּ

)פס' יב(. הקמת אנדרטת ניצחון היא חלק מהצעדים 
שעושה שאול מתוך אותה מגמה: האדרת שמו בעקבות 

 הניצחון על עמלק.
 
אגג ועל אם שאול חומל על מדגיש הרב ליכטנשטיין, שו

ן והבקר ואיננו משמיד אותם כפי שהצטווה, אזי הצא
הוא מטיל צל כבד ביותר על כל מעשיו בלחימה כנגד 

הבקר, אגג ואת עמלק. מאותו רגע שאין הוא הורג את 
מתברר ששיקוליו אינם מוכתבים ע"י הציווי בלבד, 
ומשום כך ישנו קטרוג גדול כלפיו. הריגת אומה ואנשיה 

איננה באה מכוח הציווי לא יכולה לזכות להצדקה אם 
 בלבד.האלקי 

 
 הריגת הבקר-אי

הריגת הבקר -הבעייתיות באיומסביר הרב ליכטנשטיין ש
הציות לציווי והסטייה -הינה כפולה. ראשית, עצם אי

ממה שנאמר לו ע"י הנביא גורמים לכך שלא ניתן לומר 
עליו שמעשיו מונעים מכוח הציווי, שהרי אין הוא ממלא 

בכדי מודגש חזור והדגש לאורך -ונו. לאאחר הציווי כלש
ההפטרה העיקרון של השמיעה בקול ה'. כבר בפסוק 
הפתיחה לסיפור מלחמת עמלק ממקד שמואל את דבריו 

 לשאול בעקרון הזה: 
למשחך למלך על  'ֹאתי שלח ה -"ויאמר שמואל אל שאול 

 "'עמו על ישראל, ועתה שמע לקול דברי ה
בהרחבה. ברגע ששאול ובהמשך הפרק חוזרים הדברים 

אפשר לומר -איננו ממלא את הפקודה כצורתה, אי
שמעשיו מוכתבים מכניעה בעל כורחו לדברו של מלך 
מלכי המלכים, שהרי לו היה רואה עצמו מחוייב 

אזי לא היה מבטל ממנה  -לסמכות האלוקית העליונה 
שום פרט. במידה והוא מתעלם מהחלקים שאינם נוחים 

חלקים שבוצעו על ידו אינם מטרידים לו, אזי מתברר שה
את מנוחתו, והוא עושה אותם מהסכמתו ולא כמי 
שכפאו הציווי בעל כורחו וכנגד נטיותיו. הלא אם היה 
רואה את ציווי הנביא כהר שנכפה עליו מלמעלה, ודאי 
היה עושה את כולו, שהרי אינה שונה סמכות הנביא 
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נביא  בציוויו להרוג את הבהמות מסמכותו של אותו
בציוויו להרוג את האדם. ברם, ברגע שהוא מסנן החוצה 
את החלקים שאינם נוחים לו, אזי לא נותר לנו אלא 
 להסיק שהחלקים שאותם מילא נעשו מרצון ולא מאונס. 

היינו  -הורג אף את הבהמות שאול , לו היה כלומר
מייחסים זאת למעשה אלוקינו ורואים בשאול שלוחא 

מעשיו הופכים  -דרחמנא, אך ברגע שהוא חומל על הצאן 
להיות מעשה אנוש והריגת עמלק כמעשה אנוש ולא 

 כמעשה אלוקינו איננה ניתנת להצדקה.
מלבד המשמעות החמורה ומוסיף הרב ליכטנשטיין, ש

אול של ההתעלמות מן הציווי כשלעצמה, מעשהו של ש
מעיד על בעיה חמורה נוספת. שאול לא נמנע מלהרוג את 
הצאן מפאת זלזול בציווי כשלעצמו, והמניע שלו היה 
הרווח הכלכלי שניתן להפיק ממנו. כפי שהוא עצמו 
מודה, העם חשק בצאן והוא התיר להם את הביזה. יש 
בכך כדי להעצים את חטאו, שהרי לאור זאת, ניתן 

יו כמונעים משיקולים של רווח לראות את מכלול פעולות
והפסד. ממילא, הרואה יאמר שאף הריגת העמלקים לא 
הייתה מפאת המלחמה לה' בעמלק מדור דור, אלא 
מפאת בצע ותאבה של מלך שחשק בנכסי העמלקי 
והתנפל עליהם לשם כך. כלל אין זה משנה אם כך הם 
פני הדברים אם לאו, שהרי די בכך שבעיני עמי הסביבה 

הדבר באופן כזה, כדי שיהיה חילול השם גדול  ייתפס
 ונורא.

שאול אכן יצא למלחמת עמלק מפאת חשוב להדגיש ש
הצו הנבואי, ולא מפאת מאבקי הכוח הלאומיים 
שהתחוללו בגבולות ישראל או מפני שקיווה להפיק מכך 

ואכן, עצתו של שאול לבני קיני, שיעלו מתוך  רווח כלכלי.
לחמה, ממחישה את מטרתו. עמלק וימלטו נפשם מן המ

הנימוק לרצונו של שאול להציל את בני קיני הוא הכרת 
הטוב כלפי אומתם, שעשתה חסד עם ישראל בעלותם 
ממצרים. בהקשר מצַות מחיית עמלק, זהו צעד מתבקש. 
ראשית, אין שום סיבה ללכוד ַעם אחר ברשת המלחמה 
עם עמלק. שנית, מעשיהם של בני קיני בעת יציאת 

ם הם האנטיתזה הגמורה למעשה עמלק, ועל כן מצרי
העיקרון של מצַות מחיית עמלק מחייב דווקא להיטיב 
עם בני קיני, ולא לספותם עם העמלקים. מאידך, אם 

העצה לבני קיני היא  -שאול חיפש מלחמה כלכלית 
נטולת היגיון לחלוטין: הלא הם חלשים יותר, ומדוע לא 

יתו אליהם, שאול להילחם גם בם? יתר על כן; בפני
מוותר על אלמנט ההפתעה. במידה והוא מעוניין לנהל 
מלחמת קודש מוסרית, הויתור על ההפתעה מפני 
השיקולים הדתיים והמוסריים הינו צעד מתבקש, 
התואם את מטרות המלחמה ואת ההיגיון הפנימי שבה. 
אולם אם מדובר במלחמה כוחנית של החזק נגד החלש, 

לסיכום, וא משולל היגיון ותכלית. הויתור על ההפתעה ה
הבלטת הפניה לקיני נועדה להבהיר לנו ששאול אכן ראה 

ראייה זו אבל, במלחמה מלחמה דתית, ולא פוליטית. 
מחייבת את מילוי הצו האלוקי על כל פרטיו ודקדוקיו, 

 כפי שהוסבר לעיל בהרחבה.
 

ראינו לעיל, שחטאו של שאול במלחמת עמלק היה 
ג בחיים, לצורך האדרת ניצחונו של בהשארתו של אג

שאול, ושחטא זה השתלב עם לקיחת השלל על ידי העם 
לכדי תופעה כללית של ניצול אינטרס אישי במלחמה זו. 
ועדיין נשאלת השאלה: מדוע ניצול האינטרס האישי 
הוא מעשה חמור עד כדי כך, שבעטיו ניטלה המלכות 

 משאול?
התורה בפרשה על חומרת המעשה ניתן ללמוד מדברי 

אחרת, שגם בה הצטווה עם ישראל להכרית קבוצת 
 ואף היא אוסרת לקיחת שלל  –אנשים 

 :יח-דברים י"ג, טז.11
ֶאת  ֶרב. וְׁ ִפי חָׁ ּה לְׁ תָׁ ֶהמְׁ ֶאת בְׁ ּה וְׁ ל ֲאֶשר בָׁ ֶאת כָׁ ּה וְׁ ַהֲחֵרם אֹּתָׁ

עִ  ֵאש ֶאת הָׁ תָׁ בָׁ ַרפְׁ שָׁ ּה וְׁ חֹּבָׁ בֹּץ ֶאל תֹוְך רְׁ ּה ִתקְׁ לָׁ לָׁ ל שְׁ יר כָׁ

ִליל ַלה ּה כָׁ לָׁ לָׁ ל שְׁ ֶאת כָׁ ֹּא -אֱ  'וְׁ ם ל ה ֵתל עֹולָׁ תָׁ יְׁ הָׁ ֹלֶהיָך וְׁ
ַמַען יָׁשּוב  ה ִמן ַהֵחֶרם לְׁ אּומָׁ ָך מְׁ יָׁדְׁ ַבק בְׁ ֹּא ִידְׁ ל ֶנה עֹוד. וְׁ ִתבָׁ

ַבע  'ה ֶבָך ַכֲאֶשר ִנשְׁ ִהרְׁ ָך וְׁ ִרַחמְׁ ָך ַרֲחִמים וְׁ ַתן לְׁ נָׁ ֵמֲחרֹון ַאפֹו וְׁ
  ַלֲאבֶֹּתיך

ה מדגישה כל כך את האיסור לקחת משלל מדוע התור
  העיר הנידחת? ביאר

 :)שם, יח(הקדוש  אור החיים.11
 שצוה לפי, כאן זה מאמר כוונת '.ורחמך רחמים לך ונתן'

 ואפילו חרב לפי העיר כל שיהרגו הנדחת עיר על
, האדם בלב האכזריות טבע יוליד הזה מעשה ,בהמתם

 אמרבמ הרוצחים כת הישמעאלים לנו שסיפרו כמו
, אדם שהורגים בשעה גדול חשק להם יש כי המלך

 והבחינה, לאכזר והיו הרחמים שורש מהם ונכרתה
 להם אמר לזה. הנדחת עיר ברוצחי נשרשת תהיה עצמה

 יוליד שהטבע הגם, 'רחמים'' ה להם שיתן הבטחה
 כח בהם ישפיע הרחמים מקור, האכזריות בהם

 מכח בהם שנולד האכזריות כח לבטל מחדש הרחמים
 שהאדם זמן שכל בזה העיר, 'ורחמך' ואומרו .המעשה

' ה שאין, עמו' ה יתנהג כן כמו, אכזרי טבע בגדר הוא
 .(ע"ב קנא שבת) לרחמן אלא מרחם

כלומר, הריגת עיר היא מעשה קשה עד מאוד, האמור, 
בדרך הטבע, לגרום לשחיקה בנטייתו המוסרית של 

ים לשם האדם. אך התורה מבטיחה, שאם יפעלו ההורג
שמים, ייטע הקב"ה בלבם מחדש, בדרך נס, את מידת 
ַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך"(, ויבטל את הנזק  הרחמים )"ְונָּ
המוסרי שגרם המעשה. אלא שלכך יש, כפי שראינו לעיל, 
תנאי ברור: שהמעשה כולו יהיה אך ורק לשם שמים, 

 ולא לשם מטרה אישית כלשהי. 
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 ו העמק דבר:וכך מבאר שם הנצי"ב בפירוש. 12
 רעות שלש גורם יר הנידחתע דמעשה. 'רחמים לך ונתן'

 והנה. בטבע אכזר נעשה נפש שההורג' א :בישראל
. יןדית ב שלוחי לזה נבחר כבר יןדית בב הנהרג יחיד
 אנשים כמה להרגיל עלינו ורחךכל בע שלמה עיר אבל

 עיר מאותה אדם לך שאין' ב. אכזרים ולהיות להרוג
. בישראל השנאה ומתגברת אחרת בעיר םקרובי לו שאין

 הכתוב הבטיח הזל ע. בישראל ומיעוט קרחה שנעשה' ג
' ה ישוב מביזה הנאה שום בלי בזה שתעסוק שבזה
 .רחמים מדת – 'רחמים לך ונתן'. אפו מחרון

וגם בענייננו, דווקא כיוון שעם ישראל נצטווה למחות 
את זכר עמלק, נודעת חשיבות מיוחדת לכך שמעשה 
חריג זה ייעשה כל כולו לשם שמים, ללא אינטרס אישי. 
נטילת שלל, השארת אגג בחיים והקמת יד הן פעולות 
המשקפות רצון להפיק רווח מן המעשה, ובכך שומטות 
מתחתיו כליל את הבסיס המוסרי. את משמעותו של 
מעשה חמור זה ניתן לראות להלן, כשמצווה שאול לפגוע 

 בכוהני נוב, שם נאמר 
 : "א כ"ב, יטשמ .13

ֵאת ה ַהכֲֹּהִנים ִעיר נֹּב וְׁ ִפי ִהכָׁ ַעד ֵמִאיש ֶחֶרב לְׁ ה וְׁ  ִאשָׁ
ַעד ֵמעֹוֵלל שֹור יֹוֵנק וְׁ ֶשה ַוֲחמֹור וְׁ ִפי וָׁ ֶרב לְׁ   חָׁ

קשה להתעלם מן הדמיון שבין תיאור זה לבין הציווי 
 שנצטווה שאול בפרקנו:

ה( ג) ה ֵלְך ַעתָׁ ִהִכיתָׁ ֵלק ֶאת וְׁ ַהֲחַר  ֲעמָׁ ֶתםוְׁ ל ֶאת מְׁ  לֹו ֲאֶשר כָׁ
ֹּא ל מֹּל וְׁ יו ַתחְׁ לָׁ ה עָׁ ֵהַמתָׁ ה ַעד ֵמִאיש וְׁ ַעד ֵמעֵֹּלל ִאשָׁ  יֹוֵנק וְׁ

ַעד ִמשֹור ל ֶשה וְׁ מָׁ ַעד ִמגָׁ  :ֲחמֹור וְׁ
חז"ל כבר עמדו על הזיקה שבין פרשת עמלק ופרשת נוב 

 :ב"ע כב יומא .14
 את והכית לך' לשאול הוא ברוך הקדוש לו שאמר בשעה

 עגלה הבא תורה אמרה אחת נפש ומה: אמר, 'לקעמ
 אדם ואם! וכמה כמה אחת על הללו הנפשות כל, ערופה

 קטנים – חטאו גדולים ואם? חטאה מה בהמה – חטא
 צדיק תהי אל' לו ואמרה קול בת יצאה? חטאו מה

 לדואג שאול לו שאמר ובשעה. )קהלת ז', טז(' הרבה
 קול בת יצאה, )שמ"א כ"ב, יח(' בכהנים ופגע אתה סב'

 )שם, יז(' הרבה תרשע אל' לו ואמרה
  

לאור האמור לעיל, ניתן לאמר, שהריגת עמלק אכן 
הקהתה אצל שאול את הרגש המוסרי. בניצול ההרג 
לצורך אינטרס אישי, איבד שאול את הזכות להבטחת 
התורה שהרגש המוסרי לא ייפגע. על כן שוב לא היה 

 שי נוב.קשה בעיניו להורות על הריגת אנ
 

לשם הנגדה, נתבונן במגילת אסתר המדגישה את 
העיקרון של "ובבזה לא שלחו את ידם". לו היו היהודים 
שולחים את ידם בבזה, אזי הם היו נתפסים כפועלים 
מתוך אותו עיקרון של בצע כסף שהמן הציע לאחשורוש. 

המן שיחד את המלך להשמיד את היהודים תמורת 
אילו הם הרגו בשונאיהם עבור אלפים ככר כסף, ו-עשרת

הביזה. ההבדל היחידי שהיה נתפס בין המן לבין מרדכי 
-היה בהצלחתם של היהודים ובכשלונו של המן. לכן כל

כך חשובה ההימנעות מלקיחת הביזה, כדי שיהיה ברור 
כלומר בכך כשמש ההבדל שבין היהודים לבין אויביהם. 

את טעותו של תיקן מרדכי, איש ימיני וצאצאו של שאול, 
  . שנכשל בזהשאול 

 
 מנהיגותו של שאול

הנושא השני העולה בהפטרה הוא סוגיית המנהיגות. 
שאול מציג עצמו בפני שמואל כחומל על הבקר מפאת 

יש להדגיש, שבהחלט ייתכן ששאול לא חשב ולחץ העם. 
שראוי לבזוז את הצאן, אך לא רצה לעמוד כנגד העם. 

 שיקולים שעמדו לנגד עיניוהרב ליכטנשטיין, מציע, שה
של שאול בהחלטתו להכנע ללחץ העם ולא להרוג את 

מלבד חוסר כוח העמידה והחולשה אל מול הצאן, הם 
סבר שראוי לגלות הבנה כלפי העם, הם ששאול ההמון, 

ובפרט כלפי הלוחמים, לאור המציאות הבטחונית של 
מצויים בלחימה בתקופתו של שאול חייהם. ישראל 

, והחברה הישראלית נאלצה הפלישתיםגד מתמדת נ
לחיות כחברה מגוייסת הנתונה במתח בטחוני מתמיד. 

 : נאמר סמוך לתחילת ההפטרההמופיע פסוק ב. 15
"ותהי המלחמה חזקה על פלשתים כל ימי שאול, וראה 

 שאול כל איש גבור וכל בן חיל ויאספהו אליו". 
במציאות זאת, לא ראה שאול פגם כה חמור בנתינת 

רקן ללוחמים הנמצאים בכוננות מתמדת שאינה מרפה פו
מהם, תוך כדי לחימה ותקריות בלתי פוסקות. אם 
המלחמה חזקה כל הזמן, שאול חש שיש לקבל בהבנה 
את רצון העם, ועל כן הוא ִאפשר להם את הביזה ולא 
התעמת ִאתם בעניין. אף אם אין מעשיהם ראויים, חשב 

המצדיק עימות חזיתי שאול שאין זה נושא כה משמעותי 
עם לוחמיו. לבטח אמר לעצמו שמריבה עם לוחמיו על 
הנושא היא בגדר 'מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע', 
ועדיף להבליג על מנת לשמר את יחסיו עמם להמשך 
הדרך. דווקא בעת הזאת, כשאופוריית הניצחון על עמלק 
קיימת במלוא עוזה, תהיה זאת טעות קשה לצאת 

כן, חכמת המנהיגות סובבת סביב היכולת כנגדם. וא
להבין ללב העם, ולדעת מתי מצווה לומר תוכחה 
הנשמעת ומתי מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. לכן, 

לו היה מדובר בזוטות, ייתכן מאוד ששאול היה צודק. ו
ברם, זו בדיוק הייתה טעותו הטרגית. הריגת הצאן 

המצויים  ואיסור לקיחת השלל אינם פרטים שוליים,
בשלהי הצו הנבואי, אלא עניינים עקרוניים ביותר, וזאת 

 מן הסיבות שפורטו לעיל. 
"והמתה מאיש עד  -שאול כנראה הבין את דברי הנביא 

-ִאשה, מֹעלל ועד יונק, משור ועד שה, מגמל ועד חמור" 
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כציווי שנועד ליצור הרתעה, ולא כמצווה עקרונית. 
ועדה לצרכים במילים אחרות, הריגת הבהמות נ

בטחוניים, ועל כן שקל שאול בדעתו ששמירת מורל 
הלוחמים וניהול מערכת יחסים תקינה אתם הינם גם כן 
שיקולים צבאיים, היכולים להתגבר על הרצון להרתעה. 
באמת ובתמים חשב שאול שהקים את דבר ה', ואין הוא 
מהסס כלל לומר זאת לשמואל בחגיגיות: "ברוך אתה 

". מבחינתו, השיקול של העדפת 'את דבר ה , הקיֹמתי'לה
בכך אלא שהלוחמים הינו לגיטימי ומתיישב עם דבר ה'. 

, וגילה שאיננו מבין לעומק את משמעות שאול טעה
  הלחימה בעמלק.

 
לאמיתו של דבר, אין זו הפעם הראשונה ששאול אינו 
מוביל אלא מּובל על ידי העם או על ידי חששו מהם, 

יד( -יו. כבר בגלגל )שמו"א י"ג, חומוותר על תכניות
התעמתו שמואל ושאול על שאלה זו, ואף בסיפור יערת 
 הדבש, הוא פודה את יהונתן בנו מידי החרם בלחץ העם.
הרב בזק מעיר, שהתנהלות מסוג זה אופיינית לאנשים 
חסרי ביטחון עצמי. מידה שאפיינה את שאול כבר 

אחר מתחילת דרכו: ראשיתה בהתנהלותו ההססנית 
נערו בחיפוש האתונות )פרק ט'(; המשכה בהיחבאותו אל 
הכלים בעת הפלת הגורל על מינוי המלך )פרק י'(; ושיאה 

בכניעתו ללחץ העם בתחילת המערכה עם הפלשתים  –
 )פרק י"ג(. 
חוסר הנכונות לעמוד נגד העם הוא כשל לסיכום, 

הנהגתי. השמיעה בקול העם עומדת כנגד השמיעה בקול 
י שהנביא טורח להעמיד אותם זה מול זה ולהנגיד ה', כפ

ביניהם, ושאול נכשל בכך. ככל שהוא שב וטוען בפני 
שמואל שהעם כפה עליו את הנעשה, שאול רק מדגים את 
חוסר התאמתו להיות "ראש שבטי ישראל". במידה 

או במלים אחרות,  -ידועה, סניגורו נהיה קטיגורו 
שי מעיד על כשלונו הניסיון לנקות עצמו מן החטא האי

 ההנהגתי.
 

 ההתחמקות
בהמשך הדברים מתברר, שלא רק החטא עצמו מצביע 

שאול, המודע,  על הבעייתיות הגדולה במעשהו של שאול.
 ככל הנראה, לכישלונו, מנסה להדחיקו ככל שניתן:

ֹּא( יג) מּוֵאל ַויָׁב אּול ֶאל שְׁ ֹּאֶמר שָׁ אּול לֹו ַוי רּוְך שָׁ ה בָׁ  ַאתָׁ
ַבר ֶאת ימִֹּתיֲהִק ' ַלה  ':ה דְׁ

בשלב זה מציג שאול חזות מיתממת, שעל פיה התקיים 
דבר ה' במלואו. שמואל מגיב גם הוא באופן מיתמם: 

ֹּאֶמר" מּוֵאל ַוי ֹּאן קֹול ּוֶמה שְׁ י ַהֶזה ַהצ נָׁ זְׁ אָׁ קֹול בְׁ ר וְׁ קָׁ  ַהבָׁ
נִֹּכי ֲאֶשר ֵמעַ  אָׁ  )פס' יד(.  ?"שֹּ

 כאן עובר שאול לאסטרטגיה אחרת:

ֹּאֶמר( טו) אּול ַוי ֵלִקי שָׁ ַמל ֲאֶשר ֱהִביאּום ֵמֲעמָׁ ם חָׁ עָׁ  ַעל הָׁ

ֹּאן ֵמיַטב ר ַהצ קָׁ ַהבָׁ ַמַען וְׁ בֹּחַ  לְׁ ֶאת ֹלֶהיָך-אֱ ' ַלה זְׁ  ַהיֹוֵתר וְׁ
נּו  :ֶהֱחַרמְׁ

שתי טענות עולות בדברי שאול. ראשית, שאול מגלגל 
בפעם השנייה את האשמה אל העם, כשם שעשה גם 

שון בגלגל בפרק י"ג. שנית, שאול לאחר כישלונו הרא
מבאר שלקיחת הצאן והבקר לא נעשתה מתוך אינטרס 

יָך-אֱ ' ַלה ְזֹבחַ  ְלַמַען" –אישי אלא למטרה דתית   ".ֹלהֶּ
האם דיבר שאול אמת? האומנם הושאר מיטב הצאן 
והבקר על מנת לזבחם לה'? מתיאור המקרא לעיל את 

 המעשה, נראה כי לא כך הם פני הדברים: 
מֹּל" אּול ַוַיחְׁ ם שָׁ עָׁ הָׁ ג ַעל וְׁ ַעל ֲאגָׁ ֹּאן ֵמיַטב וְׁ ר ַהצ קָׁ ַהבָׁ  וְׁ

ִנים ַהִּמשְׁ ַעל וְׁ ִרים וְׁ ַעל ַהכָׁ ל וְׁ ֹּא ַהטֹוב כָׁ ל בּו וְׁ ם אָׁ ל ַהֲחִרימָׁ כָׁ  וְׁ
ה אכָׁ לָׁ ה ַהּמְׁ זָׁ ִמבְׁ ֵמס נְׁ נָׁ ּה וְׁ  . "ֶהֱחִרימּו אֹּתָׁ

המקרא לא ציין כאן ש'חמלת' העם על הבקר ועל הצאן 
ך הקרבת קרבן, והרושם הפשוט הוא הייתה לצור

שהדבר נעשה לצורך אינטרס אישי. שמואל עוצר את 
 שאול: 

ֹּאֶמר" מּוֵאל ַוי אּול ֶאל שְׁ ה ֶהֶרף שָׁ ַאִגידָׁ ָך וְׁ  ִדֶבר ֲאֶשר ֵאת לְׁ
ה ֵאַלי' ה לָׁ יְׁ   ,(טזפס' ) "ַהלָׁ

 וכדברי מצודת דוד: 
 ". לך ואגידה מהם וחדל דבריך עזוב"

ו מתייחס לתירוציו של שאול, אלא נוגע שמואל כלל אינ
חוסר יכולתו של  –ישירות בנקודה המשמעותית ביותר 

 שאול לשלוט בעם:
ֹּאֶמר( יז) מּוֵאל ַוי טֹּן ִאם ֲהלֹוא שְׁ ה קָׁ ֵעיֶניָך ַאתָׁ ֹּאש בְׁ  ר

ֵטי ֵאל ִשבְׁ רָׁ ה ִישְׁ תָׁ ֲחָך אָׁ שָׁ ֶמֶלְך' ה ַוִימְׁ ֵאל ַעל לְׁ רָׁ ( יט)... ִישְׁ
ה ּמָׁ לָׁ ֹּא וְׁ תָׁ  ל ַמעְׁ קֹול שָׁ ל ֶאל ַוַתַעט' ה בְׁ לָׁ ַרע ַוַתַעש ַהשָׁ  הָׁ
ֵעיֵני  :'ה בְׁ

שמואל מתייחס לתופעת ענוותנותו של שאול, שבאה 
לידי ביטוי מפורש, כזכור, בדבריו לשמואל בפגישתם 

 הראשונה 
 :שמ"א ט', כא .16
ִמיִני ֶבן ֲהלֹוא" ִכי יְׁ נֹּ ַטֵני אָׁ ֵטי ִמקְׁ ֵאל ִשבְׁ רָׁ ִתיּוִמשְׁ  ִישְׁ  ַפחְׁ

ה ִערָׁ ל ַהצְׁ חֹות ִמכָׁ פְׁ ֵטי ִמשְׁ ִמן ִשבְׁ יָׁ ה ִבנְׁ ּמָׁ לָׁ תָׁ  וְׁ  ֵאַלי ִדַברְׁ
ר בָׁ   "ַהֶזה ַכדָׁ

טענתו המרכזית של שמואל היא ששאול אינו יכול 
להטיל את האשמה על העם, שכן ניתנו בידו הכלים 

 לשלוט בהם, והתנהגותם היא באחריותו.
ל ֶאל ַוַתַעט"ף לתשומת לב מיוחדת ראוי הצירו לָׁ  "ַהשָׁ

שבו נוקט שמואל. קשה להתעלם מהדמיון שבין מילים 
 אלו לבין האמור בפרק הקודם 

 :לד-שמ"א י"ד, לב .17
ם ַוַיַעט עָׁ ל ֶאל הָׁ לָׁ חּו ַהשָׁ ֹּאן ַוִיקְׁ ר צ קָׁ ֵני ּובָׁ ר ּובְׁ קָׁ ֲחטּו בָׁ  ַוִישְׁ

ה צָׁ רְׁ ֹּאַכל אָׁ ם ַוי עָׁ ם ַעל הָׁ אּו ַוַיִגידּו .ַהדָׁ שָׁ  ִהֵנה ֵלאמֹּר ללְׁ
ם עָׁ ם ַעל ֶלֱאכֹּל' ַלה חִֹּטאים הָׁ ֹּאֶמר ַהדָׁ ֶתם ַוי ַגדְׁ  ֵאַלי גֹּלּו בְׁ
ה ֶאֶבן ַהיֹום דֹולָׁ ֹּאֶמר .גְׁ אּול ַוי ם פֻּצּו שָׁ עָׁ ֶתם בָׁ ֶהם ַוֲאַמרְׁ  לָׁ
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ִאיש שֹורֹו ִאיש ֵאַלי ַהִגישּו ֵיהּו וְׁ ֶתם שְׁ ַחטְׁ ֶזה ּושְׁ ֶתם בָׁ  ַוֲאַכלְׁ
ֹּא ל אּוֶתחֶ  וְׁ ם ֶאל ֶלֱאכֹּל' ַלה טְׁ ל ַוַיִגשּו ַהדָׁ ם כָׁ עָׁ  שֹורֹו ִאיש הָׁ

יָׁדֹו ה בְׁ לָׁ ֲחטּו ַהַליְׁ ם ַוִישְׁ   שָׁ
גם במלחמה הקודמת עט העם אל השלל, אבל אז הצליח 
שאול לעצור את התופעה ולתקנה. בהשתמשו במילים 
אלו רומז שמואל, כי לּו באמת רצה בכך, יכול שאול 

למרות ענוותנותו הרגילה. מסתבר אפוא,  לעצור את העם
שמעשהו של שאול לא נבע מחוסר יכולת לשלוט בעם, 
אלא מהרצון המשותף לו ולעם להפיק תועלת אישית מן 

ֹּא"המלחמה בעמלק, שבגללו  תָׁ  ל ַמעְׁ קֹול שָׁ  ֶאל ַוַתַעט' ה בְׁ
ל לָׁ  ."ַהשָׁ

ועדיין עומד שאול על דעתו שהכול נעשה כשורה. הוא 

 וטוען שוב: 2דברי שמואל קוטע את
ֹּאֶמר( כ) אּול ַוי מּוֵאל ֶאל שָׁ ִתי ֲאֶשר שְׁ ַמעְׁ קֹול שָׁ ֵאֵלְך' ה בְׁ  וָׁ

ַחִני ֲאֶשר ַבֶדֶרְך לָׁ ִביא' ה שְׁ אָׁ ֵלק ֶמֶלְך ֲאַגג ֶאת וָׁ ֶאת ֲעמָׁ  וְׁ
ֵלק ִתי ֲעמָׁ ם ַוִיַקח( כא) :ֶהֱחַרמְׁ עָׁ ל הָׁ לָׁ ֹּאן ֵמַהשָׁ ר צ קָׁ  ּובָׁ

בֹּחַ  ַהֵחֶרם ֵראִשית ל ֹלֶהיָך-אֱ ' ַלה ִלזְׁ גָׁ  : ַבִגלְׁ
שאול מסרב להכיר בטעותו, וחוזר שוב על התירוצים 
שהשמיע לפני כן באוזני שמואל. שאול עומד על דעתו 

 שהשארת הצאן והבקר נעשתה לשם שמים.
לפיכך עובר שמואל כעת לאסטרטגיה אחרת: הוא מוכן, 

הצאן לצורך הוויכוח, לקבל את הטענה שהעם לקח את 
על מנת להקריב קרבן, אך טוען, שגם אם אכן כך הם פני 
הדברים, בכל זאת אין לכך הצדקה בסיטואציה 

 הנוכחית:
ֹּאֶמר( כב) מּוֵאל ַוי עֹּלֹות' ַלה ַהֵחֶפץ :שְׁ ִחים בְׁ בָׁ מֹּעַ  ּוזְׁ  ִכשְׁ

קֹול מֹּעַ  ִהֵנה ?'ה בְׁ ִשיב טֹוב ִמֶזַבח שְׁ ַהקְׁ  :ֵאיִלים ֵמֵחֶלב לְׁ
ֶון ֶמִרי ֶקֶסם ַטאתחַ  ִכי( כג) אָׁ ִפים וְׁ רָׁ ַצר ּותְׁ תָׁ  ַיַען ַהפְׁ ַאסְׁ  מָׁ

ַבר ֶאת ָך' ה דְׁ סְׁ אָׁ  3:ִמֶּמֶלְך ַוִימְׁ
שמואל יוצא כנגד הקרבת קרבנות הנעשית בניגוד לצו 
ה'. ויש להדגיש, שחטאו של שאול חמור אף יותר מן 

הבאת  לנביאים רבים, שהתופעה שכנגדה התריעו 
 בין) ים מכל הסוגיםעם חטא בד בבדקרבנות כסדרם 

הנביאים התריעו כנגד  (!אדם למקום ובין אדם לחברו
עצמה דבר חיובי, להקרבת קרבנות כסדרה, שהיא כש

היא מלווה אין כשהיא מאבדת את משמעותה אלא ש
 ,שאולהקרבנות שלהם טוען בהתנהגות דתית מתאימה. 

                                                 
 ֶהֶרף"רד"ק עומד על כך ששמואל טרם כילה את דבריו, שהרי בתחילתם אמר  2

ה ה ֵאַלי 'ה ִדֶבר ֲאֶׁשר ֵאת ְלָך ְוַאִגידָּ ְילָּ  ", ובשלב זה עדיין לא הגיד לו זאת.ַהלָּ

פירושים רבים נאמרו על פסוקים אלו )עיין גם בפירוש דעת מקרא(, על המילים  3
והביטויים הקשים שבהם. מתוכם נראה לנו קרוב ביותר לפשט הפירוש הבא. 

חשובה השמיעה בקולו יותר מהקרבת קרבנות, והוא תחילה טוען שמואל שלה' 
 " )כלומר: השמיעה טובה מן הזבח, וכן:(טֹוב ִמֶזַבח – ְׁשֹמעַ  ִהֵנהמוסיף ואומר: "

" )כלומר: ההקשבה טובה מהקרבת חלב אילים(. ועוד ֵאיִלים ֵמֵחֶלב – ְלַהְקִׁשיב"
פי ה' כמוה כחטאת  " )כלומר, המרייתֶמִרי – ֶקֶסם ַחַטאת ִכיטוען שמואל: "

ִפים ְוָאֶון" לעבודה זרה; וכן( " סתומה. מן התקבולת ַהְפַצר" )המילה "ַהְפַצר – ּוְתרָּ
נראה שעניינה מרד, וכך משתמע מאחד הפירושים המובאים בדעת מקרא ]עיין 
שם[; לפי פירוש זה, הכוונה היא גם כאן שמי שאינו שומע בדבר ה', כמוהו כמי 

 ף אליליים דוגמת אוון ותרפים(.שמשתמש באמצעי כישו

שלל לעומת זאת, הם עצמם בעייתיים, שהרי מקורם ב
רק לא אפוא  מנתקתזו . תפיסה מעמלקשנלקח האסור 

)כמנהג  בין המעשה הספציפי לבין ההתנהגות הכללית
, אלא גם בין המעשה הרע שאליו התייחסו הנביאים(

 הספציפי לבין ציווי ה'.
הדברים הקשים שמטיח שמואל בשאול גורמים לו, סוף 
סוף, להודות בחטאו ולהכיר בטעותו. עם זאת, גם 

 בשפה רפה:הודאתו נאמרת 
ֹּאֶמר( כד) אּול ַוי מּוֵאל ֶאל שָׁ אִתי שְׁ טָׁ ִתי ִכי חָׁ ַברְׁ ' ה ִפי ֶאת עָׁ

ֶאת ֶריָך וְׁ בָׁ ם ֶאת יֵָׁראִתי ִכי דְׁ עָׁ ַמע הָׁ ֶאשְׁ ם וָׁ קֹולָׁ ( כה) :בְׁ
ה ַעתָׁ א וְׁ אִתי ֶאת נָׁא שָׁ שּוב ַחטָׁ ַתֲחֶוה ִעִּמי וְׁ ֶאשְׁ  ':ַלה וְׁ

ראשית, שאול אלא ששתי בעיות יש בהודאתו של שאול. 
אכן מודה בחטאו, אך בד בבד הוא מוסיף, שהאשמה 
מוטלת למעשה על העם, שאותו הוא ירא. אכן אירוני 

 –הדבר, ששאול מודה בפה מלא, שבגלל פחדו מהעם 
"ואשמע בקולם", בעוד שעיקר טענתו של שמואל היא 

ה" מָּ ַמְעתָּ  לֹא ְולָּ ה'!". הווה אומר: שאול העדיף  ְבקֹול שָּ
שמיעה בקול העם על השמיעה בקול ה'. שנית, את ה

מדברי שאול עולה שאין הוא מעוניין באמת בתשובה על 
ה"חטאו, אלא בעיקר בעניינו האישי:  ַעתָׁ א וְׁ  ֶאת נָׁא שָׁ

אִתי שּוב ַחטָׁ ַתֲחֶוה ִעִּמי וְׁ ֶאשְׁ  ". 'ַלה וְׁ
לאחר הודאה רופפת זו נשבר גם שמואל, והוא מכריז על 

 דין של מעלה:גזר הדין של בית 
ֹּאֶמר( כו) מּוֵאל ַוי אּול ֶאל שְׁ ֹּא שָׁ שּוב ל ְך אָׁ ה ִכי ִעּמָׁ תָׁ ַאסְׁ  מָׁ

ַבר ֶאת ָך' ה דְׁ סְׁ אָׁ יֹות' ה ַוִימְׁ ֵאל ַעל ֶמֶלְך ִמהְׁ רָׁ  :ִישְׁ
 

, הרב ליכטנשטיין עונה על פתחנובה אם נחזור לנקודה 
של עיקרה שאלה שהצגנו בפתיחת המאמר: האם 

באופן  מנהיגות, או מצַות עמלק?ההפטרה היא עניין ה
 הבא:  

תיתכן תשובה משולבת. בעייתו של שאול היא בכך שלא 
עמד כנגד העם, והעדיף לשמוע בקולם ולירא מהם 
במקום לשמוע בקול ה' ולהקים את ציוויו של מקום 
כדת וכדין. אולם מעשיו לא היוו רק עבירה פרטית על 

המלחמה  ציווי נקודתי, אלא הסיטו את כל משמעות
ומוסריותה, ובכך הפכו על פניה את מלחמת עמלק. 

שאול לא הבין נקודה זאת וראה בה פרט שולי, יתכן, ו
כמו כן יתכן ועל כן לא ראה לנכון להתמודד עם העם. 

נכון את המצווה, אזי היה מתעקש -אם היה מבין אלש
על מילוי הצווי ככתבו ועל מילוי דבר ה'. לכן, כשלונו 

הבנת מלחמת עמלק ונובע -מעורה באיבהנהגת העם 
. תיקון למעשיו של שאולגם בכך מהווה מרדכי  ממנה.

ינה מתחשבת בדעת אמרדכי, איש ימיני. הנהגתו של 
הקהל שמסביבו ואין הוא ירא מאיש, ובבוא יום 
המלחמה בניהולו תהיה הקפדה מלאה על העיקרון 

 "ובבזה לא שלחו את ידם".


