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פרשת כי תצא תש"פ
בעניין עמלק
דברים פרק כה ,יז-יט

רש"י

(יז) זכור את אשר עשה לך  -אם שקרת במדות ובמשקלות
אתכֶׁם ִמ ִמצְ ָריִ ם:
(יז) זָכֹור ֵאת אֲ שֶׁ ר עָ שָ ה לְָך עֲמָ לֵק בַּ דֶׁ ֶׁרְך בְ צֵ ְ
(יח) אֲ שֶׁ ר ָק ְרָך בַּ דֶׁ ֶׁרְך ַּו ְיזַּ נֵב בְ ָך כָל הַּ נֶׁחֱ שָ לִים ַּאחֲ ֶׁריָך וְ ַּא ָתה עָ יֵף הוי דואג מגרוי האויב ,שנאמר (משלי יא א) מאזני מרמה
ֹלהים( :יט) וְ הָ יָה ְבהָ ִניחַּ ְיקֹוָק אֱ ֹלהֶׁ יָך לְָך ִמכָל תועבת ה' ,וכתיב בתריה בא זדון ויבא קלון( :יח) אשר קרך
וְ ָיגֵעַּ וְ ל ֹא י ֵָרא אֱ ִ
ֹלהיָך נ ֵֹתן לְָך נַּחֲ לָה ל ְִר ְש ָתּה בדרך  -לשון מקרה .דבר אחר לשון קרי וטומאה ,שהיה
אֹיְבֶׁ יָך ִמסָ ִביב בָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר ְיקֹוָק אֱ ֶׁ
מטמאן במשכב זכור .דבר אחר לשון קור וחום ,צננך
ִת ְמחֶׁ ה ֶׁאת ֵזכֶׁר עֲמָ לֵק ִמ ַּתחַּ ת הַּ שָ מָ יִם ל ֹא ִת ְשכָ ח:
והפשירך מרתיחתך ,שהיו כל האומות יראים להלחם בכם
ובא זה והתחיל והראה מקום לאחרים .משל לאמבטי רותחת שאין כל בריה יכולה לירד בתוכה ,בא בן בליעל אחד קפץ
וירד לתוכה .אף על פי שנכוה ,הקרה אותה בפני אחרים :ויזנב בך  -מכת זנב ,חותך מילות וזורק כלפי מעלה :כל הנחשלים
אחריך  -חסרי כח מחמת חטאם ,שהיה הענן פולטן :ואתה עיף ויגע  -עיף בצמא ,דכתיב (שמות יז ג) ויצמא שם העם למים,
וכתיב אחריו ויבא עמלק :ויגע  -בדרך :ולא ירא  -עמלק ,אלהים ,מלהרע לך( :יט) תמחה את זכר עמלק  -מאיש ועד אשה
מעולל ועד יונק משור ועד שה (שמואל א' טו ג) .שלא יהא שם עמלק נזכר אפילו על הבהמה ,לומר בהמה זו משל עמלק
היתה:
דברים פרק כג ,ד-ט

ּומֹואבִ י בִ ְקהַּ ל ְיקֹוָק גַּם דֹור ע ֲִש ִירי ל ֹא יָב ֹא לָהֶׁ ם בִ ְק ַּהל ְיקֹוָק עַּ ד עֹולָם( :ה) עַּ ל ְדבַּ ר אֲ ֶׁשר ל ֹא ִק ְדמּו ֶׁא ְתכֶׁם
ָ
(ד) ל ֹא יָב ֹא עַּ מֹונִ י
את ֶׁכם ִמ ִמצְ ָריִם וַּאֲ שֶׁ ר שָ כַּר עָ לֶׁיָך ֶׁאת בִ לְעָ ם בֶׁ ן ְבעֹור ִמפְ תֹור אֲ ַּרם נַּהֲ ַּריִם ל ְַּק ְל ֶׁלךָ( :ו) וְ ל ֹא ָאבָ ה יְקֹוָק
בַּ לֶׁחֶׁ ם ּובַּ ַּמיִם בַּ דֶׁ ֶׁרְך בְ צֵ ְ
ֹלמם וְ טֹבָ ָתם כָל
ֹלהיָך( :ז) ל ֹא ִת ְדרֹש ְש ָ
אֱ ֹלהֶׁ יָך לִ ְשמֹעַּ ֶׁאל בִ לְעָ ם ַּויַּהֲ פְֹך יְקֹוָק אֱ ֹלהֶׁ יָך לְָך ֶׁאת הַּ ְק ָללָ ה לִבְ ָרכָה כִ י אֲ הֵ ְבָך יְקֹוָ ק אֱ ֶׁ
לִישי
לָהם דֹור ְש ִ
ית ְב ַּא ְרצֹו( :ט) בָ נִים אֲ ֶׁשר ִי ָּו ְלדּו ֶׁ
יָמֶׁ יָך לְ עֹולָ ם :ס (ח) ל ֹא ְת ַּתעֵ ב אֲ ד ִֹמי כִ י ָא ִחיָך הּוא ל ֹא ְת ַּתעֵ ב ִמצְ ִרי כִ י גֵר ָהיִ ָ
יָב ֹא לָהֶׁ ם בִ ְקהַּ ל יְקֹוָק:
רש"י לדברים פרק כג

(ד) לא יבא עמוני  -לא ישא ישראלית( :ה) על דבר  -על העצה שיעצו אתכם להחטיאכם :בדרך  -כשהייתם בטירוף( :ז) לא
תדרוש שלומם  -מכלל שנאמר (פסוק יז) עמך ישב בקרבך יכול אף זה כן ,תלמוד לומר לא תדרוש שלומם( :ח) לא תתעב
אדומי  -לגמרי ואף על פי שראוי לך לתעבו שיצא בחרב לקראתך :לא תתעב מצרי  -מכל וכל אף על פי שזרקו זכוריכם
ליאור .מה טעם ,שהיו לכם אכסניא בשעת הדחק .לפיכך ( -ט) בנים אשר יולדו להם דור שלישי  -ושאר האומות מותרין
מיד .הא למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו ,שההורגו הורגו בעולם הזה ,והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן
העולם הבא ,לפיכך אדום שקדמם בחרב לא נתעב וכן מצרים שטבעום ,ואלו שהחטיאום נתעבו:
בראשית פרק לו ,א-יב

רש"י

(ב) עדה בת אילון  -היא (לעיל כו לד) בשמת בת אילון,
תלְדֹות עֵ שָ ו הּוא אֱ דֹום( :ב) עֵ שָ ו ָל ַּקח ֶׁאת נ ָָשיו
(א) וְ ֵאלֶׁה ֹ
ִמבְ נֹות כְ נָעַּ ן ֶׁאת עָ דָ ה בַּ ת ֵאילֹון הַּ ִח ִתי וְ ֶׁאת ָאהֳ לִ יבָ מָ ה בַּ ת ֲענָה ונקראת בשמת על שם שהיתה מקטרת בשמים לעבודה
זרה :אהליבמה  -היא יהודית ,והוא כינה שמה יהודית לומר
בַּ ת צִ בְ עֹון הַּ ִחּוִ י( :ג) וְ ֶׁאת בָ ְשמַּ ת בַּ ת י ְִשמָ עֵ אל אֲ חֹות ְנבָ יֹות:
שהיא כופרת בעבודה זרה כדי להטעות את אביו :בת ענה
עּואל:
וַּתלֶׁד עָ ָדה לְעֵ ָשו ֶׁאת אֱ לִ יפָ ז ּובָ ְשמַּ ת ָילְדָ ה ֶׁאת ְר ֵ
(ד) ֵ
(ה) וְ ָאהֳ לִ יבָ מָ ה ָילְדָ ה ֶׁאת יעיש יְעּוש וְ ֶׁאת יַּעְ לָם וְ ֶׁאת ק ַֹּרח ֵאלֶׁה בת צבעון  -אם בת ענה לא בת צבעון ,ענה בנו של צבעון,
בְ נֵי עֵ ָשו אֲ שֶׁ ר יֻלְדּו לֹו בְ ֶׁא ֶׁרץ כְ נָעַּ ן( :ו) וַּ ִי ַּקח עֵ ָשו ֶׁאת נ ָָשיו וְ ֶׁאת שנאמר (פסוק כד) ואלה בני צבעון ואיה וענה ,מלמד שבא
צבעון על כלתו אשת ענה ויצאת אהליבמה מבין שניהם
בָ נָיו וְ ֶׁאת ְבנ ָֹתיו וְ ֶׁאת כָ ל נַּפְ שֹות בֵ יתֹו וְ ֶׁאת ִמ ְקנֵהּו וְ ֶׁאת כָ ל
והודיעך הכתוב שכולן בני ממזרות היו( :ג) בשמת בת
בְ הֶׁ ְמתֹו וְ ֵאת כָל ִק ְניָנֹו אֲ שֶׁ ר ָרכַּש בְ ֶׁא ֶׁרץ כְ נָעַּ ן וַּ ֵילְֶׁך ֶׁאל ֶׁא ֶׁרץ
ישמעאל  -ולהלן קורא לה (כח ט) מחלת .מצינו באגדת
ִמפְ נֵי ַּי ֲעקֹב ָא ִחיו( :ז) כִ י ָהיָה ְרכּושָ ם ָרב ִמשֶׁ בֶׁ ת י ְַּחדָ ו וְ ל ֹא
מדרש ספר שמואל (פרק יז) שלשה מוחלין להן עונותיהם גר
גּוריהֶׁ ם לָשֵ את א ָֹתם ִמפְ נֵי ִמ ְקנֵיהֶׁ ם( :ח) וַּ יֵשֶׁ ב
יָכְ לָה ֶׁא ֶׁרץ ְמ ֵ
שנתגייר ,והעולה לגדולה ,והנושא אשה ,ולמד הטעם מכאן,
ת ְלדֹות עֵ ָשו אֲ בִ י
עֵ שָ ו בְ הַּ ר שֵ עִ יר עֵ ָשו הּוא אֱ דֹום( :ט) וְ ֵאלֶׁה ֹ
אֱ דֹום בְ הַּ ר שֵ עִ יר( :י) ֵאלֶׁ ה ְשמֹות בְ נֵי עֵ שָ ו אֱ ִליפַּז בֶׁ ן עָ דָ ה ֵאשֶׁ ת לכך נקראת מחלת שנמחלו עונותיה :אחות נביות  -על שם
שהוא השיאה לו משמת ישמעאל נקראת על שמו:
עּואל בֶׁ ן בָ ְש ַּמת ֵא ֶׁשת עֵ שָ ו( :יא) וַּ יִ ְהיּו בְ נֵי אֱ לִ יפָ ז ֵתימָ ן
עֵ שָ ו ְר ֵ
(ה) ואהליבמה ילדה וגו'  -קרח זה ממזר היה ובן אליפז
ּוקנַּז( :יב) וְ ִת ְמנַּע ָהי ְָתה פִ ילֶׁ גֶׁש לֶׁאֱ לִ יפַּז בֶׁ ן
אֹומָ ר צְ פֹו וְ גַּעְ ָתם ְ
היה ,שבא על אשת אביו אל אהליבמה אשת עשו שהרי הוא
עֵ שָ ו וַּ ֵתלֶׁד לֶׁאֱ לִ יפַּז ֶׁאת עֲמָ לֵק ֵאלֶׁה בְ נֵי עָ דָ ה ֵאשֶׁ ת עֵ שָ ו:
מנוי עם (פסוק טז) אלופי אליפז בסוף הענין( :ו) וילך אל
ארץ  -לגור באשר ימצא( :ז) ולא יכלה ארץ מגוריהם  -להספיק מרעה לבהמות שלהם .ומדרש אגדה (פסוק ו) מפני יעקב
אחיו ,מפני שטר חוב של גזירת (טו יג) כי גר יהיה זרעך ,המוטל על זרעו של יצחק ,אמר אלך לי מכאן ,אין לי חלק לא
במתנה שנתנה לו הארץ הזאת ,ולא בפרעון השטר .ומפני הבושה ,שמכר בכורתו( :ט) ואלה  -התולדות שהולידו בניו עכשיו
משהלך לשעיר( :יב) ותמנע היתה פילגש  -להודיע גדולתו של אברהם כמה היו תאבים לידבק בזרעו .תמנע זו בת אלופים
היתה ,שנאמר (פסוק כב) ואחות לוטן תמנע ,ולוטן מאלופי יושבי שעיר היה ,מן החורים שישבו בה לפנים ,אמרה איני זוכה
להנשא לך ,הלואי ואהיה פילגש .ובדברי הימים מונה אותה (דברי הימים א' א לו) בבניו של אליפז ,מלמד שבא על אשתו של
שעיר ויצאה תמנע מביניהם ,וכשגדלה נעשית פילגשו ,וזהו ואחות לוטן תמנע ,ולא מנאה עם בני שעיר שהיתה אחותו מן
האם ולא מן האב:
.

