
 
  

  

  

  

  

  
  לד  -, פסוקים א טו פרק ', א שמואלספר               

  זכור  -פרשת ויקרא 

  : בשבת זו קוראים פרשת 'זכור את אשר עשה לך עמלק', ומפטירים בפרשה זו, בה מסופר על מלחמת שאול בעמלק

ַוּיֹאֶמר   (א)  טו  חלק    ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ַעּמֹו  ַעל  ְלֶמֶל�  ִלְמָׁשֳח�  'ה  ַלחׁשָ   ֹאִתי  ָׁשאּול,  ֶאל  ְׁשמּוֵאל  פרק  הוא  ה'  בשם  לצוותך  עומד  אני  אשר  והציווי 

[וכוונתו, כי כאשר יחטא המלך בחטא פרטי, לא ייענש כל כך כפי שייענש אם יחטא    'ה  ִּדְבֵרי   ְלקֹולהיטב    ְׁשַמע  ַעָּתהלכן  וְ מתפקידיך כמלך,  

מחמת כן מלכים אחרים שחטאו בחטאים פרטיים לא נלקחה מהם מלכותם, אלא חזרו בתשובה ונסלח להם,  בחטא הנוגע לעיקר מלכותו, ו

עתה אני רוצה    -  ָּפַקְדִּתי  ְצָבאֹות,  'ה  ָאַמר  (ב) ֹּכהואילו שאול, שחטא בדבר שהוא חלק מעיקרי מלכותו, נלקחה ממנו המלכות כעונש על כך].  

ולהעניש   בצאתם    ִמִּמְצָרִים.  ַּבֲע�תֹו   ַּבֶּדֶר�  לֹו  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ְלִיְׂשָרֵאל,  ֵלקֲעמָ   ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֵאתלפקוד  בישראל  נלחמו  אשר  עמים  עוד  היו  [ואמנם 

זה:   בענין  העוסקים  שבתורה  בפסוקים  וכנרמז  מהם,  גדול  היה  עמלק  בדרך  ממצרים, אך חטא  לך עמלך  עשה  אשר  את  בך    -זכור  נלחם 

ולא הייתם  בצאתכם ממצרים,  דינה, שהיה יכול לתרץ שרצונו היה לכבוש את המדינה מידך לצורך עצמו,  בהיותך בדרך, ולא היית יושב במ

נלחם בך דרך מקרה, בלא שיהיה לו דין ודברים עמך, או   - אשר קרך בדרךקרובים כלל לגבול ארצו, שהיה יכול לתרץ שפחד שתלחמו בארצו, 

ישנה,   מריבה  ואיזו  אחריך  הנחשלים  כל  בך  ויגע  ויזנב  עיף  היתה    -אתה  שכוונתו  לומר  יכל  שלא  כך  שביניכם,  החלשים  באנשים  נלחם 

ולא היה עמלק ירא ה', שיוכל לומר שהיתה זו מלחמת דת, מחמת שחשב שכן הוא רצון ה',    -ולא ירא אלהים  להראות את גבורתו במלחמה,  

אחר שכל האומות שמעו על ניסי יציאת מצרים, ורצה עמלק  שהרי עמלק עצמם לא יראו כלל מה', אלא היתה זו מלחמה של כפירה בה', ל

את כל ממונו תחרימו, ולא תהנו ממנו,    -   לֹו  ֲאֶׁשר   ָּכל  ֶאת  ְוַהֲחַרְמֶּתם  ֲעָמֵלק,  ֶאת  ְוִהִּכיָתה  ֵל�  (ג) ַעָּתה,  להראות שאינו פוחד להלחם בישראל].

אסף את    -  ָהָעם   ֶאת  ָׁשאּול  ֲחמֹור. (ד) ַוְיַׁשַּמע  ְוַעד  ִמָּגָמל  ֶׂשה,  ְוַעד  ִמּׁשֹור  יֹוֵנק,  ְוַעד  ֵמֹעֵלל  ָּׁשה,ִא   ַעד  ֵמִאיׁש  ְוֵהַמָּתהעל הנפשות,    -  ָעָליו  ַתְחֹמל  ְולֹא

והכניסו למקום  מנה אותם על ידי שכל אחד נטל טלה מצאן המלך,    -  ַּבְּטָלִאים  ַוִּיְפְקֵדםהעם על ידי שהשמיע להם את נבואת וציווי שמואל,  

  ַוֲעֶׂשֶרת חיילים ההולכים ברגליהם להלחם,    -  ַרְגִלי  ֶאֶלף  ָמאַתִיםל ידי זה ידע את מניינם, כי אסור למנות את ישראל ממש, והיו  , ועמסוים

עצמם.    ְיהּוָדה,  ִאיׁש  ֶאת  ֲאָלִפים בפני  תמיד  נימנים  יהודה  אנשי  היו  חשיבותם  ַוָּיבֹאשמחמת  דר  ֲעָמֵלק,  ִעיר  ַעד  ָׁשאּול  (ה)  ואין  ך ומאחר 

פרצה המלחמה  שאמר שאול שהנחל שייך לישראל, ועמלק רבו עמו על זה, עד שעל ידי כך    ַּבָּנַחל,עם עמלק    ַוָּיֶרבהמלכים להלחם ללא סיבה,  

(ו)  [ודבר זה היה שלא כהוגן, כי מאחר וציוהו ה' להלחם בעמלק, היה לו לקיים את הציווי כפשוטו, ולא לחפש סיבות אחרות להלחם בהם].  

 ֹ כדי שלא אהרוג    -  ִעּמֹו  ֹאִסְפ�  ֶּפן   ֲעָמֵלִקי,  ִמּתֹו�  ְרדּו   ֻּסרּו  ְלכּו,שהם היו בני יתרו, והיו רועים את צאנם באותו מקום,    ַהֵּקיִני,  ֶאל  ָׁשאּול  אֶמרַוּי

  ַוָּיַסרהיפך מהנהגת עמלק, ואין ראוי שתיהרג יחד עמו,  ב  ִמִּמְצָרִים,  ַּבֲעלֹוָתם  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ִעם  ֶחֶסד  ָעִׂשיָתההרי    ְוַאָּתהאותך יחד עם עמלק,  

  ָּכל  ְוֶאתולא הרגו,  ָחי,  ֲעָמֵלק ֶמֶל� ֲאַגג ֶאתשאול   (ח) ַוִּיְתֹּפׂש  ִמְצָרִים. ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ׁשּור  ּבֹוֲא� ֵמֲחִויָלה ֲעָמֵלק, ֶאת  ָׁשאּול (ז) ַוַּי� ֲעָמֵלק. ִמּתֹו� ֵקיִני

 ַהָּכִרים,  ְוַעלואף על השניים, הפחות טובים,   -  ְוַהִּמְׁשִנים  ְוַהָּבָקר,   ַהּצֹאן  ֵמיַטב ְוַעל   ֲאָגג,  ַעל  ְוָהָעם  ָׁשאּול  (ט) ַוַּיְחֹמל  ָחֶרב.  ְלִפיהרג]  -[  ֶהֱחִרים  ָהָעם

ורק את הצאן והבקר הפחותים   - ְוָנֵמס ְנִמְבָזה ַהְּמָלאָכה ְוָכל ַהֲחִריָמם, ָאבּו ְולֹא ַהּטֹוב, ָּכל ְוַעלשהם הצאן השמנים, וגם הם שניים בחשיבותם, 

[לשון 'חמלה' האמורה בכל מקום אינה בהרגשת הלב, אלא במחשבה, ואף כאן כוונת הפסוק שחשב שאול  ֶהֱחִרימּו.    ֹאָתּהוהגרועים ביותר,  

שמואל שיעשו כן, והיה להם להבין שאם    וחשבו העם שאין ראוי והגון להרוג את אגג ואת מיטב הצאן והבקר, ובזה חטאו נגד ציווי ה' בפי

ו  ציוה על כך ה' בודאי זהו הדבר ההגון והנכון לעשות. ואין זה כלשון 'רחמים' ו'חוסה' אשר הם תארים להרגשות הלב, ובזה לא נצטוו, כי הי

הראו כאילו מחשבתם נכונה  רשאים להרגיש רחמים בהריגת ילדים קטנים וכדומה, אלא חטאם היה בכך ש'חמלו' על אגג ועל הצאן, ובזה  

  ֶאת   ִהְמַלְכִּתי  ִּכיהתחרטתי    -  (יא) ִנַחְמִּתי  ֵלאֹמר.  ְׁשמּוֵאל  ֶאל  ' ה  ְּדַבר   ַוְיִהימיד באותו היום באה נבואה אל שמואל בענין זה,  (י)  יותר מציווי ה'].  

למעשה, שהרי נצטווה להרוג את כל עמלק    ֵהִקים  לֹא  ְּדָבַרי  ֶאתוְ בכך שחשב מחשבות נגד ציווי ה' בפי שמואל,    ֵמַאֲחַרי  ָׁשב  ִּכי  ְלֶמֶל�,  ָׁשאּול

בתפילה על    ַהָּלְיָלה,  ָּכל  'ה  ֶאל  ַוִּיְזַעק שמואל הצטער מאד על כך,    -  ִלְׁשמּוֵאל  ַוִּיַחר ובהמותיהם, והוא השאיר את אגג ואת מיטב הצאן והבקר.  

ַוַּיְׁשֵּכם  שאול, שלא יפסיד את מלכותו. אות   -  ָיד  לֹו  ַמִּציב  ְוִהֵּנה  ַהַּכְרֶמָלה,  ָׁשאּול  ָּבא  ֵלאֹמר,  ִלְׁשמּוֵאל  ַוּיַֻּגד  ַּבֹּבֶקר,  ָׁשאּול  ִלְקַראת  ְׁשמּוֵאל  (יב) 

ַוָּיבֹא  ַהִּגְלָּגל.  ַוֵּיֶרדמהכרמל,    ַוַּיֲעֹברשאול    ַוִּיֹּסבנצחון על גבורתו וידו החזקה, שניצח את עמלק,     לֹו  ַוּיֹאֶמרגלגל,  אל ה  ָׁשאּול  ֶאל  ְׁשמּוֵאל  (יג) 

כלומר, תבורך על ידי ה' מפני שקיימתי את הציווי שאמרת לי בשם ה', וכיון שהיית השליח לצוות   ,'ה ְּדַבר ֶאת  ֲהִקיֹמִתי 'ַלה ַאָּתה ָּברּו� ָׁשאּול,

  ֲאֶׁשר ַהָּבָקר ְוקֹול ְּבָאְזָני, ַהֶּזה ַהּצֹאן קֹול ֶמהּואל שאול, אם אכן קיימת את דבר ה',   ְׁשמּוֵאל (יד) ַוּיֹאֶמר אותי על כך, תקבל אף אתה ברכה מה'.

והתנצל על שלא קיים את דבר ה' להרוג את כל הבהמות של    ֱהִביאּום,  ֵמֲעָמֵלִקיאל שמואל,    ָׁשאּול  (טו) ַוּיֹאֶמר  האם מעמלק הם.  ֹׁשֵמַע,  ָאֹנִכי

ואין זה חטאי אלא חטא העם, ב. אף העם לא לקחו את הצאן והבקר לעצמם,    ְוַהָּבָקר,  ַהּצֹאן  ֵמיַטב  ַעל  ָהָעם  ָחַמל   ֲאֶׁשרעמלק, משני פנים: א.  

[ומכך שאמר לשון 'חמלה', ולא 'ריחם העם' או 'חס העם' גילה שאף הוא חושב שאין זה מן  ֶהֱחַרְמנּו    ַהּיֹוֵתר  ְוֶאת  ֱא�ֶהי�,  'ַלה  ְזֹבחַ   ְלַמַעןאלא  

כיון שיותר חמור מהחטא עצמו הוא    ָׁשאּול, ֶאל  ְׁשמּוֵאל  (טז) ַוּיֹאֶמרפסוק ט) בביאור לשון 'חמלה'].  הכל, וכפי שהתבאר לעיל ( םהראוי להחרי

  ֲאֶׁשר   ֵאת  ְּל�  ְוַאִּגיָדההפסק לדבר, כי בכך אתה רק מגדיל את חטאך,    -  ֶהֶרףמה שהאדם מכחיש את חטאו ומתנצל בדברים שאינם נכונים,  

אל שאול תשובה על שתי ההתנצלויות שאמר, א. מה שאמר ש'העם חמל' ולא    ְׁשמּוֵאל  ַּדֵּבר. (יז) ַוּיֹאֶמרשאול,    לֹו  ּיֹאֶמרוַ   ַהָּלְיָלה.  ֵאַלי  'ה  ִּדֶּבר

ר שהיית  ולכן כל פעולה מתייחסת אליך. ואין לך לומ ָאָּתה, ִיְׂשָרֵאל ִׁשְבֵטי רֹאׁשהרי באמת  ְּבֵעיֶני�, ַאָּתה ָקֹטן ִאם ֲהלֹואהוא, השיב לו שמואל, 

ב. ומה  (יח)  וכיון שמלכותך באה מכח ציווי ה' ולא מכח העם, אין לך להתיירא מפניהם כלל.   ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ְלֶמֶל�  'ה  ַוִּיְמָׁשֲח�ירא מהעם, שהרי  



  
  
  
  
  
 

  

 

שגדולה מעלת   שאמרת שחמלו העם על הבקר והצאן כדי להביאם קרבנות לה', הרי יש לך להתבונן בדבר, כי ככל שגדולה מעלת השולח, וככל

שני הדברים,   והרי כאן היו  יותר בקיומה,  יש לדקדק  ועליך לעשות דבריו בדיוק,    -  ְּבָדֶר�  'ה  ַוִּיְׁשָלֲח�השליחות, כך  השולח אותך,  הוא  ה' 

לקיימה    ֹאָתם,  ַּכּלֹוָתם  ַעד  בֹו  ְוִנְלַחְמָּת   ֲעָמֵלק  ֶאת  ַהַחָּטִאים  ֶאת  ְוַהֲחַרְמָּתה  ֵל�  ַוּיֹאֶמר עליך  והיה  וגדולה,  חשובה  היא  השליחות  אף  כלומר, 

בדקדוק, ובפרט שמצוה זו היתה תנאי למלכותך, וכמו שאמר לו שמואל בתחילת ציווי זה על מלחמת עמלק 'אותי שלח ה' למשחך למלך על  

ק בקיום השליחות, וכאן שהשליח הוא מלך  עמו על ישראל, ועתה שמע לקול דברי ה''. ועוד, ככל שגדולה מעלת השליח, כך גדול החיוב לדקד

וכנגד זה שהיה ראוי לך לדקדק היטב בקיום מצוה זו, הנה חטאת  (יט)  ישראל, ודאי חובה עליו לקיים את המצוה בשלימות, כפי שנצטווה.  

ם את תכלית רצונו, אף אם לא מתקיימים  כלומר, אין זה כציווי של בשר ודם, שהעיקר הוא לקיי  ,'ה  ְּבקֹול  ָׁשַמְעָּת   לֹא  ְוָלָּמהחטא משולש: א.  

כל הפרטים שאמר, אלא כאן המצוה היא לשמוע 'בקול ה'', שבזה אין די בקיום התכלית, שהיא נצחון במלחמה, אלא גם פרטי הציווי חייבים  

שבעבור תאוות יצר חמדת הרכוש עברת  וזה חסרון גדול,    ַהָּׁשָלל,  ֶאל  ַוַּתַעטלהתקיים, ואם אינך מקיים הכל הרי זה כאילו לא עשית כלום. ב.  

כלומר, אין זה כציווי בשר ודם, שאם קיים אדם חלק מהציווי יש לו גם כן שכר מסוים, למרות שלא קיים   ,'ה  ְּבֵעיֵני ָהַרע ַוַּתַעׂשעל דבר ה'. ג. 

ארבעה אינו מקיים 'חצי מצוה', אלא    הכל, אלא מצוות ה' שלא נעשתה בשלימות הרי היא עבירה, וכמו שהמטיל שתי ציציות בבגדיו במקום

ה'.   זו עשיית הרע בעיני  וביטול חלקו, הרי  ה'  ,  הדברים אמנם שאול לא קיבל את  (כ)  עושה עבירה גמורה, כך גם כאן עשיית חלק מציווי 

 ַּבֶּדֶר�  ָוֵאֵל�הגתי אף בפרטי המצוה כפי שהצטוותי,  ונ  , 'ה  ְּבקֹול  ָׁשַמְעִּתי  ֲאֶׁשראין דבריך נכונים, אלא    ְׁשמּוֵאל,  ֶאל  ָׁשאּול  ַוּיֹאֶמרוהתווכח עמו,  

שזה אות הנצחון, להביא את מלך האויב חי כדי להורגו בארץ    ֲעָמֵלק,  ֶמֶל�  ֲאַגג   ֶאת  ָוָאִביאוגם את תכלית המצוה קיימתי,    .'ה  ְׁשָלַחִני  ֲאֶׁשר

  ַוִּיַּקח בתחילה,  התנצל כל מה שלא הרגו את הצאן והבקר הטובים חזר שאול ו וע(כא) שזו היתה תכלית המצוה. ֶהֱחַרְמִּתי,    ֲעָמֵלק  ְוֶאתישראל,  

  'ַלה  ִלְזֹּבחַ הראוי לה', ולקחוהו כדי    ַהֵחֶרם,  ֵראִׁשיתואין החטא מתייחס אלי אלא לעם, ועוד, שעשו כן כיון שהיה זה    ּוָבָקר,  צֹאן  ֵמַהָּׁשָלל  ָהָעם

וכי ה' רוצה את הקרבנות כמטרה בפני עצמם, והרי אין הדבר כן,    -  ּוְזָבִחים  ְּבֹעלֹות  'ַלה  ַהֵחֶפץאל שאול,    מּוֵאלְׁש   ַּבִּגְלָּגל. (כב) ַוּיֹאֶמר  ֱא�ֶהי�

יש לך להבין מכך   ִהֵּנהשאנו מראים בכך שאנו שומעים בקול ה' שציונו על הקרבת הקרבנות,  - 'ה ְּבקֹול ִּכְׁשֹמעַ אלא המעלה של הקרבנות היא 

עצמו,    -  טֹוב  ַבחִמּזֶ   ְׁשֹמעַ ש מהקרבן  ומעולה  טובה  ה'  בקול  חלבי    -  ֵאיִלים  ֵמֵחֶלב  ְלַהְקִׁשיבהשמיעה  מהקטרת  מעולה  ה'  לקול  וההקשבה 

עצמה בפני  תכלית  אינם  הקרבנות  שהרי  קרבנות,  להביא  כדי  ה'  פי  את  להמרות  היא  טעות  כן  ואם  המזבח,  על  אות  הקרבנות  רק  אלא   ,

כלומר, חטא זה של המרי    ֶמִרי,  ֶקֶסם,  ַחַּטאת  ִּכיוסיף שמואל להוכיחו על כך שהתווכח וסירב להודות בחטאו,  עתה ה (כג)  לשמיעה בקול ה'.  

והסירוב לשמוע בקול ה', הוא כחטא הקוסמים, שאינם תמימים עם ה' אלא פונים לידיעת העתידות מצד אחר, וזהו עוונך הראשון, שלא  

ואילו ההפצרה וההתחזקות בדעתך לומר שלא חטאת, הרי זה כעוון ה'תרפים', שזו    -  ַהְפַצר  ּוְתָרִפים  ןְוָאוֶ קיימת את ציווי ה' במלחמת עמלק,  

ובעוון זה תסור ממך מלכותך.    ִמֶּמֶל�,  ַוִּיְמָאְס�  , 'ה  ְּדַבר  ֶאת  ָמַאְסָּת   ַיַעןעבודה זרה, הרי שבכך הוספת עוון על חטאך, וגדול חטאך מנשוא, ולכן,  

על כך,  עתה הכיר ש(כד)   והתוודה  הוסיף    ְּדָבֶרי�,   ְוֶאת  'ה  ִּפי  ֶאת  ָעַבְרִּתי  ִּכי  ָחָטאִתי,  ְׁשמּוֵאל,  ֶאל  ָׁשאּול  ַוּיֹאֶמראול בגודל חטאו,  עדיין  אך 

על שעברתי    ַחָּטאִתי  ֶאת  ָנא  ָׂשאמאחר ויש לי התנצלות על חטא זה,    (כה) ְוַעָּתה,   ְּבקֹוָלם.  ָוֶאְׁשַמע  ָהָעם  ֶאת  ָיֵראִתי  ִּכילהתנצל על סיבת החטא,  

כיון    ִעָּמ�,   ָאׁשּוב  לֹא  ָׁשאּול,  ֶאל  ְׁשמּוֵאל  (כו) ַוּיֹאֶמרואבקש לפניו מחילה וסליחה על שעברתי על דבריו.    ,'ַלה  ְוֶאְׁשַּתֲחֶוה  ִעִּמי  ְוׁשּוב על דבריך,  

 ,'ה  ְּדַבר  ֶאת  ָמַאְסָּתה  ִּכיאין לו לפחד מפני העם,  השמים ומ שהתנצלות זו שיראת מהעם אינה מועילה אצל מלך ישראל, שמלכותו ניתנה לו  

[כלומר, גם אם התנצלותך נכונה מצד הנהגת מלך סתם, הרי אצל מלך ישראל אין זו התנצלות נכונה, ולכן   ִיְׂשָרֵאל ַעל ֶמֶל�  ִמְהיֹות 'ה ַוִּיְמָאְס�

שמואל    ַוַּיֲחֵזק  ָלֶלֶכת,  ְׁשמּוֵאל  (כז) ַוִּיֹּסבאמר לו רק 'וימאסך ממלך'].  הוסיף לו כאן את הלשון 'מהיות מלך על ישראל', לעומת פסוק כ"ג בו  

ַוּיֹאֶמרהאם נקרע מעילו של שמואל או מעילו של שאול].    חז"ל[ונחלקו    ַוִּיָּקַרע  ְמִעילֹו,  ִּבְכַנף אף שבדרך כלל גזירה רעה    ְׁשמּוֵאל,  ֵאָליו  (כח) 

די שיחזור האדם בתשובה, כאן יש שני טעמים לכך שלא תתבטל הגזירה: א. כאשר נעשה מעשה  הנאמרת על ידי נביא יכולה להתבטל על י

כלומר,    ַהּיֹום,  ֵמָעֶלי�  ִיְׂשָרֵאל  ַמְמְלכּות  ֶאת  'ה  ָקַרעיחד עם הנבואה, הרי זה גזר דין שאינו מתבטל, ואף מעשה זה של קריעת המעיל מוכיח כי  

וכיון    ִמֶּמָּך, ַהּטֹוב   ְלֵרֲע�יתן ה' את המלכות    -   ּוְנָתָנּהכבר נעשה הדבר היום, ואינו יכול להתבטל עוד, ב.  אין זו רק נבואה על העתיד, אלא כאילו  

מיד סרה מעל שאול  לכן  שביחס אליו זו גזירה טובה, שאינה מתבטלת, ממילא אף ביחס אליך לא תתבטל הגזירה, ולא תחזור אליך המלכות, ו

הוסיף שמואל ואמר לשאול, אל תחשוב כי דרך ה' כדרך (כט)  זמן התקיים הייעוד הטוב וניתנה המלכות לדוד.  רוח ה' והוד מלכותו, ולאחר  

  -   ִיְׂשָרֵאל  ֵנַצח  ְוַגםבני אדם, שמגזמים בדבריהם לומר דברים שאינם מתכוונים אליהם כלל, או שאומרים דברים ואחר כך מתחרטים עליהם,  

ועל כן בודאי יתקיים הדבר, שתינטל מלכותך.  ְלִהָּנֵחם,    הּוא  ָאָדם  לֹא  ִּכיולא יתחרט על דבריו,    -  ִיָּנֵחם  ְולֹאו,  בדברי  ְיַׁשֵּקר  לֹאה' שהוא נצחי,  

  ָנא  ַּכְּבֵדִני   ַעָּתהואף שלא תבא עימי להשתחוות לה' לשם בקשת כפרה, מכל מקום    ָחָטאִתי,שאול,    ַוּיֹאֶמרעתה הכיר שאול בחטא ובעונשו,  (ל)  

  ַוִּיְׁשַּתחּו   ָׁשאּול,  ַאֲחֵרי ְׁשמּוֵאל (לא) ַוָּיָׁשבולדבר זה הסכים שמואל,   מפני הכבוד.  ֱא�ֶהי�, 'ַלה  ְוִהְׁשַּתֲחֵויִתי  ִעִּמי ְוׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל,  ְוֶנֶגד  ַעִּמי  ְקֵניזִ   ֶנֶגד

 ַוּיֹאֶמר  ַמֲעַדֹּנת,  ֲאַגג  ֵאָליו  ַוֵּיֶל�   ֲעָמֵלק,  ֶמֶל�  ֲאַגג  ֶאת  ֵאַלי  ּוַהִּגיׁש  ְׁשמּוֵאל,  ַוּיֹאֶמרעתה בא שמואל להשלים את הכרתת עמלק,  . (לב)  'ַלה  ָׁשאּול

והוא החיים של השפלה בשבי    -ַהָּמֶות    ַמר  ָסר  ָאֵכן  ֲאָגג, ימיר'],  'לא  ['מר' מלשון תמורה, כמו  עתה יסור ממני הדבר שהוא תמורת המוות 

יון אצל אויביהם, ולכן שמח אגג על כך שהורגים אותו, ולא משאירים אותו בחיי בזיון  האויב, כי גיבורי המלחמה יעדיפו את המוות מחיי בז

ַוּיֹאֶמר  ושפלות. יותר, אך    ְׁשמּוֵאל, לו    (לג)  יהיה צערך גדול  כפי    -  ַחְרֶּב�  ָנִׁשים  ִׁשְּכָלה  ַּכֲאֶׁשראמנם היה ראוי להשאירך בחיים, כאשר בכך 

והיא הרי היתה מעדיפה שתישאר בחיים, וכדי לקיים עונש זה של מידה כנגד    ִאֶּמ�,  ִמָּנִׁשים  ִּתְׁשַּכל  ןּכֵ שגרמת בחרבך לאמהות שייהרגו בניהם,  

  ָׁשאּול:   ַעתִּגבְ   ֵּביתֹו  ֶאל  ָעָלה  ְוָׁשאּולאל ביתו,    ָהָרָמָתה,  ְׁשמּוֵאל  ַּבִּגְלָּגל. (לד) ַוֵּיֶל�  'ה  ִלְפֵני  ֲאָגג  ֶאת  ְׁשמּוֵאל  ַוְיַׁשֵּסףמידה, ראוי להורגך,  


