
 

 

 

 

 

 בין עמלק לישראל, אז והיום -״זכור, לא תשכח!״ 

 דף מקורות )מהתנ״ך ומחז״ל(, מלווה בסרטוני הסבר קצרים, 

 .סביב נושא הגזענות

 

 

 

 

 

 

 מחיית עמלק בימינו  -חלק ג 

 

מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות  .1

בירושלים; מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים. מאן אינון? שמעיה ואבטליון 

 ב( \)בבלי, גיטין נז 

 

", ומתוך לאו אתה  אבל שבעה עממין ועמלק שלא השלימו אין מניחין מהם נשמה וכו' .2

אין עושים עמם מלחמה, ועל  -העממים ואפילו עמלק השלימו שומע הן, שאם שבעת 

אחת כמה וכמה שאם קבלו עליהם מצוות שמקבלים אותם כגרים )רמב"ם, הלכות 

 מלכים פרק ו(

 

 האם עמלקי יכול לחזור בתשובה? ●

 אם כן, האם עיקר מצוות מחייתו היא פיזית או אידיאולוגית?

 

 



 

 

 

האומות ועירבם זה בזה והגלה אותם כשעלה סנחריב מלך אשור בלבל כל   .3

, ואלו המצרים שבארץ מצרים עתה אנשים אחרים הם, וכן האדומים ממקומם

שבשדה אדום, והואיל ונתערבו ד' אומות האסורים בכל אומות העולם שהן מותרים 

הותר הכל, שכל הפורש מהן להתגייר חזקתו שפירש מן הרוב לפיכך כשיתגייר הגר 

בין אדומי בין מצרי בין עמוני בין מואבי בין כושי בין שאר בזמן הזה בכל מקום 

האומות אחד הזכרים ואחד הנקבות מותרין לבא בקהל מיד )רמב"ם הלכות איסורי 

 ביאה פרק יב הלכה כה(

 

 

 האם העם העמלקי קיים כיום? אם לא, האם לדעתכם זה לכתחילה או בדיעבד? ●

 

 

ְלָך ִמָכל ֹאְיֶביָך ִמָסִביב ָבָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה  ְוָהָיה ְבָהִניַח ה' ֱאֹלֶהיָך .4

 יט(\. )דברים כהלֹא ִתְשָכחִתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַתַחת ַהָשָמִים  –ְלִרְשָתּה 

...וכן בספרי )תצא קס"ו(, 'זכור את אשר עשה לך  רמב"ן ]כה יז[: -זכור, לא תשכח!  .5

לומר שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק עד שנמחה … ', בפה. 'לא תשכח', בלבעמלק

את שמו מתחת השמים, ונספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם כך עשה לנו הרשע, 

  ולכך נצטוינו למחות את שמו.

״מאי דכתיב ״אל תתן ה׳ מאווי רשע, זממו אל תפק ירומו סלה״ אמר יעקב לפני  .6

זו גרממיא של אדום שאלמלי הן יוצאין … לעשו הרשע תאות ליבו הקב״ה, אל תתן

 א(\מחריבין כל העולם כולו״ )בבלי, מגילה ו

 

 

 באיזו דרך יש למחות את זכרו כיום?  ●

 למה זה חשוב גם בתקופה של שקט ושלווה? ●

 

 

 

 


