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 אפרים זאנד 
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 אפרים זאנד

 הטרמינולוגיה של ניצחון צבאי מוחלט בעולם המקרא

 
 

 תקציר

 עצמו מהמקראבהם כל זכר או כל איש נהרגים. אולם שיש תיאורי ניצחונות מושלמים  דוםבמקרא ובמזרח הק
. גם בתיאורי הריגת עיר שלמה או עם שלם מתברר לא ולא כל איש וזכר נהרגש עולה ממנו מאוחריםכתבים ומ

 בחיים אלא גם גברים.  נשארופעם שלא רק נשים וילדים 

כזה הוא נטרול מוחלט  תיאורטרמינולוגיה צבאית. משמעו של במנוסחים  המוניתיאורי רצח שהצעת המחקר היא 
 עם של או עיר של הצבאי הכוח חידלון שעם הוא כאלה שבניסוחים ההיגיוןהעיר.  שלשל העם או  לוחםשל הכוח ה

 האזרחים שכל לומר אפשר לכן. הכול מכתיב הכובש ואילך מכאן. עצמית ישות להיות חדלה הפוליטית הישות גם
 (. העצמית ישותם את לבטא מסוגלים אינם כלומר) יםבחי אינם

 .הסיפור מהקשר עולה הדבר נרצחת האזרחית האוכלוסייה גם כאשר

 

 :מפתח מילות

 .בישראל ובמזרח הקדום מלחמות ;עם רצח ;חרם ;כיבוש



 אפרים זאנד

 
 

 זכרך כ —ב תשפ" —שנתון "שאנן" 
30 

 

 הקדמה 
איש נהרגים. אולם בדיון מאוחר לכתבים אלו לפי  במקרא יש תיאורי ניצחונות מושלמים, ובהם כל זכר או כל  

הכרונולוגיה הפנימית של המקרא לא כל איש וזכר נהרגים. התופעה חוזרת על עצמה גם בתיאורי הריגת עיר 

 ם גברים. שלמה או עם שלם: מתברר לא פעם שלא רק נשים וילדים נשארו בחיים, אלא ג

  2פרשנות מילולית ונקודתית ופרשנות ציורית והרמונית. 1הפרשנות לתופעה זו נחלקת לשתי קבוצות: 

 במאמר זה אבדוק אם המקרא עצמו מגיש את המפתח לסוג הפרשנות המתאימה למקרים אלו.

בשפה זו מונחים אזרחיים יום־יומיים קיבלו   3הצעתי היא שבתקופת המקרא השתמשו בשפה 'פוליטית־צבאית'.

משמעות אחרת בעת משברים פוליטיים מלווי אלימות, בבחינת 'המלחמה אינה אלא המשך המדיניות הפוליטית 

אחרים'. כולו    4באמצעים  המהלך  בסיכום  וכלה  המלחמה  חוקי  ניסוח  בשלבי  החל  כוחני,  פוליטי  מהלך  לכן 

 ליטית־צבאית' מיוחדת.  ובתיאור הניצחון, מובע בשפה 'פו 

תיאורי רצח המוני מנוסחים גם הם בטרמינולוגיה צבאית. משמעו של תיאור כזה הוא נטרול מוחלט של הכוח  

הלוחם של העם או של העיר. ההיגיון שבניסוחים כאלה הוא שעם חידלון הכוח הצבאי של עיר או של עם, גם  

לך הכובש מכתיב הכול. לכן אפשר לומר שהאזרחים אינם  הישות הפוליטית חדלה להיות ישות עצמית. מכאן ואי

 בחיים )כלומר אינם מסוגלים לבטא את ישותם העצמית(.

ל"ז. הנביא רואה עצמו עומד בבקעה מלאה בעצמות אדם   כך גם ב'חזון העצמות היבשות' שביחזקאל פרק 

בחיים מבחי הם  בגלות.  ישראל  בני  הם  לנביא שאלו  מגלה  א־לוהים  'מתים'  יבשות. מלאך  אבל  ביולוגית,  נה 

(. מוטיב 'העצמות היבשות' מבטא במקרא 10; לג  9—8  הנביא רואה בהם אנשים מתים )יח' ט  5מבחינה לאומית.

   6אובדן מרץ וחיוניות.

הם אינם עוד 'בני    —  res'דבר',  וכך, מגדרה של המילה 'עבד' בלטינית הוא 'ניטרלי', לא זכר ולא נקבה, אלא  

אדם'. השוו: 'אמר רבי אלעזר: כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם שנא' "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם"  

   7('.16)תה' קטו 

  

 

 B. D. Lerner, 'Saul and Genocide', Jewishאני חב תודה לפרופ' ב"ד לרנר על חלק מהמקורות המקראיים שמצאתי במאמרו   * 

Biblical Quarterly, 42, 1 (2014), pp. 39–44 

 T. Visi, 'The Early Ibn Ezra Supercommentaries: A Chapter in Medieval Jewish  השאר:ההיגיון שבשתי הגישות ראו בין    על  1.

Intellectual History', Ph.D. dissertation, Central European University, 2006, pp. 13–14 

־שפת דימויים שמטרתה פוליטית  רואה בהשתי גישות מחקריות קוטביות בנוגע להבנת 'שפת המלחמה' המסופוטמית. האחת    יש  2.

היסטורית.  ותעמולתית   אמת  משקפת  לדוגמה:  עלאינה  ראו  זו   M. Zimmermann, 'Violence in Late Antiquityגישה 

Reconsidered', H. A. Drake (ed.), Violence in Late Antiquity: Perceptions and Practices, Burlington 2006, p. 344; A. 

Berlejung, 'Gewalt ins Bild gesetzt: Kriegsdarstellungen auf neuassyrischen Palastreliefs', Bibel und Kirche, 60 (2005), 

p. 205  .על גישה זו ראו:מציאות אובייקטיבית.    רואה בה תיאורהשנייה,    הגישהP. A. Kruger, 'Women and War Brutalities in 

the Minor Prophets: The Case of Rape', OTE 27.1 (2014), pp. 147–176; P. B. Kern, Ancient Siege Warfare, Bloomington 

1999, p. 69; W. Mayer, Politik und Kriegskunst der Assyrer, Münster 1995, p.51  ויש שנקטו דרך ביניים, לדוגמה .E. 

Reiner, 'The Reddling of Valerian', The Classical Quarterly 56.1 (2006), p. 329 

 K. L. Younger, Ancient Conquest Accounts: A Study in Ancient Near Eastern and Biblical History  השאר:בין    ראו  3.

Writing, Sheffield 1990; L. L. Rowlett, Joshua and the Rhetoric of Violence: A New Historicist Analysis, Sheffield 
1996, pp. 49–155, esp. 49, 71 

.4  C. von Clausewitz, 'Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln', Vom Kriege, Berlin 1832, Buch 

I, Kapitel 1, Abschnitt 24  הוא מגרמנית  התרגום  א"ז.של  .  המאמר,    כותב 

(1-http://www.clausewitz.com/readings/VomKriege1832/Book1.htm#1 ) 

ָרֵאל ֵהָמה.  'ַוי אֶמר .5 נּו ָלנּו' )יח'  : ִהנֵּה ֹאְמִריםֵאַלי, ֶבן ָאָדם: ָהֲעָצמֹות )היבשות( ָהֵאֶלה, ָכל ֵבית ִישְׂ ַזרְׂ ָוֵתנּו ִנגְׂ ָדה ִתקְׂ ָאבְׂ מֹוֵתינּו וְׂ ׁשּו ַעצְׂ ָיבְׂ

 M. V. Fox, ‘The Rhetoric;  718,  704ירושלים תשס"ד, עמ'  –, תל אביבמח-יחזקאל כה: ר' כשר,  ראוהסבר נבואה זו  ל(.  11לז  

of Ezekiel’s Vision of the Valley of the Bones’, HUCA 51 (1980), pp. 1–15 

 . 11כ   וב, אי22יז  ' , מש 3ו   ' תה :ראו .6

 "א. עסג  בבלי, יבמות .7

http://www.clausewitz.com/readings/VomKriege1832/Book1.htm#1-1
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ת ָבָניו  מחבר דברי הימים מספר על תבוסת שאול במלח ֹלשֶׁ יתֹו ַיְחָדו  מה בפלשתים בגלבוע: 'ַוָיָמת ָשאּול ּושְׁ ְוָכל בֵּ

תּו י  מֵּ זו מתוארת גם בספר שמואל )שמ"א לא    8(.6' )דה"א  כא  — (. אבל בשמואל ב ב10—4; שמ"ב א  6מפלה 

ס של ילדי  בעל דברי הימים עצמו מביא שלושה עשר דורות ברשימת היח   9מסופר מדי פעם על צאצאי שאול.

תּו 'מכאן שהצירוף  10יהונתן בן שאול. יתֹו ַיְחָדו מֵּ   11' הוא ציורי ולא מילולי.ְוָכל בֵּ

ת ָבָניו  ֹלשֶׁ תּונראה שהפסוק 'ַוָיָמת ָשאּול ּושְׁ יתֹו ַיְחָדו מֵּ ת ָבָניו 6' )דה"א י ְוָכל בֵּ ֹלשֶׁ ( מקביל לפסוק 'ַוָיָמת ָשאּול ּושְׁ

ָליו גַ  א כֵּ ַיְחָדוְונֹשֵּ הרי החלק הראשון של שני הפסוקים זהה ושניהם   12(.6' )שמ"א לא  ם ָכל ֲאָנָשיו ַבּיֹום ַההּוא 

 עוסקים בתוצאה ההרסנית של ההפסד בקרב.

ָליו' ו'ָכל ֲאָנָשיו' בלבד.   א כֵּ יתֹו' של שאול הם 'נֹשֵּ  לפי הקבלה זו 'ָכל בֵּ

וצת  , קרי 'קבbumāṣ/2eren  היה שם מיוחד לחייל ולאיש צבא. הם כונווכן בשפה השומרית ובשפה האכדית לא  

  13אנשים, קבוצת עובדים, כוחות של חיילים, צבא, אנשים, אוכלוסייה; משמש בעיקר כקולקטיב'.

יתֹו מכאן שהצירוף '  14לכל משפחתו הביולוגית.נוגע לחצר הפוליטית־צבאית של שאול ולא   בדברי הימים 'ְוָכל בֵּ

אנתח סיפורי מלחמה אחדים במקרא שיש בהם סתירות פנימיות בתיאורי תוצאות הלחימה. אשלב בניתוחים  

 אלו מחקרי שימוש של מונחים המתארים מהלכים פוליטיים אלימים.

בחרתי לנתח סיפורים שיש בהם תיאורי ניצחון סותרים המשמשים רכיבים אינטגרליים של העלילה. הוצאתם  

העלילה לגמרי. לכן נקודת המוצא היא שהעורך האחרון של הסיפור חי בשלום עם התיאורים מהסיפור משנה את  

 הסותרים והבין אותם אחרת ממשמעם בחיי היום־יום. 

 אסכם את הממצא ואדון בו במבט כולל. ניתוח זה מוביל להגדרה מדויקת של המונחים.

הפוליטית־צבאית במדינות האזור בתקופת  אתמוך במסקנה הסופית בעזרת השוואת משמעה של הטרמינולוגיה  

  המקרא. מתברר שהתמונה זהה.

 

 K. Dell, Ethical and Unethical inאצל  השארת המוות המשמשת את מחברי המקרא בין יטרמינולוגי ראו ניתוח המשמעות של .8

the Old Testament: God and Humans in Dialogue, New York 2010, pp. 22–29 

ֵנר .9 ַאבְׂ ִלֵכהּו ֶאל ַהִגלְׂ   'וְׂ ֶׁשת ֶבן ָׁשאּול ַוַיֲעִבֵרהּו ַמֲחָנִים. ַויַמְׂ ָׁשאּול ָלַקח ֶאת ִאיׁש ב  ַעל ֶבן ֵנר ַשר ָצָבא ֲאֶׁשר לְׂ ֶעאל וְׂ רְׂ ֶאל ִיזְׂ ֶאל ָהֲאׁשּוִרי וְׂ ָעד וְׂ

ָרֵאל כֹֻּּלה.   ַעל ִישְׂ ָיִמן וְׂ ַעל ִבנְׂ ַרִים וְׂ נָּ ֶאפְׂ ִעים שָּ ן ַאְרבָּ ְךבֶּ לָּ ִנים מָּ ל ּוְשַתִים שָּ אֵּ ְלכֹו ַעל ִיְשרָּ אּול ְבמָּ ן שָּ ת בֶּ – 8' )שמ"ב ב  ה ִאיש ֹבשֶּ

ָכל גְׂ 10 ַיֵצב בְׂ נּו ֵמִהתְׂ ַמדְׂ רּו )הגבעונים( ֶאל ַהֶמֶלְך ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִכָלנּו ַוֲאֶׁשר ִדָמה ָלנּו ִנׁשְׂ עָ (; 'ַוי אמְׂ ָרֵאל. יַֻּתן ָלנּו ִׁשבְׂ ל ִישְׂ ה ֲאָנִׁשים ִמָבָניו בֻּ

ִחיר ה' ַוי אֶמר ַהֶמֶלְך ֲאִני ֶאֵתן.   ַעת ָׁשאּול בְׂ ִגבְׂ הֹוַקֲענּום לה' בְׂ אּולוְׂ ן שָּ ן בֶּ ן ְיהֹונָּתָּ ת בֶּ ְך ַעל ְמִפי ֹבשֶּ לֶּ ַעת ה' ֲאֶׁשר    ַוַיְחֹמל ַהמֶּ בֻּ ַעל ׁשְׂ

הֹוָנָתן ֶבן ָׁשאּול.   ָתם ֵבין ָדִוד ּוֵבין יְׂ ת  ַוִיקַ ֵבינ  ת ְואֶּ ת ְמִפֹבשֶּ ת ַאְרֹמִני ְואֶּ אּול אֶּ ה ְלשָּ ר יְָּלדָּ ה ַבת ַאיָּה ֲאשֶּ ת ְשנֵּי ְבנֵּי ִרְצפָּ ְך אֶּ לֶּ ח ַהמֶּ

ִתי ן ַבְרִזַלי ַהְמֹחלָּ ל בֶּ ה ְלַעְדִריאֵּ ר יְָּלדָּ אּול ֲאשֶּ ת ְבנֵּי ִמיַכל ַבת שָּ שֶּ ִקיעֻּם בָ ֲחמֵּ ִנים ַוי  ע  ַיד ַהִגבְׂ ֵנם בְׂ ָתם ָיַחד  . ַוִיתְׂ ַבעְׂ לּו ׁשְׂ ֵני ה' ַוִיפְׂ ָהר ִלפְׂ

ִרים' )שמ"ב כא  ע  ִציר שְׂ ִחַלת קְׂ ִנים ִבתְׂ תּו ִביֵמי ָקִציר ָבִראׁש  מְׂ ֵהָמה הֻּ  (. 9–5וְׂ

הֹוָנָתן  10. אָ  'ּוֶבן יְׂ ֵרַע וְׂ ַתאְׂ ֵני ִמיָכה ִפיתֹון ָוֶמֶלְך וְׂ ִריב ַבַעל הֹוִליד ֶאת ִמיָכה. ּובְׂ ִריב ָבַעל ּומְׂ הֹוַעָדה ִויהֹוַעָדה הֹוִליד ֶאת מְׂ ָאָחז הֹוִליד ֶאת יְׂ ָחז. וְׂ

נֹו ָעָשה בְׂ נֹו ֶאלְׂ ָעא ָרָפה בְׂ ִרי הֹוִליד ֶאת מֹוָצא. ּומֹוָצא הֹוִליד ֶאת ִבנְׂ ִזמְׂ ִרי וְׂ ֶאת ִזמְׂ ָמֶות וְׂ ֶאת ַעזְׂ ֵאֶלה  ָעֶלֶמת וְׂ ָאֵצל ִׁשָשה ָבִנים וְׂ נֹו. ּולְׂ  ָאֵצל בְׂ

ִרי מֹוָתם ַעזְׂ רֹו יְׂ ׁשְׂ כ  ֵני ֵעֶׁשק ָאִחיו אּוָלם בְׂ ֵני ָאַצל. ּובְׂ ָחָנן ָכל ֵאֶלה בְׂ ָיה וְׂ ַבדְׂ ע  ָיה וְׂ ַערְׂ ָמֵעאל ּוׁשְׂ ִיׁשְׂ רּו וְׂ כְׂ ִלִׁשי'  ָקם ב  עּוׁש ַהֵשִני ֶוֱאִליֶפֶלט ַהשְׂ

 . 44– 40(. כך גם בדה"א ט  39–34)דה"א ח 

 ,W. Johnstone, 1 & 2 Chronicles, 1: 1 Chronicles 1–2 Chronicles 9: Israel's Place Among the Nations:  השארבין    ראו  .11

Sheffield 1997, p. 133 

.12  Johnstone (ibid)   

.13  CAD Ṣ, p. 46 השאר; ראו בין :S. F. C. Richardson, 'Mesopotamia and the "New" Military History', S. F. C. Richardson 

et al. (eds.), Recent Directions in the Military History of the Ancient World, Claremont 2011, pp. 19–20 

 ,E. L. Curtis, The Books of Chronicles (ICC), New York 1910 , ראו:הקובע שמדובר בהעתקה רשלניתקורטיס  דעתכ שלא .14

p. 181 
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 הטקסטים והממצאים

 מלחמת מדיין

ר   15בתיאור הניצחון של בני ישראל על מדיין ָין ַכֲאשֶׁ אּו ַעל ִמדְׁ בְׁ הניצחון מוחלט, אף גבר אחד לא נשאר חי: 'ַוִיצְׁ

גּו  ה ַוַיַהרְׁ ת מֹשֶׁ   16(.7' )במ' לא ָכל ָזָכרִצָּוה ה' אֶׁ

גּו ָכל   17לפי קריאה זו מה רבה ההפתעה  כאשר אנחנו קוראים בהמשך הפרק נזיפה של משה בחיילי ישראל: 'ִהרְׁ

 18(.17ָזָכר ַבָטף' )שם 

אולם גם כעת לא כולם נהרגו. הרי מסופר בספר שופטים שמדיין ועמלק פלשו בהמוניהם לתוך שטח ישראל 

ַוָתָעז ַיד ִמדְׁ  ַבע ָשִנים.  ָין שֶׁ ַיד ִמדְׁ ם ה' בְׁ נֵּ ַוִיתְׁ י ה'  ינֵּ עֵּ ל ָהַרע בְׁ ָראֵּ י ִישְׁ נֵּ 'ַוַיֲעשּו בְׁ ַוִיַדל  ודיללו אותו:  ל ]...[  ָראֵּ ָין ַעל ִישְׁ

ָין' )שופ' ו   י ִמדְׁ נֵּ אֹד ִמפְׁ ל מְׁ ָראֵּ הוא   19(. צבא מדיין היה גדול מאוד ומנה לפחות מאה ושלושים אלף איש.6,  2—1ִישְׁ

היה חזק עד כדי כך שבאחד הקרבות הם הצליחו להרוג את אחי גדעון, שכנראה היו חלק מההנהגה הצבאית  

י ֻמָנע אֵּ ל ַצלְׁ אֶׁ ַבח וְׁ ל זֶׁ ר אֶׁ י  הישראלית: 'ַויֹאמֶׁ נֵּ תַֹאר בְׁ ָחד כְׁ ם אֶׁ מֹוהֶׁ רּו ָכמֹוָך כְׁ ָתבֹור ַויֹאמְׁ ם בְׁ תֶׁ ר ֲהַרגְׁ פֹה ָהֲאָנִשים ֲאשֶׁ

ם' )שופ' ח  י ִאִמי הֵּ נֵּ ְך. ַויֹאַמר ַאַחי בְׁ לֶׁ  (.  19—18ַהמֶׁ

רֵּ  ְך ִבכְׁ ַכסֵּ ַמִלים תְׁ ַעת גְׁ יָפה ֻכָלם  המדיינים היו קיימים גם בימי ישעיהו, והוא מנבא שלעתיד לבוא 'ִשפְׁ עֵּ וְׁ ָין  י ִמדְׁ

רּו' )יש' ס  ַבשֵּ ִהֹּלת ה' יְׁ בֹוָנה ִיָשאּו ּותְׁ ָבא ָיבֹאּו ָזָהב ּולְׁ  20(.6ִמשְׁ

רק בו התורה עוסקת, ורק    21מילגרום פותר את הבעיה בקביעה שבני ישראל נלחמו נגד שבט ִמדייני אחד בלבד.

כאשר המקרא דן בהריגת עם הכוונה היא אך    —ען הסברו  אותו החריבו עד תומו. יש לשים לב לתובנה שעליה נש

  ורק לאנשי הקבוצה שנלחמים נגדה.

 הוא לא הוכיח את דבריו ומדובר בהשערה בלבד, ולכן יש לבדוק את סבירותה. 

הטרמינולוגיה של סיפור מלחמת מדיין היא צבאית־פוליטית מסופוטמית. בשפה זו 'השמדת עם' משמעה   • 

כאשר מדובר גם בהשמדת האוכלוסייה האזרחית הדבר נלמד מההקשר   22שלו.  השמדת הכוח הצבאי

  23הספרותי.

 

י' בן מתתיהו )לא נמצא עד היום מקור חוץ מקראי   .15 קדמוניות מתקופת המקרא המזכיר בוודאות את מדיין. הם מוזכרים אצל 

; כח  44; כב  40; כ 95– 84; יא 70; ט 93– 85(, בקוראן )ז 239: 26' עמ, א, טו, אא' שליט, ירושלים תש"ד,  מהדורת, היהודים

(.  215– 214, ו, עמ'  אנציקלופדיה מקראיתה',  'עיפ  ( ואולי אצל תגלת־פלאסר השלישי ואצל סרגון )י' אפעל,36; כט  45;  22

פרט ליוספוס, האזכורים אינם עוסקים באזור הגאוגרפי שחיו בו. לתיחום שטח המחיה של המדיינים ראו גם: י' ליוור, 'מדין, מדיני',  

 . 691– 686, ד, עמ'  אנציקלופדיה מקראית

'כל הזכרים   (.119, עמ'  תשנ"ה  ירושלים ,אחיטוב ש'   , ערךכא[-]יא  במדבר  ספר  על  פירוש  ,י"ש ליכט'היה בזה כעין חרם' ) .16

'תורת המלחמה   קופילוביץ,  )א'  נהרגים'  בצד המנוצח  לא(',    –הבוגרים  )במ'  ומדין  ישראל  בסיפור מלחמת  לחקר    שנתוןעיון 

לשלוט  היכולת  צד המנצח  לתה  יהי  רצחו את כל הזכרים היא כי לאבגינה  (. הסיבה ש24כג )תשנ"ד(, עמ'    ,המקרא והמזרח הקדום

 ,I. J. Gelb, 'Prisoners of War in Early Mesopotamia', Journal of Near Eastern Studies, 32.1–2 (1973)בהם לאורך זמן ) 

pp. 71–72, 95 .) 

 .B. A  הטקסט כולו אחיד. ראו:קריאה ביקורתית של לשון הסיפור לא העלתה רובדי לשון מגוונים, ולכן גם לפי גישה מחקרית זו   .17

Levine, Numbers 21–36: A New Translation with Introduction and Commentary, New York 2000, p. 445; J. S. Baden, 

The Composition of the Pentateuch: Renewing the Documentary Hypothesis, New Haven 2012, p. 177   

 (. 121[, עמ'  16הרגו את הילדים ומשה תבע חומרה יתירה זו' )ליכט ]לעיל הערה  'מסתבר שהלוחמים לא .18

ֵני ֶקֶדם וְׂ  .19 ל ַמֲחֵנה בְׂ ל ַהנֹוָתִרים ִמכ  ר ּוַמֲחֵניֶהם ִעָמם ַכֲחֵמֶׁשת ָעָשר ֶאֶלף כ  ק  ָנע ַבַקרְׂ מֻּ ַצלְׂ ֶזַבח וְׂ ֵלף ָחֶרב'וְׂ ִרים ֶאֶלף ִאיׁש ׁש  ֶעשְׂ ִלים ֵמָאה וְׂ פְׂ '  ַהנ 

(. אמית קובעת שהמספר מוגזם ללא ספק. אולם היא אינה מסבירה מדוע ואינה תומכת את דבריה בעובדה כלשהי )י'  10)שופ' ח  

 (.82כך אומנם נהגו המצרים )ראו להלן הערה ו(. 150תל אביב תשנ"ט, עמ'   ,שופטים: עם מבוא ופרושאמית, 

  6ואת ישעיהו ס    Dשאחר    ה, את מלחמת גדעון במדיין לתקופPלמקור    המחקר הביקורתי קושר את סיפור מדיין בספר במדבר .20

מספר בקוראן   חגי וזכריה. היות שמדיין הייתה קיימת עד תקופת מוחמד לפחות, והוא מזכירם פעמים  ימי  שללישעיהו השלישי  

ות הם הכירו את הסביבה (, הרי גם לפי ההנחה שמחברי מקור אחד לא הכירו את שאר המקורות, לכל הדע15)ראו לעיל הערה  

 G. B. Gray, A Critical and Exegetical Commentary on Numbers (ICC), Edinburgh  . ראו:וידעו שמדיין לא הושמדה כליל

1956, pp. 418–419; A. G. Auld, 'Gideon: Hacking at the Heart of the Old Testament', Vetus Testamentum, 39 (1989), 
pp. 257–267; A. Schüle, 'Isaiah 56–66', L. S. Tiemeyer (ed.), The Oxford Handbook of Isaiah, New York 2021, pp. 

128–141 

21. J. Milgrom, The JPS Torah Commentary: Numbers (English and Hebrew Edition), Philadelphia 2003, pp. 257, 490–

491   

 .  17– 5 ; דה"ב כח10– 9 ; דה"ב כא3– 1  ; דה"א כ16– 11 א ידדה"  22.

הּוָדה    23. ִקיָהּו ֶמֶלְך יְׂ ִחזְׂ ֵׁשמֹות ִביֵמי יְׂ תּוִבים בְׂ אּו ֵאֶלה ַהכְׂ ת ַהְמעּוִנים'ַוָיב  ם ְואֶּ יהֶּ ֳהלֵּ ת אָּ ם ַעד ַהיֹום ַהֶזה   ַוַיּכּו אֶּ אּו ָׁשָמה ַוַיֲחִרימֻּ צְׂ ֲאֶׁשר ִנמְׂ

םַויְֵּשבּו תַ  יהֶּ יָ   ְחתֵּ ַערְׂ ָיה ּונְׂ ַלטְׂ ַהר ֵשִעיר ֲאָנִׁשים ֲחֵמׁש ֵמאֹות ּופְׂ כּו לְׂ עֹון ָהלְׂ ֵני ִׁשמְׂ צ אָנם ָׁשם. ּוֵמֶהם ִמן בְׂ ֶעה לְׂ ֵני ִכי ִמרְׂ עִֻּזיֵאל בְׂ ָפָיה וְׂ ה ּורְׂ

ר אָׁשם.  ִעי בְׂ םִיׁשְׂ ק ַויְֵּשבּו שָּ לֵּ ה ַלֲעמָּ טָּ ִרית ַהְפלֵּ ת ְשאֵּ  . ( 43– 41ד   ֹום ַהֶזה' )דה"אַעד ַהי ַוַיּכּו אֶּ



 לוגיה של ניצחון צבאי מוחלט בעולם המקרא הטרמינו
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 הסיפור בנוי מרכיבי הסוגה הצבאית־פוליטית מסופוטמית:   ○

ָיִנים' )במ' לא  ▪ ת ַהִמדְׁ אֵּ ל מֵּ ָראֵּ י ִישְׁ נֵּ ַמת בְׁ קֹם ִנקְׁ   24(.2הצו הא־לוהי: 'נְׁ

ל   ▪ ה אֶׁ ר מֹשֶׁ ַדבֵּ ַמת  כינוס הכוחות: 'ַויְׁ ת ִנקְׁ ָין ָלתֵּ יּו ַעל ִמדְׁ ִיהְׁ ם ֲאָנִשים ַלָצָבא וְׁ כֶׁ ִאתְׁ צּו מֵּ ָחלְׁ אמֹר הֵּ ָהָעם לֵּ

ָר  י ִישְׁ פֵּ ַאלְׁ רּו מֵּ חּו ַלָצָבא. ַוִיָמסְׁ לְׁ ל ִתשְׁ ָראֵּ כֹל ַמטֹות ִישְׁ ה לְׁ ף ַלַמטֶׁ לֶׁ ה אֶׁ ף ַלַמטֶׁ לֶׁ ָין. אֶׁ ִמדְׁ ף  ה' בְׁ לֶׁ ל אֶׁ אֵּ

ף ֲח  לֶׁ ים ָעָשר אֶׁ נֵּ ה שְׁ י ָצָבא' )שם ַלַמטֶׁ   25(.5—3לּוצֵּ

ָין' )שם  ▪ אּו ַעל ִמדְׁ בְׁ ַלח אָֹתם ]...[ ַוִיצְׁ  26(.7—6מעבר ממקום למקום: 'ַוִישְׁ

ת  ▪ ר ִצָּוה ה' אֶׁ ן ַלָצָבא ]...[ ַכֲאשֶׁ ָעָזר ַהכֹהֵּ לְׁ ן אֶׁ ָחס בֶׁ ת ִפינְׁ אֶׁ ה ]...[ וְׁ ַלח אָֹתם מֹשֶׁ  נוכחות המנהיג: 'ַוִישְׁ

ה' )שם(.  27מֹשֶׁ

ת  הקרב ▪ אֶׁ ת חּור וְׁ אֶׁ ת צּור וְׁ אֶׁ ם וְׁ קֶׁ ת רֶׁ אֶׁ ת ֱאִוי וְׁ ם אֶׁ יהֶׁ לֵּ גּו ַעל ַחלְׁ ָין ָהרְׁ י ִמדְׁ כֵּ ת ַמלְׁ אֶׁ גּו ָכל ָזָכר. וְׁ : 'ַוַיַהרְׁ

ב' )שם  ָחרֶׁ גּו בֶׁ עֹור ָהרְׁ ן בְׁ ָעם בֶׁ ת ִבלְׁ אֵּ ָין וְׁ י ִמדְׁ כֵּ ת ַמלְׁ שֶׁ ַבע ֲחמֵּ  28(.8—7רֶׁ

ל   ▪ ָראֵּ י ִישְׁ נֵּ בּו בְׁ ת ָכל  תוצאות הקרב: 'ַוִישְׁ אֶׁ ם וְׁ הֶׁ נֵּ ת ָכל ִמקְׁ אֶׁ ָתם וְׁ מְׁ הֶׁ ת ָכל בְׁ אֵּ ת ַטָפם וְׁ אֶׁ ָין וְׁ י ִמדְׁ שֵּ ת נְׁ אֶׁ

ת אֵּ ת ָכל ַהָשָלל וְׁ חּו אֶׁ ַוִיקְׁ ש.  פּו ָבאֵּ ת ָכל ִטירָֹתם ָשרְׁ אֵּ בָֹתם וְׁ מֹושְׁ ם בְׁ יהֶׁ ת ָכל ָערֵּ אֵּ יָלם ָבָזזּו. וְׁ ָכל    חֵּ

ָמה. וַ  הֵּ קֹוַח ָבָאָדם ּוַבבְׁ ת  ַהַמלְׁ אֶׁ ִבי וְׁ ת ַהשְׁ ל אֶׁ ָראֵּ י ִישְׁ נֵּ ל ֲעַדת בְׁ אֶׁ ן וְׁ ָעָזר ַהכֹהֵּ לְׁ ל אֶׁ אֶׁ ה וְׁ ל מֹשֶׁ ָיִבאּו אֶׁ

חֹו' )שם  רֵּ ן יְׁ דֵּ ר ַעל ַירְׁ בֹת מֹוָאב ֲאשֶׁ ל ַערְׁ ה אֶׁ ל ַהַמֲחנֶׁ ת ַהָשָלל אֶׁ אֶׁ קֹוַח וְׁ  29(.12—9ַהַמלְׁ

 הסיפור משתמש בשפה צבאית:  ○

ַמת' משמש ה  ▪ קֹם ִנקְׁ    30צדקה ליציאה לקרב, בעיקר אצל מלכי חת.הביטוי 'נְׁ

אּו'  ▪ בְׁ  31לצאת למלחמה, לקרב. נמצא גם בהמשך, הפועל נדיר במקרא.  —מהשורש צב"א   —'ַוִיצְׁ

בדרך כלל במלחמה הצבא הגדול מנצח, בהנחה שלשני הצדדים   12,000.32מספר חיילי בני ישראל היה   • 

נלמד מכאן שאם מדובר בקרב של צבא נגד צבא, היה צבא מדיין קטן מצבא ישראל.   33יכולת קרב זהה.

אבל היות שלא כתוב שהיה קרב של צבא נגד צבא, אפשר שהמדיינים לא התכוננו למלחמה, וחיילי ישראל 

 ים של מדיינים שישבו בקרבת חניית ישראל. פשטו על קבוצת יישובים קטנ

אפשר לאמוד את אוכלוסיית מדיין מתוך אומדן השלל שנפל בידי בני ישראל, בעיקר מספר הבנות הלא   • 

והגיל שממנו ואילך התמתנה   34. זהו גיל הבגרות המינית של ילדה 13נשואות, דהיינו בנות מתחת לגיל  

הקבו השיעור  היה  ושיעורה  הילדים  הילדות  מיתת  מספר  אחוזים.  עשרה  הבוגרת,  האוכלוסייה  של  ע 

 

 ;Tiglath-Pileser I; Thutmose lll; Nebuchadnezzar (I) (Younger [supra fn. 3], pp. 87; 91–93; 217–218  :השארראו בין    24.

236–237; 258) 

.25   Younger (supra fn. 3), pp. 73, 133   

.26   Younger (supra fn. 3), pp. 73, 133 

.27   Younger (supra fn. 3), pp. 73, 133 

.28   Younger (supra fn. 3), pp. 75, 134–135 

.29   Younger (supra fn. 3), pp. 75, 135 

.30 Younger (supra fn. 3), pp. 105, 129  

זה נמצא סך    שורש. לפי אבן־שושן  HALOT 3, p. 994a–b, תל אביב תשי"ג, תורה, עמ' סד;  תורה נביאים וכתוביםמ"צ סגל,    31.

 Younger  :(. ראו גם972, ירושלים תש"מ, עמ'  נביאים וכתוביםקונקורדנציה חדשה לתורה  'צבא',  פעמים במקרא )  14ל  והכ

(supra fn. 3), pp. 87, 223 . 

ָין .32 ִמדְׂ ַמת ה' בְׂ ָין ָלֵתת ִנקְׂ יּו ַעל ִמדְׂ ִיהְׂ ֶכם ֲאָנִׁשים ַלָצָבא וְׂ צּו ֵמִאתְׂ ר ֵהָחלְׂ ֶׁשה ֶאל ָהָעם ֵלאמ  ַדֵבר מ  ל ַמט'ַויְׂ כ  ֹות  . ֶאֶלף ַלַמֶטה ֶאֶלף ַלַמֶטה לְׂ

ֵנים ָעָשר ֶאֶלף ֲחלּוֵצי ָצָבא ]...[  ָרֵאל ֶאֶלף ַלַמֶטה ׁשְׂ ֵפי ִישְׂ רּו ֵמַאלְׂ חּו ַלָצָבא. ַוִיָמסְׂ לְׂ ָרֵאל ִתׁשְׂ ֶׁשה   ִישְׂ ָין ַכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מ  אּו ַעל ִמדְׂ בְׂ ַוִיצְׂ

גּו ָכל ָזָכר' )במ' לא   (. 7–3ַוַיַהרְׂ

33. M. Osipov, The influence of the Numerical Strength of Engaged Forces on their Casualties, Translated by R. L. 

Helmbold and A. S. Rehm, Bethesda 1991, Preface p. 1; F. W. Lanchester, 'Mathematics in Warfare', The Word of 

Mathematics, 4 (1956), pp. 2138–2157  

ַדַעת .34 ָכל ִאָשה י  ַכב ָזָכר ַהֲחיּו ָלֶכם' )במ' לא    'וְׂ עּו ִמׁשְׂ ל ַהַטף ַבָנִׁשים ֲאֶׁשר ל א ָידְׂ כ  גּו. וְׂ ָזָכר ֲהר  ַכב  ִמׁשְׂ גיל   רות'   (. לפי18–17ִאיׁש לְׂ

 M. T. Roth, 'Age at Marriage and the Household: A Study ofבערך )  20–14  רוב הבנות במסופוטמיה היהל  שהנישואין  

Neo-Babylonian and Neo-Assyrian Forms', Comparative Studies in Society and History, 29, 4 (1987), pp. 715–747, 

esp. 737) 
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ואת גרף תוחלת   36בנות בערך—היות שאנחנו יודעים מהו יחס הבנים  32,000.35המתאימות לקריטריון היה  

תקופה,  באותה  האזור  אנשי  של  שבני   37החיים  הבוגרת  המדיינית  האוכלוסייה  גודל  את  לחשב  אפשר 

 ישראל לחמו נגדה.  

 .2,909היה  20ומספרם בגיל  3,233היה  13מספר בני ה־ 3,33438היה  13ת ה־לכן מספר בנו 

 .  20,363היה  2739–20בהנחה שגודל האוכלוסייה לא השתנה הרבה באותה תקופה, מספר החיילים בני 

שלל. שנלקח  הצאן  כמות  את  תואם  זה  בערך    40מספר  היה  המשפחות  הגברים 48,495אם מספר  כמספר   ,

 ראשי צאן. 13( אז לכל משפחה היו 27—13המבוגרים )בני 

איש ואישה. זהו עם, לא שבט. כי הערכת גודל האוכלוסייה הכנענית    96,900האוכלוסייה הבוגרת מנתה בערך  

לפי המקרא אוכלוסייה זו הייתה מורכבת משבעה עמים.    41אנשים.  597,000בתקופת הברונזה המאוחרת היא  

 אנשים בממוצע.   85,000לכן גודלו של כל עם היה בערך 

נפש.   403,000חיו בארץ ישראל במאה השמינית לפנה"ס בערך    42לפי מחקרם של ברושי ושל פינקלשטיין,  .1

 איש ואישה בממוצע.  33,500לפי המקרא עם ישראל היה מורכב משנים עשר שבטים. לכן בכל שבט היו 

מספר זה מורה על חמישה שבטים, ולא על שבט אחד בלבד.   43בני ישראל הרגו את חמשת מלכי מדיין. .2

 44השוו לכאן את רשימת היחס שבבראשית, שבה למדיין, האב המייסד, יש חמישה בנים.

גברים. להשוואה,   9,699אם נניח שגודלם של חמשת השבטים היה בערך שווה, אז כל שבט מנה בערך   .3

   45איש. 74,600מפקד הראשון הוא מנה שבט יהודה היה הגדול בשבטים במסעי המדבר. ב

לטובת המדיינים, לא התקיים קרב   20,363–12,000היות שהיחס הכולל בין חיילי ישראל לחיילי מדיין היה   .4

אלא חייבים לפרש שחיילי ישראל פשטו על   46בין שני הצבאות, כי אז היו בני ישראל נוחלים תבוסה קשה.

 המדיינית בקרבת מקום חנייתם של ישראל בלבד וטבחו בהם.ריכוזי האוכלוסייה 

 

ַכב ָזָכר ָכל נֶ  .35 עּו ִמׁשְׂ ֶנֶפׁש ָאָדם ִמן ַהָנִׁשים ֲאֶׁשר ל א ָידְׂ ֹלִׁשים ָאֶלף' )במ' לא 'וְׂ ַנִים ּוׁשְׂ  (. 35ֶפׁש ׁשְׂ

לפי מחקרו של קנדי לא נמצא הבדל משמעותי בין תוחלת החיים בארבע הממלכות הגדולות מהברונזה המאוחרת. לכן אפשר   .36

 T. M. Kennedy, 'A Demographic Analysis of Late Bronze Ageלהסתייע גם בטבלאות מאזורים אחרים לחישוב המצב בכנען:

Canaan', Ph.D. dissertation, University of South Africa, 2013, pp. 82, 98–103, 579–581; W. Scheidel, 'Demography', 

W. Scheidel, I. Morris, and R. P. Saller (eds.), The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World, 
Cambridge 2007, pp. 39–40 

 . 100,  84, עמ'  )שם(. ראו: קנדי  0.97בנות היה  –שנים ויחס הבנים  26– 25תוחלת החיים של ילדים שהגיעו לגיל הבגרות הייתה   .37

 בעזרתה קיבלתי את מספרי הבנים והבוגרים. שראו בנספח את תוכנת המחשב    38.

ָרֵאל' )במ'  .39 ִישְׂ ֵצא ָצָבא בְׂ ָלה ָכל י  ִרים ָׁשָנה ָוַמעְׂ  (. 3א  'ִמֶבן ֶעשְׂ

ִעים ֶאֶלף ַוֲחֵמֶׁשת ֲאָלִפים .40 ִׁשבְׂ זּו ַעם ַהָצָבא צ אן ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף וְׂ קֹוַח ֶיֶתר ַהָבז ֲאֶׁשר ָבזְׂ ִהי ַהַמלְׂ ִרים 'ַויְׂ ִעים ָאֶלף. ַוֲחמ  ִׁשבְׂ ַנִים וְׂ . ּוָבָקר ׁשְׂ

ִׁשִשים ָאֶלף' )במ' לא   (. 34– 32ֶאָחד וְׂ

 . 579, עמ'  (36לעיל הערה )קנדי  .41

 . 17, בייחוד עמ'  24– 3)תשנ"א(, עמ'   58 ,קתדרהלפנה"ס',  734מ' ברושי וי' פינקלשטיין, 'מניין אוכלוסי ארץ־ישראל בשנת  .42

יָ  .43 ֵכי ִמדְׂ ֶאת ֶרַבע ֲחֵמֶׁשת ַמלְׂ ֶאת חּור וְׂ ֶאת צּור וְׂ ֶאת ֶרֶקם וְׂ ֵליֶהם ֶאת ֱאִוי וְׂ גּו ַעל ַחלְׂ ָין ָהרְׂ ֵכי ִמדְׂ ֶאת ַמלְׂ  (. 8לא ן' )במ' 'וְׂ

ָדָעה' )בר' כה  .44 ֶאלְׂ ְך ַוֲאִביָדע וְׂ ָין ֵעיָפה ָוֵעֶפר ַוֲחנ  ֵני ִמדְׂ  (. 4'ּובְׂ

 . 4במ' ב  .45

אין להשוות לכאן את הקרב של גדעון שבו ניצחו שלש מאות חיילי ישראל את צבא מדיין, בעל יותר ממאה אלף חיילים. כי שם  .46

ל  שה נגד המדיינים קבע משה מדעתו הוא את מספר החיילים: קבע לו ה' לצמצם את מספר החיילים, ובקרב של מ ה אֶּ ר ֹמשֶּ 'ַוְיַדבֵּ

אֹמר ם לֵּ עָּ ָין. ֶאֶלף ַלַמֶטה ֶאֶלף ַלַמֶטה לְׂ   הָּ ִמדְׂ ַמת ה' בְׂ ָין ָלֵתת ִנקְׂ יּו ַעל ִמדְׂ ִיהְׂ ֶכם ֲאָנִׁשים ַלָצָבא וְׂ צּו ֵמִאתְׂ חּו ֵהָחלְׂ לְׂ ָרֵאל ִתׁשְׂ ל ַמטֹות ִישְׂ כ 

ל ִגְדעֹון(;  4– 3)במ' לא    ַלָצָבא'  ר ה' אֶּ ר ָיִדי הֹוִׁשיָעה ִלי   'ַויֹאמֶּ ָרֵאל ֵלאמ  ָפֵאר ָעַלי ִישְׂ יָָדם ֶפן ִיתְׂ ָין בְׂ ַרב ָהָעם ֲאֶׁשר ִאָתְך ִמִתִתי ֶאת ִמדְׂ

ל ִגְדעֹון]...[   ר ה' אֶּ ָנתַ   ַויֹאמֶּ ֶכם וְׂ ִקים אֹוִׁשיַע ֶאתְׂ ֹלׁש ֵמאֹות ָהִאיׁש ַהֲמַלקְׂ מֹו' )שופִבׁשְׂ ק  כּו ִאיׁש ִלמְׂ ָכל ָהָעם ֵילְׂ ָיֶדָך וְׂ ָין בְׂ ,  2ז   ' ִתי ֶאת ִמדְׂ

7 .) 



 לוגיה של ניצחון צבאי מוחלט בעולם המקרא הטרמינו
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כי אף על פי שארץ    47חיילי ישראל להרוג את כולם.  12,000היקף השטח שהמדיינים חיו בו לא ִאפשר ל־ .5

המדיינים על פני שטחים נרחבים מחוץ    49נדדו  48מדיין השתרעה בגדה המזרחית של מפרץ אילת בלבד, 

 52במערב. 51ועד מצרים וישראל 50עד תימן בדרום,  —לארצם  

מסקנת הבדיקה היא שהמדיינים שישראל לחמו נגדם היו רבים מעם כנעני ממוצע ומשבט ישראלי ממוצע. הם  

לחמו נגד עם שהיה מורכב מחמישה שבטים. מכאן שהשערת מילגרום, שבני ישראל לחמו רק נגד שבט מדיני  

 אחד, אינה סבירה.

 עם המדייני נהרג, הכוונה היא רק לכל מי שהיה בקרב ובסביבה.לכן כאשר המקרא מתאר שכל ה 

 53התיאור של תוצאות הקרב מחזק השערה זו. שכן אחרי שהתורה מספרת שחיילי ישראל הרגו כל זכר ממדיין

אֶׁ  ת ֱאִוי וְׁ ם אֶׁ יהֶׁ לֵּ גּו ַעל ַחלְׁ ָין ָהרְׁ י ִמדְׁ כֵּ ת ַמלְׁ אֶׁ ת  היא מדווחת שהם הרגו גם את מלכי מדיין ואת בלעם: 'וְׁ אֶׁ ם וְׁ קֶׁ ת רֶׁ

ב' )במ' לא   ָחרֶׁ גּו בֶׁ עֹור ָהרְׁ ן בְׁ ָעם בֶׁ ת ִבלְׁ אֵּ ָין וְׁ י ִמדְׁ כֵּ ת ַמלְׁ שֶׁ ַבע ֲחמֵּ ת רֶׁ אֶׁ ת חּור וְׁ אֶׁ והרי הם בכלל 'כל זכר'!    — ( 8צּור וְׁ

גּו ָכל ָזָכר' במובן של 'כל אנשי מדיין שלחמו נגד ישראל' ב   54לבד.נלמד מכאן שחייבים להבין כאן את הצירוף 'ַוַיַהרְׁ

 הוא צּווה על ידי שמואל:  55תופעה לשונית דומה נמצאת בתיאור מלחמת שאול נגד עמלק.

 

 .15ראו לעיל הערה  .47

 , ב, א, א. (15הערה לעיל )קדמוניות היהודים  .48

 ( הם מכונים נוודים.70בקוראן )ט   .49

ֵעיָפה כָֻּלם  .50 ָין וְׂ ֵרי ִמדְׂ ַכֵסְך ִבכְׂ ַמִלים תְׂ ַעת גְׂ ַבֵשרּו' )יש' ס  'ִׁשפְׂ ִהֹּלת ה' יְׂ בֹוָנה ִיָשאּו ּותְׂ אּו ָזָהב ּולְׂ ָבא ָיב   (. 6ִמשְׂ

לָ  .51 נּו ִלי ִאיׁש ֶנֶזם ׁשְׂ ֵאָלה ּותְׂ ֲאָלה ִמֶכם ׁשְׂ עֹון ֶאׁשְׂ ֵמי ָזָהב ָלֶהם  בספר שופטים מוסבר שהמדיינים הם ישמעאלים: 'ַוי אֶמר ֲאֵלֶהם ִגדְׂ לֹו ִכי ִנזְׂ

ֵעא מְׂ (. לכן כנראה קיימת האפשרות של החלפת שמות ביניהם, כפי שקרה במכירת יוסף: 'ַוי אֶמר ֲאֵלֶהם  24ִלים ֵהם' )שופ' ח  ִכי ִיׁשְׂ

ֵעאִלים ֵהם' )שופ  מְׂ ֵמי ָזָהב ָלֶהם ִכי ִיׁשְׂ ָללֹו ִכי ִנזְׂ נּו ִלי ִאיׁש ֶנֶזם ׁשְׂ ֵאָלה ּותְׂ ֲאָלה ִמֶכם ׁשְׂ עֹון ֶאׁשְׂ אבן עזרא על פירוש  (. ראו:  24ח    ' ִגדְׂ

 .E. J. Revell, 'Midian and Ishmael in Genesis 37: Synonyms in the Joseph Story', P. M. M, Daviau, M. Weigl, Jאתר;  

and W. Wevers (eds.), The World of the Aramaeans, Sheffield 2001, pp. 70–91  :רש"י על אתר;   פירוש . לדעה אחרת ראו  
C. Westerman, Genesis: Biblischer Kommentar Altes Testament (BKAT), Neukirchen 1982, p. 32   

רּו ֲאנָ  .52 ָרה ]...[ ַוַיַעבְׂ תֹו ַהב  ִלכּו א  הּו ַוַיׁשְׂ ָתן ]...[ ַוִיָקחֻּ ד  ָצֵאם בְׂ ׁשְׂ 'ַוֵיֶלְך יֹוֵסף ַאַחר ֶאָחיו ַוִימְׂ ֲחִרים ַוִימְׂ ָיִנים ס  כּו ַוַיֲעלּו ֶאת יֹוֵסף ִמן  ִׁשים ִמדְׂ

ָמה' )בראשית לז  ָריְׂ ִרים ָכֶסף ַוָיִביאּו ֶאת יֹוֵסף ִמצְׂ ֶעשְׂ ֵעאִלים בְׂ מְׂ רּו ֶאת יֹוֵסף ַלִיׁשְׂ כְׂ  (. 28–17ַהבֹור ַוִימְׂ

גּו ָכל ָזָכר' )במ  53. ֶׁשה ַוַיַהרְׂ ָין ַכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מ  אּו ַעל ִמדְׂ בְׂ  (. 7לא  ' 'ַוִיצְׂ

 'המלכים לא היו בקדמת הקרב'. :מנם מפרש רש"ר הירש על אתרוכך א  54.

בגלל כפילות   DtrPלמקור    33– 32,  8ואת הפסוקים טו    DtrHהמחקר הביקורתי בשנים האחרונות קושר את הסיפור הבסיסי למקור   .55

 .A. F. Campbell, 1 Samuel: The Forms of the Old Testament Literature, Grand Rapids 2003, p  . ראו: 9התוכן של טו  

157; A. Giercke-Ungermann, Die Niederlage im Sieg: eine synchrone und diachrone Untersuchung der Erzählung von 

1 Sam 15 (Erfurter Theologische Studien), Würzburg 2010, pp. 252–257; C. Edenburg and J. Pakkala (eds.), Is Samuel 

Among the Deuteronomists? Current Views on the Place of Samuel in a Deuteronomistic History, Atlanta 2013, p. 78  .

, ושהחטא של שאול שבגינו נשללת ממנו המלוכה גם הוא אינו קשור  Drtאובריין טוען שאין בנמצא בשמ"א טו לשון    לעומתם

הדוי ראו:לתפיסה התאולוגית   ,M. A. O'Brien, The Deuteronomistic History Hypothesis: A Reassessmentטרונומיסטית. 

Freiburg 1989, pp. 130–131 העניין החשוב למחקר זה הוא שלפי כל הגישות הביקורתיות, מבחינה לשונית בלבד, כל רכיבי .

 י עמלק ואינו עושה זאת.הבעיה שאני דן בה קיימים: שאול מצטווה למחוק פיזית את כל אנש



 אפרים זאנד
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ק  ת ֲעָמלֵּ ִהִכיָתה אֶׁ ם 'וְׁ תֶׁ ַהֲחַרמְׁ מֹל  56וְׁ ֹלא ַתחְׁ ר לֹו וְׁ ת ָכל ֲאשֶׁ ק ִמשֹור  57אֶׁ ַעד יֹונֵּ ל וְׁ עֹלֵּ ִאיש ַעד ִאָשה מֵּ ַמָתה מֵּ הֵּ ָעָליו וְׁ

ַעד ֲחמֹור' )שמ"א טו   ה ִמָגָמל וְׁ ַעד שֶׁ (. לפי תיאור תוצאות הקרב הוא ניצח והרג את כל עמלק פרט למלכם,  3וְׁ

ק ָחי  ְך ֲעָמלֵּ לֶׁ ת ֲאַגג מֶׁ פֹש אֶׁ ק ]...[ ַוִיתְׁ ת ֲעָמלֵּ ב' )שמ"א טו  אגג: 'ַוַיְך ָשאּול אֶׁ ִפי ָחרֶׁ ֱחִרים לְׁ ת ָכל ָהָעם הֶׁ אֶׁ  (. 8—7וְׁ

ָבַרי   ת דְׁ אֶׁ ַאֲחַרי וְׁ ְך ִכי ָשב מֵּ לֶׁ מֶׁ ת ָשאּול לְׁ ִתי אֶׁ ַלכְׁ ִתי ִכי ִהמְׁ ֹלא  אולם א־לוהים מתגלה אל שמואל ומודיע לו: 'ִנַחמְׁ

ִקים' )שמ"א טו   (.11הֵּ

מלך עמלק בחיים ובחמלתו על מיטב הצאן    אפשר לתלות את האכזבה הא־לוהית משאול בהשארתו את אגג 

ָהָעם ַעל ֲאָגג מֹל ָשאּול וְׁ ב. ַוַיחְׁ ִפי ָחרֶׁ ֱחִרים לְׁ ת ָכל ָהָעם הֶׁ אֶׁ ק ָחי וְׁ ְך ֲעָמלֵּ לֶׁ ת ֲאַגג מֶׁ פֹש אֶׁ יַטב ַהצֹאן   והבקר: 'ַוִיתְׁ ַעל מֵּ וְׁ

ֹלא ָאבּו ַעל ָכל ַהטֹוב וְׁ ַעל ַהָכִרים וְׁ ִנים וְׁ ַהִמשְׁ ַהָבָקר וְׁ ֱחִרימּו' )שמ"א טו   וְׁ ס אָֹתּה הֶׁ ָנמֵּ ָזה וְׁ ִמבְׁ ָלאָכה נְׁ ָכל ַהמְׁ ַהֲחִריָמם וְׁ

 (. ואומנם למוחרת שמואל הנביא מבקר אותו ומוציא להורג את מלך עמלק.  9–8

 אבל התמונה אינה כה פשוטה:  

ערב בדבר  שמואל אינו מוכיח את שאול על לקיחת אגג בשבי, ולפי תוכניתו המקורית גם לא התכוון להת .1

ולהרוג את מלך עמלק. הרי אחרי שהוכיח את שאול, הוא פנה לחזור הביתה. רק אחרי התעקשותו של  

 שאול שישתחוו יחד לה' הנביא דורש להביא את אגג ומוציא אותו להורג. 

ַכל ִמנָ  .2 ן ִתשְׁ ָך כֵּ בֶׁ ָלה ָנִשים ַחרְׁ ר ִשכְׁ ת  לפני ביצוע גזר הדין הוא אומר לאגג 'ַכֲאשֶׁ ל אֶׁ מּואֵּ ף שְׁ ַשסֵּ ָך ַויְׁ ִשים ִאמֶׁ

ָגל' )שמ"א טו   ַבִגלְׁ י ה'  נֵּ ִלפְׁ זאת אף על פי 33ֲאָגג  נלמד מכאן ששאול לא הרג גם את אימו של אגג.   .)

(, והמלך דיווח לשמואל שהוא 8שהמספר המקראי מוסר ששאול החרים את העם לפי חרב )שמ"א טו  

מּו ַבר ה'' )שמ"א טו קיים את דבר ה': 'ַוָיבֹא שְׁ ת דְׁ ר לֹו ָשאּול ָברּוְך ַאָתה ַלה' ֲהִקימִֹתי אֶׁ ל ָשאּול ַויֹאמֶׁ ל אֶׁ אֵּ

(. ואף על פי ששמואל יודע שאימו של אגג בחיים, הוא לא דורש להרוג אותה וגם אינו מוכיח את שאול  13

 על חטא זה.

החלטת שאול   .2'עמלק' את אימו של אגג; שהמספר המקראי ושאול לא כללו בהרג 'כל העם' /   .1נלמד מכאן: 

 להשאיר את אגג מלך עמלק בחיים לא הייתה בעייתית בעיני שמואל לכתחילה.  

אולם גם את כל צעירי עמלק לא הרג שאול, שכן זמן קצר לאחר מכן נער עמלקי מבשר לדוד את מות שאול  

 

הֵ  .56 ֵדה לפי גישה אחת מדובר בהקדשת שלל הניצחון לה', לדוגמה: 'ַאְך ָכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ַיֲחִרם ִאיׁש ַלה' ִמָכל ֲאֶׁשר לֹו ֵמָאָדם ּובְׂ ָמה ּוִמשְׂ

ֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא ַלה'' )וי' כז  ל א ִיָגֵאל ָכל ֵחֶרם ק  ָזתֹו ל א ִיָמֵכר וְׂ (. העונש על לקיחה מהחרם או הנאה ממנו הוא מוות, ראו את  28ֲאחֻּ

(. לא מדובר בהכחדת המוחרם. כך לדוגמה, אחרי ההבטחה לנישול הגויים בספר דברים באים 26–10ל עכן )יהו' ז  עהסיפור  

ִביֲאָך ה' ֱא־ֹלֶהיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָתה ָבא ׁשָ  ָנַׁשל גֹוִים ַרִבים ִמָפֶניָך ]...[  איסורים של כריתת בריתות ונישואין: 'ִכי יְׂ ָתּה וְׂ ִרׁשְׂ ָמה לְׂ

ַחתֵ  ל א ִתתְׂ ָחֵנם. וְׂ ל א תְׂ ִרית וְׂ ת ָלֶהם בְׂ ר  ָתם ל א ִתכְׂ ִהִכיָתם ַהֲחֵרם ַתֲחִרים א  ָפֶניָך וְׂ ָתָנם ה' ֱא־ֹלֶהיָך לְׂ נֹו ּוִבתֹו ל א ּונְׂ ָך ל א ִתֵתן ִלבְׂ ן ָבם ִבתְׂ

ֶנָך' )ז  R. W. L. Moberly, Old(. אם חייבים להרוג את כולם, אי אפשר עוד לכרות איתם בריתות ולהתחתן בם )2–1  ִתַקח ִלבְׂ

Testament Theology: Reading the Hebrew Bible as Christian Scripture, Ada 2013, pp. 60–61 גישה אחרת טוענת שכל .)

בהרת הדרישה והדגשתה, בדיוק כמו ההדגשה בפסוקים 'ִכי ַאָתה ָבא  בא לה 3–2חרם משמעו השמדה מוחלטת, והכתוב בדברים ז 

ָך ַמֲעִביר בְׂ  ת ַהגֹוִים ָהֵהם. ל א ִיָמֵצא בְׂ תֹוֲעב  ַמד ַלֲעשֹות כְׂ ֵתן ָלְך ל א ִתלְׂ עֹוֵנן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱא־ֹלֶהיָך נ  ָסִמים מְׂ ֵסם קְׂ נֹו ּוִבתֹו ָבֵאׁש ק 

ַכֵשף ַנֵחׁש ּומְׂ ֵרׁש ֶאל ַהֵמִתים' )דב' יח  ּומְׂ ד  ִני וְׂ ע  ִידְׂ ֵאל אֹוב וְׂ ׁש  ֵבר ָחֶבר וְׂ ח  ערך  דברים: עם מבוא ופירוש,  (. ראו: י"ח טיגאי,  11–9. וְׂ

 . 294ירושלים תשע"ו, עמ' –ש' אחיטוב, תל אביב

ות הביבליוגרפיות שלהם  על המשמעויות של המונח 'חרם' במקרא ובמזרח התיכון, ראו בין השאר את המחקרים האלה ואת הרשימ 

 S. M. Kang, Divine War in the Old Testament and in the Ancient Near;  517–515,  153–152בנדון: טיגאי )שם(, עמ'  

East, Berlin 1989, pp. 80–84; J. P. U. Lilley, 'Understanding the Herem', Tyndale Bulletin, 44, 1 (1993), pp. 169–177; 

L. A. S. Monroe, 'Israelite, Moabite and Sabaean War-ḥērem Traditions and the Forging of National Identity: 

Reconsidering the Sabaean Text RES 3945 in Light of Biblical and Moabite Evidence', Vetus Testamentum, 57, 3(2007), 
pp. 318–341; M. Stahl, 'Ḥērem-Warfare at Ugarit. Reevaluating KTU 1.13 and KTU 1.3 II', Ugarit-Forschungen, 47 

(2016), pp. 265–299, esp. 270–281 and fns. 4, 21, 140; K. C. Dunham, 'Yahweh War and Ḥerem: The Role of Covenant, 

Land, and Purity in The Conquest of Canaan', DBSJ, 21 (2016), pp. 8–11, 27–28 and fns. 9–15, 19–31; A. Versluis, 
'Devotion and/or Destruction: The Meaning and Function of Herem in the Old Testament', ZAW, 128 (2016), pp. 233–

246, esp. 237, 245–246 and fns. 1, 8; A. Taggar-Cohen, 'Between Ḥerem, Ownership, and Ritual: Biblical and Hittite 

Perspectives', R. E. Gane and A. Taggar-Cohen (eds.), Current Issues in Priestly and Related Literature: The Legacy 
of Jacob Milgrom and Beyond, Atlanta 2015, pp. 419–434 

: 'ואהרג כלה שבעה אלפן גברן ו]גר[ן )=בנים( KTU 1.13דוגמה לא ישראלית לחרם קיצוני כזה היא המסופר בכתובת מישע ובלוח   

אחיטוב, ש'  בתוך  מישע,  )כתובת  החרמתה'  כמש  לעשתר  כי  בהריון(  )=ונשים  ורחמת  )=בנות(  וגרת  כתובות    וגברת  אסופת 

(. בגלל ההקשר, המשמעות כאן היא כנראה הקדשת  250ירושלים תשנ"ג, עמ'    עבריות: מימי בית ראשון וראשית ימי בית שני,

 A. Schade, 'RYT or HYT in Line 12 of the Mesha Inscription: A New Examination of the Stele and theהשלל לקורבן )

Squeeze, and the Syntactic, Literary, and Cultic Implications of the Reading', BASOR, 378 (2017), pp. 145–162, esp. 

160  .) 

  3–2לדעתי, יש שני סוגי חרם במקרא. הסוג האחד הוא הקדשת המוחרם לה'. הסוג השני, משמעו הריגת כל חי כמו בדברים ז   

ֵהַמָתה". ובשמ"א טו. במקרים כאלה יש צורך להבהיר שמדובר ב  הכחדה מלאה, ולהוסיף כביכול את הפועל "וְׂ

ל א ָחָמל' )איכה ב  .57  (. 17לחמול = לחוס, לדוגמה 'ָהַרס וְׂ



 לוגיה של ניצחון צבאי מוחלט בעולם המקרא הטרמינו
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יִת  רֵּ רֹא ִנקְׁ ר ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו ִנקְׁ ר ִלי ִמי ָאָתה ויאמר בגלבוע: 'ַויֹאמֶׁ ָען ַעל ֲחִניתֹו ]...[ ַויֹאמֶׁ ה ָשאּול ִנשְׁ ִהנֵּ בַֹע וְׁ ַהר ַהִגלְׁ י בְׁ

ִקי ָאנִֹכי' )שמ"ב א   ָליו ֲעָמלֵּ (. בשעתו גם בנושא זה לא הוכיח שמואל את שאול על השארת צעירי 8—6)ָואַֹמר( אֵּ

 עמלק בחיים. 

ָדִוד  גם לא כל חיילי עמלק נהרגו, שהרי הם ממשי 'ַוַיַעל  כים להציק לישראל. מסופר שדוד לחם נגד עמלק: 

עֹוָלם   מֵּ ר  ֲאשֶׁ ץ  ָהָארֶׁ בֹות  יֹשְׁ ָנה  הֵּ ִכי  ִקי  ָהֲעָמלֵּ וְׁ ִרי(  ַהִגזְׁ )וְׁ והגרזי  שּוִרי  ַהגְׁ ל  אֶׁ טּו  שְׁ ַוִיפְׁ ץ  ַוֲאָנָשיו  רֶׁ אֶׁ ַעד  וְׁ שּוָרה  בֹוֲאָך 

ָרִים' )שמ"א כז   (.  8ִמצְׁ

כי כאשר    58ששאול אינו מיתמם, הוא משוכנע שמילא את הצו הא־לוהי כלשונו ובשלמותו.עם כל זאת, בהנחה  

שמואל בא לקראתו לבשר לו שה' החליט לקחת ממנו את המלוכה, הוא מקדים את הנביא ואומר לו: 'ָברּוְך ַאָתה  

ַבר ה'' )שמ"א טו  ת דְׁ    59(.13ַלה' ֲהִקימִֹתי אֶׁ

רי הוא למד מהמאורעות המסופרים החל משמ"א פרק ט, ששמואל קשה להניח ששאול משקר לשמואל. ה

 'רואה' ויודע את אשר קורה.

בר־אפרת פותר את המתח בין הכתובים בהסבר ש'אין הכוונה ששאול היכה את כל ריכוזי העמלקים שם, אלא  

שיערו   61רים הפתרון הוא הרמוניסטי, אולם הוא לא הביא תימוכין לפירושו. חוקרים אח  60שפגע ברבים מהם'.

בלבד. על הימצאות קבע של עמלקים במרכז הארץ אנו    62ששאול לחם נגד העמלקים שפלשו למרכז הארץ 

ַהר ָהֲעָמ  ַרִים בְׁ פְׁ ץ אֶׁ רֶׁ אֶׁ ָעתֹון בְׁ ִפרְׁ ר בְׁ ַוִיָקבֵּ ָעתֹוִני  ל ַהִפרְׁ ן ִהלֵּ דֹון בֶׁ 'ַוָיָמת ַעבְׁ ִקי' )שופ' יב למדים בעיקר מהכתוב:  לֵּ

15.)63   

לכן זו גם הטרמינולוגיה. בהקשר זה משמעם של צירופים כמו    64יפור היא צבאית־פוליטית מסופוטמית,סוגת הס 

ב' הוא שהרגו את האנשים שנמצאו באזור הקרבות בלבד. ִפי ָחרֶׁ ֱחִרים לְׁ ת ָכל ָהָעם הֶׁ אֶׁ  'וְׁ

(. אולם 9' )שמ"א כז  ֶּיה ִאיש ְוִאָשהְוִהָכה ָדִוד ֶאת ָהָאֶרץ ְוֹלא ְיַח גם על דוד נכתב שהוא לא השאיר עמלקי בחיים: '

טּו   ִקי ָפשְׁ ארבעה פרקים לאחר מכן עמלק פושט על העיר צקלג כשדוד שוכן בה, ושובה את כל התושבים 'ַוֲעָמלֵּ

ש' )שמ"א ל   פּו אָֹתּה ָבאֵּ רְׁ ַלג ַוִישְׁ ת ִצקְׁ ַלג ַוַיכּו אֶׁ ל ִצקְׁ אֶׁ ב וְׁ גֶׁ ל נֶׁ ם ָדִוד  (. דוד מתקיף אותם, וזה תיאור ה1אֶׁ ניצחון: 'ַוַיכֵּ

בּו ַעל ַהגְׁ  ר ָרכְׁ ַנַער ֲאשֶׁ אֹות ִאיש  ַבע מֵּ ִכי ִאם ַארְׁ ם ִאיש  הֶׁ ַלט מֵּ ֹלא ִנמְׁ ָמֳחָרָתם וְׁ ב לְׁ רֶׁ ַעד ָהעֶׁ וְׁ ף  שֶׁ ַהנֶׁ ַוָיֻנסּו' מֵּ ַמִלים 

 (. 17)שמ"א ל 

'איש' נמלט, מתאר המספר המקראי נלמד מכאן שנערים נכללים בשם הקבוצתי 'איש'. היות שחלק מהנקראים  

 את מספר הנמלטים, את דרך ההימלטות ואת המכנה המשותף לנמלטים: כולם היו נערים.

 

 . 200תשנ"ו, עמ'   תל אביב לישראל(, )מקרא  שמואל  ש' בר־אפרת,  .58

ָבַרי ל א ֵהִקים' ונאמרים בתקבול .59 ֶאת דְׂ ָבַרי )1ת כיאסטית להודעה זו: ') דבריו סותרים את דברי ה' אל שמואל 'וְׂ ֶאת דְׂ ( ל א ֵהִקים'  2( וְׂ

ִתי ) 2')   // ַבר ה''. שאול חולק אפוא על הבנת שמואל את דרישת ה'. על התקבולת הכיאסטית ועל תפקידה ההרמנויטי  1'( ֲהִקימ  '( ֶאת דְׂ

 . 125והערה  70–66, עמ' ה תשע" חיפה ,המקראי בסיפור ומשמעות מבנים זאנד,ראו בין השאר: א'  

 . 199, עמ'  (58לעיל הערה )בר־אפרת  .60

61. K. H. Bernhardt, Das Problem der altorientalischen Königsideologie im Alten Testament: Unter Besonderer 

Berücksichtigung der Geschichte der Psalmenexegese Dargestellt und Kritisch Gewürdigt, Leiden 1961, pp. 150–151; 
H. J. Zobel, Stammesspruch und Geschichte, Berlin 1965, p. 45; G. Wallis, Geschichte und Überlieferung: Gedanken 

über alttestamentliche Darstellungen der Frühgeschichte Israels und der Anfänge seines Königtums, Stuttgart 1968, p. 

101; D. Edelman, 'Saul's Battle Against Amaleq (1 Sam. 15)', Journal for the Study of the Old Testament, 11, 35 (1986), 
pp. 71–84 

62. H. Cazelles, 'Déborah (Jud. V:14), Amaleq et Mâkîr', Vetus Testamentum, 24, 2 (1974), pp. 235–238 

בּולֻּן מ   .63 ּוִמזְׂ ִקים  קְׂ ח  דּו מְׂ ָירְׂ ִמִני ָמִכיר  ַבֲעָמֶמיָך  ָיִמין  ִבנְׂ ַאֲחֶריָך  ַבֲעָמֵלק  ָׁשם  ַרִים ָׁשרְׂ ֶאפְׂ 'ִמִני  ֵפר' )שופ' ה  וכן  ֵׁשֶבט ס  ִכים בְׂ לכן   (.14ׁשְׂ

ֵני   ָין ַוֲעָמֵלק ּובְׂ ָכל ִמדְׂ בפלישה האחרונה של מדיין לשטחי צפון ישראל הצטרפו אליהם עמלק, שישבו בקרבת מקום בלב הארץ, 'וְׂ

ֶעאל' )שופ' ו   רְׂ ֵעֶמק ִיזְׂ רּו ַוַיֲחנּו בְׂ ָדו ַוַיַעבְׂ פּו ַיחְׂ ִלים33ֶקֶדם ֶנֶאסְׂ פְׂ ֵני ֶקֶדם נ  ָכל בְׂ ָין ַוֲעָמֵלק וְׂ ַמֵליֶהם ֵאין    (; 'ּוִמדְׂ ִלגְׂ ב וְׂ ֶבה ָלר  ָבֵעֶמק ָכַארְׂ

ב' )שם   ַפת ַהָים ָלר  ָפר ַכחֹול ֶׁשַעל שְׂ (. בפלישה זו הייתה מדיין היוזמת, הכוח העיקרי והמתכנן, ועמלק רק הצטרפו אליה. לכן 12ִמסְׂ

ַבעַ  רֻּ ֵכם יְׂ ד נקרא הכוח הפולש על שם מדיין בלבד ועמלק לא מוזכר כלל: 'ַוַיׁשְׂ ַוַיֲחנּו ַעל ֵעין ֲחר  ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ִאתֹו  עֹון וְׂ ל הּוא ִגדְׂ

ַעת ַהמֹוֶרה ָבֵעֶמק' )שופ' ז  ָין ָהָיה לֹו ִמָצפֹון ִמִגבְׂ  (.  1ּוַמֲחֵנה ִמדְׂ

ָראֵ הלו־הא  : הצו33ראו לעיל עמ'    64. ִישְׂ ִתי ֵאת ֲאֶׁשר ָעָשה ֲעָמֵלק לְׂ ָבאֹות ָפַקדְׂ ה ָאַמר ה' צְׂ ָרִים.י 'כ  ַעָתה   ל ֲאֶׁשר ָשם לֹו ַבֶדֶרְך ַבֲעֹלתֹו ִמִמצְׂ

ֵלל וְׂ  ֵהַמָתה ֵמִאיׁש ַעד ִאָשה ֵמע  ל ָעָליו וְׂ מ  ל א ַתחְׂ ֶתם ֶאת ָכל ֲאֶׁשר לֹו וְׂ ַהֲחַרמְׂ ִהִכיָתה ֶאת ֲעָמֵלק וְׂ ַעד ֵלְך וְׂ ַעד ֶשה ִמָגָמל וְׂ ַעד יֹוֵנק ִמשֹור וְׂ

ִלי ַוֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ֶאת ִאיׁש  3–2ֲחמֹור' )שמ"א טו   ָלִאים ָמאַתִים ֶאֶלף ַרגְׂ ֵדם ַבטְׂ קְׂ ַׁשַמע ָׁשאּול ֶאת ָהָעם ַוִיפְׂ הּוָדה' )פס'  (; כינוס כוחות 'ַויְׂ יְׂ

דּו ִמתֹוְך (; נוכחות המנהיג 'ַוי אֶמר ָׁשאּו5(; מעבר ממקום למקום 'ַוָיב א ָׁשאּול ַעד ִעיר ֲעָמֵלק ַוָיֶרב ַבָנַחל' )פס'  4 רּו רְׂ כּו סֻּ ל ֶאל ַהֵקיִני לְׂ

ָך ִעמֹו' )פס'   ִספְׂ ָרִים' )פס'  6ֲעָמֵלִקי ֶפן א  ֵני ִמצְׂ ש  7(; קרב 'ַוַיְך ָׁשאּול ֶאת ֲעָמֵלק ֵמֲחִויָלה בֹוֲאָך ׁשּור ֲאֶׁשר ַעל פְׂ פ  (; תוצאות הקרב 'ַוִיתְׂ

ֶאת ָכל ָהָעם הֶ  ִפי ָחֶרבֶאת ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק ָחי וְׂ ַעל . ֱחִרים לְׂ ַעל ַהָכִרים וְׂ ִנים וְׂ ַהִמׁשְׂ ַהָבָקר וְׂ ַעל ֵמיַטב ַהצ אן וְׂ ָהָעם ַעל ֲאָגג וְׂ ל ָׁשאּול וְׂ מ  ַוַיחְׂ

ָתּה ֶהֱחִרימּו' )פס'  ָנֵמס א  ָזה וְׂ ִמבְׂ ָלאָכה נְׂ ָכל ַהמְׂ ל א ָאבּו ַהֲחִריָמם וְׂ  (. 9–8ָכל ַהטֹוב וְׂ
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י   ינֵּ עֵּ י ָאִביו לְׁ שֵּ ל ִפַלגְׁ ָשלֹום אֶׁ ל ַעל ַהָגג ַוָיבֹא ַאבְׁ ָשלֹום ָהאֹהֶׁ ַאבְׁ ל מסופר על אבשלום: 'ַוַיטּו לְׁ ' )שמ"ב טז  ָכל ִיְשָראֵּ

כל  בא אל פילגשי אביו, דוד, בזמן שמרד בו ושלט בירושלים. הכתוב מתאר שהמעשה היה 'לעיני    (. אבשלום22

', אף על פי שהוא היה אך ורק לעיני הירושלמים. והראיה: אחיתופל מסביר לאבשלום שאם ישמע לעצתו,  ישראל 

ָאִשיָבה   יָך' )שמ"ב יז    ָכל ָהָעםהתוצאות יהיו, בין השאר: 'וְׁ לֶׁ ה היא לכל אנשי ישראל הנמצאים מחוץ  (, והכוונ3אֵּ

 לירושלים, שחלק מהם אף היה עם דוד. מכאן שלא כל עם ישראל היה בירושלים באותה העת.  

ל'הוא מכונה    65נלמד מכאן שאף על פי שכל העם לא היה עם אבשלום,  (, וכן 'ַוִיַחן 24,  14)שם    'ְוָכל ִאיש ִיְשָראֵּ

ל  ץ ַה  ִיְשָראֵּ רֶׁ ָשֹלם אֶׁ ַאבְׁ ָעד' )שם וְׁ  (.26ִגלְׁ

 דוד השמיד כל זכר באדום 
מסופר שדוד החליט להשמיד   67להיות שטן לשלמה.  66בספר מלכים מסופר על הנסיבות שהביאו את הדד / אדד 

ֱאדֹום' )מל"א יא   ִרית ָכל ָזָכר בֶׁ (.  16כל זכר באדום ושלח לשם את יואב. הלה ישב באדום שישה חודשים 'ַעד ִהכְׁ

הדד הצליח לברוח וקיבל מקלט מדיני אצל פרעה מלך מצרים. אחרי מות דוד ומות יואב שב הדד לאדום והתחיל  

 להציק לשלמה.

ת ֲאָרםסיפור זה מופיע   ַהכֹותֹו אֶׁ ֻשבֹו מֵּ ם בְׁ ף'    68עוד שלוש פעמים במקרא: 'ַוַיַעש ָדִוד שֵּ מֹוָנה ָעָשר ָאלֶׁ ַלח שְׁ יא מֶׁ גֵּ בְׁ

ף' )תה' ס 13)שמ"ב ח  ים ָעָשר ָאלֶׁ נֵּ ַלח שְׁ יא מֶׁ גֵּ ת ֱאדֹום בְׁ לַ 2(; 'ַוַיְך אֶׁ יא ַהמֶׁ גֵּ ת ֱאדֹום בְׁ רּוָיה ִהָכה אֶׁ ן צְׁ ַשי בֶׁ ַאבְׁ ח  (; 'וְׁ

ף' )דה"א יח  מֹוָנה ָעָשר ָאלֶׁ  (. 12שְׁ

 אבל הפרשנים והחוקרים תמימי דעים שמדובר באותו קרב. 70אינם זהים 69המספרים והשמות

ם   'ַוָישֶׁ 'כל' זכר באדום, כי הנשארים נעשו עבדים לדוד:  הפסוק העוקב בשמ"ב ובדה"א מראה שדוד לא הרג 

ָכל ֱאדֹום ָשם נְׁ  ִצִבים בְׁ ֱאדֹום נְׁ ָדִוד' )שמ"ב ח  בֶׁ ִהי ָכל ֱאדֹום ֲעָבִדים לְׁ יּו ָכל ֱאדֹום  14ִצִבים ַויְׁ ִציִבים ַוִיהְׁ ֱאדֹום נְׁ ם בֶׁ (; 'ַוָישֶׁ

ָדִויד' )דה"א יח   (.  13ֲעָבִדים לְׁ

 אין כאן סתירה. 71אם נפרש ש'כל זכר' שבמל"א הם 'כל אנשי המלחמה', 

ַגם    , הגברים בכלל 'כל העם' ונרדפיו. לדוגמההמקרא מבחין בין 'עם' ל'נשים' ומכאן שרק   ֻכש וְׁ ת ָכל ָהרְׁ ב אֵּ 'ַוָישֶׁ

ִשיב  ֻכשֹו הֵּ ת לֹוט ָאִחיו ּורְׁ  (.16' )בר' יד ְוַגם ֶאת ַהָנִשים ְוֶאת ָהָעםאֶׁ

נלמד מדוגמות אלו שבהקשר של מלחמות, שמות כוללים כמו 'ישראל', 'עמלק', 'כל העם', 'כל איש', כוללים  

 הזכרים הנוכחים בקרב.רק את 

ואומנם א־לוהים מגלה למשה שהוא יכה את פרעה ואת צבאו, ושהם ירדפו אחרי בני ישראל בצאתם ממצרים. 

 'בחור', וכולם טבעו בים סוף. אולם גם כתוב שפרעה לקח את 'עמו'.   600פרעה לקח איתו 

  מכאן שבהקשר של מלחמה 'העם' הם החיילים:  

 

ָכל ָהָעם אנשי דוד מ ביציאה לקרב של .65 ד ַהֶמֶלְך ֶאל ַיד ַהַשַער וְׂ ול אנשי אבשלום כתוב שהיו עם דוד מאות חיילים ואף אלפים: 'ַוַיֲעמ 

ַלֲאָלִפים' )שמ"ב יח  ֵמאֹות וְׂ אּו לְׂ  (. 4ָיצְׂ

 ,J. Gray, I & II Kings, Chatham 1964  :(, ראו בין השאר17  שם; אדד:  21,  19,  17,  14על החילופים הדד/אדד )הדד: מל"א יא    66.

p.261בוסתנאי מציע שמדובר    לעומתון.  י, המציע שבפרשתנו יש ערבוב מסורות בין הדד נסיך אדום ובין אדד, אשר בנו מלך במדי

, עמ'  1994, תל אביב  ספר מלכים א  [עורך]כאן בחילופי א/ה המופיעים בכתובות שמחוץ למקרא וגם במקרא עצמו )מ' גרסיאל  

 . (236מלכים, תל אביב תש"פ, עמ' )מ' כוגן,  ש'אדד' היא צורת השם בשפות השמיות המזרחיות מציע כוגן (.121

 . 25–14 אמל"א י 67.

 השבעים, הפשיטתא ורש"י: אדום.   68.

 C. Levin, 'Aram und/oder Edom in den Büchern; 13שמ"ב ח  לרד"ק    פירושהשאר:  ות אדם/ארם, ראו בין  על חילופי השמ  69.

Samuel und Könige', Textus 24 (2009), pp. 65–84  אדום עוסק ב. רד"ק מסביר שארם ואדום חברו יחד במלחמה זו. פעם הכתוב

 הוא ד/ר    האותיות  חילופיל  ההסברארם. לדעתו שותפות זו גם מסבירה את ההבדלים במספר ההרוגים. לפי לוין  בופעם אחרת  

 . דמיון האותיות

 על אתר.  (58)לעיל הערה  בר אפרתאצל , ירושלים תשל"ז, וספרי שמואלראו בין השאר את הדיון אצל מ"צ סגל,   70.

 את הכתוב במלכים )על אתר(.מפרשים  (66לעיל הערה )וכך בוסתנאי וכוגן   71.
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ל מֹשֶׁ  ר ה' אֶׁ ַדבֵּ עֹה  ַויְׁ ַפרְׁ ָדה בְׁ ִאָכבְׁ ם וְׁ יהֶׁ ָרַדף ַאֲחרֵּ עֹה וְׁ ב ַפרְׁ ת לֵּ ִתי אֶׁ ִחַזקְׁ אֹמר ]...[ וְׁ ילֹו ה לֵּ   ּוְבָכל חֵּ

בֹו   ת ִרכְׁ ֹסר אֶׁ אְׁ ַרִים ִכי ָבַרח ָהָעם ]...[ ַויֶׁ ְך ִמצְׁ לֶׁ מֶׁ אֹות ]...[ ַוֻיַגד לְׁ ש מֵּ   ְוֶאת ַעּמֹו ָלַקח ִעּמֹו. ַוִּיַקח שֵּ

כֹ   ֶרֶכב ָבחּור  ָיֻשבּו וְׁ ָך ַעל ַהָים וְׁ ת ָידְׁ ה אֶׁ טֵּ ה נְׁ ל מֹשֶׁ ר ה' אֶׁ ָשִלִשם ַעל ֻכלֹו ]...[ ַויֹאמֶׁ ָרִים וְׁ ב ִמצְׁ כֶׁ ל רֶׁ

בֹו  ַרִים ַעל ִרכְׁ יָתנֹו  ְוַעל ָפָרָשיוַהַמִים ַעל ִמצְׁ אֵּ ר לְׁ נֹות ֹבקֶׁ ת ָידֹו ַעל ַהָים ַוָיָשב ַהָים ִלפְׁ ה אֶׁ ט מֹשֶׁ . ַויֵּ

ַרִים   ב  ּוִמצְׁ כֶׁ ָהרֶׁ ת  אֶׁ ַכסּו  ַויְׁ ַהַמִים  ַוָיֻשבּו  ַהָים.  תֹוְך  בְׁ ַרִים  ִמצְׁ ת  אֶׁ ה'  ר  ַנעֵּ ַויְׁ ָראתֹו  ִלקְׁ   ְוֶאת ָנִסים 

יֶהם ַבָּים יל ַפְרעֹה ַהָבִאים ַאֲחרֵּ ָחד )שמ' יד  ַהָפָרִשים ְלכֹל חֵּ ם ַעד אֶׁ ַאר ָבהֶׁ  (.28—1ֹלא ִנשְׁ

 מקורות אחדים מסייעים להנחה זו:

 לי האויב והחיילים היוצאים למלחמה מכונים במקרא 'העם':  חיי .1

ב   כֶׁ ָורֶׁ סּוס  ָרִאיָת  וְׁ ָך  בֶׁ אֹיְׁ ַעל  ָחָמה  ַלִמלְׁ א  צֵּ תֵּ יל  ַעםִכי  ָך   72( )=חֵּ ִממְׁ ל    ַרב  אֶׁ ם  כֶׁ ָקָרבְׁ כְׁ ָהָיה  וְׁ  ]...[

ל   ִרים אֶׁ רּו ַהשֹטְׁ ִדבְׁ ָחָמה ]...[ וְׁ אֹמר ִמי ָהִאיש ֲא   ָהָעםַהִמלְׁ ֹלא  )=החיילים( לֵּ ר ָבָנה ַבִית ָחָדש וְׁ שֶׁ

ִאיש   ָחָמה וְׁ ן ָימּות ַבִמלְׁ יתֹו פֶׁ בֵּ ָישֹב לְׁ ְך וְׁ לֵּ לֹו  ֲחָנכֹו יֵּ ֹלא ִחלְׁ ם וְׁ רֶׁ ר ָנַטע כֶׁ נּו. ּוִמי ָהִאיש ֲאשֶׁ כֶׁ נְׁ ר ַיחְׁ ַאחֵּ

נּו. ּוִמי ָהִא  לֶׁ ַחלְׁ ר יְׁ ִאיש ַאחֵּ ָחָמה וְׁ ן ָימּות ַבִמלְׁ יתֹו פֶׁ בֵּ ָישֹב לְׁ ְך וְׁ לֵּ ָקָחּה  יֵּ ֹלא לְׁ ַרש ִאָשה וְׁ ר אֵּ יש ֲאשֶׁ

ָנה )דב' כ  ר ִיָקחֶׁ ִאיש ַאחֵּ ָחָמה וְׁ ן ָימּות ַבִמלְׁ יתֹו פֶׁ בֵּ ָישֹב לְׁ ְך וְׁ לֵּ  73(.7–1יֵּ

היא ממשיכה ומדווחת שהם הרגו גם את מלכי מדיין   74ישראל הרגו כל זכר,   אחרי שהתורה מספרת שחיילי  .2

ת ַמלְׁ  שֶׁ ַבע ֲחמֵּ ת רֶׁ אֶׁ ת חּור וְׁ אֶׁ ת צּור וְׁ אֶׁ ם וְׁ קֶׁ ת רֶׁ אֶׁ ת ֱאִוי וְׁ ם אֶׁ יהֶׁ לֵּ גּו ַעל ַחלְׁ ָין ָהרְׁ י ִמדְׁ כֵּ ת ַמלְׁ אֶׁ י  ואת בלעם: 'וְׁ כֵּ

ב' )במ' לא   ָחרֶׁ גּו בֶׁ עֹור ָהרְׁ ן בְׁ ָעם בֶׁ ת ִבלְׁ אֵּ ָין וְׁ גּו ָכל ָזָכר' (. נלמד מכאן שחייב8ִמדְׁ ים להבין את הצירוף 'ַוַיַהרְׁ

 75במובן של 'כל אנשי מדיין שלחמו נגד ישראל' בלבד.

אולם יש לתקן רושם ראשוני זה ולהחליפו בהסבר מצמצם ממנו: תיאורים כאלה עוסקים רק ביכולת הצבאית  

אז   76היריבשל   ספרותית  במוסכמה  היא שמדובר  בחיילים עצמם. אפשרות אחרת  בלשון  ולא  הכתובה  ורית, 

  77הגזמה כדי לתאר ניצחון.

  

 

[, עמ'  56'בהקשר זה "עם" פירושו כוחות צבא; ראו פס' ב, ח, ט; במ' כ, כ; לא, לב; שופ' ה, ב; תה' ג, ז' )טיגאי ]לעיל הערה   .72

506 .) 

חייבים לפרש את השם 'העם' ונרדפיו במשמע של 'החיילים אשר במחנה/בקרב': 'ַוִיַקח )שאול(   24יד  –7דוגמה אחרת: בשמ"א יא   .73

ֵצא ַאֲחֵרי   ר ֲאֶׁשר ֵאיֶננּו י  ָאִכים ֵלאמ  ַיד ַהַמלְׂ ָרֵאל בְׂ בּול ִישְׂ ָכל גְׂ ַׁשַלח בְׂ ֵחהּו ַויְׂ ַנתְׂ קָ ֶצֶמד ָבָקר ַויְׂ ה ֵיָעֶשה ִלבְׂ מּוֵאל כ  ַאַחר ׁשְׂ ל ָׁשאּול וְׂ רֹו ַוִיפ 

יּו )חיילי(  ָבֶזק ַוִיהְׂ ֵדם בְׂ קְׂ ִאיׁש ֶאָחד. ַוִיפְׂ אּו כְׂ ף  ַפַחד ה' ַעל ָהָעם )=הגברים הכשרים לצאת למלחמה( ַוֵיצְׂ לֶּ אֹות אֶּ ל ְשֹלש מֵּ אֵּ ְבנֵּי ִיְשרָּ

ה ף ]  )=והחיילים משבט יהודה(  ְוִאיש ְיהּודָּ לֶּ ִהי ִמָמֳחָרת ַויָ ְשֹלִשים אָּ םֶשם ָׁשאּול ֶאת  ...[ ַויְׂ עָּ ֹלׁש ֵמאֹות ֶאֶלף חיילי ישראל   הָּ )=ׁשְׂ

ַחר לֹו ָׁשאּול   ֹלָׁשה ָראִׁשים ]...[ ַוִיבְׂ ֹלִׁשים ָאֶלף חיילי יהודה( ׁשְׂ ל וׁשְׂ אֵּ ִפים ִמִיְשרָּ ת ֲאלָּ יּו    ְשֹלשֶּ )=מתוך חיילי ישראל שהיו אתו( ַוִיהְׂ

ַהר בֵ  ָמש ּובְׂ ִמכְׂ ַפִים בְׂ ֶיֶתר  ִעם ָׁשאּול ַאלְׂ ָיִמין וְׂ ַעת ִבנְׂ ִגבְׂ ֶאֶלף ָהיּו ִעם יֹוָנָתן בְׂ ם ית ֵאל וְׂ עָּ ִתים    הָּ ִלׁשְׂ ָהָליו ]...[ ּופְׂ א  )=החיילים( ִׁשַלח ִאיׁש לְׂ

ָעם )=חייל רגלי( ַכחֹול אֲ  ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָפָרִׁשים וְׂ ֹלִׁשים ֶאֶלף ֶרֶכב וְׂ ָרֵאל ׁשְׂ ִהָלֵחם ִעם )חיילי( ִישְׂ פּו לְׂ ב ַוַיֲעלּו ׁשֶ ֶנֶאסְׂ ַפת ַהָים ָלר  ר ַעל שְׂ

אּו ָהָעם בַ  ַחבְׂ ָרֵאל ָראּו ִכי ַצר לֹו ִכי ִנַגש ָהָעם ַוִיתְׂ ִאיׁש ִישְׂ ַמת ֵבית ָאֶון. וְׂ ָמש ִקדְׂ ִמכְׂ רֹות.  ַוַיֲחנּו בְׂ ִרִחים ּוַבב  ָלִעים ּוַבצְׂ ָערֹות ּוַבֲחָוִחים ּוַבסְׂ מְׂ

רּו ֶאת ַהיַ  ִרים ָעבְׂ ִעבְׂ ַעת ָיִמים לַ וְׂ דּו ַאֲחָריו. וייחל )ַויֹוֶחל( ִׁשבְׂ ָכל ָהָעם ָחרְׂ ָגל וְׂ ָׁשאּול עֹוֶדנּו ַבִגלְׂ ָעד וְׂ ִגלְׂ ֵדן ֶאֶרץ ָגד וְׂ מּוֵאל רְׂ מֹוֵעד ֲאֶׁשר ׁשְׂ

ָגל ַוָיֶפץ  מּוֵאל ַהִגלְׂ ל א ָבא ׁשְׂ םוְׂ עָּ ָלה  ( ֵמָעָליו. 2)=חלק משלשת אלפים החיילים ששאול בחר, ראו פס'  הָּ ַוי אֶמר ָׁשאּול ַהִגׁשּו ֵאַלי ָהע 

ָראתֹו לְׂ  ַוֵיֵצא ָׁשאּול ִלקְׂ מּוֵאל ָבא  ִהֵנה ׁשְׂ ָלה וְׂ ַהֲעלֹות ָהע  ַכֹּלתֹו לְׂ ִהי כְׂ ַויְׂ ָלה.  ַוַיַעל ָהע  ָלִמים  ַהשְׂ ַוי אֶמר וְׂ ָעִשיָת  מּוֵאל ֶמה  ַוי אֶמר ׁשְׂ ָבֲרכֹו. 

עָּ ָׁשאּול ִכי ָרִאיִתי ִכי ָנַפץ   ַמר   םהָּ ָמש. ָוא  ִתים ֶנֱאָסִפים ִמכְׂ ִלׁשְׂ מֹוֵעד ַהָיִמים ּופְׂ ַאָתה ל א ָבאָת לְׂ )=החיילים שבחרתי, ראו לעיל( ֵמָעַלי וְׂ

מּואֵ  ָלה ]...[ ַוָיָקם ׁשְׂ ַאַפק ָוַאֲעֶלה ָהע  ֵני ה' ל א ִחִליִתי ָוֶאתְׂ ָגל ּופְׂ ִתים ֵאַלי ַהִגלְׂ ִלׁשְׂ דּו פְׂ ד ָׁשאּול ל ַוַיַעל ַעָתה ֵירְׂ ק  ָיִמן ַוִיפְׂ ַעת ִבנְׂ ָגל ִגבְׂ ִמן ַהִגלְׂ

םֶאת   עָּ ִעמֹו    הָּ ִאים  צְׂ ַהִנמְׂ ִאיש)=החיילים(  אֹות  מֵּ ש  נֹו  ְּכשֵּ בְׂ יֹוָנָתן  וְׂ ָׁשאּול  וְׂ ם .  עָּ ָיִמן   ְוהָּ ִבנְׂ ֶגַבע  בְׂ ִבים  ׁשְׂ י  ִעָמם  ָצא  ַהִנמְׂ )=החיילים( 

ַיד ָכל   ָצא ֶחֶרב ַוֲחִנית בְׂ ל א ִנמְׂ ֶחֶמת וְׂ יֹום ִמלְׂ ָהָיה בְׂ ָמש ]...[ וְׂ ִמכְׂ ִתים ָחנּו בְׂ ִלׁשְׂ םּופְׂ עָּ ֶאת יֹוָנָתן    הָּ )=החיילים( ֲאֶׁשר ֶאת )=ִעם( ָׁשאּול וְׂ

יֹוָנתָ  ָׁשאּול ּולְׂ רֹון  ַוִתָמֵצא לְׂ ִמגְׂ ָעה ַתַחת ָהִרמֹון ֲאֶׁשר בְׂ ֵצה ַהִגבְׂ ָׁשאּול יֹוֵׁשב ִבקְׂ נֹו ]...[ וְׂ םן בְׂ עָּ ֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש    ְוהָּ )=החיילים( ֲאֶׁשר ִעמֹו כְׂ

ם]...[   עָּ שֵ   ְוהָּ נ  ָליו וְׂ ַעל ַרגְׂ ֵשא ֵכָליו )=והחיילים( ל א ָיַדע ִכי ָהַלְך יֹוָנָתן ]...[ ַוַיַעל יֹוָנָתן ַעל ָיָדיו וְׂ נ  ֵני יֹוָנָתן וְׂ לּו ִלפְׂ א ֵכָליו ַאֲחָריו ַוִיפְׂ

ַבֲחִצי ַמֲענָ  ִרים ִאיׁש כְׂ ֶעשְׂ ֵשא ֵכָליו כְׂ נ  ָנה ֲאֶׁשר ִהָכה יֹוָנָתן וְׂ ִהי ַהַמָכה ָהִראׁש  מֹוֵתת ַאֲחָריו. ַותְׂ ִהי ֲחָרָדה ַבַמֲחֶנה ַבָשֶדה מְׂ ה ֶצֶמד ָשֶדה. ַותְׂ

ָכל  עָּ ּובְׂ ִפי םהָּ אּו ַהצ  ַדת ֱאֹלִהים. ַוִירְׂ ֶחרְׂ ִהי לְׂ ַגז ָהָאֶרץ ַותְׂ דּו ַגם ֵהָמה ַוִתרְׂ ִחית ָחרְׂ ַהַמׁשְׂ ִהֵנה )=החיילים( ַהַמָצב וְׂ ָיִמן וְׂ ַעת ִבנְׂ ִגבְׂ ָׁשאּול בְׂ ם לְׂ

ר ִאתֹוֶהָהמֹון ָנמֹוג ַוֵיֶלְך ַוֲהֹלם. ַוי אֶמר ָׁשאּול   ם ֲאשֶּ עָּ ִהֵנה ֵאין יֹוָנָתן  )=לחיילים שנש  לָּ דּו וְׂ קְׂ אּו ִמי ָהַלְך ֵמִעָמנּו ַוִיפְׂ דּו ָנא ּורְׂ ארו אתו( ִפקְׂ

ֵשא ֵכָליו ]...[ ַוִיָזֵעק ָׁשאּול   נ  ר ִאתֹווְׂ ם ֲאשֶּ עָּ ל הָּ ֵרֵעהּו   ְוכָּ ָתה ֶחֶרב ִאיׁש בְׂ ִהֵנה ָהיְׂ ָחָמה וְׂ אּו ַעד ַהִמלְׂ )=וכל החיילים שנשארו איתו( ַוָיב 

הּו ד ]...[  מְׂ א  דֹוָלה מְׂ לָמה גְׂ אֵּ קּו   ְוֹכל ִאיש ִיְשרָּ בְׂ ִתים ַוַידְׂ ִלׁשְׂ עּו ִכי ָנסּו פְׂ ַרִים ָׁשמְׂ ַהר ֶאפְׂ ִאים בְׂ ַחבְׂ )=כל החיילים הישראלים שברחו( ַהִמתְׂ

ָחָמה ַהִמלְׂ ָרֵאל וְׂ ָחָמה. ַויֹוַׁשע ה' ַביֹום ַההּוא ֶאת ִישְׂ ֶאל ָׁשאּול  ַגם ֵהָמה ַאֲחֵריֶהם ַבִמלְׂ ָרֵאל ִנַגש ַביֹום ַההּוא ַוי  ִאיׁש ִישְׂ ָרה ֶאת ֵבית ָאֶון. וְׂ ָעבְׂ

ם עָּ ת הָּ ל א ָטַעם  אֶּ ַבי וְׂ יְׂ ִתי ֵמא  ִנַקמְׂ ר ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר י אַכל ֶלֶחם ַעד ָהֶעֶרב וְׂ ם)=החיילים( ֵלאמ  עָּ ל הָּ  )=כל החיילים( ָלֶחם'. ּכָּ

אּו ַעל ִמדְׂ  .74 בְׂ גּו ָכל ָזָכר' )במ' לא 'ַוִיצְׂ ֶׁשה ַוַיַהרְׂ  (. 7ָין ַכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מ 

 כך אומנם מפרש רש"ר הירש על אתר: 'המלכים לא היו בקדמת הקרב'. .75

 H. P. Smith, A Critical and Exegetical Commentary on the Books of  כפירושו של קיטל וכאפשרות הפירוש של סמית':  .76

Samuel (ICC), New York 1904, p. 134 

 K. L. Younger (Supra fn. 3), pp. 227–228 ראו: .77
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אֹד   דֹוָלה מְׁ ַהכֹוָתם ַמָכה גְׁ ל לְׁ ָראֵּ י ִישְׁ נֵּ הֹוֻשַע ּובְׁ ַכלֹות יְׁ ִהי כְׁ ָּמםבספר יהושע מתואר: 'ַויְׁ (. אולם המשך  20' )יהו' י  ַעד תֻּ

ֶהםהפסוק מספר: ' י ַהִמבְׁ   ְוַהְשִריִדים ָשְרדּו מֵּ ל ָערֵּ דוזמן מתרגם את הפסוק תרגום הרמוני. לשם   78ָצר'.ַוָיבֹאּו אֶׁ

 כך עליו לתרגם את הצירוף 'ַעד ֻתָמם' תרגום לא מילולי: 

And when Joshua and the Israelites had completed slaughtering a very great 

slaughter until they wiped them out, the survivors escaped from them and 

they entered the fortified cities.79 

ה ַאָתה   מלכי אשור מאיימים על חזקיה שיחרימו את יהודה כפי שהאשורים החרימו את כל הארצות שכבשו: 'ִהנֵּ

ר ָעשּו   ת ֲאשֶׁ ָת אֵּ ל' )מל"ב יט  ָשַמעְׁ ַאָתה ִתָנצֵּ ַהֲחִריָמם וְׁ ָכל ָהֲאָרצֹות לְׁ י ַאשּור לְׁ כֵּ (. לפי המשך דבריהם לא 11ַמלְׁ

ְך ֲחָמת  מדובר בהריגת כל תושבי המקומו לֶׁ ת האלה אלא בהריגת מלכיהם בלבד )אחרי שנוצחו בקרב(: 'ַאיֹו מֶׁ

ִעָּוה' )שם  ַנע וְׁ ָוִים הֵּ ַפרְׁ ְך ָלִעיר סְׁ לֶׁ ָפד ּומֶׁ ְך ַארְׁ לֶׁ   80(.13ּומֶׁ

יש לזכור כי אשור לא עסקה במלחמת טיהור אתני כדי ליישב בשטחים החדשים את אזרחי אשור המקוריים, 

לוסייה והשטחים הגאוגרפיים המקוריים בכיבוש. היא החליפה את תושבי השטחים אלא עסקה בהרחבת האוכ 

 81החדשים אלו באלו והעניקה להם תושבות אשורית במקום מושבם החדש.

 תמונה זהה עולה מכתובות עמים שכנים מתקופת המקרא:

ס השלישי .1 מֵּ חּותְׁ '  82על אסטלת גבל ברקל של תְׁ שמד לגכתוב:  , כאילו לא היה מרי צבא מיתני הגדול, הֻּ

 קיים לעולם, כאפר מאש'.  

צבא שמסוגל  הכין  לא  מיתני  ומלך  לא־צפויה,  הייתה  בהגזמה. ההתקפה המצרית  מדובר  הדעות  לכל 

המעטים שהפסידו בקרבות נגד מצרים להילחם נגד הכובש. לכן אי אפשר לכנות את החיילים המיתנים  

הוא לקח שלל    83לפי האנאלים של תחותמס השלישי  'צבא מיתני הגדול'. המספרים מדברים בעד עצמם: 

' על מלך מיתני:  הניצחון  זכרים   30נסיכים,    3אחרי  וששה עבדים  גברים, שש מאות  נשותיהם, שמונים 

, מורה שהוא ונקבות, עם ילדיהם'. העובדה שמלך מצרים לקח שלל נסיכים, נשותיהם וכנראה עבדיהם 

ומנם בתוך שנתיים בלבד  התקיף ארמונות שלא התכוננו למלחמה, ולא צבא גדול, ערוך ומוכן לקרב. וא

  84התהפכה הקערה על פיה.

ַתח מלך   .2 פְׁ נֶׁ רְׁ שהוא דיכא מרד מיסים של תושבי כנען. כך הוא מתאר   85מצרים מתפאר באסטלת ניצחון מֶׁ

(. במציאות לא נהרגו בני ישראל כולם, והם  7את נצחונו על ישראל: 'ישראל נשמה, זרע אין לה' )שורה  

 המשיכו לחיות ולהתרבות. הם קיימים עד היום.

 

78. A. Kitchen, On the Reliability of the Old Testament, Grand Rapids 2003, p. 174  K. 

79. T. B. Dozeman, Joshua 1–12: A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor), New Haven 2015, p. 

426   

 .Z  כל מלך שהעז להתנגד לכיבוש האשורי. ראו בין השאר:  כלפידברי המלאכים הם חלק ממדיניות הפחדה קבועה שהייתה נהוגה   .80

A. Shawn, Reflections of Empire in Isaiah 1–39: Responses to Assyrian Ideology, Atlanta 2017, p. 252–253 and the 

bibliography listed there   

81. S. Parpola, 'National and Ethnic Identity in the Neo-Assyrian Empire and Assyrian Identity in Post-Empire Times', 

Journal of Assyrian Academic Studies, 18, 2 (2004), pp. 5–15, esp. 14–15; M. Fales, 'The Composition and structure of 

the Neo-Assyrian Empire Ethnicity, Language and Identities', R. Mattila, G. B. Lanfranchi and R. Rollinger (eds.), 

Conceptualizing Past, Present and Future, Münster 2018, pp. 443–494 esp. 485; K. Valk, 'Crime and Punishment: 

Deportation in the Levant in the Age of Assyrian Hegemony', Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 
384 (2020), pp. 77–103 

82. Younger (supra fn. 3), p. 227; P. Copan and M. Flanagan, 'The Ethics of 'Holy War' for Christian Morality and 

Theology', H. A. Thomas, P. Copan and J. Evans (eds.), Holy War in the Bible: Christian Morality and an Old Testament 

Problem, Downers Grove 2013, p. 217 

83. J. H. Breasted (ed.), Ancient Records of Egypt: Historical Documents from the Earliest Times to the Persian Conquest, 

II, Chicago 1906, pp. 203–480   

84. D. B. Redford, The Wars in Syria and Palestine of Thutmose III, Leiden 2003, p. 229; idem, 'The Northern Wars of 

Thutmose III', E. H. Cline and D. O'Connor (eds.), Thutmose III: A New Biography, Ann Arbor 2006, pp. 333–334 

 I. Singer, 'Merneptah's Campaign to Canaan and the Egyptian Occupation of the Southern Coastal Plainראו בין השאר:   .85

of Palestine in the Ramesside Period', Bulletin of the American Schools of Oriental Research, 269 (1988), pp. 1–10; 
Younger (supra fn. 3), p. 227; D. Nestorm, 'Merneptah's Israel and the Absence of Origins in Biblical Scholarship', 

Currents in Biblical Research, 13, 3 (2015), pp. 293–329   
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ָראֵּ   86במצבת מישע מתפאר המלך:  .3 ִישְׁ וְׁ ֹתה.  בֵּ ֻובְׁ בֹה  )=במפלתו(  א  רֶׁ עולמים('. אי 'ַואֵּ )=לְׁ עָֹלם  ָאַבד  ָאבֹד  ל 

אפשר לטעון שזו הייתה ההתרשמות המיידית של המלך ממפלת ישראל, כי מצבה זו נכתבה שנים רבות  

 והיה לה צבא שניהל קרבות ומלחמות. 87לאחר הקרב, בתקופה שישראל הייתה קיימת

לי שיש לצמצם עוד את מובנם של ביטויי השמדת עם בעולם המקרא ים־תיכונית, נראה  אלא    88: לא הגזמה 

 שיתוק מוחלט של הכוח הצבאי בלבד.

 89בתחילת הסיפור של מלחמת שאול בעמלקים שמואל מצווה את שאול לקיים את מצוות מחיית עמלק. .1

באמצע הסיפור מתברר לשמואל ששאול לא הרג את אגג מלך עמלק. בעקבות כך שמואל בעצמו מוציא 

ראת פסק הדין למלך המוצא להורג, שמואל מסביר לאגג שהוא ייהרג בגלל  את המלך להורג. אולם בהק

  91ולא בגלל הצו הא־לוהי שבספר דברים. 90הרציחות שלו בעבר, 

חשיבות רבה למסר היוצא מדברי שמואל אל אגג.   ישהיות ששמואל מוציא את המלך להורג לעיני ישראל,  

מצוות מחיית עמלק? הרי שמואל מזכיר את  מסביר לכל ישראל שהם חטאו בהפרת  מדוע שמואל לא  

המצווה הזאת בתחילת הסיפור. מדוע שמואל מסביר שאגג מוצא להורג בגלל שהוא רצח במשך חייו, 

 מידה כנגד מידה?  

דברים  הא־לוהי שבספר  בציווי  עוד  כלול  היה  לא  הוא  חי  נתפס  מדברי שמואל שאחרי שאגג  משתמע 

 למחוק את עמלק מתחת השמיים. 

 מכאן שאחרי שהצבא העמלקי הובס והושמד קוימה המצווה של מחיית עמלק.נלמד 

 92בסיפור שלאחר מכן שמואל מצטווה למשוח מלך חדש על ישראל. ה' מדריך אותו לאן ללכת ומזהיר אותו .2

במקרא כולו שה' מזהיר נביא. מדוע ה'    זו הפעם היחידה  93פעמיים לעשות בדיוק את אשר יצווה עליו.

ימלא את שליחותו בדיוק? ייתכן שהחשש הוא ששמואל לא ימשח מלך חדש במקום ואל לא  חושש ששמ

שאול. אולם האזהרה היא למשוח למלך את האדם הנכון, ולא להימנע מעצם השליחות למשוח מלך חדש. 

לכן הרושם הוא ששמואל לא נהג כשורה בשליחות האחרונה שלו, ועל כן א־לוהים מזהיר אותו שהפעם  

המעשה היחיד שיכול להיות שלילי בהופעתו הקודמת בתפקיד נביא ה' הוא   94יים בדיוק את רצונו.עליו לק

 הוצאתו להורג של אגג.

 

86. Younger (supra fn. 3), p. 227 

87. N. Na'aman, 'Royal Inscription versus Prophetic Story, Mesha's Rebellion according to Biblical and Moabite 

Historiography', L. L. Grabbe (ed.), Ahab Agonistes: The Rise and Fall of the Omri Dynasty (Library of Hebrew Bible 

/ Old Testament Studies, 421), London–New York 2007, pp. 145–183 

 .M. Liverani, '“Untruthful Steles”: Propaganda and Reliability in Ancient Mesopotamia', S. C. Melville, A. Lראו: .88

Slotsky (eds.), Opening the Tablet Box: Near Eastern Studies in Honor of Benjamin R. Foster, Leiden 2010, pp. 229–

244 

ָרִים .89 ָרֵאל ֲאֶׁשר ָשם לֹו ַבֶדֶרְך ַבֲעֹלתֹו ִמִמצְׂ ִישְׂ ִתי ֵאת ֲאֶׁשר ָעָשה ֲעָמֵלק לְׂ ָבאֹות ָפַקדְׂ ה ָאַמר ה' צְׂ  (. 2' )שמ"א טו  'כ 

ספר שמואל  ראו בין השאר: מ' גרסיאל, 'כאשר שכלה מנשים חרבך כן תשכל מנשים אמך', ש' אברמסקי ומ' גרסיאל )עורכים(,   .90

 . 148, עמ' 1985רמת גן –, ירושליםא

תָ  .91 ִרׁשְׂ ָך ַנֲחָלה לְׂ ֵתן לְׂ ֶביָך ִמָסִביב ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱא־ֹלֶהיָך נ  יְׂ ָך ִמָכל א  ָהִניַח ה' ֱא־ֹלֶהיָך לְׂ ָהָיה בְׂ ֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַתַחת ַהָשָמִים ל א 'וְׂ ּה ִתמְׂ

ָכח' )דב' כה   (. 19ִתׁשְׂ

, ועוד. מלבי"ם רוצה להגן על שמואל, וטוען שאין כאן אזהרה אלא פתרון של ה' 209, עמ'  )58לעיל הערה  (כך לפי בר־אפרת   .92

לשקר שייאלץ  שמואל  ראו:לפחד  טז    .  לשמ"א  מלבי"ם  התורה,2פירוש  על   , 

)alhatorah.org/Full/Shemuel_I/16.7#e0nfhttps://mg. .בשלב הראשון ה' שולח אותו אל בית לחם בלי להסביר לו לשם מה .)

 , שם(. 1רק שם הוא יגיד לו למשוח מלך חדש )פירוש מלבי"ם לשמ"א טז 

ש על ישראל. ראו  אולם דבריו אינם פשט, כי הסיפור מתחיל בהודעת ה' אל שמואל שעליו ללכת לבית לחם כדי למשוח מלך חד 

 להלן.   93את הפסוקים בהערה 

ָבנָ  .93 ִמי ִכי ָרִאיִתי בְׂ ָלֲחָך ֶאל ִיַׁשי ֵבית ַהַלחְׂ ֵלְך ֶאׁשְׂ ָך ֶׁשֶמן וְׂ נְׂ מּוֵאל ]...[ ַמֵלא ַקרְׂ ר  יו ִלי ֶמֶלְך ]...[  'ַוי אֶמר ה' ֶאל ׁשְׂ ת ֲאשֶּ ֹנִכי אֹוִדיֲעָך אֵּ ְואָּ

ת אֲ  ַשְחתָּ ִלי אֵּ ה ּומָּ יָךַתֲעשֶּ לֶּ ר ֹאַמר אֵּ  (. 3– 1' )שמ"א טז שֶּ

גרסיאל טוען שההדגשה באה כדי להבהיר לשמואל שלא להתנהג כמו שאול. כי בפעם הראשונה שחטא שאול, שמואל אמר לו:  .94

ה'  ר ַתֲעשֶּ ת ֲאשֶּ ה(, וה' אמר לשמואל ' 8' )שמ"א י  ְוהֹוַדְעִתי ְלָך אֵּ ר ַתֲעשֶּ ת ֲאשֶּ ֹנִכי אֹוִדיֲעָך אֵּ (. שניהם טעו בראיה. 3שמ"א טז  ' )ְואָּ

ִאיִתיהמלך הסביר את עצמו: '  ָמש' )שמ"א יג    ִּכי רָּ ִתים ֶנֱאָסִפים ִמכְׂ ִלׁשְׂ מֹוֵעד ַהָיִמים ּופְׂ ַאָתה ל א ָבאָת לְׂ (. וה'  11ִכי ָנַפץ ָהָעם ֵמָעַלי וְׂ

הּומסביר לשמואל '  ל ַמְראֵּ ט אֶּ תִ   ַאל ַתבֵּ ַאסְׂ ַּה קֹוָמתֹו ִכי מְׂ ב  ֶאל גְׂ ה יהּו  וְׂ יַנִים ַוה' ִיְראֶּ ה ַלעֵּ ם ִיְראֶּ דָּ אָּ ם ִּכי הָּ דָּ אָּ ה הָּ ר ִיְראֶּ ִּכי לֹא ֲאשֶּ

ב בָּ (. בולט הקשר הלשוני בין ההתגוננות של שאול ובין נזיפת ה' בשמואל. אולם לא כך הקשר התמטי בין דברי 7' )שמ"א טז  ַללֵּ

ישראל בגלל החטא האחרון של שאול, ניהולו את מלחמת שאול לאזהרת ה' את שמואל. הרי שמואל נשלח למשוח מלך חדש על  

 

https://mg.alhatorah.org/Full/Shemuel_I/16.7#e0nf
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וה' משפיל אותו. ישי,   95שמואל אף נענש  יכול למנוע את השפלת שמואל בפני בית  כול היה  ה' היודע 

לו ל גורם  עיניו,  ילך שבי אחרי מראה  לו מראש שלא  כולם ובמקום להסביר  ומאלץ אותו    96טעות לעיני 

  98אינו רואה עוד. 97להסביר לכל הנוכחים ש'הרואה' 

נלמד מכאן שההשערה שלי, שהציווי למחוק את עמלק מתייחס אך ורק ליכולת הצבאית שלו, כנראה 

 נכונה.  

יהושע   .3 המוחלטת  בספרי  ההשמדה  תיאורי  בין  עצום  פער  קיים  הארכאולוגיים  ובממצאים  ושופטים 

  ובין: 99והכללית של האוכלוסייה הכנענית 

 100האוכלוסייה נשארה בחיים.שופטים שלפחות מקצת התיאור בספר  א.

השרידים שנמצאו בחפירות העיר לכיש הנושאים את שמו של פרעה רעמסס השלישי, שחי במחצית   ב.

( לפסה"נ  הי"ב  המאה  של  למאות  1157–1188השנייה  לקשור  שאפשר  חורבן  שכבת  נמצאה  לא   .)

 
את המועמד   שלא לבחוןעמלק, ולא בגלל חטאו הראשון, הקרבת קורבן! לכן מתאים לטעון שהקשר הלשוני הוא אזהרה לשמואל 

ור  למלוכה בעיניים אנושיות. ההדגשה הכפולה של ה' אל שמואל, עשה רק מה שאומר לך, באה בתגובה למעשה שמואל בסיפ

האחרון, הריגת אגג. הוא לא צווה על כך ולא התכוון בהתחלה לעסוק בבעיה. אחרי שהודיע לשאול שה' אינו רוצה אותו עוד למלך  

[, עמ'  90פנה לחזור הביתה. רק אחרי שנעתר להפצרות שאול להשתחוות יחד לה' הרג את אגג )אברמסקי וגרסיאל ]לעיל הערה  

150 .) 

(, כאן אני מודיעך שאינך  19)שמ"א ט    "אנכי הרואה"אף על פי שקראת לעצמך רואה, שאמרת לשאול    –'כי לא אשר יראה האדם   .95

לעיל הערה  )השורש רא"ה. ראו: בר־אפרת  מ(. חוקרים מעירים שבסיפור זה המילה המנחה היא  7רואה' )פירוש רש"י לשמ"א טז  

 ,M. Kessler, 'Narrative Technique in 1 Sm 16:1-13', The Catholic Biblical Quarterly, 32 (1970);  209–207, עמ'  (58

pp. 543–554, esp. fn. 29; R. Alter, Ancient Israel: The Former Prophets: Joshua, Judges, Samuel and Kings: A 

Translation [from the Hebrew] with Commentary, New York 2013, 'he saw Eliab' (I Sam 16:6)   

ִׁשיחֹו' )שמ"א טז   .96 א ֶאת ֱאִליָאב ַוי אֶמר ַאְך ֶנֶגד ה' מְׂ (. רש"י בפירושו על אתר מסביר שהוא אמר כך בלבו, חשב אבל לא אמר 6'ַוַירְׂ

ויאמר בלבו'. דבריו אפשריים בשלב זה של הסיפור, אבל בהמשך מתברר ששמואל  – ויאמר אך נגד י״י משיחוקול רם: ' זאת ב

מּוֵאל ַוי אֶמר ַגם ָבֶזה ל א ָבַחר ה'' )שמ"א טז ֵני ׁשְׂ ָרא ִיַׁשי ֶאל ֲאִביָנָדב ַוַיֲעִבֵרהּו ִלפְׂ   5(. אם אפשר להבין מפסוק  8  דיבר בקול רם: 'ַוִיקְׂ

ָרא ָלֶהם ַלָזַבח', הרי מתברר בפסוק  ש ֶאת ָבָניו ַוִיקְׂ ַקֵדׁש ֶאת ִיַׁשי וְׂ שישי העביר בפני שמואל   8שמואל רואה את כל בניו של ישי, 'ַויְׂ

בן אחר בן. היות שלא מסופר ששמואל ביקש זאת מישי, ההסבר היחיד הפנים־ספרותי הוא שאחרי ששמואל אמר בקול רם: 'ֶנֶגד  

ִׁשיח ויאמר אך  ֹו', המשיך בקול רם: 'טעיתי'. אז הבין ישי מעצמו ששמואל בא להמליך מלך חדש מתוך ילדיו. רד"ק מתלבט: ' ה' מְׂ

מתחייב מההקשר, שמואל דיבר כל   8מלבי"ם פסוק  לדעת (. 6פי׳ אמר בלבו או בפיו' )פירוש רד"ק לשמ"א טז  – נגד ה׳ משיחו

 א נבחר אליאב'.אחר שראה של –הזמן בקול רם: 'ויקרא )ישי( 

מּוֵאל אֶ  .97 ֶאה. ַוַיַען ׁשְׂ תֹוְך ַהָשַער ַוי אֶמר ַהִגיָדה ָנא ִלי ֵאי ֶזה ֵבית ָהר  מּוֵאל בְׂ ֶאה' )שמ"א ט  'ַוִיַגׁש ָׁשאּול ֶאת ׁשְׂ ִכי ָהר  – 18ת ָׁשאּול ַוי אֶמר ָאנ 

19 .) 

ֵאהּו וְׂ  .98 מּוֵאל ַאל ַתֵבט ֶאל ַמרְׂ ֶאה 'ַוי אֶמר ה' ֶאל ׁשְׂ ֶאה ַלֵעיַנִים ַוה' ִירְׂ ֶאה ָהָאָדם ִכי ָהָאָדם ִירְׂ ִתיהּו ִכי ל א ֲאֶׁשר ִירְׂ ַאסְׂ ַּה קֹוָמתֹו ִכי מְׂ ב  ֶאל גְׂ

 (. 7ַלֵלָבב' )שמ"א טז 

עַ '  .99 ַכד ְיהֹושֻׁ ה לָּ דָּ ת ַמקֵּ ָכּה ֶהֱחִרם אֹוָתם  ְואֶּ ֶאת ַמלְׂ ִפי ֶחֶרב וְׂ ִרידַביֹום ַההּוא ַוַיֶכָה לְׂ ּה לֹא ִהְשִאיר שָּ ר בָּ ש ֲאשֶּ ל ַהנֶּפֶּ ת ּכָּ ֶמֶלְך   ְואֶּ ַוַיַעש לְׂ

ִריחֹו.  ֶמֶלְך יְׂ ה ִלְבנָּהַמֵקָדה ַכֲאֶׁשר ָעָשה לְׂ דָּ ל ִעמֹו ִמַמקֵּ אֵּ ל ִיְשרָּ ַע ְוכָּ ָרֵאל וְׂ  ַוַיֲעֹבר ְיהֹושֻׁ ַיד ִישְׂ ָנה. ַוִיֵתן ה' ַגם אֹוָתּה בְׂ ֶאת ַוִיָלֶחם ִעם ִלבְׂ

ָכּה   ִרידַמלְׂ ּה שָּ ּה לֹא ִהְשִאיר בָּ ר בָּ ש ֲאשֶּ ל ַהנֶּפֶּ ת ּכָּ ב ְואֶּ רֶּ הָּ ְלִפי חֶּ ִריחֹו.    ַוַיּכֶּ ֶמֶלְך יְׂ ָכּה ַכֲאֶׁשר ָעָשה לְׂ ַמלְׂ ל ַוַיַעש לְׂ ַע ְוכָּ ַוַיֲעֹבר ְיהֹושֻׁ

ה ִכישָּ ל ִעמֹו ִמִלְבנָּה לָּ אֵּ ָדּה ַביֹום ַהֵשִני  ַוִיַחן ָעֶליָה ַוִיָלֶחם בָ   ִיְשרָּ כְׂ ָרֵאל ַוִילְׂ ַיד ִישְׂ בּה. ַוִיֵתן ה' ֶאת ָלִכיׁש בְׂ רֶּ הָּ ְלִפי חֶּ ש   ַוַיּכֶּ ל ַהנֶּפֶּ ת ּכָּ ְואֶּ

ּה ר בָּ ֶאת ַעמֹו  ֲאשֶּ ַע וְׂ הֹוׁשֻּ ר ֶאת ָלִכיׁש ַוַיֵכהּו יְׂ ז  ָרם ֶמֶלְך ֶגֶזר ַלעְׂ ָנה. ָאז ָעָלה ה  ִלבְׂ ל ֲאֶׁשר ָעָשה לְׂ כ  ִאיר לֹו ָשִריד.    כְׂ ִתי ִהׁשְׂ ַוַיֲעֹבר  ַעד ִבלְׂ

ְגֹלנָּה ִכיש עֶּ ל ִעמֹו ִמלָּ אֵּ ל ִיְשרָּ ַע ְוכָּ דּוָה ַביֹום ַההּוא    ְיהֹושֻׁ כְׂ ּה ַוַיֲחנּו ָעֶליָה ַוִיָלֲחמּו ָעֶליָה. ַוִילְׂ ר בָּ ש ֲאשֶּ ל ַהנֶּפֶּ ת ּכָּ ב ְואֵּ רֶּ ַוַיּכּוהָּ ְלִפי חֶּ

ח   ָלִכיׁש.    ִריםַביֹום ַההּוא הֶּ ל ֲאֶׁשר ָעָשה לְׂ כ  ְברֹונָּהכְׂ ְגלֹונָּה חֶּ עֶּ ל ִעמֹו מֵּ אֵּ ל ִיְשרָּ ַע ְוכָּ ַוִיְלְּכדּוהָּ ַוַיּכּוהָּ ְלִפי  ַוִיָלֲחמּו ָעֶליָה.    ַוַיַעל ְיהֹושֻׁ

ִר  ּה לֹא ִהְשִאיר שָּ ר בָּ ש ֲאשֶּ ל ַהנֶּפֶּ ת ּכָּ יהָּ ְואֶּ רֶּ ל עָּ ת ּכָּ ּה ְואֶּ ת ַמְלּכָּ ב ְואֶּ רֶּ ש חֶּ ל ַהנֶּפֶּ ת ּכָּ ּה ְואֶּ ם אֹותָּ ְגלֹון ַוַיֲחרֵּ ה ְלעֶּ שָּ ר עָּ יד ְּכֹכל ֲאשֶּ

ה ל ִעמֹו ְדִברָּ אֵּ ל ִיְשרָּ ַע ְוכָּ ב ְיהֹושֻׁ ּה. ַויָּשָּ ר בָּ ֶאת ָכל ָעֶריָה    ֲאשֶּ ָכּה וְׂ ֶאת ַמלְׂ ָדּה וְׂ כְׂ ת  ַוִיָלֶחם ָעֶליָה. ַוִילְׂ ב ַוַיֲחִרימּו אֶּ רֶּ ל ַוַיּכּום ְלִפי חֶּ ּכָּ

ה ה ִלְדִברָּ שָּ ן עָּ ְברֹון ּכֵּ ה ְלחֶּ שָּ ר עָּ ִריד ַּכֲאשֶּ ּה לֹא ִהְשִאיר שָּ ר בָּ ש ֲאשֶּ ָכּה.    נֶּפֶּ ַמלְׂ ָנה ּולְׂ ִלבְׂ ַכֲאֶׁשר ָעָשה לְׂ ָכּה וְׂ ַמלְׂ ת  ּולְׂ ַע אֶּ ה ְיהֹושֻׁ ַוַיּכֶּ

דֹות ֲאשֵּ ה ְוהָּ לָּ ב ְוַהְשפֵּ גֶּ ר ְוַהנֶּ הָּ ץ הָּ רֶּ אָּ ל הָּ ֵכיהֶ   ּכָּ ֵאת ָכל ַמלְׂ י ם  וְׂ ־ֹלהֵּ ר ִצּוָּה ה' א  ִרים ַּכֲאשֶּ ח  ה הֶּ מָּ ל ַהְנשָּ ת ּכָּ ִריד ְואֵּ לֹא ִהְשִאיר שָּ

ן ְוַעד ִגְבעֹון ץ ֹגשֶּ רֶּ ל אֶּ ת ּכָּ ַע ְוַעד ַעזָּה ְואֵּ ש ַבְרנֵּ דֵּ ַע ִמקָּ ם ְיהֹושֻׁ ל. ַוַיּכֵּ אֵּ ַע ָיִבין ֶמֶלְך  41– 28' )יהו' י  ִיְשרָּ מ  ִהי ִכׁשְׂ צֹור(; 'ַויְׂ ַלח ַויִ   חָּ ׁשְׂ

דֹון  ֶאל יֹוָבב ֶמֶלְך   ֶאל ֶמֶלְך  מָּ ֶאל ֶמֶלְך    ִשְמרֹוןוְׂ ה ּוְבנָּפֹות דֹור  וְׂ לָּ ב ִּכנֲרֹות ּוַבְשפֵּ גֶּ ה נֶּ בָּ ֲערָּ ר ּובָּ הָּ ר ִמְצפֹון בָּ ִכים ֲאשֶּ ל ַהְמלָּ ף. ְואֶּ ַאְכשָּ

ֹמִרי ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי א  ח ּוִמיָּם ְוהָּ ם  ִמיָּם. ַהְּכַנֲעִני ִמִמְזרָּ ם ִעמָּ ל ַמֲחנֵּיהֶּ ם ְוכָּ ה. ַויְֵּצאּו הֵּ ץ ַהִמְצפָּ רֶּ ְרמֹון ְבאֶּ ר ְוַהִחִּוי ַתַחת חֶּ הָּ  ְוַהְיבּוִסי בָּ

אּו וַ  ָלִכים ָהֵאֶלה ַוָיב  ל ַהמְׂ ד. ַוִיָּוֲעדּו כ  א  סּוס ָוֶרֶכב ַרב מְׂ ב וְׂ ַפת ַהָים ָלר  ָדו ֶאלַעם ָרב ַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל שְׂ ָרֵאל   ַיֲחנּו ַיחְׂ ִהָלֵחם ִעם ִישְׂ ֵמי ֵמרֹום לְׂ

ם]...[   יהֶּ ה ִעמֹו ֲעלֵּ מָּ ל ַעם ַהִמְלחָּ ַע ְוכָּ פּום ַעד ִצידֹון ַרָבה   ַויָּבֹא ְיהֹושֻׁ דְׂ ָרֵאל ַוַיכּום ַוִירְׂ ַיד ִישְׂ ֵנם ה' בְׂ לּו ָבֶהם. ַוִיתְׂ ם ַוִיפְׂ א  ַעל ֵמי ֵמרֹום ִפתְׂ

ַעד בִ  פֹות ַמִים וְׂ רְׂ ַעד ִמשְׂ ָרָחה  וְׂ ֶפה ִמזְׂ ַעת ִמצְׂ צֹור קְׂ ת חָּ ת ַהִהיא ַוִיְלֹּכד אֶּ עֵּ ַע בָּ ב ְיהֹושֻׁ ִריד. ַויָּשָּ ם שָּ הֶּ ֶאת    ַוַיּכֻׁם ַעד ִבְלִתי ִהְשִאיר לָּ וְׂ

ָלכֹות ָהֵאֶלה.   ָפִנים ִהיא ר אׁש ָכל ַהַממְׂ ָכּה ִהָכה ֶבָחֶרב ִכי ָחצֹור לְׂ ש אֲ ַמלְׂ ל ַהנֶּפֶּ ת ּכָּ ה  ַוַיּכּו אֶּ מָּ ל ְנשָּ ם לֹא נֹוַתר ּכָּ ב ַהֲחרֵּ רֶּ ּה ְלִפי חֶּ ר בָּ שֶּ

ֶאת ָחצֹור ָשַרף ָבֵאׁש.   ר וְׂ ם ַּכֲאשֶּ ִרים אֹותָּ ח  ב הֶּ רֶּ ם ְלִפי חֶּ ַע ַוַיּכֵּ ַכד ְיהֹושֻׁ ם לָּ יהֶּ ל ַמְלכֵּ ת ּכָּ ה ְואֶּ לֶּ אֵּ ִכים הָּ י ַהְמלָּ רֵּ ל עָּ ת ּכָּ ה ְואֶּ ִצּוָּה ֹמשֶּ

ד ה' בֶּ ַלל ֶהָעִרים ָהֵאֶלה וְׂ . ַרק ָכל ֶהָעִרים ָהע  עֶּ ל ׁשְׂ כ  ַע. וְׂ הֹוׁשֻּ ַבָדּה ָשַרף יְׂ ָרֵאל זּוָלִתי ֶאת ָחצֹור לְׂ ָרָפם ִישְׂ דֹות ַעל ִתָלם ל א שְׂ ֵהָמה  מְׂ ַהבְׂ

ָרֵאל ַרק ֶאת   ֵני ִישְׂ זּו ָלֶהם בְׂ ל ְנשָּ ָבזְׂ ם לֹא ִהְשִאירּו ּכָּ ם אֹותָּ ב ַעד ִהְשִמדָּ רֶּ ם ִהּכּו ְלִפי חֶּ דָּ אָּ ל הָּ הּכָּ דֹו ֵכן מָּ ֶׁשה ַעבְׂ . ַכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מ 

ֶׁשה' )יהו' יא  ל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מ  ַע ל א ֵהִסיר ָדָבר ִמכ  הֹוׁשֻּ ֵכן ָעָשה יְׂ ַע וְׂ הֹוׁשֻּ ֶׁשה ֶאת יְׂ  (. 15–1ִצָּוה מ 

ַנֲעִני ַהיֹוֵׁשב   .100 הּוָדה ֶאל ַהכְׂ ְברֹון'ַוֵיֶלְך יְׂ רֹון לְׂ   ְבחֶּ ֵׁשם ֶחבְׂ ַבע  וְׂ ַית ַארְׂ י ָפִנים ִקרְׂ ל יֹוְשבֵּ ם אֶּ ְך ִמשָּ י. ַויֵּלֶּ ת ַתְלמָּ ת ֲאִחיַמן ְואֶּ ַשי ְואֶּ ת שֵּ ַוַיּכּו אֶּ

ַית ֵסֶפר' )שופ' א  ְדִביר ָפִנים ִקרְׂ ִביר לְׂ ֵׁשם דְׂ י (; ' 11–10וְׂ לֹום בֵּ יִני ִּכי שָּ ר ַהקֵּ בֶּ ת חֶּ שֶּ ל אֵּ ל יָּעֵּ ל ֹאהֶּ יו אֶּ א נָּס ְבַרְגלָּ ְך ְוִסיְסרָּ לֶּ ן יִָּבין מֶּ

יִני ר ַהקֵּ בֶּ ית חֶּ ין בֵּ צֹור ּובֵּ  (. 17' )שופ' ד חָּ



 לוגיה של ניצחון צבאי מוחלט בעולם המקרא הטרמינו
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יכבש בתקופת  לכן לא יכלה לכיש לה  101שקדמו לרעמסס השלישי. העיר חרבה בסוף המאה הי"ב.

 102(.32—31יהושע )יהו' י 

ההנחה שבעולם המקרא כל תיאורי השמדת עם מוחלטת עוסקים אך ורק בשיתוק מוחלט של הכוח הצבאי  

 מסבירה את כל הסתירות האלה.

 נספח 

 תוכנת המחשב

בנות קטנות. משהתקבל מספר  32,000לסך של  ביותרמתאים הלידות המספר  אתהיא למצוא  תוכנהה מטרת

החיילים המרבי האפשרי ואת מספר    מספר, את  20ה־  ובני   ,13ה־  בניזה אפשר לחשב בקלות את מספר הבנים  

 המשפחות.

Begin {םהיא בעצם האלגורית  ההיא בשפת פסקל. בחרתי בה כי שפת התוכנ ה התוכנ } 

 hathala:=32000 div 9קביע התוכנית  התוכ  מספר  שלשרירותית    ה}לתחילת  שנולדו.  את    נההבנות  תבדוק 

 אותו עד שתמצא את המספר המתאים ביותר{   ותכוונןמספר, הסבירות 

 repeat 

 shum:=hathala*48 div 5 { ממספר הלידות 80%הוא שמספר הבנות עד גיל שנה,  } 

ההתחלתי גבוה  . אם המספר 13בנות  32,000התוכנה בודקת אם מספר הלידות המשוער מתאים לקבוצה של {

 32,000יתן סך של    13אם הוא נמוך מדי מעלים אותו עד שמתקבל מספר לידות שבגיל    .מדי, מפחיתים אותו

 בנות{ 

 if shum>32000 then begin hefresh:= (shum-32000) div 12; hathala:=hathala-hefresh; end ; 

 if sum<32000 then begin hefresh:=(32000-shum) div 12 ;hathala:=hathala+hefresh; end ; 

 until ((shum<32007) and (shum>31093)) ; 

banot:=hathala; banimgil13:=hathala*97 div 100;  {0.97בנות הוא – בנים ה}יחס  

banimgil20:=banimgil13*9 div 10;  {13ה־ ממספר בני 10%, גיל הצבא: 20־ה בני}חישוב מספר הבנים  

shum:=banimgil20*7; תוחלת החיים הממוצעת{ 27–20בני  }מספר הגברים הבוגרים ,  

mispar_mevugarim:=gil13*15 ;  {27–13בני }מספר הגברים הבוגרים  

memutsa_rashei_tson_lemishpaha:= 675000 div mispar_mevugarim; 

end. 
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