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חלוקת השלל של דוד )שמ"א ל'(
מבוא והצגת השאלה
פרק ל' בשמואל א מתאר מלחמה של דוד ואנשיו כנגד העמלקימ שפשטו על צקלג,
לקחו בשבי את משפחותיהמ של אנשי דוד ובזזו את רכושמ ,בזמנ שהמ לא היו
במקומ .בפרק זה מופר גמ על הוויכוח שפרצ בשובמ מנ המלחמה בנוגע לאופנ הראוי
של חלוקת השלל.
פרק זה מציג שלב חשוב בביו מנהיגותו של דוד עוד לפני מינויו כמלכ באופנ
רשמי .ההצלחה המנהיגותית של דוד בפרק זה איננה רק בהנהגת המערכה הצבאית
והדתית נגד העמלקימ 1,אלא גמ בהתמודדותו מול אנשיו שלו .לאחר הניצחונ מול
העמלקימ החליט דוד ,בניגוד לדעת אנשיו ,שלא רק האנשימ שלחמו בפועל יזכו
בשלל ,אלא אפ היושבימ על הכלימ .מנהיגותו של דוד בולטת במיוחד בהשוואה
לשאול ,שנכנע ללחצ בני עמו שוב ושוב.
ההחלטה של דוד ,שאותה השליט על אנשיו ואפ קבע לדורות ,נקבעה בעקבות
הדיונ הציבורי שעלה ביח לשלל המלחמה שנלקח מנ העמלקימ .בדברימ שלהלנ
ברצוני לבחונ את טיב הוויכוח בינ דוד לבינ מתנגדיו ,להבינ מה בדיוק תיקנ דוד בעת
זו ,וכיצד יפור זה מתייח ליפורימ קודמימ של חלוקת שלל2.
כדי להבינ את הפוקימ הללו נקדימ כי המלחמה של דוד ואנשיו נגד העמלקימ
החלה כאשר חזרו מנייונ )מדומה( לצאת למלחמה יחד עמ פלשתימ נגד ישראל )פרק
כ"ט( .כאשר חזרו דוד ואנשיו משדה הקרב המ גילו כי העמלקימ שרפו את עירמ
*
.1

.2

הפניה תמית במאמר זה מכוונת לשמואל א.
על הניגודימ – במיוחד בתחומ ההנהגה – בינ שאול לבינ דוד המתגלימ בחטיבת יפורימ זו ראו:
מ' גריאל' ,המלכ שאול במצוקתו ,בינ שמואל הנביא ובינ בעלת האוב )שמ"א כח  ,'(25-3עיוני
מקרא ופרשנות ו ,תש"ג ,עמ'  .33-25על דבריו יש להויפ את ההבחנה בינ שאול לדוד בכל
הקשור לשאלה בה' ,תחומ ששאול נכשל בו שוב ושוב ודוד הצטיינ בו .ראו גמ :מדרש תהילימ כז
ב ,מהד' בובר עמ' .223-222
על מנהגי חלוקת שלל במזרח הקדומ בהשוואה לעקרונות העולימ מפרשתנו ומפרשיות נופות
במקרא ,ראוD. Algavish, ʻThe Division of the Spoils of War in the Bible and in the :
 .Ancient Near East’, ZAR 8, 2002, pp. 242-273חלק מנ הרעיונות שיוצגו להלנ רמוזימ כבר
במאמרו.

מגדימ נו )שבט תשע"ו(
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ולקחו את בני משפחותיהמ ואת רכושמ )ל' ,ג-ה( .דוד ואנשיו יצאו למרדפ אחר
העמלקימ .בפועל חלק מהאנשימ נלחמו בפלשתימ ,וחלקמ עצרו בדרכ:
ּנֹות ִרימ ָע ָמדּו .וַ ּיִ ְרּדֹפ ָּדוִ ד
וַ ּיֵ ֶל ְכ ָּדוִ ד הּוא וְ ֵשש ֵמאֹות ִאיש ַא ֶשר ִאּתֹו וַ ּיָ בֹאּו ַעד נַ ַחל ַה ְּבשֹור וְ ַה ָ
אתיִ מ ִאיש ַא ֶשר ִּפּגְ רּו ֵמ ַעבֹר ֶאת נַ ַחל ַה ְּבשֹור )שמ ,ט-י(.
ַאר ַּבע ֵמאֹות ִאיש וַ ּיַ ַע ְמדּו ָמ ַ
הּוא וְ ְ

כאשר חזרו הלוחמימ מנ המלחמה פרצ ויכוח בנוגע לשלל:
ַאח ֵרי ָדוִ ד וַ ּי ִֹש ֻיבמ ְּבנַ ַחל ַה ְּבשֹור וַ ּיֵ ְצאּו
אתיִ מ ָה ַאנָ ִשימ ַא ֶשר ִּפּגְ רּו ִמ ֶּל ֶכת ַ
וַ ּיָ בֹא ָדוִ ד ֶאל ָמ ַ
ִל ְק ַראת ָּדוִ ד וְ ִל ְק ַראת ָה ָעמ ַא ֶשר ִאּתֹו וַ ּיִ ּגַ ש ָּדוִ ד ֶאת ָה ָעמ וַ ּיִ ְשַאל ָל ֶהמ ְל ָשלֹומ .וַ ּיַ ַענ ָּכל ִאיש
ֹאמרּו יַ ַענ ַא ֶשר לֹא ָה ְלכּו ִע ִּמי לֹא נִ ֵּתנ ָל ֶהמ
ּוב ִלּיַ ַעל ֵמ ָה ַאנָ ִשימ ַא ֶשר ָה ְלכּו ִעמ ָּדוִ ד וַ ּי ְ
ָרע ְ
ֹאמר ָּדוִ ד לֹא ַת ַעשּו ֵכנ
ֵמ ַה ָּש ָלל ַא ֶשר ִה ַּצ ְלנּו ִּכי ִאמ ִאיש ֶאת ִא ְשּתֹו וְ ֶאת ָּבנָ יו וְ יִ נְ ַהגּו וְ יֵ ֵלכּו .וַ ּי ֶ
ּומי יִ ְש ַמע ָל ֶכמ
ֶא ָחי ֵאת ַא ֶשר נָ ַתנ ה' ָלנּו וַ ּיִ ְשמֹר א ָֹתנּו וַ ּיִ ֵּתנ ֶאת ַהּגְ דּוד ַה ָּבא ָע ֵלינּו ְּביָ ֵדנּוִ .
ַל ָּד ָבר ַהּזֶ ה ִּכי ְּכ ֵח ֶלק ַהּי ֵֹרד ַּב ִּמ ְל ָח ָמה ְּוכ ֵח ֶלק ַהּי ֵֹשב ַעל ַה ֵּכ ִלימ יַ ְח ָּדו יַ ַחלֹקּו .וַ יְ ִהי ֵמ ַהּיֹומ ַההּוא
)שמ ,כא-כה(.
וָ ָמ ְע ָלה וַ יְ ִש ֶמ ָה ְלחֹק ְּול ִמ ְש ָּפט ְליִ ְש ָר ֵאל ַעד ַהּיֹומ ַהּזֶ ה

לאחר ההחלטה בדבר חלוקת השלל ,הכתוב מתאר כיצד שלח דוד עוד מנ השלל
לערימ מרכזיות בנחלת שבט יהודה:
הּודה ְל ֵר ֵעהּו ֵלאמֹר ִהּנֵ ה ָל ֶכמ ְּב ָר ָכה ִמ ְּש ַלל אֹיְ ֵבי ה'.
וַ ּיָ בֹא ָדוִ ד ֶאל ִצ ְק ַלג וַ יְ ַש ַּלח ֵמ ַה ָּש ָלל ְלזִ ְקנֵ י יְ ָ
ַל ַא ֶשר ְּב ֵבית ֵאל ...וְ ַל ַא ֶשר ְּב ֶח ְברֹונ ְּול ָכל ַה ְּמקֹמֹות ַא ֶשר ִה ְת ַה ֶּלכְ ָשמ ָּדוִ ד הּוא וַ ַאנָ ָשיו
)שמ ,כו-לא(.

בדברימ שלהלנ אנה לברר את הבי למחלוקת שבינ דוד לבינ אנשיו .יש להבינ,
ּוב ִלּיַ ַעל" ,ומהו
מצד אחד ,מדוע הכתוב מגדיר את בני הפלוגתא של דוד כ" ָּכל ִאיש ָרע ְ
הבי לטענתמ שלאנשימ " ַא ֶשר לֹא ָה ְלכּו ִע ִּמי" לא יינתנ שלל ,אלא רק את נשותיהמ
ובניהמ .מצד שני ,יש להבינ את טענות הנגד של דוד :אֵ " .את ַא ֶשר נָ ַתנ ה' ָלנּו וַ ּיִ ְשמֹר
א ָֹתנּו וַ ּיִ ֵּתנ ֶאת ַהּגְ דּוד ַה ָּבא ָע ֵלינּו ְּביָ ֵדנּו"; בִּ " .כי ְּכ ֵח ֶלק ַהּי ֵֹרד ַּב ִּמ ְל ָח ָמה ְּוכ ֵח ֶלק ַהּי ֵֹשב ַעל
ַה ֵּכ ִלימ יַ ְח ָּדו יַ ַחלֹקּו" .לאחר שתובנ המחלוקת בינ דוד לאנשיו ,יובנ ממילא גמ מה
הייתה בדיוק התקנה שתיקנ דוד " ֵמ ַהּיֹומ ַההּוא וָ ָמ ְע ָלה".
הברימ על מכ הטענות המפורשות של דוד – טענה דתית וטענה מורית
רוב הפירושימ ביח לטיב הוויכוח בינ דוד ללוחמימ ולטיב התקנה שתיקנ מתייחימ
לטענות המפורשות המובאות במגרת היפור עצמו .פירושימ אלו מבירימ בעיקר
את שתי הטענות בתגובת דוד לאנשי הבלייעל 3.המ מתייחימ לטענה הדתית שטוענ
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יש לשימ לב כי בתוכ שתי הטענות הללו מופיעות התייחויות ערכיות-רגשיות" :לֹא ַת ַעשּו ֵכנ
ּומי יִ ְש ַמע ָל ֶכמ לַ ָּד ָבר ַהּזֶ ה".
ֶא ָחי" ו" ִ

חלוקת השלל של דוד )שמ"א ל'(

דודַ " :א ֶשר נָ ַתנ ה' ָלנּו וַ ּיִ ְשמֹר א ָֹתנּו וַ ּיִ ֵּתנ ֶאת ַהּגְ דּוד ַה ָּבא ָע ֵלינּו ְּביָ ֵדנּו" ,או לטענה
המוריתִּ " :כי ְּכ ֵח ֶלק ַהּי ֵֹרד ַּב ִּמ ְל ָח ָמה ְּוכ ֵח ֶלק ַהּי ֵֹשב ַעל ַה ֵּכלִ ימ יַ ְח ָּדו יַ ַחלֹקּו".
נתחיל עמ הטענה המורית .לפי פוק כד תיקנ דוד ששלל המלחמה יחולק בינ
ּנֹות ִרימ
היורדימ למלחמה ליושבימ על הכלימ .בתחילת הפרק נאמר על אנשימ אלו "וְ ַה ָ
ָע ָמדּו" )פ' ט( ,והמ מתוארימ כאנשימ " ַא ֶשר ִּפּגְ רּו ֵמ ַעבֹר ֶאת נַ ַחל ַה ְּבשֹור" )פ' י(.
מתיאורימ אלו ניתנ להבינ כי מאתיימ האנשימ שנותרו מאחור עשו זאת מחור
בררה ,מעייפות ומלאות 4.עמ זאת ,הגדרתמ בדברי דוד כ'יושבימ על הכלימ' עשויה
לייח להמ תפקיד במהלכ המלחמה 5.ההבנה כי מאתיימ האנשימ נשארו מאחור
לצורכ מטרה מבצעית ולא רק מחור כוח ,עשויה להתברר על רקע ההשוואה בינ
מלחמה זו של דוד בעמלק לבינ תיאור ההכנות של דוד למלחמה בנבל 6.גמ שמ
מופיעימ ארבע מאות לוחמימ בפועל ,יחד עמ מאתיימ איש שיושבימ על הכלימ:
ֹאמר ָּדוִ ד ַל ַאנָ ָשיו ִחגְ רּו ִאיש ֶאת ַח ְרּבֹו וַ ּיַ ְחּגְ רּו ִאיש ֶאת ַח ְרּבֹו וַ ּיַ ְחּגֹר ּגַ מ ָּדוִ ד ֶאת ַח ְרּבֹו וַ ּיַ ַעלּו
וַ ּי ֶ
)כ"ה ,יג(.
אתיִ מ יָ ְשבּו ַעל ַה ֵּכ ִלימ
ּומ ַ
ַאר ַּבע ֵמאֹות ִאיש ָ
ַאח ֵרי ָדוִ ד ְּכ ְ
ַ

בעקבות ככ ,פרשנימ שונימ מייחימ תפקידימ מבצעיימ שונימ למאתיימ האנשימ
שנשארו בנחל הבשור .לפי מפר פרשנימ ,חיילימ אלו שמרו על הכלימ "כדי להקל על
אלה שהלכו עמו לרדופ"7.
לפי אברבנאל החיילימ אפ שמרו על נתיבי המילוט:
.4

.5

ראו :רד"ק על אתר; י' קיל ,פירוש דעת מקרא לפר שמואל א ,ירושלימ תשמ"א ,עמ' רצה; ג'
גליל ,עולמ התנ"כ – שמואל א' ,תל אביב  ,1996עמ'  .225עייפות זאת מוברת היטב על מכ
הרקע ליפור .כזכור ,המרדפ אחרי העמלקימ התרחש לאחר שדוד יצא עמ אנשיו להילחמ,
כביכול ,יחד עמ צבא הפלשתימ כנגד ישראל ונשלח הביתה אחר כבוד .הליכת דוד ואנשיו עמ
הפלשתימ הייתה כרוכה בכמה ימי מע הלוכ וחזור לאזור הגלבוע ,ואינ פלא אפוא שרבימ מנ
האנשימ היו עייפימ .אמנמ ,יש לציינ את דעתו יוצאת הדופנ של ר"י כפי )על אתר( ,שמאתיימ
האנשימ נמנעו מלעבור את נחל הבשור בשל פחד מהמלחמה" :עשו עצממ כפגרימ מתימ ,כי לא
רצו לעבור כי נפל לבמ".
פירוש הביטוי 'יושב על הכלימ' איננו חד-משמעי .פירוש המילה 'יושב' כאנ הוא ככל הנראה
להתעכב )F. Brown et al., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Oxford
1972, p. 442; W. Gesenius, A Hebrew and English Lexicon to the Old Testament, London
 .1872, p. 372השוו :בראשית כ"ד ,נה; שופטימ י"ט ,ד; שמ"ב י' ,ה ועוד רבימ( .ניתנ לומר כי

.6
.7

האנשימ התעכבו יחד עמ הכלימ כדי לשמור עליהמ ,אכ הדבר איננו מוכרח מהלשונ ,ואפשר ש'על
הכלימ' פירושו שהתעכבו יחד עמ הכלימ באותו מקומ.
ראו לדוגמה :אלגביש )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .263
קיל )לעיל ,הערה  ,(4עמ' רצט; ראו גמ :ר"י קרא על אתר; מ"צ גל ,פרי שמואל ,ירושלימ ,1964
עמ' כז; ש' בר-אפרת ,מקרא לישראל – שמואל א ,ירושלימ-תל אביב תשנ"ו ,עמ  .365השוו :רש"י
בראשית י"ד ,כד.
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שיבמ' ,ר"ל אשר
ועוד הודיע הכתוב הזה שברצונ דוד ובמאמרו נשארו שמה ,ולכנ אמר 'ויֹ ֻ
הושיב דוד אותמ בנחל הבשור .וידמה שהיה על אותו הנחל הר גבוה ותלול ומוכנ
להעברת עמ רב בנחל ,כי אמ יבואו מהאויבימ ויעמדו על הנחל מלמעלה בראש ההר אשר
עליו לא יעבור איש בנחל ,כי יפילו עליהמ אבנימ עד אבוד אותמ ,ומפני זה בחר דוד
שהמאתימ איש ישארו שמה באותו מקומ מההר המוכנ כדי שישמרו אותו ויהיו להמ
מבצר משגב ולא יבואו האויבימ להשגב בו ,ויהיה נקל עמ זה להמ ההעברה בנחל בשובמ
מהרדיפה8...

לפי פירושימ אלו ,הוויכוח בינ דוד לבינ הלוחמימ היה בנוגע למעמד 'תומכי הלחימה'.
לפי הלוחמימ ,רק מי שלחמ בפועל רשאי לקחת מנ השלל ,ואילו דוד בר שכל מי
שהיה חלק מנ המאמצ המלחמתי יקבל את חלקו בשלל9.
פרשנימ אחרימ נותנימ את הדעת על ככ שדוד מקדימ לטענה המורית גמ טענה
דתית-אמונית אודות יבת הניצחונ במלחמה 10.ככ מפרש רלב"ג:
'כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלימ יחדו יחלוקו' – אמר להמ לאמת שאינ
ראוי שיעשה כמו שאמרו ,לפי שאינ זכות האדמ בשלל מפני התכנו בירידה אל המלחמה,
כי אשר ירד אל המלחמה ואשר ישב על הכלימ לשמרמ מהאנשימ הבאימ למלחמה הוא
חולק עמ היורדי' למלחמה ,ואפ על פי שאינו מתכנ שמ ,וזה דבר מבואר .ולזה אינ ראוי
שתאמרו שתזכו בשלל אתמ לבדכמ שירדתמ במלחמ' ,מצורפ לזה שזה לא היה בעוצמ
)רלב"ג על ל' ,כד(11.
ידכמ אבל היה בעזר א-להי בזכות כלנו אשר הלכו ואשר נשארו

 .8פירוש דונ יצחק אברבנאל על נביאימ ראשונימ ,ירושלימ תשט"ו ,עמ' שג )על שמ"א ל' ,כא ,ד"ה
ויבא דוד וגו'(.
 .9ראו :אלגביש )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  .264עמ זאת ,ראו לעיל ,הערה .5
 .10פירוש נופ ,שהוא שילוב מוימ של שני ההיבטימ )האמוני-דתי והמורי( איננו מתמקד בתפקיד
המבצעי של מאתיימ האנשימ שנותרו מאחור אלא בתפקידמ הרוחני .וככ מפרש מלבי"מ
שהאנשימ שנותרו מאחור ייעו למלחמה בתפילה ויותר מככ ,בהפגנת האמונה שלה' המלחמה:
"כי אלה שישבו על הכלימ ולא רדפו אחר האויב ,מגודל בטחונמ בישועת ה' שיציל את שלהמ בלא
שומ רדיפה הלא זכותמ גדול יותר מאלה שרדפו ולא בטחו באופנ זה ,ובודאי אחר שהיושבימ על
הכלימ לא לבד שלא התיאשו כדבריכמ כי בטחו בה' ,כי נהפוכ הוא שבזכותמ כי רב עשה ה' לנו כל
זאת" )שמ"א ל' ,כג( ובהמשכ )על פוק לה(" :שכפי זה אינ הבדל בינ הלוחמ ובינ היושב על הכלימ
ומתפלל ."...לפי מלבי"מ ,ליושבימ על הכלימ היה חלק חשוב במלחמה מבחינה רוחנית ,ולכנ
מבחינה מורית ראוי לתת להמ מהשלל .ראו גמ דבריו על במדבר ל"א ,כז.
 .11השוו גמ .P.K. McCarter, I Samuel, Anchor Bible, New York 1980, p. 436 :עצמ ההיתר
לקחת שלל במלחמה מובר במקרא בככ שה' הוא המעניק את הניצחונ .ראו :דברימ כ' ,יד ,וכנ
אלגביש )לעיל ,הערה  ,(2עמ'  .257גמ בר-אפרת )לעיל ,הערה  (7מתייח לשילוב של שני
הטיעונימ יחד :הנ בדבר ערכמ של היושבימ על הכלימ לצורכ ההצלחה במלחמה ,הנ הטיעונ
הרוחני שההצלה היא מידי שמימ.
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הברימ על מכ התקדימימ המשפטיימ של חלוקת שלל במקרא –
טענות משפטיות
לעומת הפירושימ הללו ,המפתחימ את הטענות של דוד ומציגימ את הטיעונימ
המוריימ והדתיימ של דוד לאנשיו ,פירושימ אחרימ מפתחימ את הקשר בינ פרשה זו
לבינ פרשיות אחרות של חלוקת שלל ,וממילא מפרשימ אחרת את טענות דוד.
פירוש כזה ,המתייח לטיב חלוקת השלל בינ חלקי העמ ,ניתנ למצוא בדברי
חז"ל 12.חכמימ מצאו תקדימ משפטי בתורה להנהגה זו של דוד .המ קושרימ בינ יפור
זה לבינ היפור של אברהמ במלחמה נגד ארבעת המלכימ .כאשר מלכ דומ מציע
לאברהמ את השלל ,אברהמ מרב לקבל את השלל לעצמו ואומר:
ָארצִ .אמ ִמחּוט וְ ַעד
ַאב ָרמ ֶאל ֶמ ֶל ְכ ְדֹמ ַה ִרימ ִֹתי יָ ִדי ֶאל ה' ֵאל ֶע ְליֹונ קֹנֵ ה ָש ַמיִ מ וָ ֶ
ֹאמר ְ
וַ ּי ֶ
ְש ְ
ָאכלּו
ַאב ָרמִּ .ב ְל ָע ַדי ַרק ַא ֶשר ְ
ֹאמר ַאנִ י ֶה ֶע ַש ְר ִּתי ֶאת ְ
רֹוכ נַ ַעל וְ ִאמ ֶא ַּקח ִמ ָּכל ַא ֶשר ָלכְ וְ לֹא ת ַ
ּומ ְמ ֵרא ֵהמ יִ ְקחּו ֶח ְל ָקמ
ַהּנְ ָע ִרימ וְ ֵח ֶלק ָה ַאנָ ִשימ ַא ֶשר ָה ְלכּו ִא ִּתי ָענֵ ר ֶא ְשּכֹל ַ
)בראשית י"ד ,כב-כד(.

וככ כתוב בבראשית רבה:
'בלעדי רק אשר אכלו' וגו' )בראשית י"ד ,כד( – הה"ד 'ויענ כל איש רע ובליעל מהאנשימ
אשר הלכו עמ דוד ויאמרו יענ אשר לא הלכו עמנו לא נתנ להמ מהשלל וגו' ויאמר דוד לא
תעשונ כנ אחי וגו' כי כחלק היורד במלחמה וכחלק היושב על הכלימ יחדיו יחלוקו ויהי
מהיומ ההוא ומעלה וישימה לחק' )שמ"א ל' ,כב-כה( .אמר ר' יהודה :והלאה אינ כת' כאנ
אלא 'ומעלה' .ממי למד? מאברהמ זקינו שאמר 'בלעדי רק אשר אכלו' וגו'13.

קביעתו של אברהמ שגמ ענר ,אשכול וממרא שהלכו עמ אברהמ ראויימ לקבל את
חלקמ ,הובנה בידי רבי יהודה כקביעה כי אפ בעלי הברית ראויימ לקבל חלק מנ השלל.
ישנה מחלוקת פרשנימ לגבי תפקידמ של בעלי הברית הללו.
חלק מהפרשנימ מתבימ על הדברימ שאברהמ אומר על ענר ,אשכול וממרא –
"וְ ֵח ֶלק ָה ַאנָ ִשימ ַא ֶשר ָה ְלכּו ִא ִּתי" ,ולומדימ מכאנ שהמ יצאו להילחמ בפועל או לשמור
 .12ישנה מחלוקת כללית בחז"ל בנוגע לשאלה עד כמה ניתנ להקיש מנ החוקימ ליפורימ ולהפכ .לפי
חלק מנ השיטות ,המקרא כולו הוא מקשה אחת ,וכל יפור בתורה או בנביאימ יכול להתפרש על
פי החוק ,וממילא יש לחפש בחוקי התורה את התקדימ למעשה שביפור .לעומת זאת ,לדעת
חכמימ רבימ אחרימ ,אינ קשר בינ החלק החוקי בתורה לבינ היפורימ בנביאימ ואינ לחפש הבר
בתורה למעשימ המופרימ בנביאימ אלא יש לפרשמ מתוכ היפור עצמו .למחלוקת זו הקדשתי
את עבודת הדוקטורט שלי :יחי חוק ויפור במקרא ,פר שמואל א' כמקרה בוחנ ,אוניבריטת
בר אילנ ,רמת גנ תשע"ב .שני המדרשימ שהובאו כאנ המ חלק מנ המגמה הרואה קשר מהותי בינ
החלק החוקי והיפורי במקרא.
 .13פרשה מג ט ,מהד' תיאודור-אלבק עמ' .424
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על הכלימ 14.ברמ ,נראה כדעת אברבנאל שמצביע על ככ שהכתוב מציינ במפורש
שאברהמ לקח אתו רק את חניכיו ילידי ביתו )"וַ ּיָ ֶרק ֶאת ַחנִ ָיכיו יְ ִל ֵידי ֵביתֹו ...וַ ּיֵ ָח ֵלק
יהמ ַליְ ָלה הּוא וַ ַע ָב ָדיו" – שמ ,יד-טו( .כמו כנ ,הכתוב מקדימ להביר את תפקידמ
ַע ֵל ֶ
ַאב ָרמ ָה ִע ְב ִרי וְ הּוא ש ֵֹכנ ְּב ֵאלֹנֵ י
של ענר ,אשכול וממרא )שמ ,יג(" :וַ ּיָ בֹא ַה ָּפ ִליט וַ ּיַ ּגֵ ד ְל ְ
ַאב ָרמ" .לפי פוק זה ,נראה
ַמ ְמ ֵרא ָה ֶאמ ִֹרי ַא ִחי ֶא ְשּכֹל וַ ַא ִחי ָענֵ ר וְ ֵהמ ַּב ַע ֵלי ְב ִרית ְ
שאברהמ יכול היה לצאת למלחמה מכיוונ שמקומ מושבו היה אצל בעלי בריתו 15.ככ
כותב אברבנאל" :ונשאר ביתו ומקנהו אצלמ בשמירתמ"16.
על פי דרכו של אברבנאל יש להביר שאברהמ מבחינ בינ שני חלקימ שונימ
ָאכלּו ַהּנְ ָע ִרימ" ,כלומר האוכל שנאכל מתוכ
שהוא לוקח מהשלל .חלק אחד הוא " ַא ֶשר ְ
השלל במהלכ המאמצ המלחמתי כדי לאפשר את הלחימה .חלק אחר יש להפריש עבור
ענר ,אשכל וממרא )" ֵהמ יִ ְקחּו ֶח ְל ָקמ"( כדי לגמול להמ על ההליכה המשותפת בחיימ
)" ַא ֶשר ָה ְלכּו ִא ִּתי"( ,אשר אפשרה לאברהמ לצאת למלחמה17.
בעל מדרש פיקתא זוטרתא )לקח טוב( 18קושר את שני היפורימ הללו ליפור
נופ ,והוא יפור המלחמה במדיינ 19.תופעה דומה מופיעה לדעתו ביפור חלוקת
השלל במלחמת מדיינ בימי משה:
.14
.15

.16
.17

.18
.19

ככ פורנו וחזקוני )שמ ,יג( ,וכנ .J. Skinner, Genesis, ICC, Cambridge 1910, p. 266
כפי שמציינ מ' ויינפלד ,מפר בריתות נכרתו בינ האבות לבינ שכניהמ .ככ למשל אברהמ ויצחק
כרתו ברית עמ אבימלכ )בראשית כ"א ,כב; כ"ו ,כו( ויעקב עמ לבנ )שמ ל"א ,מד( .ברית זו הייתה
הדרת יחימ באופנ משפטי .אפשר שכריתת הברית קשורה למעמדמ של האבות כנוודימ חרי
נחלה בתקופה זו )פ' ארצי( .לשתי דעות אלו ראו :עולמ התנ"כ – בראשית ,תל אביב  ,2002עמ'
.105
פירוש דונ יצחק אברבנאל על התורה ,ירושלימ תשכ"ד ,עמ' ר )על בראשית י"ד(.
במקרא מתוארימ מפר מקרימ שבהמ חלק מנ השלל ניתנ כשכר למי שעשה מעשה טוב או מועיל.
אּצר ֶמ ֶלכְ ָּב ֶבל ֶאת ֶא ֶרצ
בּוכ ְד ֶר ַ
ָאמר ַאדֹנָ י ה' ִהנְ נִ י נ ֵֹתנ ִלנְ ַ
ככ לדוגמה ביחזקאל )כ"ט ,יט-כ(ָ " :ל ֵכנ ּכֹה ַ
ּובזַ ז ִּבּזָ ּה וְ ָהיְ ָתה ָש ָכר ְל ֵחילֹוְּ .פ ֻע ָּלתֹו ַא ֶשר ָע ַבד ָּבּה נָ ַת ִּתי לֹו ֶאת ֶא ֶרצ
ִמ ְצ ָריִ מ וְ נָ ָשא ַהמֹנָ ּה וְ ָש ַלל ְשלָ ָלּה ָ
ִמ ְצ ָריִ מ ַא ֶשר ָעשּו ִלי נְ ֻאמ ַאדֹנָ י ה' " .השוו גמ :ישעיהו נ"ג ,יב.
"ַאשר ָה ְלכּו ִא ִּתי" מתייחות לנערימ שיצאו למלחמה" :ויהיה
ר"י אברבנאל עצמו בור כי המילימ ֶ
לפי זה 'וחלק' מושכ עצמו ואחר עמו ,כלומר 'חלק האנשימ' החניכימ אשר הלכו אתי 'וחלק ענר
אשכול וממרא' כלמ 'יקחו חלקמ' ".
מדרש זה יחית מאוחר )מתחילת תקופת הראשונימ( .הוא חובר בידי ר' טוביה בנ אליעזר ,בנ
המאה האחת עשרה.
ככ גמ דעת י' מילגרומ ,עולמ התנ"כ – במדבר ,תל אביב  ,2002עמ'  ,181והוא מציינ שככ היא גמ
ההלכה במגילת המקדש של כת מדבר יהודה .ראו גמB.A. Levine, Numbers 21-36 ,The :
Anchor Bible, New York 2000, p. 459; G.B. Gray, Numbers, International Critical
 ;Commentary (ICC), Edinburgh 1986, p. 423י"ש ליכט ,ערכ 'מלחמה' ,אנציקלופדיה מקראית

ד ,ירושלימ תש"ל ,טור  .1060פרשנימ אחרימ עמדו על ההבדל המהותי בינ המלחמות ,ועל ייחודה
של מלחמת מדיינ .ראו לדוגמה :רמב"נ על במדבר ל"א ,כח; פורנו שמ ,כז; מלבי"מ שמ ,כו;
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ַאּתה וְ ֶא ְל ָעזָ ר ַהּכ ֵֹהנ
ּוב ְּב ֵה ָמה ָ
ָאדמ ַ
קֹוח ַה ְּש ִבי ָּב ָ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשה ֵּלאמֹרָ .שא ֵאת רֹאש ַמ ְל ַ
וַ ּי ֶ
וְ ָר ֵ
ּובינ ָּכל ָה ֵע ָדה
קֹוח ֵּבינ ּת ְֹפ ֵשי ַה ִּמ ְל ָח ָמה ַהּי ְֹצ ִאימ ַל ָּצ ָבא ֵ
ית ֶאת ַה ַּמ ְל ַ
אשי ַאבֹות ָה ֵע ָדה .וְ ָח ִצ ָ
)במדבר ל"א ,כה-כז(.

פוקימ אלו ,וכנ הפוקימ ביח לאברהמ ,אינמ מציגימ חלוקה שווה בינ הלוחמימ
לשאר העדה 20,ועמ זאת המ מלמדימ על חלוקה מוימת של השלל בינ הלוחמימ
ליושבימ בעורפ .אפ במקרה זה לא לכל חלקי העמ היה תפקיד של לחימה .גמ כאנ
הישארות העמ במחנה אפשרה את היציאה למלחמה של הלוחמימ הנבחרימ )אלפ
למטה( ,ובנופ העמ היה שותפ בהצדקת המלחמה הזו ועמד מאחוריה ,שכנ הלוחמימ
נקמו את "נִ ְק ַמת ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֵמ ֵאת ַה ִּמ ְדיָ נִ ימ" )שמ ,ב( 21.מכל מקומ ,תפקיד העמ בוודאי
היה קטנ יותר מזה שמיוח לאנשי דוד בפירושימ שהוצגו לעיל.
ככ מופיע הקישור של שלוש הפרשות הללו בפיקתא זוטרתא )לקח טוב(:
'בלעדי רק אשר אכלו הנערימ וחלק האנשימ אשר הלכו אתי ענר אשכול וממרא המ יקחו
חלקמ' )בראשית י"ד ,כד( – זה הוא שמצינו בדוד דכתיב 'ויהי מנ היומ ההוא ומעלה'
)שמ"א ל' ,כה( .א"ר יהודה :והלאה אינ כתיב כאנ ,אלא 'ומעלה' .ממי למד? מאברהמ זקנו,
שנאמר 'בלעדי רק אשר אכלו הנערימ' .וכנ אמר דוד' :כחלק היוצאימ במלחמה וכחלק
היושבימ על הכלימ יחדו יחלוקו' )שמ ,כד( .וכנ מצינו בתורה ,דכתיב 'וחצית את המלקוח
בינ תופשי המלחמה היוצאימ בצבא ובינ כל העדה' )במדבר ל"א ,כז( .ומה שעשה דוד מנ
התורה עשה ,ומה שכתוב 'וישימה דוד לחוק' )שמ"א ל' ,כה( ,כי נשתכחה מצוה זו וחידשה
הוא ונקראת על שמו .למדנו כל המחדש דבר שנהיה ונשתכח ,בהתחדשו נקראת על שמו,
כי ענר אשכול וממרא לא הלכו במלחמה ,דכתיב 'וירק את חניכיו ילידי ביתו' ,ואלו היו
בעלי בריתו ונטלו חלקמ22.

אברבנאל )לעיל ,הערה  ,(8עמ' שד )על שמ"א ל' ,כד(; ד' בתו' ,מלחמת מדיינ' ,מגדימ מה,
תש"ז ,עמ'  ;47-31ש' רוזנפלד' ,חלוקת שלל וביזה במלחמות ימינו' ,תחומינ כג ,תש"ג ,עמ' .55
 .20אמנמ חוצימ את השלל ,ברמ כל מחצית מתחלקת בינ מפר אחר של אנשימ .כמו כנ ,המכ שה'
דורש להפריש מכל חלק הוא אחר )שמ ,פוקימ כח ואילכ(.
 .21ראו לדוגמה דברי פורנו )במדבר ל"א ,כז(' " :וחצית את המלקוח' – מפני שהיתה המלחמה
מלחמת נקמה על מה שנעשה נגד כולמ ,רצה שיתקיימ בכולמ 'ואכלת את שלל אויביכ' )דברימ כ',
יד( ,כענינ דוד בשלל עמלק כאמרו 'הנה לכמ ברכה משלל אויבי ה' ' )שמ"א ל' ,כו(" .יש לשימ לב
שפורנו משווה בינ חלוקת השלל במלחמת מדיינ לנתינה מהשלל לערימ השונות ביהודה בשמ"א
ל'.
 .22מדרש פיקתא זוטרתא לבראשית י"ד ,כד .השוו מדרש אגדה )מהד' בובר( לבמדבר ל"א כו' " :שא
את ראש מלקוח וגו' וחצית את המלקוח' – בזה המקומ צוה הקב"ה לעשות כשמ שעשה אברהמ
שאמר 'ענר אשכול וממרא המ יקחו חלקמ' )בראשית י"ד ,כד( אעפ"י שלא היו עמו ,כמו שאמר
דוד 'כי כחלק היורד במלחמה' וגו' )שמ"א ל' ,כד( ,ולפי שעשה כנ צוה הקב"ה ליתנ מכ קטנ ,אבל
השאר שלא הלכו צוה ליתנ אחד מחמשימ בתרומה".
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ר' יהודה בבראשית רבה קושר בינ שני יפורי חלוקת השלל :של אברהמ ושל דוד .בעל
הפיקתא זוטרתא מוצא את המכנה המשותפ של שני היפורימ הללו אפ ביפור
מלחמת מדיינ .בשלושת היפורימ הללו נמצא העיקרונ של חלוקת השלל בינ
הלוחמימ לבינ בעלי הברית )בעורפ( .לפי פירוש זה ,מאתיימ האנשימ של דוד היו
מקבלימ את חלקמ אפ אילו נשארו בצקלג כדי לשמור על המחנה .עמ זאת ,ביפור זה
לא נשאר מחנה לשמור עליו ,ומאתיימ האנשימ נשארו עמ הכלימ23.
פירוש זה שונה מנ הפירושימ הקודמימ הנ בתוקפ שהוא מעניק להחלטה של דוד,
הנ במשמעות המעשית של החלטה זו .לפי פירושימ אלו ,הטענה השנייה של דוד לא
הייתה )רק( טענה מורית שהוא חידש ,אלא טענה משפטית שהתמכה על תקדימימ
מנ התורה .במיוחד לפי הפיקתא זוטרתא ,זה לא היה רק תקדימ מעשי של אחד
מאבות האומה אלא גמ מצווה מפורשת .בנופ ,לפירוש זה משמעות משפטית-
מעשית אחרת מנ הפירושימ הקודמימ .פירוש זה מחיל את עקרונ חלוקת השלל לא רק
על תומכי לחימה אלא על כלל בעלי הברית המשותפימ לקבוצה הלוחמת .גמ מבחינת
המתודה הפרשנית פירוש זה שונה ,שכנ אינ הוא מתמקד רק בהבנת הטענות העולות
מנ היפור עצמו ,אלא הוא פונה ליפורי חלוקת שלל נופימ כדי להבינ טוב יותר את
היפור שעומד בפנינו.
הצעה חדשה לפירוש – הבנה אחרת של התקדימ המשפטי והמורי
ברצוני להציע פירוש נופ ,המבו באופנ אחר על ההשוואה בינ היפור של דוד
ליפור של אברהמ בדומ ועל הבנה אחרת של האופי התקדימי של יפור

זה24.

 .23אפשר שעיקרונ דומה מופיע גמ בדברי יהושע לבני ראובנ ,גד וחצי שבט המנשה .לפני ששלח את
ָאה ֵל ֶיכמ
יהמ ֵלאמֹר ִּבנְ ָכ ִימ ַר ִּבימ שּובּו ֶאל ָ
ֹאמר ַא ֵל ֶ
החלוצימ חזרה לנחלתמ אמר יהושע" :וַ ּי ֶ
ּוב ְש ָלמֹות ַה ְר ֵּבה ְמאֹד ִח ְלקּו ְש ַלל אֹיְ ֵב ֶיכמ ִעמ
ּוב ַב ְרזֶ ל ִ
ּובנְ ח ֶֹשת ְ
ּובזָ ָהב ִ
ּוב ִמ ְקנֶ ה ַרב ְמאֹד ְּב ֶכ ֶפ ְ
ְ
ַא ֵח ֶיכמ" )יהושע כ"ב ,ח( .את דברי יהושע ניתנ לפרש לפי ההנחה שהשלל מתחלק בינ הלוחמימ
לשומרימ ,ולפיככ בני מנשה )ולפי פירוש זה הכוונה גמ לראובנ ולגד( נתבקשו להתחלק עמ אחיהמ
שנשארו לשמור על הנשימ והטפ )ככ רש"י ובעלי המצודות( .אפשר גמ לפרש שהמ נתבקשו לחלק
את השלל עמ אחיהמ לגורל )בני ראובנ וגד – רד"ק ומלבי"מ( או עמ אחיהמ הביולוגימ )החצי
השני של מנשה – אברבנאל( ,ומכאנ שחלוקת השלל איננה בינ הוגימ השונימ של הלוחמימ ,אלא
בינ בעלי ברית היטוריימ או אטרטגיימ.
 .24רמזימ לפירוש זה נמצאימ אצל מלבי"מ ,אמ כי הוא דוחה את הפירוש; ראו להלנ ,הערה  ,33וראו
גמ פירוש אור החיימ לבראשית י"ד )להלנ ,הערה  .(27ראו גמ :אלגביש )לעיל ,הערה  ,(2עמ'
 ,265-262וכנ :י' בנ-נונ' ,שלל מלחמה בישראל' ,דפ קשר ישיבת הר עציונ  ,247תש"נ; י' מדנ,
'עמלק' ,בתוכ :א' בזק )עורכ( ,על דרכ האבות – שלושימ שנה למכללת יעקב הרצוג ,אלונ שבות
תש"א ,עמ' .369
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הפירושימ שהוצגו לעיל התמקדו בטענות של דוד ,אולמ בפירוש זה ברצוני להתמקד
דווקא בטענתמ של בני הבלייעל25.
בני הבלייעל טוענימ" :יַ ַענ ַא ֶשר לֹא ָה ְלכּו ִע ִּמי לֹא נִ ֵּתנ ָל ֶהמ ֵמ ַה ָּש ָלל ַא ֶשר ִה ַּצ ְלנּו ִּכי
ִאמ ִאיש ֶאת ִא ְשּתֹו וְ ֶאת ָּבנָ יו וְ יִ נְ ַהגּו וְ יֵ ֵלכּו" )פ' כב( .בני הבלייעל מבחינימ בינ השלל
)הרכוש( לבינ האנשימ .לדעתמ ,ניתנ להחזיר את השבויימ שהצילו למשפחותיהמ,
אולמ אינ להחזיר להמ את השלל.
ֹאמר ֶמ ֶל ְכ ְדֹמ ֶאל
טענה דומה נשמעת מפיו של מלכ דומ בדבריו לאברהמ" :וַ ּי ֶ
ַאב ָרמ ֶּתנ ִלי ַהּנֶ ֶפש וְ ָה ְר ֻכש ַקח ָלכְ " )בראשית י"ד ,כא( .כלומר ,בני הבלייעל ,כמו גמ
ְ
26
מלכ דומ ,בורימ כי יש הבדל בינ הנפש לבינ הרכוש .הרכוש צריכ ללכת לכובש
במלחמה ,למרות הציפייה שהנפש תוחזר למשפחה .אפשר שתגובת אברהמ למלכ
דומ היא שמלמדת אותנו על טיב תגובת דוד לבני הבלייעל .אברהמ טוענ כי לקיחת
רֹוכ נַ ַעל וְ ִאמ ֶא ַּקח ִמ ָּכל
השלל תהיה התעשרות על חשבונ מלכ דומִ " :אמ ִמחּוט וְ ַעד ְש ְ
ַאב ָרמ" )שמ ,כג( .כלומר ,מבחינת אברהמ ,הנ
ֹאמר ַאנִ י ֶה ֶע ַש ְר ִּתי ֶאת ְ
ַא ֶשר ָלכְ וְ לֹא ת ַ
27
הנפש הנ הרכוש שייכימ למלכ דומ .אמנמ אברהמ היה בור שאת חלק הלוחמימ
שאפשר את היציאה
יש לשלמ מתוכ השלל ,שכנ המ עזרו להשיבו ,וכנ יש לגמול למי ִ
למלחמה ,אכ השלל בהגדרתו שייכ לבעליו המקוריימ 28.נראה שהתפיה המורית

.25

.26
.27

.28

עצמ הכינוי 'בני בלייעל' מבטא עמדה מורית ודתית שלילית מאוד של הטקט ביח לאנשי דוד.
מלבי"מ )ל' ,כב( מביר" :וקראמ איש רע ובליעל ,שמצד שהעיזו לדבר נגד דוד ,היה פורקי עול
עשרה ,ומצד שרעה עינימ באחיהמ היו רעימ".
גמ יפור פילגש בגבעה היוצר קשרימ הדוקימ עמ יפור אנשי דומ ,מכנה את הגיבורימ הרעימ
ביפור 'אנשי בליעל' )שופטימ י"ט ,כב; כ' ,יג(.
פירוש דומה ,אמ כי הפוכ ,מציע ר' חיימ בנ עטר בפירושו אור החיימ לבראשית י"ד ,כא-כג .לדעתו
הקביעה כי הרכוש שייכ לדומ היא עמדתו של מלכ דומ ,ואברהמ היה מוכנ להכימ לה רק כדי
שמלכ דומ לא יגיד שהוא העשיר את אברהמ .לפי דבריו ,וכנ לפי הפירוש שיוצג להלנ ,ניתנ להבינ
את ההבדל בינ יחו של אברהמ לשלל של דומ ליחו לרכוש שקיבל במצרימ .לפי רש"י )וכנ לפי
רמב"נ ,חזקוני ואברבנאל( ,אברהמ לא רצה לקחת מרכוש דומ שכנ ה' הבטיח להעשירו .עמ זאת,
אברהמ יצא ברכוש גדול על חשבונ מלכ מצרימ )ואבימלכ( ,ושמ לא נשמעה טענה דומה .נראה
שההבדל בינ שני היפורימ הוא שמלכ מצרימ נתנ לאברהמ את הרכוש במתנה ,ואילו ביפור
המלחמה הרכוש נבזז מאת דומ ואברהמ השיג אותו בחזרה .בתודעת אברהמ )ולפי בעל אור
החיימ – בתודעת מלכ דומ( ,הוא לא זכה בשלל המלחמה אלא הציל את השלל עבור אנשי דומ
)ולפי אור החיימ ,ויתור על הרכוש על ידי מלכ דומ לא היה במתנה אלא מתוכ התרצות וויתור
לאברהמ(.
רמב"נ )בראשית י"ד ,כ( כותב שאברהמ החזיר למלכ דומ גמ את הרכוש של עמורה על מנת
שישיבו לבעליו.
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העומדת בבי דברי אברהמ ,שרכוש מוצל שייכ לבעליו המקוריימ ,היא התפיה
המורית העומדת בבי דברי דוד29.
ההבנה כי הרכוש המוחזר שייכ לבעליו הקודמימ עולה כבר בתוכ ניוח דברי בני
הבלייעל .בני הבלייעל מתייחימ לשלל שהצילו .אחד המובנימ המרכזיימ של הצלה
במקרא הוא חילוצ דבר מה שנלקח בכוח )או בערמה( והחזרתו לבעליו החוקיימ30.
שורש זה )נצ"ל( מופיע עוד ארבע פעמימ במהלכ פרק ל' .על תוצאת הקרב עמ
הפלשתימ מופר" :וַ ּיַ ֵּצל ָּדוִ ד ֵאת ָּכל ַא ֶשר ָל ְקחּו ַע ָמ ֵלק וְ ֶאת ְש ֵּתי נָ ָשיו ִה ִּציל ָּדוִ ד" )פ'
יח( .כלומר ,פעולת ההצלה מבחינת דוד חלה הנ על הנשימ )הנפש( הנ על השלל
)הרכוש( .יש להויפ כי מטרת המלחמה כמלחמת הצלה מודגשת בתשובה שנתנ ה'
ַאח ֵרי
לשאלת דוד אמ לצאת ולרדופ אחר העמלקימ" :וַ ּיִ ְשַאל ָּדוִ ד ַּבה' ֵלאמֹר ֶא ְרּדֹפ ַ
ֹאמר לֹו ְרדֹפ ִּכי ַה ֵּשג ַּת ִּשיג וְ ַה ֵּצל ַּת ִּציל" )פ' ח( .אפ שדוד שאל
ַאּשגֶ ּנּו וַ ּי ֶ
ַהּגְ דּוד ַהּזֶ ה ַה ִ
על השגת הגדוד ,ה' מתייח גמ – ואולי בעיקר – להצלה שבמגרת המלחמה .אפ
במובנ זה ,יפור דוד דומה ליפור ההצלה בדומ ,שכנ שתי מלחמות אלו נועדו
מלכתחילה להיות פעולות הצלה .היציאה למלחמה על ידי אברהמ ועל ידי דוד נועדה
מראש להציל בני משפחה .לפיככ ,אפ הרכוש שנשלל הוגדר במגרת המלחמה כרכוש
מוצל שיש להחזירו לבעליו.
אמ כנ ,נראה כי בני הבלייעל הכימו אמנמ להחזיר את הנפשות למשפחותיהנ,
אכ ברו כי בזמנ המלחמה השלל איבד את בעלותו ,ואילו דוד בר שבמלחמה זו
הרכוש המוצל צריכ לחזור לבעליו31.
יש להדגיש כי לא כל השלל שהשיגו דוד ואנשיו היה רכושמ מלכתחילה .שלל
העמלקימ כלל וגימ שונימ של רכוש ושלל רב .על העמלקימ נאמר" :וְ ִהּנֵ ה נְ ֻט ִשימ ַעל
ָארצ א ְֹכ ִלימ וְ ש ִֹתימ וְ חֹגְ גִ ימ ְּבכֹל ַה ָּש ָלל ַהּגָ דֹול ַא ֶשר ָל ְקחּו ֵמ ֶא ֶרצ ְּפ ִל ְש ִּתימ
ְּפנֵ י ָכל ָה ֶ

 .29לפי מ' ויינפלד ,להתנהגות זו של אברהמ ישנה מקבילה בתעודה מאוגרית ,המפרת על מלכ חת
שנהג באופנ דומה כאשר חש להצלת רכוש חת ממלכימ פולשימ; ראו :עולמ התנ"כ – בראשית
)לעיל ,הערה  ,(15עמ' .107
 .30לדוגמה :שמ"א ז' ,יד – "וַ ָּתש ְֹבנָ ה ֶה ָע ִרימ ַא ֶשר ָל ְקחּו ְפ ִל ְש ִּתימ ֵמ ֵאת יִ ְש ָר ֵאל ְליִ ְש ָר ֵאל ֵמ ֶע ְקרֹונ וְ ַעד
בּולנ ִה ִּציל יִ ְש ָר ֵאל ִמּיַ ד ְּפלִ ְש ִּתימ"; בראשית ל"א ,ט; ל"ז ,כב; ביפורי יציאת מצרימ –
ּגַ ת וְ ֶאת ּגְ ָ
הרכוש שלוקחימ בני ישראל הוא הצלה של כל המגיע להמ מאת המצרימ ,ועוד .ראו :בראונ
ואחרימ )לעיל ,הערה  ,(5עמ'  ."rescue, recover" :664אמנמ לפי בראונ ואחרימ וגמ לפי הוברד
)R.L. Hubbard Jr., ʻnsl’, New International Dictionary of Old Testament Theology and
 (Exegesis 3, Michigan 1997, p. 143זהו רק אחד מנ המובנימ של 'הצלה' ,אכ נראה לי שככ יש
לפרש אפ את הדוגמות האחרות שהמ מביאימ.
 .31לפי פירוש זה ,מלחמה זו שונה בתכלית מנ המלחמה במדיינ ,ואת דינ חלוקת השלל במלחמת
מדיינ יש לבאר באופנ אחר; ראו לעיל ,הערה .19
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הּודה" )פ' טז( .ההבחנה בינ השלל שהצילו אנשי דוד לשלל ששללו אנשי דוד
ּומ ֶא ֶרצ יְ ָ
ֵ
בא לידי ביטוי בפוקימ הבאימ:
וַ ּי ֵַּצל ָּדוִ ד ֵאת ּכָ ל ַא ֶשר לָ ְקחּו ַע ָמלֵ ק וְ ֶאת ְש ֵּתי נָ ָשיו ִה ִּציל ָּדוִ ד .וְ ֹלא נֶ ְע ַּדר לָ ֶהמ ִמנ ַה ָּקטֹנ וְ ַעד
ּובנֹות ִ
ַהּגָ דֹול וְ ַעד ָּבנִ ימ ָ
ּומ ָּשלָ ל וְ ַעד ּכָ ל ַא ֶשר לָ ְקחּו לָ ֶהמ ַהּכֹל ֵה ִשיב ָּדוִ ד .וַ ּיִ ַּקח ָּדוִ ד ֶאת ּכָ ל
ֹאמרּו זֶ ה ְשלַ ל ָּדוִ ד
)יח-כ(.
ַהּצֹאנ וְ ַה ָּב ָקר נָ ַהגּו לִ ְפנֵ י ַה ִּמ ְקנֶ ה ַההּוא וַ ּי ְ

פוק כ קובע כי את " ָּכל ַהּצֹאנ וְ ַה ָּב ָקר" נהגו לפני " ַה ִּמ ְקנֶ ה ַההּוא" ,ובככ הוא מבחינ בינ
שתי קבוצות של רכושַ " .ה ִּמ ְקנֶ ה ַההּוא" מוגדר באמצעות פוקימ יח-יט המתייחימ
למה שדוד הציל..." :וְ ַעד ָּכל ַא ֶשר ָל ְקחּו ָל ֶהמ" ,ואילו " ָּכל ַהּצֹאנ וְ ַה ָּב ָקר" מתייח לשלל
מוג אחר .הבחנה זו מפורשת אצל רד"ק32:
נהגו לפני המקנה ההוא – פי' אדוני אבי ז"ל לפני המקנה שלהמ שהצילו נהגו הצאנ והבקר
שלקחו מהעמלקימ.

אביו של רד"ק ,ר' יופ קמחי ,עומד על ההבחנה בינ השלל של דוד ,דהיינו כלל השלל
שלקח הגדוד מנ העמלקימ )" ָּכל ַהּצֹאנ וְ ַה ָּב ָקר"( והיה שייכ לדוד כמנהיג הקבוצה ,לבינ
המקנה המּושב ,שלא היה בגדר השלל של דוד אלא היה רכושמ של אנשיו )" ַה ִּמ ְקנֶ ה
ַההּוא"( .אמ כנ ,ההבחנה בינ הרכוש המושב לשלל שנשלל באה לידי ביטוי כבר
בחזרתמ של דוד ואנשיו משדה הקרב .כבר בעת המלחמה הייתה חלוקה בינ תוצאות
פעולת ההצלה לבינ הרכוש שנשלל בדרכ של מלחמה ,שעליו נאמר "זֶ ה ְש ַלל ָּדוִ ד"33.
 .32השוו גמ ר"י קרא על אתר' " :ויקח דוד את כל הצאנ והבקר' אשר 'נהגו' העמלקימ מארצ פלשתימ
קודמ אותו 'מקנה' אשר לקחו בצקלג".
 .33על ההבחנה בינ הצלה לבינ שלל עומד מלבי"מ ,אמ כי לדעתו במלחמה זו הגדירו את כל הרכוש
כשלל דוד ולא יצרו את ההבחנה ,שעליה עמד ר' יופ קמחי ,בינ השלל המלחמתי לבינ הרכוש
המוצל .נראה שהנ מלבי"מ הנ אור החיימ )לעיל ,הערה  (27נמנעו מלפרש כפי שפירשתי בפנימ,
מכיוונ שלדעתמ פירוש זה אינו עולה בקנה אחד עמ ההלכה.
פירוש מלבי"מ מונחה על ידי קביעת חז"ל כי רכוש שנלקח במלחמה מאבד את בעלותו )בעקבות
וא ַּפ שללכמ אֹ ֶפ החיל' )ישעיהו ל"ג ,ד( ,אמר
ייאוש( .עיקרונ זה מופיע בנהדרינ צד ע"בֻ ' " :
להמ נביא לישראל :אפו שללכמ .אמרו לו :לבזוז או לחלוק? אמר להמ :כאֹפ החיל ,מה אפ
החיל – כל אחד ואחד לעצמו ,אפ שללכמ – כל אחד ואחד לעצמו .אמרו לו :והלא ממונ עשרת
כמ ַּשק גֵ בימ שוקק בו' )שמ( ,מה גבימ הללו מעלינ את האדמ
השבטימ מעורב בו! – אמר להמַ ' :
מטומאה לטהרה – אפ ממונמ של ישראל ,כיונ שנפל ביד גוימ מיד טיהר )כדרב פפא ,דאמר רב
פפא :עמונ ומואב טהרו ביחונ(" .לפי דברימ אלו ,ישעיהו הנביא מתיר לעמ לקחת שלל מאשור,
ואילו העמ חושש שמא בככ הוא לוקח לעצמו רכוש של עשרת השבטימ .דברימ אלו ותרימ
לכאורה את הפירוש המוצע בגופ המאמר ,שלפיו השלל שנפל בידי העמלקימ צריכ לחזור לבעלימ
המקוריימ .לפי המדרש הממונ מאבד מ'טומאתו' ,כלומר מאיור הגזל שבו ,כאשר הוא נופל ביד
הגויימ ,ולכנ כנראה נמנע מלבי"מ מלפרש כפי שהצעתי להלנ .עמ זאת ,אפשר ליישב את ההלכה
עמ ההנחה שרכוש מוצל חוזר לבעליו .ראשית ,נראה שההיתר שהגמרא לומדת מדברי ישעיהו
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היוצא מדברימ אלו הוא שהוויכוח בינ דוד לבינ אנשיו ,שהכתוב מגדיר כבני
בלייעל ,נוב ביב השאלה למי שייכ הרכוש המוצל .מצד אחד עומדת טענת " ָּכל ִאיש
ּוב ִלּיַ ַעל" .כינוי זה מזכיר לנו את הכינוי של אנשי דומ אשר היו " ָר ִעימ וְ ַח ָּט ִאימ
ָרע ְ
ַלה' ְמאֹד" )בראשית י"ג ,יג( .לדעת בני הבלייעל ,האנשימ הרעימ הללו ,כל מי שלא
יצא למלחמה איבד את זכויותיו על רכושו .לפנימ משורת הדינ ,הלוחמימ היו מוכנימ
לתת לאנשימ אלו את בני משפחותיהמ ,בדיוק כפי שביקש מלכ דומ לקבל את הנפש
מאברהמ34.
כאמור לעיל ,דוד טוענ כנגדמ שתי טענות .הטענה הראשונה היא הטענה הדתית,
שה' הוא שנתנ בידמ את הניצחונַ " :א ֶשר נָ ַתנ ה' ָלנּו וַ ּיִ ְשמֹר א ָֹתנּו וַ ּיִ ֵּתנ ֶאת ַהּגְ דּוד ַה ָּבא
ָע ֵלינּו ְּביָ ֵדנּו" .אמנמ כל ניצחונ במלחמה בא מיד ה' ,אכ במגרת זו הדבר בולט
במיוחד ,שכנ ה' הורה לצאת למלחמה והבטיח מראש את הניצחונ .משומ ככ יש לשימ
לב למטרת המלחמה ,המוגדרת בדברי ה' לדוד כמלחמת הצלהִּ " :כי ַה ֵּשג ַּת ִּשיג וְ ַה ֵּצל
ַּת ִּציל" )פ' ח( .הטענה השנייה נגזרת מנ הטענה הראשונה והיא מורית-משפטית.
ההשלכות המשפטיות של מלחמת הצלה הנ שיש לחלק את הרכוש המוצל בינ

מבו בינ השאר על ערבוב הממונ )של עשרת השבטימ( בתוכ השלל הכולל שלקחו האשורימ.
בנופ ,נראה שיש לפרש שלמרות שישעיהו מתייח לשלל שנלקח על ידי גויימ באופנ כללי ,דבריו
מתייחימ דווקא למקרימ כגונ זה שלפניו .המלחמה נגד אשור לא הייתה פעולת הצלה אלא
פעולת התגוננות שבוצעה בידי שמימ ,ואפ המלחמה נגד יחונ )שבמהלכה כבשו גמ את עמונ
ומואב מידי האמורימ( לא הייתה מלחמת הצלה אלא מלחמת התגוננות .לעומת זאת ,מלחמת דוד
בעמלק הוגדרה מראש כמלחמת הצלה .ממילא נראה שדוד מחדש דינ מיוחד ביח לוג מוימ של
מלחמה ,ואינ ללמוד עליו מדינ מלחמה רגיל.
אור החיימ )בראשית י"ד ,כא( מפנה בהקשר זה לבבא קמא קטז ע"ב" :ת"ר :שיירא שהיתה
מהלכת במדבר ועמד גיי וטרפה ,ועמד אחד מהנ והציל – הציל לאמצע ]= וכל אחד ייטול את
שלו[ .ואמ אמר אני אציל לעצמי – הציל לעצמו" .דינ זה מופיע גמ בתופתא בבא מציעא פ"ח
הכ"ה ,מהד' ליברמנ עמ'  ,108ולכאורה יש בו כדי להצדיק את הנחת היוד של דבריי להלנ ,שרכוש
מוצל חוזר לבעליו המקוריימ .עמ זאת ,בעל אור החיימ נמנע מפירוש זה ,שכנ הגמרא שמ מבחינה
בינ מקרימ שבהמ בעלי הרכוש יכולימ באופנ עקרוני להציל את שלהמ )ואז גמ במקרה שמישהו
אחר מציל – הרכוש חוזר לבעליו( ,למקרה שבעלי הרכוש אינמ יכולימ להציל את רכושמ וממילא
מוותרימ על הבעלות עליו )בגלל ייאוש( .לכנ אנשי דומ לא יכלו להציל את רכושמ ,ומשומ ככ –
לדעת בעל אור החיימ – איבדו את הבעלות עליו .בתופתא עצמה אינ הבחנה כזו ,ומכל מקומ,
היא אינה רלוונטית לגבי המלחמה של דוד ואנשיו בפלשתימ.
 .34נראה שלפי דעת בני הבלייעל ,גמ בני המשפחות היו בגדר 'שלל' שבו זכו הלוחמימ כאשר הביו
את העמלקימ .בדבריהמ המ אפ מתייחימ בזלזול לאנשימ אלוִּ " :כי ִאמ ִאיש ֶאת ִא ְשּתֹו וְ ֶאת ָּבנָ יו
וְ יִ נְ ַהגּו וְ יֵ ֵלכּו" )ל' ,כב( .השורש נה"ג מתייח בדרכ כלל להובלה של בעלי חיימ )ראו למשל שמ ,כ:
"וַ ּיִ ַּקח ָּדוִ ד ֶאת ָּכל ַהּצֹאנ וְ ַה ָּב ָקר נָ ַהגּו ִל ְפנֵ י ַה ִּמ ְקנֶ ה ַההּוא"( .משמע שהלוחמימ התייחו לאנשימ
המּושבימ כחלק מהשלל שלקחו.
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היוצאימ לצבא ליושבימ על הכלימ 35.דוד קובע כי כל אחד צריכ לקבל את חלקו
המגיע לו ברכוש המוצל ,בינ אמ יצא להילחמ בפועל ובינ אמ לאו ,ומכאנ שזו גמ
התקנה שתיקנ36.
נאה דורש ונאה מקיימ
כפי שצוינ לעיל ,השלל ששללו דוד ואנשיו מהעמלקימ התחלק לשניימ :החלק האחד
היה השלל המוצל שהתחלק בינ כל אנשי דוד ככ שכל אחד קיבל את רכושו המקורי.
החלק השני היה השלל שהעמלקימ לקחו ממקומות אחרימ .שלל זה הונהג לפני השלל
המוצל והובחנ ממנו ,ועליו נאמר "זֶ ה ְשלַ ל ָּדוִ ד" .שלל זה היה שייכ לדוד בהיותו מנהיג
הגדוד .ראוי לבחונ כיצד נהג דוד בשלל זה .נראה שאפ ששלל זה הוגדר כשלל דוד ,דוד
גזר על עצמו לנהוג בו על פי אותמ עקרונות שדרש מהעמ.
לאחר הדרישה מאת העמ כי כל האנשימ יקבלו את החלק השייכ להמ מהשלל
שהוצל ,דוד לקח מנ השלל שלו ושלח לזקני יהודה .ההבר הרווח למעשה הזה הוא
שדוד ניה ליצור קשרימ ולב את מלכותו בקרב זקני יהודה 37,ואולי אפ הודה להמ
על עזרתמ בבריחתו מפני שאול 38.אולמ אני בורה שיש במשלוח השלל פנ נופ.
המצרי שעזר לדוד ולאנשיו להגיע למחנה העמלקימ תיאר את מע הפשיטה העמלקי
.35

.36

.37
.38

הרכוש המוצל מוגדר בדברי דוד באמצעות השורש חל"קִּ " :כי ְּכ ֵחלֶ ק ַהּי ֵֹרד ַּב ִּמ ְל ָח ָמה ְּוכ ֵח ֶלק ַהּי ֵֹשב
ַעל ַה ֵּכ ִלימ יַ ְח ָּדו יַ ַחלֹקּו" .שורש זה משמש פעמימ רבות בנוגע לשלל המחולק בינ לוחמימ ,במיוחד
כאשר הוא מחולק בינ מי שבזז אותו ומי שלא ,בינ אמ מדובר על המנהיג או על הלוחמימ )ראו
לדוגמה :שופטימ ה' ,ל; יהושע כ"ב ,ח; ישעיהו ל"ג ,כג ]וראו לעיל ,הערה  ;[33עמו ז' ,יז; מיכה ב',
ד; זכריה י"ד ,א ועוד( .עמ זאת ,השורש חל"ק מתייח גמ לרכוש או לקרקע המגיעימ לאנשימ על
ֹאמ ְרנָ ה לֹו ַהעֹוד ָלנּו ֵח ֶלק וְ נַ ַח ָלה
פי דינ ,במיוחד בהקשר של נחלה .ככ לדוגמה" :וַ ַּת ַענ ָר ֵחל וְ ֵלָאה וַ ּת ַ
ַאר ָצמ לֹא ִתנְ ָחל וְ ֵח ֶלק לֹא יִ ְהיֶ ה לְ כָ
ַאהרֹנ ְּב ְ
ֹאמר ה' ֶאל ַ
ָאבינּו" )בראשית ל"א ,יד(; וכנ" :וַ ּי ֶ
ְּב ֵבית ִ
תֹוכמ ַאנִ י ֶח ְל ְקכָ וְ נַ ַח ָל ְתכָ ְּבתֹוכְ ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל" )במדבר י"ח ,כ( .השוו :ויקרא ו' ,י; במדבר י"ח ,כ; כ"ו,
ְּב ָ
נג-נו; דברימ י' ,ט; י"ב ,יב; י"ד ,כז ,כט; י"ח ,א-ח; ל"ב ,ט; ירמיהו י' ,טז; י"ב ,י; נ"א ,יט; הושע ה',
ז; מיכה ב' ,ד; זכריה ב' ,טז .השוו במיוחד :שמ"ב י"ט ,ל .לפירושימ השונימ של השורש חל"ק ראו:
גניו )לעיל ,הערה  ,(5עמ'  ;284בראונ ואחרימ )לעיל ,הערה  ,(5עמ' .323
ראוי לציינ שבמלחמת מדיינ ,לאחר חציית השלל ,הרכוש שנלקח בידי הלוחמימ מוגדר כ'חלק',
בעוד שהרכוש שניתנ לעמ )שלא לחמו ולא שללו את השלל( מוגדר רק כ'מחצה'" :וַ ְּת ִהי ַה ֶּמ ֶח ָצה
ֵח ֶלק ַהּי ְֹצ ִאימ ַּב ָּצ ָבא) "...במדבר ל"א ,לו(; "וַ ְּת ִהי ֶמ ֶח ַצת ָה ֵע ָדה) "...שמ ,מג(.
לדעתי ,העדות לתקנה זו היא דברי הבבלי והתופתא שצוטטו לעיל ,הערה ) 33בבא קמא קטז
ע"ב(" :ת"ר :שיירא שהיתה מהלכת במדבר ועמד גיי וטרפה ,ועמד אחד מהנ והציל  -הציל
לאמצע .ואמ אמר אני אציל לעצמי  -הציל לעצמו" .מלחמת הצלה היא "הצלה לאמצע".
ראו :מקארטר )לעיל ,הערה  ;(11ר"י כפי על ל' ,כ.
הרב אמנונ בזק בור שיש בככ חלוקת שלל עמ העמ בעורפ על פי הדגמ של במדבר ל"א; ראו :א'
בזק ,שמואל א' – מלכ בישראל ,ירושלימ  ,2013עמ' .409
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יהּודה וְ ַעל נֶ גֶ ב ָּכלֵ ב וְ ֶאת ִצ ְק ַלג ָש ַר ְפנּו ָב ֵאש"
ככַ " :אנַ ְחנּו ָּפ ַש ְטנּו נֶ גֶ ב ַה ְּכ ֵר ִתי וְ ַעל ַא ֶשר ִל ָ
)פ' יד( .כלומר ,מדובר בשלל ששייכ בחלקו לאנשי יהודה .אפ שהשלל הושג בעת
מלחמה ,דוד הראה שראוי להשיבו לבעליו הקודמימ .אמנמ ,יש הבחנה בינ שליחת
השלל הזה לבינ הדרישה של דוד מאנשיו ,שבמלחמת הצלה המ יחזירו לבעלימ
המקוריימ לא רק את האנשימ אלא אפ את הרכוש .השלל המוגדר כ'שלל דוד' כבר
איבד את הקשר לבעליו הראשונימ והתערבב עמ שלל ממקומות שונימ 39,ולכנ אינו
מוגדר כשלל שהוצל ,ומנ הדינ יכול היה דוד לקחת את כולו 40.אכ כחלק מהנהגת הגדוד
והדוגמה האישית גזר דוד על עצמו ,לפנימ משורת הדינ ,לתת מהשלל המוגדר כשללו
לזקני יהודה ,היושבימ במקומות השונימ שבזזו העמלקימ.
פעולה זו מעמידה אותנו על רובד נופ בהנהגת דוד את אנשיו .דוד עומד מול
אנשיו ,מוביל אותמ לניצחונ בקרב ,מנהיג אותמ בדרכ הישר ,עומד על דעתו מולמ
ומתמודד עמ אנשי הבלייעל .כעת מתברר שהוא גמ מהווה דוגמה אישית להתנהגות
שאותה הוא דורש מאנשיו.

 .39השלל הזה מעורבב גמ עמ שלל של הפלשתימ ,כפי שנאמר בפוק טז" :וַ ּי ִֹר ֵדהּו וְ ִהּנֵ ה נְ ֻט ִשימ ַעל ְפנֵ י
הּודה".
ָכל ָה ֶ
ּומ ֶא ֶרצ יְ ָ
ָארצ א ְֹכ ִלימ וְ ש ִֹתימ וְ חֹגְ גִ ימ ְּב ָכל ַה ָּש ָלל ַהּגָ דֹול ַא ֶשר ָל ְקחּו ֵמ ֶא ֶרצ ְּפ ִל ְש ִּתימ ֵ
 .40מכיוונ שהשלל הזה איבד את הקשר הישיר לבעליו המקוריימ ,הוא כבר לא היה שייכ להמ באופנ
משפטי )בהתאמ להלכה שהוזכרה לעיל ,הערה  ,33בדברי מלבי"מ( ,ולכנ השבתו לבעליו היא
לפנימ משורת הדינ.
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