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 והכרזת מלחמה קריאת שלום קודם למלחמה
דוד אלגביש

 

 
יח( אינה אלא דרישה מהאויב -אינו עוסק בשלום אלא בנוהלי מלחמה, וגם הקריאה לשלום )י 'דברים פרק כ

רב. יוזם המלחמה העביר לצד שכנגד הכרזת מלחמה קודם לפתיחה בלחימה, והציג בפניו את להיכנע ללא ק
תנאיו ואת דרישותיו. אם הלה קיבל את התביעות, אזי הייתה המלחמה נמנעת. נוהל זה, שהיה מקובל בזמן 

 העתיק באזורים שונים, הפך בתורה לחוק, ולכך דוגמאות אחדות במקרא:
 "ר ם ִמִמְצָרִיםעָ -ָזכֹור ֵאת ֲאשֶׁ ְך ְבֵצאְתכֶׁ רֶׁ דֶׁ ֵנב ְבָך ָכל .ָשה ְלָך ֲעָמֵלק בַּ ְיזַּ ְך וַּ רֶׁ דֶׁ ר ָקְרָך בַּ נֱֶׁחָשִלים-ֲאשֶׁ יָך הַּ ָתה  ַאֲחרֶׁ ְואַּ

יח(. עמלק לא הכריז מלחמה כיאות ופעל נגד הנחשלים שהתקשו -כה:יזדב' " )ֹלִהים-ָעֵיף ְוָיֵגעַּ ְוֹלא ָיֵרא אֱ 
 הישראלית במסעה.  להדביק את השיירה

 ל ָאז ְלָאִכים אֶׁ ְצָיה מַּ ח ֲאמַּ ן-ָשלַּ ְך ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ...ְיהֹוָאָחז-ְיהֹוָאש בֶׁ לֶׁ ה ָפִנים :מֶׁ ח ְיהוֹ  .ְלָכה ִנְתָראֶׁ ִיְשלַּ ל ...ָאשוַּ -אֶׁ
ְך לֶׁ ְצָיהּו מֶׁ ֵכה...: ְיהּוָדה ֵלאֹמר-ֲאמַּ ת הַּ ָך ִהָכֵבד-ִהִכיָת אֶׁ ְלָתה  ֱאדֹום ּוְנָשֲאָך ִלבֶׁ ה ְבָרָעה ְוָנפַּ ָך ְוָלָמה ִתְתָגרֶׁ ְוֵשב ְבֵביתֶׁ

ָתה ִויהּוָדה ִעָמְך ְך-ְוֹלא ,אַּ לֶׁ ל ְיהֹוָאש מֶׁ עַּ יַּ ְצָיהּו וַּ ע ֲאמַּ ְך-ָשמַּ לֶׁ ְצָיהּו מֶׁ ֲאמַּ ִיְתָראּו ָפִנים הּוא וַּ ְיהּוָדה ְבֵבית -ִיְשָרֵאל וַּ
ש מֶׁ ר ִליהּוָדה שֶׁ ף ְיהּוָד  .ֲאשֶׁ ִיָנגֶׁ ָינֻסּו ִאיש ְלֹאָהָלווַּ  .כב(-יב ובמקבילה בדבהי"ב כה:יז-)מל"ב יד:ח ה ִלְפֵני ִיְשָרֵאל וַּ

פסקה המתארת את טיבו ב ,"בחיבור המצרי "ההוראות של מריכרעעדויות רבות גם מן המזרח הקדום.  נוהל זהל
יום הקרב, כגנב המתרוצץ סביב "הוא אינו מכריז על נאמר עליו: בלתי מתורבת", "השלילי של הנווד האסייתי ה

-בקטע המתאר את מרידתו נגד אחיינו אורח'ימלך חת, בחיבור ה"אפולוגיה" של ח'תושילי ג, וכן  1.חבורה"
 , כותב מלך חת:תשוב

(, כמו למרוד נגדו בתוך המרכבה או papratar, לא עשיתי זאת כדבר מטמא )נגדואך כאשר ערכתי מלחמה 
אתה פתחת במחלוקת עמי ... "ורה גברית שלחתי לו הצהרה )של מלחמה, לאמור(: למרוד נגדו בתוך הבית. בצ

 2!"המשפטי-הסער מנריקה לפסוק בסכסוך-וניתן לאישתר מסמוח'ה ולאל בוא
 קריאה לשלום קודם למלחמה בספרות חז"ל 

או רק האם יש לקרוא לשלום בכל מלחמה  היסודית שנידונה בספרות חז"ל ובפרשנות הקלסית היא, שאלהה
גם  ,היא שקריאת שלום נוהגת בכל מלחמה שבספרות חז"להעמדה העולה מרוב המקורות  במלחמת רשות?

  :אחדיםמנה מקורות במלחמת מצווה. נ
  'ח" הוא לא עשה כן, אלא .(:כדב ')דב "ְוִהְתָגר בֹו ִמְלָחָמה"הקב"ה אמר לו, שילחם עם סיחון ועוג, שנא ְשלַּ  ָואֶׁ

ְלָאִכים ִמִמְד  למַּ ר ְקֵדמֹות אֶׁ ְשבֹון ִדְבֵרי ָשלֹום ֵלאֹמר-בַּ ְך חֶׁ לֶׁ לחם ילה אמרתי לך הקב"ה, ולמר (. אכו)שם  "ִסיחֹון מֶׁ
עמו, ואתה פתחת לו בשלום. חייך שאני מקיים גזירתך, כל מלחמה שיהו הולכין, לא יהו פותחין אלא בשלום, 

ל-"ִכי: (:יכ שם)שנא'  ב אֶׁ  בה שופטים ה, יג(.)דברים ר "'ִעיר וגו-ִתְקרַּ

                                                 
  ירושלים ת הדיפלומטי במקרא ובתעודות מן המזרח הקדוםושירה מחבר הספר: .דוד אלגביש מרצה במחלקה לתנ"ך ד"ר ,

 , תל אביב תשנ"ח.מפרות האילן על פרשת השבוע הספר:רך ותשנ"ח, וע
1   M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, Vol. I, Berkeley 1975, p. 98:14 
2  CTH 81, iii: 66-71 in Heinrich Otten, Die Apologie Hattusilis III, Wiesbaden, 1981, p. 22-23 לדיון .

 A. Altman, The Historical Prologue of the Hittite Vassal :ראובדוגמאות הללו ולדוגמאות נוספות 

Treaties: an Inquiry into the Concepts of Hittite Iinterstate Law, Ramat Gan 2004, p. 208, 408-409; 
 .971-971, עמ' "טתשס  ברק , בנייסודות קדומים של ערכים דמוקרטיים :במקרא ראשונית דמוקרטיה שפירא, אמנון 
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  א"ר שמואל בר נחמני: יהושע קיים הפרשה הזו. מה עשה יהושע? היה שולח פרוסטיגמא )פורסריטגמא( בכל
מי שמבקש להשלים, יבא וישלים; ומי שמבקש לילך לו, ילך לו; "מקום שהיה הולך לכבוש, והיה כותב בה: 

פנה והלך לו מלפניהם, ונתן לו הקב"ה ארץ  -. מה עשה הגרגשי "ומי שהוא מבקש לעשות מלחמה, יבא ויעשה
 -לחם עמו יעשה להם יהושע שלום; אבל ל"א מלכים שבאו לה -יפה כארצו, זו אפרקיא. הגבעונים שהשלימו 

)בניסוח זה פסוק זה אינו לפנינו, לניסוח  "ויכם עד בלתי השאיר לו שריד"הפילם הקב"ה בידו. מנין? שנא' 
 . (ים רבה, שם ידדבר) (י:לגיהושע  ורא הדומ

משבעת שישה עמים במקרא רק על פי רוב נזכרים ששהגרגשי העדיף לעזוב את הארץ נסמכת על כך  הקביעה
לפי מקור זה קיבל ללא הגרגשי. זאת ועוד, כנראה דרשו את שמו גרגשי, שגורש או נטש את ארצו. העמים 

 אפריקה.צפון נוסדה על ידי הפניקים בהגרגשי את אפרקיא, היא אפריקה, והכוונה לקרתגו )קרת חדתא( ש
ֵתֵצא -'ִכיכגון: "לצד גישה זו נמצא בספרות חז"ל גם את הדעה שקריאת שלום נוהגת רק במלחמת רשות, 

ל ִמְלָחָמה עַּ ָך' )דב-לַּ  במלחמת הרשות הכתוב מדבר" )ספרי דברים קצ(. -( :אכ 'ֹאְיבֶׁ
 קריאה לשלום בפרשנות ימי הביניים 

ל-ִכי: "כתב רש"ישלה גם לפרשנות ימי הביניים. מחלוקת זו השתל ב אֶׁ במלחמת הרשות  -( :יכ דב') 'ִעיר-ִתְקרַּ
ה ְלָכל 'ֵכןהכתוב מדבר, כמו  שמפורש בענין  ֲעשֶׁ ָעִרים ָהְרֹחֹקת-תַּ  : רמב"ןוחלק עליו  ";(טושם ) 'הֶׁ

ונה ו. והכ"ת הכתוב מדברבמלחמת הרשו"זה מספרי )שופטים קצט(, ששנו שם כלשון הזה: )רש"י( כתב הרב 
אבל קריאת השלום אפילו  .לרבותינו בכתוב הזה אינה אלא לומר, שהפרשה בסופה תחלק בין שתי המלחמות

  א לשלום אפילו לשבעה עממים.ובמלחמת מצוה היא, שחייבים לקר
  א(: ,)הלכות מלכים ופסק  רמב"םוה

-ִכי"ד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה, שנאמר: אח ,אין עושין מלחמה עם אדם בעולם, עד שקוראין לו שלום
ל ב אֶׁ יָה ְלָשלֹום-ִתְקרַּ יָה ְוָקָראָת ֵאלֶׁ אם השלימו וקבלו שבע מצות שנצטוו בני נח עליהן, אין  ."ִעיר ְלִהָלֵחם ָעלֶׁ

ֲעָבדּוָך ִיְהיּו"הורגין מהן נשמה והרי הן למס, שנאמר  ס וַּ  .)כ:יא( "ְלָך ָלמַּ
 הראיות מן הכתובים 

ים משמלחמת מצווה, דוגמת המלחמה בשבעת העמטענה שקוראים לשלום גם במלחמת מצווה מוקשית משום ה
ֵכן " כך עולה גם מן הכתובים:קריאה לשלום פותחת פתח לביטול מלחמת המצווה. בעוד שובעמלק, היא חובה, 

ה ְלָכל ֲעשֶׁ ר ֹלא-תַּ ָעִרים ָהְרֹחֹקת ִמְמָך ְמֹאד ֲאשֶׁ גוֹ -הֶׁ ה ֵהָנה-ִיםֵמָעֵרי הַּ ר .ָהֵאלֶׁ ה ֲאשֶׁ ִמים ָהֵאלֶׁ ק ֵמָעֵרי ָהעַּ יָך -ה' אֱ  רַּ ֹלהֶׁ
ה ָכל יֶׁ ֲחִריֵמם-ִכי ,ְנָשָמה-ֹנֵתן ְלָך נֲַּחָלה ֹלא ְתחַּ ֲחֵרם תַּ שלום נוהגת רק בערים ל הקריא -. משמע יז(-" )דב' כ:טוהַּ

 גם לטעון,אפשר . אך "כל נשמהלא תחיה "מים, שהן הערים הקרובות, מרחוקות, בעוד שבערי שבעת הע
כיצד יש לנהוג בעיר שלא נענתה מורה , אלא 'ישהביטוי "כן תעשה" אינו חוזר לצו לקרוא לשלום שבפסוק 

ל-ִכי": ךים יתפרשו ככתובואז ה ,שלוםהלקריאת  ב אֶׁ יָה ְלָשלֹום-ִתְקרַּ יָה ְוָקָראָת ֵאלֶׁ תנאי ו( י) "ִעיר ְלִהָלֵחם ָעלֶׁ
. (יד-יבהורגים רק את הזכרים ) ,נענתה לקריאת השלום ינהאהעיר אם  .( בכל מלחמהיאת )מס ועבדוהם השלום 

ה ָכל" :מיםמהע נוהגת רק במלחמת רשות, אך במלחמת שבעת במקרה כזההריגת הזכרים  יֶׁ  .)טז( "ְנָשָמה-ֹלא ְתחַּ
משה קראו האם  ,לנשאו תסטוריוגרפיין שהכתובים ניתנים להתפרש בשני אופנים, נפנה לספרות ההוכיו

להוכיח דבר, הואיל והמקרא  קריאה כזו אינה נזכרת אין בכךאם אך ? ארץהעמי ויהושע לשלום קודם שנלחמו ב
מפורשות לקריאה לשלום לשבעת  לחפש עדויותאפוא  יש, וייתכן שקראו לשלום. אירעאינו מספר כל מה ש

ח מַּ "עדות כזו אכן מצויה בספר דברים: ו ,מיםמהע ְשלַּ לָואֶׁ ר ְקֵדמֹות אֶׁ ְשבֹון ִדְבֵרי -ְלָאִכים ִמִמְדבַּ ְך חֶׁ לֶׁ ִסיחֹון מֶׁ
דֶׁ  ְך בַּ רֶׁ דֶׁ ָך בַּ ְעְבָרה ְבַאְרצֶׁ ְךָשלֹום ֵלאֹמר: אֶׁ ף  .ֵאֵלְך ֹלא ָאסּור ָיִמין ּוְשֹמאול רֶׁ סֶׁ כֶׁ ִים בַּ ְלִתי ּומַּ ְשִבֵרִני ְוָאכַּ ף תַּ סֶׁ כֶׁ ל בַּ ֹאכֶׁ

ן ק -ִתתֶׁ ְגָליִלי ְוָשִתיִתי רַּ ְעְבָרה ְברַּ משה קרא לשלום לסיחון מלך האמורי, והאמורי הוא אחד אם כן (. כח-:כו)ב "אֶׁ
. רש"י לא יכול םמימא לשלום גם לשבעת העוקריש לים. עדות זו תואמת לדעת רמב"ם ורמב"ן, שממשבעת העמ

(, 9151-9511 ,פרשני רש"יר' אליהו מזרחי, גדול הרא"ם )אולם  ,לענות לחולקים עליו, כיוון שחי לפניהםהיה 
 ולכן ראיה זו נדחית. כל מו"מ לשלום,ביניהם  ולא היהשמשה ביקש מסיחון היתר מעבר בשטחו,  ציין

קוראים לשלום רק לעמים ישראל הגבעונים ידעו ש. פרשת הגבעוניםב אפשר אולי למצוא ראיה אחרת
טוען שאין קריאת שלום לשבעת הרש"י זו ראיה לשיטת  יג(.-)יהו' ט:ט רחוקים, ולכן התחפשו לעם רחוק

תבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ, הראשון שלח שלשה כְ ": יש הסבר לפרשה זורמב"ם גם ל. אך םמימהע
מי שרוצה לעשות מלחמה ', וחזר ושלח, 'מי שרוצה להשלים ישלים', וחזר ושלח, 'מי שרוצה לברוח יברח'להם, 
גבעון? לפי ששלח להם בכלל ולא קבלו, ולא ידעו משפט ישראל, ודימו . אם כן מפני מה הערימו יושבי 'יעשה

 ה(. ,)הלכות מלכים ו "ששוב אין פותחין להם לשלום
גם מי שמתקשה לקבל את השחזור ההיסטורי של הרמב"ם, יוכל להזדהות עם מסקנת רמב"ם מתוך עיון 

. הגבעונים הבינו לפי מסלול מסעו של בכתוב. פניית הגבעונים ליהושע הייתה לאחר שכבש את יריחו ואת העי
ם לעם רחוק. זאת ועוד, גם ייהושע, שהם הבאים בתור ליפול לידיו, ולכן הקדימו ופנו ליהושע, כשהם מחופש

הכוונה היא לכניעה ללא קרב, שבעקבותיה יוטלו  , ם, שקוראים לשלום גם לשבעת העממירמב"ם ורמב"ן לדעת
 מהתחייבות שכזו. גם לעם רחוק כדי לחמוק הגבעונים חפשו הת לכןמס ועבדות, ועל העם הנכנע 

 ד(:  ,)הלכות מלכים ו רמב"םהאת דברי שוב לצורך הכרעה במחלוקת זו נצטט 
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ִמים"אין מניחין מהם נשמה, שנאמר:  ,שבעה עממין ועמלק שלא השלימו ק ֵמָעֵרי ָהעַּ ה ָכל ...... רַּ יֶׁ  ",ְנָשָמה-ֹלא ְתחַּ
ה וכן הוא אומר בעמלק ת "ִתְמחֶׁ ר ֲעָמֵלק-אֶׁ (. ומנין שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו? שנאמר: :יטכה דב')" ֵזכֶׁ

ל-ֹלא" ר ִהְשִליָמה אֶׁ ת-ָהְיָתה ִעיר ֲאשֶׁ ִחִּוי ֹיְשֵבי ִגְבעֹון אֶׁ ִמְלָחָמה-ְבֵני ִיְשָרֵאל ִבְלִתי הַּ ֹכל ָלְקחּו בַּ ה' ָהְיָתה  תִכי ֵמאֵ  .הַּ
ת ֵזק אֶׁ ִמְלָחָמהִלבָ -ְלחַּ את הַּ ֲחִריָמם ...ם ִלְקרַּ ן הַּ עַּ  מכלל ששלחו להם לשלום ולא קבלו. .(כ-:יטיא ')יהו "ְלמַּ

פרט )כל יתר העמים שונאמר בו במפורש  הואיל ,הדיון הזהאכן הכתוב בספר יהושע יכול להכריע את 
ם היינו סוברים כרש"י, אבעוד ש. את לבםה' חיזק לא השלימו עם ישראל אלא נלחמו בהם, משום ש (לגבעונים

  צריך לחזק את לבם.ה' אזי לא היה  ,םימקריאת שלום לשבעת העמ שלא הייתה


