
 לילהמלחמת
 סו(. י"ד, בראשית לילה", עליהם)-ויחלק

מאת

 בן-שםישראל

 עד ממרא מאלהי אתו אשר והמלכים עילם מלך כדרלעמר אחרי רודףאברהם
 בן-אחיו. לוט את משבי להציל כדי ביתו, ילידי חרכיו עשר ושמנה מאות ושלש הואדן,
 משמאל אשר חובה עד וירדפם ויבם לילה עליהם "ויחלק נאמר: ביניהם הקרבעל

*לדמשק".  
 מעשתרת ובסב, שבעבה"י הארצות כל את כבשו אתו אשר והמלכיםכדרלעמר

 את עמים: ששה הכה הוא בדרום; המדבר על אשר איל-פארן עד בצפוןקרנים
 בודאי לארצו. כמנצח וחזר והאמורי העמלקי ההורי, את האימים, הזוזים,הרפאים,

 של הנשק במיטב וחמוסים מלחמה מלומדי חיל, אנשי אלפים כמה זה מנצה כחמנה
 בבריחתמז קילומטרים עשרות ולרדפם לנצחם אברהם הצליה איך ההם.הימים

 על התנפל אברהם ". ה ל לי " בכתוב זו לשאלה תשובה למצוא שיש לנונראה
 העולם עמי נצחונו. את השיג ובכך הלילה, בחשכת בו ונלחם בלילה כדרלעמרמחנה
 ומכריעים גדולים קרבות על רבות עובדות וידועות בלילה, להילחם נהגו לאהעתיק
 בלילה לחימה של זו שיטה ידעו ואנשיו אברהם השמש. בוא עם מיד אופסקואשר

והצליחו.
 של זה בטכסים ישראל בר נקטו אחרים רבים בקרבות גם אלא זה בקרב רקלא
 אחרים. עמים אצל עליו שמענו שלא טכסיס להלן, שנראה כפי לילה,לחימת
 התיאור קדם. ובש העמלקים בריתם, ובת המדימם על גדעון של נצחינוידוע
 הדברים. השתלשלות על לעמוד וניתן ו/-ח'( )שופטים למדי מפורט הואבמקרא
 גדעון למלחמת סיכוי כל היה שלא עד ישראל, לרעת מאוזן בלתי כה היה הכוחותיתם

 לוחמי מאות שלש מול " ח', )לה, אויבים אלף וחמשה ושלשים מאה הרגילות:בדרכים
 הצדדים שני על כי גדעון, לצבא יתרון היה לא הנשק טיב מבחינת ח(. ז', )שםישראל
 חרב". "שלף שהיו הכתובאומר
 הצליח זה אבל גדעון של בנצחונו מאד חשוב מרם היה ההפתעה שיסוד ספקאין
 גם זה טכסיס על שמספו מלחמת-לילה, זו גם היתה נכון, אל בחסות-הלילה.רק

 הטכסיסים לכל היסוד היה הלילה מרם אבל והלפידים, השופרות כמו אחריםגורמים
 הלילה, בשעות ורגליהם ידיהם את מצאו לא קדם ובני והעמלקים המדיניםהאחרים.
 מנוסה. - ויחידה אחת דרך רק היתהלפניהם

 נאמר עמון: בבני במלחמתו שאול גם נקט בלילה פתע התקפת של זהבטכסיס
 קדמותנו עמון". את ויכו הבקר באשמרת המחנה בתוך "ויבאו יא(: י"א,5טמו"א,
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 בן-שםישראל%

 - הש הקיץ ובימת השלחות דא הבוקר אשמרת אשמר": לשלש הללה אתחלקו
 מקר. לפתת ארבע ועד חצות אחר אחת בשעה -בערך

 החשכה. וכמצול בהפתעה הועלה, בשעות הקרב את התחל שאול ועםתצא
 ולא למחרתם, הערב ועד מהנשף דוד "ויכם מסופר: בעמלקי, דוד מלחמתעל
 וינסו" הגמלים על רכבו אשר איש-נער מאות ארבע אם כי איש מהםנמלט

 יז(. ל', א'לשמואל
 אם כי איש מהם נמלט  "ולא מהביטוי העמלקי? הגדוד של הכמותי הכח היהמה
 קטן חלק רק היוו אלה נמלטים מאות ארבע כי להבין יש - נער" איש מאותארבע
 כמה מנו העמלקים כי לפיכך מסתבר ."(. . . אם כי איש נמלט )"לא הגדודמכלל
 הצליח הכיצד השאלה: מתעוררת איש, מאות ארבע רק היו לדוד לוחמים.אלפי

 מלחמה? מלומדי מדבר, לוחמי של אויב כמה, פי עליו עלה אשר אויב עללהתגבר
 "ספרי בספרו סגל, צ. מ. "מהנשף". במלה הוא זו לבעיה המפתח לנונראה
 ז; ה, ז', )מל"ב הלילה ראשית על ויונח . . . נשף "השם מסביר: לפסוקנו,שמואל",
 והנה קמז(, קי"ט, תהלים, ג; ז', )איוב אחריתו על או ועוד(, ט ז', משלי ; יא ה',ישעיהו
 והפש'. והעי הר"י פירשו וכן - הבוקר נשף ההע הלילה, אחרית על כאן פירשורז"ל
 שסברו מרז"ל יש אמנם  עיקר. הוא רז"ל ופירוש הלילה, ראשית פירשו: ותנחוםורי"ק
 הלילה". ראשית הוא כאן שנשףכנראה

 רדומים. ישנים, כשהכל הלילה, לאחרית ב"נשף" פה בפסוקת שהכוונהכנראה
 בסופו. או הלילה בהתחלת הוא "נשף" אם רב הבדל אין הכתוב להבנתאולם,
 אשר וזה לילה, קרב זו היה הקובע ובחלקו בחשכה, בלילה, התנפל שדודחשוב
 אנשיו. של הקטן המספר למרות הנצחון, את לוהבטיח
 הללו: העובדות לאור מרום מי על יהושע במלחמת נעייןעתה
 אנכי הזאת כעת מחר כי מפניהם, תירא אל יהושע: אל ה' "ויאמר - ו י"א,יהושע

 ישראל". לפח חללים כלם אתנתן
 ויפלו פתאם, מרום מי על עליהם עמו המלהמה עם וכל יהושע "ויבא - ז י"א,יהושע

בהם".
 וירדפום". ויבום, ישראל ביד יהוה "ויתנם - ח י"א,יהושע

 מהנה נע איך נבין וכיצד לוחמים, אלפי להבין עלינו המלחמה" עם "כלבביטוי
 היא הופעתו כל ואשר בו, ירגישו אשר מבלי ממש, החזית קו עד ומגיע כזהעצום

"פתאם"?
 מכמה נבואה; זוהי - יהושע" אל ה' "ויאמר הקודם: לפסוק להזור יש כךלשם
 נפשי במצב או בחלום, - בלילה היתה הנבואה שקבלת למדים אנו בתנ"ךמקראות
 הזאת כעת "מחר שגם הרי בלילה, היה יהושע אל זה אלהי דיבור אם לו. ודומהקרוב
 בשעות ובוצעה חוכמה יהושע של שהתקפתו מסתבר מכאן הלילה. בשעות -פירושו
 : מכך המבעות המסקרת כל על לילה, קרב היה הוא אף מרום מי על והקרבהלילה,

 ההפתעה יסוד תנועותיו, על מכסה ההשכה אשר גדול מחנה להביאהאפשרות
 רוה. לכל ומנוסה מפלה - והתוצאה לילה, ללחימת מאומן אינו האויב"פתאם",
 גבעון במלחמת האמור את גם לילה מלחמות של זו לרשימה לצרף שאפשריתכן
 ה' ויהמם הגלגל, מן עלה הלילה כל פתאם, יהושע אליהם "ויבא ט-": ",להושע
 ויכם". ישראללשי
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]3[ לילהמלחמה

 עלו וצבאו יהושע כי הקרב, בהצלחת מכריע יסוד הלילה שימש פה שגם ספקאין
 גבעון. על שצרו כנען מלכי חמשת את והפתיעו הלילה בחסות לגבעת הגלגלמן

 למן רבים, דורות במשך ישראל לוחמי נקטו לילה לחימת של שבטכסיסמצאנו
 האם רבות~ןיוינן. מאות המתמשכת תקופה - ודוד שאול ועד וגדעון יהושעאברהם,

 מסורת אילו או אחר או זה מצביא של אישית תכונה מקרית, תופעה בזה לראותיש
 לדור? מדור לבן, מאב העוברתקרבית
 רוח עוז - חשובות נפשיות תכומת על מעיד 1 הלחימה של זה טכסיס מקום,מכל
 בעת והתמצאות ובחירה מהירה מחשבה תושיה, רבים, מד מעטים למלחמתלצאת
צרה.

 צרפת בצבאות נהוג שאינו ליליה-דבר בצניחה אמונים שהנהיג לצה-ל, גם אפיניות אלו תכתות1
 לבנים". אנוה-סימן "מעשה שנאמר: זהואנגליה.
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