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 ג' מערכות נגד הפלשתים -פ"ה 
 

 רפאיםעמק 
 

  יהושע פרק טו .1
י  ה ְבנֵּ )א( ַוְיִהי ַהּגֹוָרל ְלַמטֵּ
ְיהּוָדה ...)ח( ְוָעָלה ַהְּגבּול 

י ֶבן ִהנֹּם ֶאל ֶכֶתף  גֵּ
ְיבּוִסי ִמֶנֶגב ִהיא הַ 

ְירּוָשָלִם ְוָעָלה ַהְּגבּול ֶאל 
י  י גֵּ רֹאש ָהָהר ֲאֶשר ַעל ְפנֵּ
ה  ִהֹנם ָיָמה ֲאֶשר ִבְקצֵּ

ֶמק ְרָפִאים ָצפָֹּנה  :עֵּ

 יהושע פרק יח .2
י  ה ְבנֵּ )יא( ַוַיַעל ּגֹוַרל ַמטֵּ
ִבְנָיִמן ... )טז( ְוָיַרד ַהְּגבּול 

ה ָהָהר ֲאֶשר עַ  י ֶאל ְקצֵּ ל ְפנֵּ
י ֶבן ִהנֹּם ֶמק ֲאֶשר  גֵּ ְבעֵּ

י ִהֹנם  ָצפֹוָנה ְרָפִאים ְוָיַרד ּגֵּ
ֶאל ֶכֶתף ַהְיבּוִסי ֶנְגָבה ְוָיַרד 

ל: ין ֹרגֵּ  עֵּ

 
 שמואל א פרק כג .3

ה ְפִלְשִתים ִנְלָחִמים ִבְקִעיָלה  אֹמר ִהנֵּ )א( ַוַיִּגדּו ְלָדִוד לֵּ
ָמה ֹשִסים ֶאת ַהּגֳָּרנֹות:  אֹמר  ַוִיְשַאל ָדִוד ַביקָֹוק)ב(  ְוהֵּ לֵּ

יִתי ַבְפִלְשִתים ְך ְוִהכֵּ לֵּ ְך  ַהאֵּ ֶלה ס ַויֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל ָדִוד לֵּ ָהאֵּ
 ְוִהִכיָת ַבְפִלְשִתים ְוהֹוַשְעָת ֶאת ְקִעיָלה:

 

 שמואל א פרק כג .4

ל ָשֹמַע ָשמַ  י ִיְשָראֵּ ע ַעְבְדָך ִכי )י( ַויֹאֶמר ָדִוד ְיקָֹוק ֱאֹלהֵּ
ת ָלִעיר ַבֲעבּוִרי: ש ָשאּול ָלבֹוא ֶאל ְקִעיָלה ְלַשחֵּ )יא(   ְמַבקֵּ

י ְקִעיָלה ד ָשאּול ְבָידֹו ֲהַיְסִגֻרִני ַבֲעלֵּ ַכֲאֶשר ָשַמע ַעְבֶדָך  ֲהיֵּרֵּ
ד: ל ַהֶּגד ָנא ְלַעְבֶדָך ס ַויֹאֶמר ְיקָֹוק יֵּרֵּ י ִיְשָראֵּ   ְיקָֹוק ֱאֹלהֵּ

י ְקִעיָלה אִֹּתיַויֹאֶמר ָדִוד )יב(  ְוֶאת ֲאָנַשי ְבַיד  ֲהַיְסִגרּו ַבֲעלֵּ
 ָשאּול ַויֹאֶמר ְיקָֹוק ַיְסִּגירּו: ס

 

 כח:כאישעיהו  .5
 ָיקּום ְיקָֹוק ְכַהר ְפָרִציםִכי 

ֶמק ְבִגְבעֹון  ִיְרָּגז ְכעֵּ
הּו ְוַלֲעֹבד ֲעֹבָדתֹו ָנכְ  הּו ָזר ַמֲעשֵּ  ִרָיה ֲעֹבָדתֹו:ַלֲעשֹות ַמֲעשֵּ

 

 ישעיהו שם"ק רד .6

כמלחמה שנלחם דוד בפלשתים  -)כא( כי כהר פרצים 
בבעל פרצים והיה שם הר, כמו שכתוב ויעלו בבעל 
פרצים, ואותו הדבר היה פלא גדול שהכה אותם דוד בעם 
אשר היו אתו אז ועליהם נאספו כל פלשתים, ואמר דוד 

ר מאת ה' היתה פרץ ה' את אויבי לפני כפרץ מים, כלומ
זאת וכמו אותו המעשה שהיה גדול שקם ה' ונלחם בהם 
כן יקום עתה וילחם בישראל, וכמו מלחמת יהושע בגבעון 
שהיה פלא גדול ואמר ויהומם ה' כן יהום עתה ה' את 
ישראל ולא יהיה בהם כח לעמוד כנגד אויביהם, ומה 
שאמר כעמק בגבעון ר"ל כמו שעשה בעמק אילון 

 ובגבעון:
 

 כב:חמואל ב ש .7
ַוִיְתָּגַעש ַוִתְרַעש ָהָאֶרץ מֹוְסדֹות ַהָשַמִים ִיְרָּגזּו ַוִיְתָּגֲעשּו ִכי 

 ָחָרה לֹו:

 

 דברי הימים א פרק יד .8

יֶהם ַויֹאֶמר ָדִויד  ש)יב( ַוַיַעְזבּו ָשם ֶאת ֱאֹלהֵּ  : פַוִיָשְרפּו ָבאֵּ

 
 מל' בכאים

 

 שםרלב"ג  .9

פים והעלים ויהיה זה סבה שלא רבי הענ אילנו'והם 
ירגישו בהם הפלשתי' בבאם וגם שם ימתין שיבא רוח 
יניע ראשי הבכאי' בדר' שישמע בהם כמו קול צעדי 

זה יהיה סבה שיחשבו פלשתים בשמעם המתנועעי' כי 
ולא יהיו  קול צעדי דוד שהוא קול תנועת ראשי הבכאי'

 ...נשמרים ממנו כלל 
ולזה צוהו השם שיתנועע אז במהירות ויפול עליהם כי 

אחשוב בזה האופן מן התחבולה ינצחם והנה לפי מה ש
צוה זה הש״י לפי שנגלה לו כי היה ראוי שינצחו 
הפלשתים אז את דוד לפי המערכ׳ לולי זאת התחבולה 
ואע״פ שהיה הש״י יכול לנצח על הדרך המופת הפלשתי 
הנה לא יעשה הש״י המופתים כי אם במקומות 

 ההכרחיים כמו שזכרנו פעמים רבות
 

 שםרש"י  .10

י ַהְבָכִאים )כד(  הצועדים  מלאכיםהם  -קֹול ְצָעָדה ְבָראשֵּ
 בראשי האילנות אשר אני שולח לעזרתך: 

 

 דברוה וברק – שופטים .11
)יד( ַותֹאֶמר ְדֹבָרה ֶאל ָבָרק קּום ִכי ֶזה ַהיֹום ֲאֶשר  - ידד:

ֹּא ְיקָֹוק ָיָצא ְלָפֶניָךָנַתן ְיקָֹוק ֶאת ִסיְסָרא ְבָיֶדָך  ֶרד  ֲהל ַויֵּ
ַהר ָתבֹור ַוֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ִאיש ַאֲחָריו:   ָבָרק מֵּ

ִעיר ְיקָֹוק  - ה:ד אְתָך ִמשֵּ ה ֱאדֹוםְבַצְעְדָך ִמְש ְבצֵּ ֶאֶרץ  דֵּ
 ַּגם ָעִבים ָנְטפּו ָמִים: ָשַמִים ָנָטפּוַּגם  ָרָעָשה

 

 שםרד"ק  .12

י ַהְבָכִאים  אשמיעך קול לחזק לב העם  -קֹול ְצָעָדה ְבָראשֵּ
אתך שידמה להם קול הולכים בראשי האילנות  אשר

כמו שאמרו בדבר כאילו מלאכים יצאו להכות בפלשתים 
 וכן אמר הנה כי אז יצא ה' לפניך: ברק הלא ה' יצא לפניך

 

 מלבי"ם שמואל ב פרק ה .13

י ַהְבָכִאים לימוד הדרך והיה בזה אם  - קֹול ְצָעָדה ְבָראשֵּ
נפל עליהם , שאחר שהקרוב לנצח בתחבולות מלחמה

בפעם הראשון בצד של אחריהם בודאי נשמרו עתה בצד 
הזה והעמידו שם גבורי חיל, ולכן טוב שיפול עתה מן 
הצד, ושיחל ההכאה בעת ישב הרוח בין הבכאים 
והאלנות שיחשבו כי יש מחנה וחיל בין הבכאים ויתבהלו 

מלבד מה שהיה בזה ענין השגחיי שיצא משני הצדדים, 
האויב והשמיע קול צעדה עד שהיה  ה' להכות במחנה

 נס וטבע יחד
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 שמואל א פרק י .14

ֶליָך ְלַהֲעלֹות ֹעלֹות  ד אֵּ ה ָאֹנִכי ֹירֵּ )ח( ְוָיַרְדָת ְלָפַני ַהִּגְלָּגל ְוִהנֵּ
ֶליָך  ל ַעד בֹוִאי אֵּ י ְשָלִמים ִשְבַעת ָיִמים תֹוחֵּ ִלְזֹבַח ִזְבחֵּ

ת ֲאֶשר ַתֲעֶשה:  ְוהֹוַדְעִתי ְלָך אֵּ
 

 שמואל א פרק יג .15

ל  ל ְולֹא ָבא ְשמּואֵּ ד ֲאֶשר ְשמּואֵּ )ח( ַויֹוֶחל ִשְבַעת ָיִמים ַלמֹועֵּ
ָעָליו: ַלי ָהֹעָלה   ַהִּגְלָּגל ַוָיֶפץ ָהָעם מֵּ )ט( ַויֹאֶמר ָשאּול ַהִּגשּו אֵּ

ה )י( ַוְיִהי ְכַכֹּלתֹו ְלַהֲעלֹות ָהֹעָלה וְ   ְוַהְשָלִמים ַוַיַעל ָהֹעָלה: ִהנֵּ
א ָשאּול ִלְקָראתֹו ְלָבֲרכֹו: ל ָבא ַויֵּצֵּ )יא( ַויֹאֶמר   ְשמּואֵּ

ָעַלי  ל ֶמה ָעִשיָת ַויֹאֶמר ָשאּול ִכי ָרִאיִתי ִכי ָנַפץ ָהָעם מֵּ ְשמּואֵּ
ד ַהָיִמים ּוְפִלְשִתים ֶנֱאָסִפים ִמְכָמש:   ְוַאָתה לֹא ָבאָת ְלמֹועֵּ

ְרד י ְיקָֹוק לֹא )יב( ָוֹאַמר ַעָתה יֵּ ַלי ַהִּגְלָּגל ּוְפנֵּ ּו ְפִלְשִתים אֵּ
 ִחִליִתי ָוֶאְתַאַפק ָוַאֲעֶלה ָהֹעָלה: ס

ל ֶאל ָשאּול ִנְסָכְלָת לֹא ָשַמְרָת ֶאת ִמְצַות  )יג( ַויֹאֶמר ְשמּואֵּ
ִכין ְיקָֹוק ֶאת ַמְמַלְכְתָך  ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ִצָּוְך ִכי ַעָתה הֵּ

ל ַעד עֹוָלם: ֶאל ש   ִיְשָראֵּ )יד( ְוַעָתה ַמְמַלְכְתָך לֹא ָתקּום ִבקֵּ
הּו ְיקָֹוק ְלָנִגיד ַעל ַעמֹו ִכי לֹא  ְיקָֹוק לֹו ִאיש ִכְלָבבֹו ַוְיַצּוֵּ

ת ֲאֶשר ִצְּוָך ְיקָֹוק: פ  ָשַמְרָת אֵּ
 

 שמואל א פרק יד .16

רֹון ָהֱאֹלִהים ִכי ָהָיה )יח( ַויֹאֶמר ָשאּול ַלֲאִחָיה ַהִּגיָשה אֲ 
ל: י ִיְשָראֵּ )יט( ַוְיִהי ַעד ִדֶבר   ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ַביֹום ַההּוא ּוְבנֵּ

ֶלְך ָהלֹוְך  ה ְפִלְשִתים ַויֵּ ן ְוֶהָהמֹון ֲאֶשר ְבַמֲחנֵּ ָשאּול ֶאל ַהֹכהֵּ
ן ֱאֹסף ָיֶדָך:  ָוָרב פ ַויֹאֶמר ָשאּול ֶאל ַהֹכהֵּ

 

 פרק ה מלבי"ם שמואל ב .17

וחוץ מזה בא לנסות את דוד בדבר אשר לא עמד בו ..
שאול ולא המתין על שמואל ובעבור זה נלקח המלוכה 

 ממנו, ודוד שמר מצוה ולא בטח על גבורתו.

 

 מדרש תהלים )שוחר טוב; בובר( מזמור כז .18

וכן את מוצא כשהלך שמואל למשוח את דוד, היו מלאכי 
ך הוא, ואמרו השרת מקטרגין אותו לפני הקדוש ברו

רבונו של עולם מפני מה נטלת המלכות משאול ונתת 
 מה בין שאול לדודלדוד, אמר להם אני אומר לכם 

שאול הלך ושאל באורים ותומים, כיון שראה שבאו עליו 
פלשתים אמר לכהן אסוף ידך, ולא המתין עד שיגמור את 
הדבר, שנאמר ויהי עד דבר שאול אל הכהן ]וגו', ויאמר 

ל הכהן אסוף ידך[ )ש"א יד יט(, אבל דוד בשעה שאול א
שראה את הפלשתים באין עליו בעמק רפאים, מיד 
התחיל לשאול באורים ותומים, שנאמר ויוסיפו עוד 
פלשתים ]לעלות[ וינטשו בעמק רפאים וישאל )עוד( דוד 
)באלהים( ]בה'[ ויאמר לא תעלה הסב )מעליהם( ]אל 

שות לפשוט יד בהן, אחריהם[ )ש"ב ה כב כג(, אין לך ר
אפילו אם היו קרבין אצלך, עד שתראה ראשי האילנות 
מנענעין, שנאמר ויהי )בשומעך( ]בשמעך[ את קול 

כיון שבאו  ...)הצעדה( ]צעדה[ בראשי הבכאים )שם כד(, 
פלשתים, היו ישראל רואין אותן, ולא היו רחוקין מהם 

, אפילו ארבע אמות, אמרו ישראל לדוד למה אנו עומדין
אמר להם כבר נצטויתי מן השמים, שלא לפשוט יד בהם, 
עד שנראה ראשי האילנות מנענעין, ואם נפשוט יד בהן 
מיד אנו מתין, ואם אין נפשוט יד מהן מיד הורגין אותנו, 
ומוטב שנמות צדיקים ולא נמות חייבין, אלא אני ואתם 
נתלה עינינו להקב"ה, מיד נדדו כל האילנות, ומיד פשטו 

שנאמר ויעש דוד ]כן[ כאשר צוהו )אלהים( ]ה'[ ויך בהם, 
את הפלשתים )ש"ב ה כה(, אמר הקדוש ברוך הוא 

, מי גרם לדוד ראו מה בין דוד לשאוללמלאכי השרת, 
שניצל, דברו של הקדוש ברוך הוא שקיים והאיר לו, לכך 

 נאמר נר לרגלי דבריך.

 
 מתג האמה

 
 שמואל ב פרק ח .19

ן י כֵּ ַוַיְך ָדִוד  )א( ַוְיִהי ַאֲחרֵּ
םֶאת ְפִלְשִתים   ַוַיְכִניעֵּ

 ֶמֶתג ָהַאָמהַוִיַקח ָדִוד ֶאת 
 ִמַיד ְפִלְשִתים:

 דהי"א יח:א .20
ן ַוַיְך ָדִויד ֶאת  י כֵּ ַוְיִהי ַאֲחרֵּ

םְפִלְשִתים   ַוַיְכִניעֵּ
ִמַיד  ּוְבנֶֹּתיהָ  ַגתַוִיַקח ֶאת 
 ְפִלְשִתים:

 
 רש"י שם .21

את מתג האמה על שם שהוא מקל רודה בכל והיא נקר
הפלשתים מטרפולין של מלכים שלא מצינו בכל סרני 

לשתים בעזה ובאשדוד ובעקרון ובאשקלון שם מלכות פ
 אלא בגת מצינו אכיש מלך גת:

 


