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פ"ה  -ג' מערכות נגד הפלשתים
עמק רפאים
 .1יהושע פרק טו
ּגֹורל לְמַ טֵּ ה ְבנֵּי
(א) וַיְ ִהי הַ ָ
יְהּודה (...ח) וְ עָ לָ ה הַ ּגְ בּול
ָ
גֵּי בֶ ן ִהנֹּם ֶאל כ ֶֶתף
ִהיא
ִמ ֶנגֶב
יְבּוסי
ִ
הַ
יְרּושָ לָ ִם וְ עָ לָ ה ַהּגְ בּול ֶאל
ר ֹאש הָ הָ ר אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵּי גֵּי
ִהנֹם יָמָ ה אֲ שֶ ר בִ ְקצֵּ ה
פָאים צָ ֹּפנָה:
עֵּ מֶ ק ְר ִ

 .2יהושע פרק יח
ּגֹורל ַמטֵּ ה בְ נֵּי
(יא) ַויַעַ ל ַ
בִ ְני ִָמן ( ...טז) וְ י ַָרד הַ ּגְ בּול
ֶאל ְקצֵּ ה הָ הָ ר אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵּי
גֵּי בֶ ן ִהנֹּם אֲ שֶ ר בְ עֵּ מֶ ק
ְרפ ִָאים צָ פֹונָה וְ י ַָרד ּגֵּי ִהנֹם
בּוסי נֶגְ בָ ה וְ י ַָרד
ֶאל כ ֶֶתף הַ ְי ִ
עֵּ ין ֹרגֵּל:

 .3שמואל א פרק כג
(א) וַ יַּגִ דּו לְדָ וִ ד לֵּאמֹר ִהנֵּה פְ ל ְִש ִתים נִ לְחָ ִמים בִ ְקעִ י ָלה
ִש ַאל דָ וִ ד בַ יק ָֹוק לֵּאמֹר
וְ הֵּ מָ ה ש ִֹסים ֶאת הַ ּג ֳָּרנֹות( :ב) ַוי ְ
יתי בַ פְ ל ְִש ִתים הָ ֵּאלֶ ה ס וַי ֹאמֶ ר ְיקֹוָק ֶאל דָ וִ ד לְֵּך
הַ ֵּאלְֵּך וְ ִהכֵּ ִ
ית בַ פְ לִ ְש ִתים וְ הֹושַ עְ ָת ֶאת ְקעִ ילָ ה:
וְ ִהכִ ָ
 .4שמואל א פרק כג
(י) וַ י ֹאמֶ ר ָדוִ ד יְקֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ י יִ ְש ָר ֵּאל שָ מֹעַ שָ מַ ע עַ בְ ְדָך כִ י
ֲבּורי( :יא)
ְמבַ ֵּקש שָ אּול לָבֹוא ֶאל ְקעִ ילָ ה לְשַ חֵּ ת לָעִ יר בַ ע ִ
הֲ י ְַסגִ רֻ נִי בַ ֲעלֵּי ְקעִ ילָה בְ יָדֹו הֲ י ֵֵּּרד שָ אּול כַאֲ שֶ ר שָ מַ ע עַ בְ דֶ ָך
יְקֹוָק אֱ ֹלהֵּ י י ְִש ָר ֵּאל הַ ּגֶד נָא לְעַ בְ דֶ ָך ס וַ י ֹאמֶ ר יְקֹוָק י ֵֵּּרד:
(יב) וַי ֹאמֶ ר דָ וִ ד הֲ י ְַסגִ רּו בַ ֲע ֵּלי ְקעִ ילָה א ִֹּתי וְ ֶאת אֲ נ ַָשי בְ יַד
שָ אּול וַ י ֹאמֶ ר יְ קֹוָק י ְַסּגִ ירּו :ס
 .5ישעיהו כח:כא
כִ י כְ הַ ר פְ ָרצִ ים יָקּום ְיק ָֹוק
כְ עֵּ מֶ ק בְ גִ בְ עֹון י ְִרּגָז
לַ עֲשֹות ַמעֲשֵּ הּו זָר מַ עֲשֵּ הּו וְ לַ ֲעבֹד ֲעבֹדָ תֹו נָכְ ִריָה ֲעבֹדָ תֹו:
 .6רד"ק ישעיהו שם
(כא) כי כהר פרצים  -כמלחמה שנלחם דוד בפלשתים
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
פרץ ה' את אויבי לפני כפרץ מים ,כלומר מאת ה' היתה
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:
 .7שמואל ב כב:ח
מֹוסדֹות הַ שָ מַ ִים ִי ְרּגָזּו ַוי ְִת ָּגעֲשּו כִ י
וַת ְרעַ ש הָ ָא ֶרץ ְ
וַיִתּגָעַ ש ִ
ְ
חָ ָרה לֹו:

 .8דברי הימים א פרק יד
ֹאמר ָדוִ יד וַיִשָ ְרפּו בָ ֵּאש :פ
יהם וַי ֶ
ֹלה ֶ
(יב) ַויַעַ זְ בּו ָשם ֶאת אֱ ֵּ

מל' בכאים
 .9רלב"ג שם
והם אילנו' רבי הענפים והעלים ויהיה זה סבה שלא
ירגישו בהם הפלשתי' בבאם וגם שם ימתין שיבא רוח
יניע ראשי הבכאי' בדר' שישמע בהם כמו קול צעדי
המתנועעי' כי זה יהיה סבה שיחשבו פלשתים בשמעם
קול צעדי דוד שהוא קול תנועת ראשי הבכאי' ולא יהיו
נשמרים ממנו כלל ...
ולזה צוהו השם שיתנועע אז במהירות ויפול עליהם כי
בזה האופן מן התחבולה ינצחם והנה לפי מה שאחשוב
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
 .10רש"י שם
אשי ַה ְב ָכ ִאים  -הם מלאכים הצועדים
(כד) קֹול ְצעָ ָדה ְב ָר ֵּ
בראשי האילנות אשר אני שולח לעזרתך:
 .11שופטים – דברוה וברק
ֹאמר ְדב ָֹרה ֶאל בָ ָרק קּום כִ י זֶ ה ַהיֹום אֲ שֶ ר
ד:יד ( -יד) וַת ֶ
יס ָרא ְבי ֶָדָך הֲ ל ֹּא ְיקֹוָק יָצָ א לְ פָ נֶיָך וַ י ֵֶּרד
נ ַָתן ְיקֹוָק ֶאת ִס ְ
בָ ָרק מֵּ הַ ר ָתבֹור ַוע ֲֶש ֶרת אֲ ָלפִ ים ִאיש ַאחֲ ָריו:
אתָך ִמ ֵּשעִ יר ְבצַ עְ ְדָך ִמ ְש ֵּדה אֱ דֹום ֶא ֶרץ
ה:ד ְ -יקֹוָק ְבצֵּ ְ
ָרעָ שָ ה ּגַם ָש ַמיִם נ ָָטפּו ּגַם עָ ִבים נ ְָטפּו ָמיִ ם:
 .12רד"ק שם
אשי ַה ְב ָכ ִאים  -אשמיעך קול לחזק לב העם
קֹול צְ עָ דָ ה ְב ָר ֵּ
אשר אתך שידמה להם קול הולכים בראשי האילנות
כאילו מלאכים יצאו להכות בפלשתים כמו שאמרו בדבר
ברק הלא ה' יצא לפניך וכן אמר הנה כי אז יצא ה' לפניך:
 .13מלבי"ם שמואל ב פרק ה
אשי ַה ְב ָכ ִאים  -והיה בזה אם לימוד הדרך
קֹול צְ עָ ָדה ְב ָר ֵּ
הקרוב לנצח בתחבולות מלחמה ,שאחר שנפל עליהם
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
משני הצדדים ,מלבד מה שהיה בזה ענין השגחיי שיצא
ה' להכות במחנה האויב והשמיע קול צעדה עד שהיה
נס וטבע יחד
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 .14שמואל א פרק י
(ח) וְ י ַָר ְד ָת לְ ָפנַי הַ ּגִ ְלּגָל וְ ִהנֵּה ָאנֹכִ י י ֵֹּרד ֵּאלֶיָך לְ הַ עֲלֹות עֹלֹות
בֹואי ֵּאלֶיָך
ִ
לִזְ בֹחַ זִ בְ חֵּ י ְש ָל ִמים ִשבְ עַ ת י ִָמים תֹוחֵּ ל עַ ד
וְ הֹודַ עְ ִתי לְ ָך ֵּאת אֲ שֶ ר ַתע ֲֶשה:
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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
בהם ,שנאמר ויעש דוד [כן] כאשר צוהו (אלהים) [ה'] ויך
את הפלשתים (ש"ב ה כה) ,אמר הקדוש ברוך הוא
למלאכי השרת ,ראו מה בין דוד לשאול ,מי גרם לדוד
שניצל ,דברו של הקדוש ברוך הוא שקיים והאיר לו ,לכך
נאמר נר לרגלי דבריך.

 .15שמואל א פרק יג
מּואל
מּואל וְ ל ֹא בָ א ְש ֵּ
(ח) וַיֹוחֶ ל ִשבְ עַ ת י ִָמים לַמֹועֵּ ד אֲ שֶ ר ְש ֵּ
הַ ּגִ לְ ּגָל וַ יָפֶ ץ ָהעָ ם מֵּ עָ ָליו( :ט) וַ י ֹאמֶ ר שָ אּול הַ ּגִ שּו ֵּאלַ י הָ עֹלָ ה
לָמים ַויַעַ ל הָ עֹלָ ה( :י) ַו ְי ִהי כְ כַֹּלתֹו לְ הַ עֲלֹות הָ עֹלָ ה וְ ִהנֵּה
וְ הַ ְש ִ
מּואל בָ א וַ יֵּצֵּ א שָ אּול ִל ְק ָראתֹו לְבָ רֲ כֹו( :יא) וַי ֹאמֶ ר
ְש ֵּ
יתי כִ י ָנפַץ ָהעָ ם מֵּ עָ לַ י
ית וַי ֹאמֶ ר שָ אּול כִ י ָר ִא ִ
מּואל מֶ ה עָ ִש ָ
ְש ֵּ
את לְמֹועֵּ ד ַהי ִָמים ּופְ ל ְִש ִתים נֶאֱ סָ פִ ים ִמכְ מָ ש:
וְ ַא ָתה ל ֹא בָ ָ
(יב) וָ אֹמַ ר עַ ָתה י ְֵּרדּו פְ ל ְִש ִתים ֵּאלַי ַהּגִ ְלּגָל ּופְ נֵּי יְק ָֹוק ל ֹא
וָא ְת ַאפַק ָו ַא ֲע ֶלה הָ עֹלָ ה :ס
לִיתי ֶ
ִח ִ
מּואל ֶאל שָ אּול נ ְִס ָכל ְָת ל ֹא שָ מַ ְר ָת ֶאת ִמצְ ַות
(יג) וַ י ֹאמֶ ר ְש ֵּ
יְקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך אֲ שֶ ר ִצּוְָך כִ י עַ ָתה הֵּ כִ ין ְיקֹוָק ֶאת מַ ְמלַכְ ְתָך
ֶאל יִ ְש ָר ֵּאל עַ ד עֹו ָלם( :יד) וְ עַ ָתה מַ ְמלַכְ ְתָך ל ֹא ָתקּום בִ ֵּקש
יְקֹוָק לֹו ִאיש כִ לְבָ בֹו וַ ְיצַ ֵּּוהּו יְק ָֹוק ְלנָגִ יד עַ ל עַ מֹו כִ י ל ֹא
שָ מַ ְר ָת ֵּאת אֲ שֶ ר צִ ּוְ ָך יְקֹוָק :פ

 .20דהי"א יח:א
 .19שמואל ב פרק ח
(א) ַו ְי ִהי ַאחֲ ֵּרי כֵּ ן ַויְַך ָדוִ ד ַו ְי ִהי ַאחֲ ֵּרי כֵּן וַ יְַך ָדוִ יד ֶאת
פְ ל ְִש ִתים וַ יַכְ נִיעֵּ ם
ֶאת פְ ל ְִש ִתים ַויַכְ נִ יעֵּ ם
יה ִמיַד
ּובנ ֶֹּת ָ
וַ י ִַקח דָ וִ ד ֶאת ֶמ ֶתג ָה ַא ָמה ַוי ִַקח ֶאת גַת ְ
פְ ל ְִש ִתים:
ִמיַד פְ ל ְִש ִתים:

 .16שמואל א פרק יד
ֹלהים כִ י ָהיָה
(יח) וַ י ֹאמֶ ר שָ אּול לַאֲ ִחיָה הַ ּגִ ישָ ה אֲ רֹון הָ אֱ ִ
ּובנֵּי י ְִש ָר ֵּאל( :יט) ַויְ ִהי עַ ד ִדבֶ ר
ֹלהים בַ יֹום הַ הּוא ְ
אֲ רֹון הָ אֱ ִ
שָ אּול ֶאל הַ כֹהֵּ ן וְ ֶההָ מֹון אֲ שֶ ר בְ מַ חֲ נֵּה פְ ל ְִש ִתים ַו ֵּילְֶך ָהלֹוְך
וָרב פ וַ י ֹאמֶ ר שָ אּול ֶאל הַ כ ֵֹּהן אֱ סֹף יָדֶ ָך:
ָ

 .21רש"י שם
והיא נקראת מתג האמה על שם שהוא מקל רודה בכל
הפלשתים מטרפולין של מלכים שלא מצינו בכל סרני
פלשתים בעזה ובאשדוד ובעקרון ובאשקלון שם מלכות
אלא בגת מצינו אכיש מלך גת:

 .17מלבי"ם שמואל ב פרק ה
..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.
 .18מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור כז
וכן את מוצא כשהלך שמואל למשוח את דוד ,היו מלאכי
השרת מקטרגין אותו לפני הקדוש ברוך הוא ,ואמרו
רבונו של עולם מפני מה נטלת המלכות משאול ונתת
לדוד ,אמר להם אני אומר לכם מה בין שאול לדוד
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
שאול אל הכהן אסוף ידך] (ש"א יד יט) ,אבל דוד בשעה
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
אחריהם] (ש"ב ה כב כג) ,אין לך רשות לפשוט יד בהן,
אפילו אם היו קרבין אצלך ,עד שתראה ראשי האילנות
מנענעין ,שנאמר ויהי (בשומעך) [בשמעך] את קול
(הצעדה) [צעדה] בראשי הבכאים (שם כד) ... ,כיון שבאו
פלשתים ,היו ישראל רואין אותן ,ולא היו רחוקין מהם

מתג האמה

