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פרק י"ג – הכנות למלחמת מכמש
 .2רש"י שמואל א פרק יג פסוק יט
(יט) וחרש לא ימצא  -לא היה מצוי בתחלת מלכות שאול כי
הפלשתים המושלים בישראל העבירו כל חרשי ברזל
מישראל פן יעשו כלי זיין להלחם:
 .1רד"ק שמואל א פרק יג פסוק יט
(יט) וחרש לא ימצא  -יש לתמוה איך לא היו חרשי ברזל
בישראל רבים ויש לפרש לפי שפלשתים משלו בישראל
שנים רבות כי אף בימי שמשון מושיע ישראל אמרו הֲ ֹלא
י ַָדעְ ָת כִּ י מ ְֹשלִּ ים בָ נּו פְ לִּ ְש ִּתים (שופ' טו) ואעפ"י שבימי שמואל
נכנעו פלשתים ושבו הערים אשר לקחו פלשתים מישראל
לישראל אעפ"י כן מעת אשר זקן שמואל תחת ממשלתם
היו והיו להם נציבים בארץ ישראל אף בימי שמואל כמו
שכתוב ,ובעת משלם והיתה ידם תקיפה עליהם הורידו
פלשתים כל חרשי ברזל מן העברים לארץ פלשתים ולא
השאירו בארץ ישראל חרש ברזל אף לתקן כלי אומנות וכלי
ָאמרּו פְ לִּ ְש ִּתים פֶּ ן ַיעֲׂשּו הָ עִּ בְ ִּרים חֶּ ֶּרב א ֹו חֲ נִּ ית
חרישה כִּ י ְ
(שמ"א יג) וימרדו בנו .מנהג כל ישראל בימים ההם לרדת ארץ
פלשתים לתקן כלי אומנות וכלי חרישה.
ואפשר כי היו בארץ ישראל חרבות ורמחים וחניתות
מאותם אשר נעשו קודם הזמן ההוא אבל מעטים היו
ובמלחמה הזאת לא נמצא חרב וחנית ביד השש מאות אשר
נשארו עם שאול וביד האלף אשר עם יהונתן כמו שאמר
נִּמצָ א חֶּ ֶּרב וַ חֲ נִּ ית בְ יַד כָל הָ עָ ם] אֲ שֶּ ר אֶּ ת שָ אּול וְ אֶּ ת
[וְ ֹלא ְ
י ֹונָתָ ן ובלתי כלי זיין לא יתכן להם ,אבל היו בידם קשתות
ומקלי יד וקלעים ורוב הגבורים ואנשי חיל באותו הזמן
בחצים ובאבנים היתה מלחמתם כמו שנאמר בספור גבורי
דוד מַ יְ ִּמינִּים ּומַ ְׂש ִּמאלִּ ים בָ אֲ בָ נִּים ובקשת (דהי"א יב) ונאמר
במלחמת מואב וַ ָיסֹבּו הַ ַקלָעִּ ים וַ יַכּוהָ (מל"ב ג) ונאמר בדוד
וְ ַקלְ ע ֹו בְ יָד ֹו (שמ"א י"ז) ,ואעפ"י כן חסרון גדול היה אצלם
כשלא היו נמצאים אצלם חרבות וחניתות.
והיה הספור הנה כי לא נמצא חרב וחנית ביד כל העם כי
אם ביד שאול ויהונתן להודיע כי לא בחרב וחנית יושיע ה'
ולה' לבדו התשועה כי ישראל היו בלא חרב וחנית ולא היו
אלא אלף ושש מאות איש ופלשתים היו שלשים אלף רכב
וששת אלפים פרשים עם כחול הים והיתה תשועה גדולה
ביום ההוא עד כי נסו פלשתים מפני ישראל והכום ישראל
מכה גדולה:
דברי הימים א פרק יב
יקלַג עוֹד עָ צּור ִּמפְ נֵי שָ אּול
(א) וְ אֵ לֶּה הַ בָ ִּאים אֶּ ל ָדוִּ יד לְ ִּצ ְ
בֶּ ן ִּקיש וְ הֵ מָ ה בַ גִּ בו ִֹּרים עֹזְ ֵרי הַ ִּמלְ חָ מָ ה( :ב) נ ְֹש ֵקי ֶּקשֶּ ת
מַ יְ ִּמינִּ ים ּומַ ְׂש ִּמאלִּ ים בָ אֲ בָ נִּ ים ּובַ ִּח ִּצים בַ ָקשֶּ ת מֵ אֲ חֵ י
שָ אּול ִּמבִּ נְ י ִָּמן:
 .3רש"י שמואל א פרק יג פסוק כא
(כא) והיתה הפצירה פים למחרשות  -והיתה להם
לאותם שהיה להם טורח לרדת אל הפלשתים ללטוש היתה
הפציר' פים לימ"א בלע"ז שיש לה הפצר פיות כלומר פיות
וחידודי' הרבה היתה להם לחדד המחרשת והאתים:
 .4רד"ק שמואל א פרק יג פסוק כא
(כא) הפצירה פים  -שתי מילות ופי' פצירה רבה מלשון
ויפצר בו שהוא רבוי דברים ותחנונים ופירוש פים פיות ר"ל
רבת פיות כלומר שיש לה חדודים הרבה והוא הנקרא
בלשון התרגום שופינא ובלע"ז לימ"א ומחדדין בה כל כלי

ברזל ואומר כי בפציר הפים היו מחדדים כליהם מי שלא
היה לו פנאי לרדת בארץ פלשתים ללטוש הכלי:

…They had a file for their mattocks
 .5הרב אלחנן סמט
במילון בן-יהודה בערך 'פֶּ ה'

"וכמו פֵ ָאה במשמעות חלק ,בצֵ רוף 'פי שנים' בדבר,
שני חלקים בדבר ,שני שלישים בו".
מקורו של הביטוי 'פי שנים' התברר על ידי האשורית
שבה משמשים גם ִּשנִּפּו (במילה אחת ,תחת שני פו)
וגם ִּשנִּפָ ת בסיום הנקבה במשמעות שני שלישים.
ועיקרו שני חלקים ...כי בחלוקה בין שני אנשים,
שהיא המצויה ביותר ,מקבל הלוקח פי שנים למעשה
שני שלישים .לפי זה 'פִּ י' בצרוף 'פי שנים' הוא מספר
רבים תחת 'פים שנים' ,אלא שברהיטות הלשון
הבליעו את המי"ם כשם שהבליעו אותה גם במספרים
'שני בנים' (נפרד) תחת ְשנַיִּ ם בנים וכדומה .וכמו
באשורית היה אפשר לומר גם בעברית 'שני פִּ ים'
(חלקים) ואפילו 'שתי פֵ אות' (השווה נחמיה ט' ,כב:
"ואחלקם לְ פֵ ָאה") ואין פירוש 'פי שנים' שבמקרא כמו
כפול שנים ,כפליים.
בהמשך אותו ערך במילון הובאה גם המשמעות הנפוצה
בפינו ל'פי שנים'  -כפליים .בעיוננו ראינו כי כבר בדורות
קדומים הובן כך הצירוף (כך בבן-סירא ובמקורות שונים
בדברי חז"ל) .העורך מעיר על כך" :בימינו נהוג אף 'פי
שלושה' 'פי אלף' 'פי כמה' ,או בנקבה 'פי שתים' וכדומה.
ואין לשימוש זה יסוד בלשון הקדומה".
החל מתחילת המאה העשרים ,מאז חפירת הארכיאולוג
הבריטי מקאליסטר בתל גזר (חפירה שהחלה ב2091-
ונתפרסמה ב )2021-ועד עתה ,התגלו בחפירות
הארכיאולוגיות בארץ אבני משקל רבות ומטילי כסף,
ועליהם כתוב באותיות עבריות עתיקות 'פים' .שקילתן של
הללו (שנתגלו באזור יהודה) העלתה שמשקלן הממוצע הוא
 6.7גרמים .דהיינו 'פים' = שני שליש שקל (שמשקלו בארץ
ישראל בתקופת הבית הראשון כ ...1-גרם).
ערך כספי זה הוא שנזכר כנראה בשמ"א י"ג ,כא" :וְ הָ יְ תָ ה
ירה פִּ ים לַמַ חֲ ֵרשת וְ לָאֵ ִּתים" ,פסוק שהקדמונים
הַ פְ ִּצ ָ
התקשו בפירושו ,ואילו המפרשים החדשים ,שהיו מודעים
לתגליות הארכיאולוגיות ,פירשוהו כמין חומר :מחיר
ההשחזה (' -הפצירה' שהוא שם פעולה) של כלֵי העבודה (-
מחיר שאותו גבו הפלשתים מן העברים שבאו אליהם
ללטוש את כלי העבודה החקלאיים שלהם ,כמבואר בפסוק
שלפני כן) היה 'פים'  -שני שליש השקל כסף ,וזהו כנראה
מחיר מופקע.
לדעת טור-סיני 28יש לנקד את הכתובת שנתגלתה על גבי
אותן אבני משקל ומטילים 'פַ יִּ ם' "שהרי בכל הכתובות
שומרים),
ִּ
מרם =
הקדומות כותבים את הסיום ִּים חסר (ש ִּ
ולפי משקלו של הפים ...הוא שני שלישים השקל ,פי שניים
בשקל ,ולפי זה יש לבטאו 'פַ יִּ ם' ,כלומר שני חלקים".

