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 נחמן לוין

 

 דוד וגלית, חרב ושם ה'

 מבנה ומספרים בשמ"א י"ז 

 

תוך כדי עיון בפרשת דוד וגלית ניתן לראות כיצד מבליט המבנה הספרותי את 

התכנים והסגולות שיאפיינו את ייעודו של דוד כל ימי חייו. יחס הגומלין בין החרב 

מוצג כאן בפי דוד  -והלחימה הצבאית ובין שם ה' צבאות אלוהי מערכות ישראל 

 כיחס של ניגוד.

על דגם ספרותי המצוי בספר שמואל, והוא רצף מאורעות מסוג  1יש שהצביע

'שלושה וארבעה', כשהרביעי הוא שיא הסיפור או שיש בו מפנה או הפתעה. דוגמות 

לכך: שלוש קריאות קורא ה' לשמואל, וברביעית שמואל עונה ומקבל את נבואתו 

י(; שלוש פורענויות מספר הפליט לעלי הכוהן והרביעית הגדילה: "]א[ ָנס -)ג', ד

ֵני ָבֶניָך ֵמתּו... ]ד[  ַגם שְֹ ָתה ָבָעם ]ג[ וְֹ דֹוָלה ָהיְֹ ַגם ַמֵגָפה גְֹ ָרֵאל... ]ב[ וְֹ  ָהֱאלִֺהים ַוֲארֹוןִיֹשְֹ

ָקָחה" ָבתֹו ָהָרָמָתה כִ  ִנלְֹ שֻׁ י )ד', יז(; בשלוש ערים סובב שמואל לשפוט את ישראל, "ּותְֹ

יז(; בשלוש ארצות משוטט שאול למצוא את האתונות, וברביעית -ָשם ֵביתֹו" )ז', טז

ה(; שלוש ִכתות מלאכים שולח שאול כדי להביא את -מגיע אל שמואל )ט', ד הוא

כא(, וברביעית הוא עצמו מגיע אל דוד ושמואל; -דוד אליו מניות ברמה )י"ט, יט

ִביִאם", ומשלא נענה פנה  בשלוש דרכים שואל שאול "ַבֲחלֺמֹות ַגם ָבאּוִרים ַגם ַבנְֹ

 ז(.-לדרך הרביעית ושאל ב"ֵאֶשת ַבֲעַלת אֹוב" )כ"ח, ו

נראה שיש להוסיף לרשימה זו את פרשת בריחת דוד לראשונה על ידי ירי 

לֶשת" ַתחּו כב(; ואת "ַויִ -)כ', כ "ַהִחִצים" שבהם ניתן לו האות "ֵלְך ִכי ִשַלֲחָך ה' שְֹ שְֹ

ָעִמים... ַעד ָדִוד  ָשלש ִדילפְֹ " )שם, מב(. ניתן גם לטעון כי ספר שמואל כולו בנוי על ִהגְֹ

כהונתו של  -היסוד הזה. שהרי הוא מתאר שלושה משטרים שאינם נשארים לעד 

והמשטר הרביעי, מלכות דוד, הוא  -עלי, שיפוטו של שמואל ומלכותו של שאול 

 עיקרו של הספר.

 
, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, ארבעה במקרא-הדגם הספרותי שלושהי' זקוביץ,  .1

, 402-407, 300-306, 279-281, 109-112, 42-47רסיטה העברית, ירושלים תשל"ח, עמ' האוניב

410-411. 
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חשיפת השימוש בדגם זה בסיפור מאבקו של דוד עם גלית עשויה להבליט את 

הזיקה בין דוד וייעודו: המלחמה בשם ה'. דגם 'שלושה וארבעה' בא בתהליך משיחת 

 דוד על ידי שמואל:

א ֶאת  ָרא ִיַשי ֶאל ֱאִליָאבַוַירְֹ ַעת ָבָניו ... ַוַיֲעֵבר יִ ַשָמה... ַוַיֲעֵבר ִיַשי ֲאִביָנָדב... ַוִיקְֹ ַשי ִשבְֹ

ַלח  ָשֵחהּו ִכי ֶזה הּוא... ַוִתצְֹ מּוֵאל... ַויֺאֶמר עֹוד ָשַאר ַהָקָטן... ַויֺאֶמר ה' קּום מְֹ ֵני שְֹ ִלפְֹ

 יג(.-) שמ"א ט"ז, ה ָדִודרּוַח ה' ֶאל 

 הכתוב מזכיר שלושה שמות, ואחריהם דוד, שהוא שיא הסיפור, וגם ההפתעה שבו.

  ובפרק י"ז, מלחמת דוד עם גלית:

כּו  ֵני ִיַשיַוֵילְֹ לֶשת בְֹ כּו  שְֹ לֶשת ָבָניו ֲאֶשר ָהלְֹ ֵשם שְֹ ָחָמה וְֹ כּו ַאֲחֵרי ָשאּול ַלִמלְֹ דִֺלים ָהלְֹ ַהגְֹ

ָחָמה  ֵנהּו  ֱאִליָאבַבִמלְֹ כֹור ּוִמשְֹ ִלִשי  ֲאִביָנָדבַהבְֹ ַהשְֹ ָדִוד /  ַשָמה.וְֹ לשָ וְֹ ה הּוא ַהָקָטן / ּושְֹ

כּו ַאֲחֵרי ָשאּול  דִֺלים ָהלְֹ  יד(.-)שמ"א י"ז, יג ַהגְֹ

המעניין הוא שדגם זו מופיע גם בפירוט כליו של דוד, אותם כלים שהוא מסיר 

 מעליו בבואו להילחם עם גלית: 

ֵבש ָשאּול ֶאת ָדִוד  ָנַתן  ַמָדיוַוַילְֹ ֵבש אֺתֹו קֹוַבע וְֹ חֶשת ַעל רֺאשֹו ַוַילְֹ יֹון.נְֹ גֺר ָדִוד  ִשרְֹ / ַוַיחְֹ

בוֹ ֶאת  ַמָדיו ַויֶֺאל ָלֶלֶכת ִכי לֺא ִנָסה ַויֺאֶמר ָדִוד ֶאל ָשאּול לֺא אּוַכל ָלֶלֶכת  ַחרְֹ ֵמַעל לְֹ

ִסֵרם ָדִוד ֵמָעָליו  לט(.-)שם י"ז, לח ָבֵאֶלה ִכי לֺא ִנִסיִתי ַויְֹ

 ועל דרך זה בכליו של גלית:

ִתי ַאָתה ָבא ֵאַלי ַויֺאֶמר ָדִוד ֶאל הַ  ִלשְֹ ִכידֹוןפְֹ ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּובְֹ ֵשם ה'  בְֹ ָאנִֺכי ָבא ֵאֶליָך בְֹ וְֹ

תָ  ָרֵאל ֲאֶשר ֵחַרפְֹ כֹות ִיֹשְֹ ָבאֹות ֱאלֵֺהי ַמַערְֹ  )שם י"ז, מה(. צְֹ

שמו של ה' עומד בניגוד לחרב לאורך פרקנו זה. דוד מתחיל ומסיים את נאומו 

 לפלשתי ברעיון מרכזי זה: 

ֵשם ה'ַאָתה ָבא ֵאַלי  ָאנִֺכי ָבא ֵאֶליָך בְֹ ִכידֹון וְֹ ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּובְֹ כֹות  בְֹ ָבאֹות ֱאֹלֵהי ַמַערְֹ צְֹ

ָנַתִת  ָך ֵמָעֶליָך וְֹ ִהִכיִתָך ַוֲהִסרִֺתי ֶאת רֺאשְֹ ָיִדי וְֹ ָך ה' בְֹ ַסֶגרְֹ ָת. ַהיֹום ַהֶזה יְֹ ָרֵאל ֲאֶשר ֵחַרפְֹ י ִיֹשְֹ

עּו ָכל ָהָאֶרץ ִכי ֵיש ֶפֶגר ַמֲחנֵ  ֵידְֹ ַחַית ָהָאֶרץ וְֹ עֹוף ַהָשַמִים ּולְֹ ִתים ַהיֹום ַהֶזה לְֹ ִלשְֹ ה פְֹ

עּו ָכל ַהָקָהל ַהֶזה  ֵידְֹ ָרֵאל. וְֹ ִיֹשְֹ הֹוִשיַע ה' ִכי ַלה' ֱאֹלִהים לְֹ ֶחֶרב ּוַבֲחִנית יְֹ ִכי ֹלא בְֹ

ָיֵדנּו ֶכם בְֹ ָנַתן ֶאתְֹ ָחָמה וְֹ  מז(.-)שם י"ז, מה ַהִמלְֹ

 סיים במה שהתחיל. 

ָית  תכנים אלו הם הם מרכיבי המאבק והניגודיות של מערכה מול מערכה: "ָגלְֹ

ִתי...  ִלשְֹ כֹותַהפְֹ ָרא ֶאל  2ִמַמַערְֹ ִתים" )י"ז, כג( בא בחירופים: "ַוַיֲעמֺד ַוִיקְֹ ִלשְֹ כֺתפְֹ  ַמַערְֹ

ִתי ֶאת ָרֵאל ַויֺאֶמר ָלֶהם... ֲאִני ֵחַרפְֹ כֹות ִיֹשְֹ ָרֵאל ַהיֹום" )י"ז, ח ַמַערְֹ י(. חירופים אלו -ִיֹשְֹ

 
 הכתיב: ממערות. .2
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ַאַחד ֵמֶהם ִכי ֵחֵרף  ִתי ֶהָעֵרל ַהֶזה כְֹ ִלשְֹ ָהָיה ַהפְֹ הם חירוף שם ה', כפי שדוד מציין, "וְֹ

כֹות  ָבאֹות ֱאלֵֺהי ַמַערְֹ ֵשם ה' צְֹ ָאנִֺכי ָבא ֵאֶליָך בְֹ כֺת ֱאלִֺהים ַחִיים" )י"ז, לו(, "וְֹ ַמַערְֹ

ִתי ֶאת ָדִוד ֵבאלָֺהיו" )י"ז, מג(. וכך  ִלשְֹ ַקֵלל ַהפְֹ ָת"; משום כך, "ַויְֹ ָרֵאל ֲאֶשר ֵחַרפְֹ ִיֹשְֹ

ִתים  ִלשְֹ ָרֵאל ּופְֹ ַראת מגדיר הכתוב את המאבק הזה מתחילתו: "ַוַתֲערְֺך ִיֹשְֹ ַמֲעָרָכה ִלקְֹ

 " )י"ז, כא(.ַמֲעָרָכה

כֺל ֶאֶרץ בכלל, הנשק היה יתרונם של הפלשתים על ישרא ָחָרש לֺא ִיָמֵצא בְֹ ל: "וְֹ

לֺא  ֶחֶמת וְֹ יֹום ִמלְֹ ָהָיה בְֹ ִרים ֶחֶרב אֹו ֲחִנית... וְֹ ִתים ֶפן ַיֲעֹשּו ָהִעבְֹ ִלשְֹ רּו פְֹ ָרֵאל ִכי ָאמְֹ ִיֹשְֹ

נֹו" )י"ג, יט יֹוָנָתן בְֹ ָשאּול ּולְֹ ַיד ָכל ָהָעם... ַוִתָמֵצא לְֹ ָצא ֶחֶרב ַוֲחִנית בְֹ כג(. ויתרונו של -ִנמְֹ

גלית, מלבד גובהו המופלג, הוא נשקו. בהצגת גלית לראשונה ישנו תיאור מפורט של 

 נשקו, שאין לו מקביל במקרא:

מֹו ִמַגת  ָית שְֹ ִתים ָגלְֹ ִלשְֹ הוֹ ַוֵיֵצא ִאיש ַהֵבַנִים ִמַמֲחנֹות פְֹ כֹוַבעֵשש ַאמֹות ָוָזֶרת.  ָגבְֹ  וְֹ

חֶשת ַעל רֺאשֹו  יוֹ נְֹ ִשרְֹ ָקִלים  ןוְֹ יֹון ֲחֵמֶשת ֲאָלִפים שְֹ ַקל ַהִשרְֹ ַקִשים הּוא ָלבּוש ּוִמשְֹ ַקֹשְֹ

חֶשת.  ַחתנְֹ ָליו  ּוִמצְֹ חֶשת ַעל ַרגְֹ ִכידֹוןנְֹ ֵעץ  וְֹ ֵתָפיו. וְֹ חֶשת ֵבין כְֹ ִגים  ֲחִניתוֹ נְֹ נֹור אֺרְֹ ִכמְֹ

א  נֺֹשֵ ֶזל וְֹ ָקִלים ַברְֹ ַלֶהֶבת ֲחִניתֹו ֵשש ֵמאֹות שְֹ ָרא ֶאל ַהִצָנה וְֹ ָפָניו. ַוַיֲעמֺד ַוִיקְֹ הֵֺלְך לְֹ

ַאֶתם  ִתי וְֹ ִלשְֹ ָחָמה ֲהלֹוא ָאנִֺכי ַהפְֹ אּו ַלֲערְֺך ִמלְֹ ָרֵאל ַויֺאֶמר ָלֶהם ָלָמה ֵתצְֹ כֺת ִיֹשְֹ ַמַערְֹ

ָהִיי ִהָכִני וְֹ ִהָלֵחם ִאִתי וְֹ ֵיֵרד ֵאָלי. ִאם יּוַכל לְֹ רּו ָלֶכם ִאיש וְֹ ָשאּול בְֹ נּו ָלֶכם ֲעָבִדים לְֹ

ֶתם אָֺתנּו. ַויֺאֶמר  ִייֶתם ָלנּו ַלֲעָבִדים ַוֲעַבדְֹ ִהִכיִתיו ִוהְֹ ִאם ֲאִני אּוַכל לֹו וְֹ ַלֲעָבִדים וְֹ

ִנָלֲחָמה ָיַחד נּו ִלי ִאיש וְֹ ָרֵאל ַהיֹום ַהֶזה תְֹ כֹות ִיֹשְֹ ִתי ֶאת ַמַערְֹ ִתי ֲאִני ֵחַרפְֹ ִלשְֹ  ַהפְֹ

 י(.-)י"ז, ד 

גובהו בתיאור נשקו של גלית כל כלי וכלי מתואר ומפורט, כולל מידותיו ומשקלו )

(. אולם כלי אחד אינו מופיע עד צינה, חנית, כידון, מצחה, שריון ,כובע של גלית,

ִתי ַאָתה ָבא ֵאַלי  ִלשְֹ ֶחֶרבנאומו של דוד: "ַויֺאֶמר ָדִוד ֶאל ַהפְֹ ִכידֹון..." )י"ז,  בְֹ ּוַבֲחִנית ּובְֹ

ִתי ַוִיַקח ֶאת  מה(, וכן בי"ז, ִלשְֹ בוֹ נא: "ַוַיֲעמֺד ֶאל ַהפְֹ  ".ַחרְֹ

ֵבש ָשאּול ֶאת ָדִוד  ָנַתן  ַמָדיווכמו כן אצל דוד: "ַוַילְֹ ֵבש  קֹוַבעוְֹ חֶשת ַעל רֺאשֹו ַוַילְֹ נְֹ

יֹוןאֺתֹו  " )י"ז, לח(. ובפסוק הבא נזכר כלי נוסף שלא נזכר בין הכלים שהלביש ִשרְֹ

גֺר ָדִוד ֶאת בוֹ  שאול לדוד: "ַוַיחְֹ ַמָדיו" )י"ז, לט(. הכלי הנוסף  3ַחרְֹ אצל דוד  -ֵמַעל לְֹ

הוא החרב. במקביל לכך דוד משווה את 'נשקו' אל נשק גלית באומרו:  -כאצל גלית 

ָבאֹות ֱאלֺהֵ  ֵשם ה' צְֹ ָאנִֺכי ָבא ֵאֶליָך בְֹ ִכידֹון וְֹ ֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּובְֹ כֹות "ַאָתה ָבא ֵאַלי בְֹ י ַמַערְֹ

ָת". כך נוצרת הקבלה בין שם ה', נשקו של דוד הנזכר אחרי שלושה  ָרֵאל ֲאֶשר ֵחַרפְֹ ִיֹשְֹ

כלי נשק, ובין החרב שחגר דוד, שאף היא באה אחרי שלושה כלים שהלבישֹו שאול. 

ַיד ָדִוד" )י"ז, נ(, ונשקו היחיד של דוד  ֶחֶרב ֵאין בְֹ לבסוף דוד מסיר את החרב מעליו, "וְֹ

 הוא שם ה'.

 
 ישנה כאן עמימות: חרבו של מי? של דוד או של שאול? .3



 מגדים לא )טבת תש"ס( 82

מצאנו אפוא בפרקנו משולש של חרבות: חרב שאול, חרב גלית, וחרבו של דוד 

ַיד ָדִוד"(, שהרי דוד בא אל הפלשתי בשם ה' צבאות. ולפיכך  ֶחֶרב ֵאין בְֹ שאיננה )"וְֹ

ִתי ַוִיַקח ֶאת  ִלשְֹ בוֹ "ַוָיָרץ ָדִוד ַוַיֲעמֺד ֶאל ַהפְֹ תֵ  ַחרְֹ מֺתְֹ ָרת ָבּה ֶאת )= של גלית(... ַויְֹ הּו ַוִיכְֹ

נא(. בהיות שם ה' עם דוד, גלית מוכרע בחרב עצמו. ולמרבה האירוניה -רֺאשֹו" )י"ז, נ

שאול הוא שמלביש בעצמו את דוד במדי עצמו, והרי דוד כבר נמשח למלך במקומו 

 בפרק הקודם.

כאמור לעיל, בתיאור נשק גלית מפורטים שבעה נתונים )גובהו, כובע, שריון, 

)י"ז, מה(. ובמקביל לכך נאמר  חרבוז( ועוד שמיני, -י"ז, ד -מצחה, כידון, חנית, צינה 

לֹו  מֹו ִיַשי וְֹ הּוָדה ּושְֹ ָרִתי ַהֶזה ִמֵבית ֶלֶחם יְֹ ָדִוד ֶבן ִאיש ֶאפְֹ מָֺנהבפרקנו: "וְֹ ָבִנים )י"ז,  שְֹ

כּו ַא דִֺלים ָהלְֹ ֵני ִיַשי ַהגְֹ לֶשת בְֹ כּו שְֹ לֶשת ָבָניו ֲאֶשר יב(. "ַוֵילְֹ ֵשם שְֹ ָחָמה וְֹ ֲחֵרי ָשאּול ַלִמלְֹ

ִלִשי ַשָמה.  ַהשְֹ ֵנהּו ֲאִביָנָדב וְֹ כֹור ּוִמשְֹ ָחָמה ֱאִליָאב ַהבְֹ כּו ַבִמלְֹ ָדִוד הּוא ַהָקָטןָהלְֹ לָשה  וְֹ ּושְֹ

כּו ַאֲחֵרי ָשאּול". השימוש בדגם הזה יוצר זיקה וזיהוי בין דוד )השמיני(  דִֺלים ָהלְֹ ַהגְֹ

ובין חרב גלית, החרב שבה ינוצח בידי דוד )שהיא השמינית ברשימת כלי הנשק(. יש 

א  להוסיף כי דגם 'שבעה ושמונה' בא בתיאור משיחתו של דוד בפרק ט"ז: "ַוַירְֹ

ָרא ִיַשי ֶאל ֲאִביָנָדב... ַוַיֲעֵבר ִיַשי ַשָמה... ַוַיֲעבֵ  ַעת ]שמואל[ ֶאת ֱאִליָאב... ַוִיקְֹ ר ִיַשי ִשבְֹ

מּוֵאל... ַויֺאֶמר עֹוד ָשַאר ַהָקָטן... ַויֺאֶמר ֵני שְֹ ָשֵחהּו ִכי ֶזה הּוא...  ָבָניו ִלפְֹ ה' קּום מְֹ

ַלח רּוח ה' ֶאל   ושם ההפתעה היא בשמיני, שהוא דוד. ָדִוד".ַוִתצְֹ

ָפָניו" )י"ז, ז(. דוד עצמו  א ַהִצָנה הֵֺלְך לְֹ נֺֹשֵ אולם דוד עומד בפני גלית הבא לפניו "וְֹ

כבר התמנה לנושא כליו של שאול )ט"ז, כא(. אך את הכלים האלה, כליו של שאול, 

ָרֵאל" )י"ז, כו(, היינו  להסירדוד מעל עצמו )י"ז, לט( עכשיו, כדי  מסיר ָפה ֵמַעל ִיֹשְֹ "ֶחרְֹ

ָך  ַוֲהִסרִֺתילהסיר ראש גלית מעליו )" (. הצלחה זו של דוד " ]י"ז, מו[ֵמָעֶליָךֶאת רֺאשְֹ

ָסָרה היא גם המשך להצלחתו בעת שהוא לוקח כינורו בידו ומנגן לפני שאול, " וְֹ

 רּוַח ָהָרָעה" )ט"ז, כג(. ֵמָעָליו

בהתפתחות הסיפור יש לשים לב למוטיב הכלים של דוד, החוזר בצורות שונות. 

 ַוָיָרץתחילה דוד בא למחנה, "ַוִיטֺש ָדִוד ֶאת ַהֵכִלים ֵמָעָליו ַעל ַיד שֹוֵמר ַהֵכִלים 

ָשלֹום" )י"ז, כב(, וזאת לאחר שלפני כן, "ַוִיטֺש ֶאת  ַהַמֲעָרָכה ֶאָחיו לְֹ ַאל לְֹ ַוָיבֺא ַוִישְֹ

כנראה בא דוד  4ַהצֺאן ַעל שֵֺמר" )י"ז, כ(. הכלים שנוטש דוד אינם כלי מלחמה.

ָחָמה כצופה, כנער, כאילו צדק אליאב אחיו באמרו, "אֲ  אֹות ַהִמלְֹ ַמַען רְֹ ִתי... ִכי לְֹ ִני ָיַדעְֹ

ַראת ָדִוד  ַרב ִלקְֹ ִתי ַוֵיֶלְך ַוִיקְֹ ִלשְֹ ָהָיה ִכי ָקם ַהפְֹ ָת" )י"ז, כח(. ואז, בשעת המלחמה, "וְֹ ָיָרדְֹ

ַמֵהר ָדִוד  ִתי". עכשיו אינו צופה, כי אם פעיל, לוחם  ַהַמֲעָרָכה ַוָיָרץַויְֹ ִלשְֹ ַראת ַהפְֹ ִלקְֹ

ִמיֵתהּו  ִתי ַויְֹ ִלשְֹ ִתי ַבֶקַלע ּוָבֶאֶבן ַוַיְך ֶאת ַהפְֹ ִלשְֹ לבדו בלא עוזר. ואז, "ַוֶיֱחַזק ָדִוד ִמן ַהפְֹ

ַיד ָדִוד.  ֶחֶרב ֵאין בְֹ ָרּה  ָדִוד ַוָיָרץוְֹ ָפּה ִמַתעְֹ לְֹ בֹו ַוִישְֹ ִתי ַוִיַקח ֶאת ַחרְֹ ִלשְֹ ַוַיֲעמֺד ֶאל ַהפְֹ

 
  כך פירשו רש"י, רד"ק מצודת דוד ועוד. .4
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תֵ  מֺתְֹ ָאֳהלֹו". כליו של מי? כפי הנראה מן ַויְֹ ם בְֹ ֶאת ֵכָליו ֹשָ רּוָשָלם וְֹ ִבֵאהּו יְֹ הּו... ַויְֹ

ההקשר אלו הם כליו של גלית, וברור שהם נשקו וכלי מלחמתו, כמו שמתברר 

ֵעֶמק ָהֵאָלה" )כ"א,  ִתי ֲאֶשר ִהִכיָת בְֹ ִלשְֹ ָית ַהפְֹ כשאחימלך הכהן נותן לדוד את "ֶחֶרב ָגלְֹ

י(. האירוניה שם היא, כמובן, שהדבר מתרחש כשדוד בורח מסכנת שאול, ומסביר, -ט

ַבר ַהֶמֶלְך ָנחּוץ" )שם, ט(. בעמדו מול  ָיִדי ִכי ָהָיה דְֹ ִתי בְֹ ַגם ֵכַלי לֺא ָלַקחְֹ ִבי וְֹ "ִכי ַגם ַחרְֹ

גלית לא היה דוד זקוק לכליו של שאול; ואילו עתה, בעמדו מול שאול, זקוק הוא 

 של גלית.לכליו 

ההשוואה של דוד עם אחיו משמשת גם להשוואה עם גלית: דוד מוצג לראשונה 

מּוֵאל...  ֵני שְֹ ַעת ָבָניו ִלפְֹ בעילום שם, כששמו ותוארו הוא "הקטן": "ַוַיֲעֵבר ִיַשי ִשבְֹ

ַלח רּוח ה' ֶאל ָדִוד" ַהָקָטןַויֺאֶמר עֹוד ָשַאר  ָשֵחהּו ִכי ֶזה הּוא... ַוִתצְֹ ... ַויֺאֶמר ה' קּום מְֹ

ֵני ִיַשי -)ט"ז, ה לֶשת בְֹ כּו שְֹ דִֺליםיג(. וכן: "ַוֵילְֹ ָדִוד  ַהגְֹ ָחָמה... וְֹ כּו ַאֲחֵרי ָשאּול ַלִמלְֹ ָהלְֹ

לָשה  ַהָקָטןהּוא  דִֺליםּושְֹ כּו ַאֲחֵרי ָשאּול" )י"ז, יג ַהגְֹ יד(. דוד הוא קטן אפילו -ָהלְֹ

 5שאול, שהיה גבוה מכל העם משכמו ומעלה )ט', ב(,לעומת אחיו, ובוודאי לעומת 

וכל שכן לעומת גלית. דוד אינו מוצג כלל בשמו אפילו בשעת משיחתו למלך, ורק 

ַלח רּוח ה' ֶאל  ", ואנו לומדים שזהו שמו. לאחר שִיַשי מעביר ָדִודלאחר מכן, "ַוִתצְֹ

מּוֵאל ֶאל שבעת בניו בפני שמואל, מדבר שמואל עם ישי שלוש פעמים: " ַויֺאֶמר שְֹ

 
רש"י בפירושו לי"ז, לח, עומד על המפליא בכך שכליו של שאול מתאימים לדוד: "נהפכו  .5

להיות כמידת דוד משנמשח בשמן המשחה אף שהיו של שאול שהיה גבוה מכל העם משכמו 

 ומעלה וכיון שראה שאול כן הכניס בו עין הרע והרגיש דוד בדבר" )על פי ויקרא רבה כו, ט(.

פרשתנו היא מן המקומות הרבים בספר שמואל שמתגלה בהם המוטיב של בגדי מלכות  

מּוֵאל ָלֶלֶכת שאול )רא ה: י' קיל, מבוא, פירוש 'דעת מקרא' לספר שמואל(. ובהמשך: "ַוִיסֺב שְֹ

ִעילֹו ַוִיָקַרעַוַיֲחֵזק  ַנף מְֹ ָרֵאל ִבכְֹ כּות ִיֹשְֹ לְֹ מּוֵאל ָקַרע ה' ֶאת ַממְֹ -" )ט"ו, כזֵמָעֶליָך. ַויֺאֶמר ֵאָליו שְֹ

כח; משחק מילים בין "מעילך" ו"מעליך"(. במדרש שוחר טוב נז, ג: "אמר שאול ומי הוא רעי 

הטוב ממני שימלוך תחתי, אמר לו מי שיקרע את מעילך הוא עתיד ליטול מלכותך", דוד 

ש"כרת את מעיל אשר לשאול" )כ"ד, ד(. כאן, דוד, העתיד לקחת את מלכות שאול מידו וכבר 

שאול גדול  נמשח לכך, מסיר את מדי שאול "מעליו", ומבין שהסיכון בגשתו לגלית במדי

 הרבה יותר מאשר בלעדיהם. 

מּוֵאל ַוִיפֺל ָערֺם" )י"ט, כד; רש"י ורד"ק:   ֵני שְֹ ַנֵבא ַגם הּוא ִלפְֹ ָגָדיו ַוִיתְֹ ַשט ַגם הּוא ]שאול[ בְֹ "ַוִיפְֹ

ָגִדים ֲאֵחִרים" )כ"ח, ח( ַבש בְֹ ַחֵפֹש ָשאּול ַוִילְֹ ללכת אל  "פשט את בגדי מלכותו מעליו"(; "ַוִיתְֹ

ויקרא רבה כו, ז(. האישה בעין דור  -האישה בעלת האוב )"שפשט את בגדי מלכותו מעליו" 

הּוא עֶֺטה  -מעלה את שמואל )שמעילו נקרע כאות קריעת המלכות  ִעילט"ו, כז( "וְֹ ַוֵיַדע  מְֹ

תּו ֶאת רֺאשוֹ  רְֹ מּוֵאל הּוא" )כ"ח, יד(. ולבסוף, בעת מות שאול, "ַוִיכְֹ ִשיטּו ֶאת  ָשאּול ִכי שְֹ ַוַיפְֹ

ִעים" )ל"א, ט( ואיש עמלקי בא "ֵכָליו רֻׁ ָגָדיו קְֹ " ומספר שלקח את בגדי מלכותו של שאול, ּובְֹ

ָגָדו ואז "ַוַיֲחֵזק ָדִוד  ָרֵעם" )שמ"ב א', בִבבְֹ יא(. ממלחמתו האחרונה של שאול, בא הורגו, -ַוִיקְֹ

ִעים ַוֲאָדָמה ַעל רֺאשֹו" )שמ"ב א', ב(, בדומה למתואר במלחמה הראשונה בספר  רֻׁ ָגָדיו קְֹ "ּובְֹ

ָיִמן ֵמַהַמֲעָרָכה ַוָיבֺא ִשלֺה ַביֹום ַההּוא  ִעיםשמואל: "ַוָיָרץ ִאיש ִבנְֹ רֻׁ ַוֲאָדָמה ַעל רֺאשֹו"  ּוַמָדיו קְֹ

  )שמ"א ד', יב(. לפי מדרש שמואל, ב, יא, א, "איש בנימין" זה הוא שאול עצמו.
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מּוֵאל ֶאל ִיַשיֹלֺֺא ָבַחר ה' ָבֵאֶלה...  ִיַשי ָעִרים...  ַויֺאֶמר שְֹ מּוֵאל ֶאל ֲהַתמּו ַהנְֹ ַויֺאֶמר שְֹ

ָקֶחנּו משם". ואילו ישי מדבר רק פעם אחת, ובדיבור זה אין הכתוב ִיַשי ָחה וְֹ ... ִשלְֹ

". ואילו גלית ַהָקָטןעֹוד ָשַאר  ַויֺאֶמר" מזכיר את שמו ואין ישי מזכיר את שם בנו:

ָית  מוֹ מוצג לפנינו לראשונה בציון מפורש של שמו ושל גובהו: "ָגלְֹ הוֹ ִמַגת  שְֹ ֵשש  ָגבְֹ

ִתי  ִלשְֹ ָית ַהפְֹ ִהֵנה ִאיש ַהֵבַנִים עֹוֶלה ָגלְֹ מוֹ ַאמֹות ָוָזֶרת" )י"ז, ד(; "וְֹ ִמַגת ממערות  שְֹ

ִתים" )י"ז, כג(. ִלשְֹ כֹות קרי[ פְֹ  ]ִמַמַערְֹ

העמדת הניגוד בין כלי המלחמה של דוד ובין החירופים של הפלשתי לאלוהיו 

של דוד נעשית על ידי משחק של מילים שבהן האותיות קו"ף ולמ"ד )אליטרציה(: 

ִתי ֶאל ָדִוד ֲהֶכֶלב ָאנִֺכי ִכי ַאָתה ָבא ֵאַלי  ִלשְֹ לֹות"ַויֺאֶמר ַהפְֹ ַקֵלל ַבַמקְֹ ִתי ֶאת  ַויְֹ ִלשְֹ ַהפְֹ

לֹו )י"ז, מג(. כליו של דוד הם: " 6ָדִוד ֵבאֹלָֺֺהיו" ָידו... ַוֲחִמָשה ַמקְֹ אבנים...  ַחלֵֻׁקיבְֹ

קּוטב עוֹ  ַַֺילְֹ ַקלְֹ ַלח ָדִוד ֶאת ָידֹו ֶאל ַהֶכִלי ַוִיַקח ִמָשם ֶאֶבן  וְֹ ָידו" )י"ז, מ(, "ַוִישְֹ ַקַלעבְֹ  ַויְֹ

ִתי  ִלשְֹ ִתי... ַוֶיֱחַזק ָדִוד ִמן ַהפְֹ ִלשְֹ ִמיֵתהּו  ַבֶקַלעַוַיְך ֶאת ַהפְֹ ִתי ַויְֹ ִלשְֹ ּוָבֶאֶבן ַוַיְך ֶאת ַהפְֹ

ַיד ָדִוד" )י"ז, מט ֶחֶרב ֵאין בְֹ  7נ(.-וְֹ

על רקע מאבק וחירופים אלו מופיע שוב הדגם של 'שלושה וארבעה'. שלוש 

ָך פעמים מזכיר דוד את ניצחונו על הא דְֹ רי והדוב: "ַוֹיאֶמר ָדִוד ֶאל ָשאּול רֶֺעה ָהָיה ַעבְֹ

ָאִביו ַבצֺאן ּוָבא  ֶאת ַהדֹובלְֹ ִתי  ָהֲאִרי וְֹ ִהַצלְֹ ִהִכִתיו וְֹ ָיָצאִתי ַאֲחָריו וְֹ ה ֵמָהֵעֶדר. וְֹ א ֹשֶ ָנֹשָ וְֹ

ִהִכִתיו ַוֲהִמיִתיו. ַגם א ָקנֹו וְֹ ִתי ִבזְֹ ֶהֱחַזקְֹ ֶדָך  ֶֺת ָהֲאִרי ַגם ַהדֹובִמִפיו ַוָיָקם ָעַלי וְֹ ִהָכה ַעבְֹ

כֺת ֱאלִֺֺֹהים ַחִיים. ַוֹיאֶמר ָדִוד ה'  ַאַחד ֵמֶהם ִכי ֵחֵרף ַמַערְֹ ִתי ֶהָעֵרל ַהֶזה כְֹ ִלשְֹ ָהָיה ַהפְֹ וְֹ

ִתי ַהֶזה... ָהֲאִרי ּוִמַיד ַהֹדב  ִמַידֲאֶשר ִהִצַלִני  ִלשְֹ ִתי ֶאל הּוא ַיִציֵלִני ִמַיד ַהפְֹ ִלשְֹ ַויֺאֶמר ַהפְֹ

לֹות?" )י"ז, לד ָאנִֺכי ֲהֶכֶלבָדִוד  לז, מג(. גלית הפלשתי הוא -ִכי ַאָתה ָבא ֵאַלי ַבַמקְֹ

 אפוא הרביעי, ושאלתו "ֲהֶכֶלב ָאנִֺכי" נענית בחיוב.

ֶחֶרב  עּו ָכל ַהָקָהל ַהֶזה ִכי לֺא בְֹ ֵידְֹ ָרֵאל. וְֹ ִיֹשְֹ בניצחונו זו יודיע דוד "ִכי ֵיש ֱאלִֺהים לְֹ

ָחָמה" )י"ז, מז(. ודבר זה מודיע דוד במשך כל  הֹוִשיַע ה' ִכי ַלה' ַהִמלְֹ ּוַבֲחִנית יְֹ

ִטי ִלי. ֱאֹלֵֺֺהי צּוִרי ֶאֱחֶסה בֹו ָמִגִני  ַפלְֹ ָדִתי ּומְֹ צֻׁ ִעי ּומְֹ מלחמותיו וכל ניצחונותיו: "ה' ַסלְֹ

ִעי" )שמ"ב כ"ב, ב ֶקֶרן ִישְֹ זֺאת ֲאִני -"ח, בג; תהילים י-וְֹ ָחָמה בְֹ ג(; "ִאם ָתקּום ָעַלי ִמלְֹ

ִאיש תַֺאר  בֹון ָדָבר וְֹ ָחָמה ּונְֹ ִאיש ִמלְֹ ִגבֹור ַחִיל וְֹ בֹוֵטַח" )שם כ"ז, ג(. דוד יהיה "יֵֺדַע ַנֵגן וְֹ

ַוה' ִעמֹו" )ט"ז, יח(, ולכן בהסירו מעליו את כלי מלחמתו של שאול, מברכו שאול, 

 
ִתי ֶאת ָדִוד ֵבאלָֺהיו"  אף כאן קיימת .6 ִלשְֹ ַקֵלל ַהפְֹ באלוהיו של מי? לפי  -עמימות מסוימת: "ַויְֹ

ִלשָתָאה ָית  ָלֵטיט פְֹ ויקרא רבה יז, ג יש כאן חירוף שמו של אלוהי דוד; אולם יונתן מתרגם: "וְֹ

ָטעּוֵתיּה", כלומר באלוהיו של גלית. ייתכן שהתרגום רצה להמעיט או להרחיק את  ָדִוד בְֹ

חירוף שם שמים המשתמע כאן. אולם העמימות התחבירית קיימת, ומצביעה על הניגודיות 

 במישור הדתי.

ואילו בראשית הדברים, בטרם בא דוד אל המערכה, הכילו הכלים שברשותו את איפת  .7

 שהביא לאחיו למערכה )י"ז, יז(. הקליא



 85 מגדים לא )טבת תש"ס(

ֶיה ִעָמְך". דוד ינצח וימשיך לנצח, עם שהוא נוטש את כליו ואת כליו של  "ֵלְך ַוה' ִיהְֹ

מוֹ שאול, שהרי כבר הבטיח שמואל בשם ה', "ִכי לֺא ִיטֺש ה' ֶאת ַעמֹו ַבֲעבּור   שְֹ

 ַהָגדֹול" )י"ב, כב(.


