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
והלחימה הצבאית ובין שם ה' צבאות אלוהי מערכות ישראל  -מוצג כאן בפי דוד
כיחס של ניגוד.
יש שהצביע 1על דגם ספרותי המצוי בספר שמואל ,והוא רצף מאורעות מסוג
'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
(ג' ,ד-י); שלוש פורענויות מספר הפליט לעלי הכוהן והרביעית הגדילה[" :א] נָס
ש ָראֵ ל[ ...ב] וְֹ גַם מַ גֵפָ ה גְֹ ד ֹולָה הָ י ְָֹתה בָ עָ ם [ג] וְֹ גַם ְֹשנֵי בָ נֶיָך מֵ תּו[ ...ד] וַ אֲ רוֹן הָ אֱ ל ִֺהים
ִי ְֹ ֹ
"ּותשֻׁ בָ ת ֹו הָ ָרמָ ָתה כִ י
נִ לְֹ ָקחָ ה" (ד' ,יז); בשלוש ערים סובב שמואל לשפוט את ישראלְֹ ,
ָשם בֵ יתוֹ" (ז' ,טז-יז); בשלוש ארצות משוטט שאול למצוא את האתונות ,וברביעית
הוא מגיע אל שמואל (ט' ,ד-ה); שלוש כִ תות מלאכים שולח שאול כדי להביא את
דוד אליו מניות ברמה (י"ט ,יט-כא) ,וברביעית הוא עצמו מגיע אל דוד ושמואל;
יאם" ,ומשלא נענה פנה
אּורים גַם בַ נְֹ בִ ִ
בשלוש דרכים שואל שאול "בַ חֲ לֺמוֹת גַם בָ ִ
לדרך הרביעית ושאל ב"אֵ ֶשת בַ עֲ לַת אוֹב" (כ"ח ,ו-ז).
נראה שיש להוסיף לרשימה זו את פרשת בריחת דוד לראשונה על ידי ירי
לשת הַ ִח ִצים" שבהם ניתן לו האות "לְֵך כִ י ִשלַחֲ ָך ה' " (כ' ,כ-כב); ואת "וַ ִי ְֹש ַתחּו
" ְֹש ֶ
ָשלש פְֹ עָ ִמים ...עַ ד ָדוִ ד ִהגְֹ ִדיל" (שם ,מב) .ניתן גם לטעון כי ספר שמואל כולו בנוי על
היסוד הזה .שהרי הוא מתאר שלושה משטרים שאינם נשארים לעד  -כהונתו של
עלי ,שיפוטו של שמואל ומלכותו של שאול  -והמשטר הרביעי ,מלכות דוד ,הוא
עיקרו של הספר.
.1

י' זקוביץ ,הדגם הספרותי שלושה-ארבעה במקרא ,עבודה לשם קבלת התואר דוקטור,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים תשל"ח ,עמ' ,407-402 ,306-300 ,281-279 ,112-109 ,47-42
.411-410

מגדים לא (טבת תש"ס)

79

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:
יִק ָרא יִ ַשי אֶ ל אֲ ִבינ ָָדב ...וַ יַעֲ בֵ ר יִ ַשי ַשמָ ה ...וַ יַעֲ בֵ ר יִ ַשי ִש ְֹבעַ ת בָ נָיו
וַ י ְַֹרא אֶ ת אֱ לִ יָאב ...וַ ְֹ
לִ ְֹפנֵי ְֹשמּואֵ ל ...וַ יֺאמֶ ר עוֹד ָשַאר הַ ָקטָ ן ...וַ יֺאמֶ ר ה' קּום ְֹמ ָשחֵ הּו כִ י זֶה הּוא ...וַ ִת ְֹצלַח
( שמ"א ט"ז ,ה-יג).
רּוחַ ה' אֶ ל ָדוִ ד

הכתוב מזכיר שלושה שמות ,ואחריהם דוד ,שהוא שיא הסיפור ,וגם ההפתעה שבו.
ובפרק י"ז ,מלחמת דוד עם גלית:
לשת בָ נָיו אֲ ֶשר הָ לְֹ כּו
לשת ְֹבנֵי יִ ַשי הַ גְֹ דֺלִ ים הָ לְֹ כּו ַאחֲ ֵרי ָשאּול ל ִַמלְֹ חָ מָ ה וְֹ ֵשם ְֹש ֶ
וַ יֵלְֹ כּו ְֹש ֶ
לשה
ּוש ָ
ּומ ְֹשנֵהּו אֲ ִבינ ָָדב וְֹ הַ ְֹשלִ ִשי ַשמָ ה / .וְֹ ָדוִ ד הּוא הַ ָקטָ ן ְֹ /
בַ ִמלְֹ חָ מָ ה אֱ לִ יָאב הַ ְֹבכוֹר ִ
(שמ"א י"ז ,יג-יד).
הַ גְֹ דֺלִ ים הָ לְֹ כּו ַאחֲ ֵרי ָשאּול

המעניין הוא שדגם זו מופיע גם בפירוט כליו של דוד ,אותם כלים שהוא מסיר
מעליו בבואו להילחם עם גלית:
חשת עַ ל רֺאש ֹו וַ יַלְֹ בֵ ש אֺת ֹו ִש ְֹריוֹן / .וַ י ְַֹחגֺר ָדוִ ד
וַ יַלְֹ בֵ ש ָשאּול אֶ ת ָדוִ ד מַ ָדיו וְֹ נ ַָתן קוֹבַ ע נְֹ ֶ
אֶ ת חַ ְֹרב ֹו מֵ עַ ל לְֹ מַ ָדיו וַ יֺאֶ ל ָל ֶלכֶת כִ י לֺא נִ סָ ה וַ יֺאמֶ ר ָדוִ ד אֶ ל ָשאּול לֺא אּוכַל ָל ֶלכֶת
(שם י"ז ,לח-לט).
יתי וַ יְֹ ִס ֵרם ָדוִ ד מֵ עָ לָיו
בָ אֵ לֶה כִ י לֺא נִ ִס ִ

ועל דרך זה בכליו של גלית:
ּובכִ ידוֹן וְֹ ָאנֺכִ י בָ א אֵ לֶיָך ְֹב ֵשם ה'
וַ יֺאמֶ ר ָדוִ ד אֶ ל הַ ְֹפלִ ְֹש ִתי אַ ָתה בָ א אֵ לַי ְֹבחֶ ֶרב ּובַ חֲ נִ ית ְֹ
(שם י"ז ,מה).
ש ָראֵ ל אֲ ֶשר חֵ ַר ְֹפ ָת
ְֹצבָ אוֹת אֱ לֺהֵ י מַ עַ ְֹרכוֹת יִ ְֹ ֹ

שמו של ה' עומד בניגוד לחרב לאורך פרקנו זה .דוד מתחיל ומסיים את נאומו
לפלשתי ברעיון מרכזי זה:
ּובכִ ידוֹן וְֹ ָאנֺכִ י בָ א אֵ לֶיָך ְֹב ֵשם ה' ְֹצבָ אוֹת אֱ ֹלהֵ י מַ עַ ְֹרכוֹת
אַ ָתה בָ א אֵ לַי ְֹבחֶ ֶרב ּובַ חֲ נִ ית ְֹ
ֺאשָך מֵ עָ לֶיָך וְֹ נ ַָת ִתי
יתָך וַ הֲ ִסר ִֺתי אֶ ת ר ְֹ
ש ָראֵ ל אֲ ֶשר חֵ ַר ְֹפ ָת .הַ יוֹם הַ זֶה יְֹ סַ ג ְֶֹרָך ה' ְֹבי ִָדי וְֹ ִהכִ ִ
יִ ְֹ ֹ
ָארץ כִ י יֵש
ָארץ וְֹ י ְֵֹדעּו כָל הָ ֶ
פֶ גֶר מַ חֲ ֵנ ה ְֹפלִ ְֹש ִתים הַ יוֹם הַ זֶה לְֹ עוֹף הַ ָשמַ יִם ּולְֹ חַ יַת הָ ֶ
ש ָראֵ ל .וְֹ י ְֵֹדעּו כָל הַ ָקהָ ל הַ זֶה כִ י ֹלא ְֹבחֶ ֶרב ּובַ חֲ נִ ית יְֹ הו ִֹשיעַ ה' כִ י לַה'
ֹלהים לְֹ יִ ְֹ ֹ
אֱ ִ
(שם י"ז ,מה-מז).
הַ ִמלְֹ חָ מָ ה וְֹ נ ַָתן אֶ ְֹתכֶם ְֹביָדֵ נּו

סיים במה שהתחיל.
תכנים אלו הם הם מרכיבי המאבק והניגודיות של מערכה מול מערכה" :גָלְֹ יָת
הַ פְֹ לִ ְֹש ִתיִ ...ממַ עַ ְֹרכוֹת 2פְֹ לִ ְֹש ִתים" (י"ז ,כג) בא בחירופים" :וַ יַעֲ מֺד וַ י ְִֹק ָרא אֶ ל מַ עַ ְֹרכֺת
ש ָראֵ ל הַ יוֹם" (י"ז ,ח-י) .חירופים אלו
ש ָראֵ ל וַ יֺאמֶ ר לָהֶ ם ...אֲ נִ י חֵ ַרפְֹ ִתי אֶ ת מַ עַ ְֹרכוֹת ִי ְֹ ֹ
ִי ְֹ ֹ
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הם חירוף שם ה' ,כפי שדוד מציין" ,וְֹ הָ יָה הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי הֶ עָ ֵרל הַ זֶה כְֹ ַאחַ ד מֵ הֶ ם כִ י חֵ ֵרף
מַ עַ ְֹרכֺת אֱ ל ִֺהים חַ יִים" (י"ז ,לו)" ,וְֹ ָאנֺכִ י בָ א אֵ לֶיָך בְֹ ֵשם ה' ְֹצבָ אוֹת אֱ לֺהֵ י מַ עַ ְֹרכוֹת
ש ָראֵ ל אֲ ֶשר חֵ ַרפְֹ ָת"; משום כך" ,וַ י ְַֹקלֵל הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי אֶ ת ָדוִ ד בֵ אלֺהָ יו" (י"ז ,מג) .וכך
ִי ְֹ ֹ
ש ָראֵ ל ּופְֹ לִ ְֹש ִתים מַ עֲ ָרכָה לִ ְֹק ַראת
מגדיר הכתוב את המאבק הזה מתחילתו" :וַ ַתעֲ רְֺך ִי ְֹ ֹ
מַ עֲ ָרכָה" (י"ז ,כא).
בכלל ,הנשק היה יתרונם של הפלשתים על ישראל" :וְֹ חָ ָרש לֺא יִמָ צֵ א בְֹ כֺל אֶ ֶרץ
ָאמרּו פְֹ לִ ְֹש ִתים פֶ ן יַעֲ שֹּו הָ ִעבְֹ ִרים חֶ ֶרב א ֹו חֲ נִ ית ...וְֹ הָ יָה בְֹ יוֹם ִמלְֹ חֶ מֶ ת וְֹ לֺא
ש ָראֵ ל כִ י ְֹ
ִי ְֹ ֹ
נִ ְֹמצָ א חֶ ֶרב וַ חֲ נִ ית בְֹ יַד כָל הָ עָ ם ...וַ ִתמָ צֵ א לְֹ ָשאּול ּולְֹ י ֹונ ָָתן בְֹ נוֹ" (י"ג ,יט-כג) .ויתרונו של
גלית ,מלבד גובהו המופלג ,הוא נשקו .בהצגת גלית לראשונה ישנו תיאור מפורט של
נשקו ,שאין לו מקביל במקרא:
וַ יֵצֵ א ִאיש הַ בֵ נַיִם ִממַ חֲ נוֹת ְֹפלִ ְֹש ִתים גָלְֹ יָת ְֹשמ ֹו ִמגַת ג ְָֹבה ֹו ֵשש אַ מוֹת וָ ז ֶָרת .וְֹ כוֹבַ ע
ּומ ְֹש ַקל הַ ִש ְֹריוֹן חֲ מֵ ֶשת אֲ ל ִָפים ְֹש ָקלִ ים
ש ַק ִשים הּוא לָבּוש ִ
חשת עַ ל רֺאש ֹו וְֹ ִש ְֹרי ֹון ַק ְֹ ֹ
נְֹ ֶ
חשת בֵ ין כְֹ ֵתפָ יו .וְֹ עֵ ץ חֲ נִ ית ֹו כִ ְֹמנוֹר א ְֹֺרגִ ים
חשת עַ ל ַרגְֹ לָיו וְֹ כִ ידוֹן נְֹ ֶ
ּומ ְֹצחַ ת נְֹ ֶ
חשתִ .
נְֹ ֶ
יִק ָרא אֶ ל
וְֹ לַהֶ בֶ ת חֲ נִ ית ֹו ֵשש מֵ אוֹת ְֹש ָקלִ ים בַ ְֹרזֶל וְֹ נֺ ֵֹשא הַ ִצנָה הֺלְֵך לְֹ פָ נָיו .וַ יַעֲ מֺד וַ ְֹ
ש ָראֵ ל וַ יֺאמֶ ר לָהֶ ם לָמָ ה ֵת ְֹצאּו לַעֲ רְֺך ִמלְֹ חָ מָ ה הֲ לוֹא ָאנֺכִ י הַ ְֹפלִ ְֹש ִתי וְֹ אַ ֶתם
מַ עַ ְֹרכֺת יִ ְֹ ֹ
עֲ בָ ִדים לְֹ ָשאּול ְֹברּו ָלכֶם ִאיש וְֹ י ֵֵרד אֵ לָיִ .אם יּוכַל לְֹ ִהלָחֵ ם ִא ִתי וְֹ ִהכָנִ י וְֹ הָ יִינּו ָלכֶם
יִיתם לָנּו לַעֲ בָ ִדים וַ עֲ בַ ְֹד ֶתם א ָֺתנּו .וַ יֺאמֶ ר
יתיו וִ ְֹה ֶ
לַעֲ בָ ִדים וְֹ ִאם אֲ נִ י אּוכַל ל ֹו וְֹ ִהכִ ִ
ש ָראֵ ל הַ יוֹם הַ זֶה ְֹתנּו לִ י ִאיש וְֹ נִ לָחֲ מָ ה יָחַ ד
הַ ְֹפלִ ְֹש ִתי אֲ נִ י חֵ ַר ְֹפ ִתי אֶ ת מַ עַ ְֹרכוֹת יִ ְֹ ֹ
(י"ז ,ד-י).

בתיאור נשקו של גלית כל כלי וכלי מתואר ומפורט ,כולל מידותיו ומשקלו (גובהו
של גלית ,כובע ,שריון ,מצחה ,כידון ,חנית ,צינה) .אולם כלי אחד אינו מופיע עד
נאומו של דוד" :וַ יֺאמֶ ר ָדוִ ד אֶ ל הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי אַ ָתה בָ א אֵ לַי בְֹ חֶ ֶרב ּובַ חֲ נִ ית ּובְֹ כִ ידוֹן( "...י"ז,
מה) ,וכן בי"ז ,נא" :וַ יַעֲ מֺד אֶ ל הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי וַ י ִַקח אֶ ת חַ ְֹרב ֹו".
חשת עַ ל רֺאש ֹו וַ יַלְֹ בֵ ש
וכמו כן אצל דוד" :וַ יַלְֹ בֵ ש ָשאּול אֶ ת ָדוִ ד מַ ָדיו וְֹ נ ַָתן קוֹבַ ע נְֹ ֶ
אֺת ֹו ִש ְֹריוֹן " (י"ז ,לח) .ובפסוק הבא נזכר כלי נוסף שלא נזכר בין הכלים שהלביש
שאול לדוד" :וַ י ְַֹחגֺר ָדוִ ד אֶ ת חַ ְֹרב ֹו 3מֵ עַ ל לְֹ מַ ָדיו" (י"ז ,לט) .הכלי הנוסף  -אצל דוד
כאצל גלית  -הוא החרב .במקביל לכך דוד משווה את 'נשקו' אל נשק גלית באומרו:
"אַ ָתה בָ א אֵ לַי בְֹ חֶ ֶרב ּובַ חֲ נִ ית ּובְֹ כִ ידוֹן וְֹ ָאנֺכִ י בָ א אֵ לֶיָך בְֹ ֵשם ה' ְֹצבָ אוֹת אֱ לֺהֵ י מַ עַ ְֹרכוֹת
ש ָראֵ ל אֲ ֶשר חֵ ַרפְֹ ָת" .כך נוצרת הקבלה בין שם ה' ,נשקו של דוד הנזכר אחרי שלושה
ִי ְֹ ֹ
כלי נשק ,ובין החרב שחגר דוד ,שאף היא באה אחרי שלושה כלים שהלביש ֹו שאול.
לבסוף דוד מסיר את החרב מעליו" ,וְֹ חֶ ֶרב אֵ ין בְֹ יַד ָדוִ ד" (י"ז ,נ) ,ונשקו היחיד של דוד
הוא שם ה'.
.3
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מצאנו אפוא בפרקנו משולש של חרבות :חרב שאול ,חרב גלית ,וחרבו של דוד
שאיננה ("וְֹ חֶ ֶרב אֵ ין בְֹ יַד ָדוִ ד") ,שהרי דוד בא אל הפלשתי בשם ה' צבאות .ולפיכך
"וַ י ָָרץ ָדוִ ד וַ יַעֲ מֺד אֶ ל הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי וַ י ִַקח אֶ ת חַ ְֹרב ֹו (= של גלית) ...וַ ְֹימ ְֹֺת ֵתהּו וַ יִכְֹ ָרת בָ ּה אֶ ת
רֺאשוֹ" (י"ז ,נ-נא) .בהיות שם ה' עם דוד ,גלית מוכרע בחרב עצמו .ולמרבה האירוניה
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,
מצחה ,כידון ,חנית ,צינה  -י"ז ,ד-ז) ועוד שמיני ,חרבו (י"ז ,מה) .ובמקביל לכך נאמר
ּושמ ֹו י ִַשי וְֹ ל ֹו ְֹשמֺנָה בָ נִ ים (י"ז,
ְֹהּודה ְֹ
בפרקנו" :וְֹ ָדוִ ד בֶ ן ִאיש אֶ פְֹ ָר ִתי הַ זֶה ִמבֵ ית לֶחֶ ם י ָ
לשת בָ נָיו אֲ ֶשר
לשת בְֹ נֵי י ִַשי הַ גְֹ דֺלִ ים הָ לְֹ כּו ַאחֲ ֵרי ָשאּול ל ִַמלְֹ חָ מָ ה וְֹ ֵשם ְֹש ֶ
יב)" .וַ יֵלְֹ כּו ְֹש ֶ
לשה
ּוש ָ
ּומ ְֹשנֵהּו אֲ בִ ינ ָָדב וְֹ הַ ְֹשלִ ִשי ַשמָ ה .וְֹ ָדוִ ד הּוא הַ ָקטָ ן ְֹ
הָ לְֹ כּו בַ ִמלְֹ חָ מָ ה אֱ לִ יָאב הַ בְֹ כוֹר ִ
הַ גְֹ דֺלִ ים הָ לְֹ כּו ַאחֲ ֵרי ָשאּול" .השימוש בדגם הזה יוצר זיקה וזיהוי בין דוד (השמיני)
ובין חרב גלית ,החרב שבה ינוצח בידי דוד (שהיא השמינית ברשימת כלי הנשק) .יש
להוסיף כי דגם 'שבעה ושמונה' בא בתיאור משיחתו של דוד בפרק ט"ז" :וַ י ְַֹרא
[שמואל] אֶ ת אֱ לִ יָאב ...וַ י ְִֹק ָרא י ִַשי אֶ ל אֲ בִ ינ ָָדב ...וַ יַעֲ בֵ ר י ִַשי ַשמָ ה ...וַ יַעֲ בֵ ר י ִַשי ִשבְֹ עַ ת
בָ נָיו לִ פְֹ נֵי ְֹשמּואֵ ל ...וַ יֺאמֶ ר עוֹד ָשַאר הַ ָקטָ ן ...וַ יֺאמֶ ר ה' קּום ְֹמ ָשחֵ הּו כִ י זֶה הּוא...
וַ ִת ְֹצלַח רּוח ה' אֶ ל ָדוִ ד" .ושם ההפתעה היא בשמיני ,שהוא דוד.
אולם דוד עומד בפני גלית הבא לפניו "וְֹ נֺ ֵֹשא הַ ִצנָה הֺלְֵך לְֹ פָ נָיו" (י"ז ,ז) .דוד עצמו
כבר התמנה לנושא כליו של שאול (ט"ז ,כא) .אך את הכלים האלה ,כליו של שאול,
ש ָראֵ ל" (י"ז ,כו) ,היינו
מסיר דוד מעל עצמו (י"ז ,לט) עכשיו ,כדי להסיר "חֶ ְֹרפָ ה מֵ עַ ל ִי ְֹ ֹ
ֺאשָך מֵ עָ לֶיָך" [י"ז ,מו]) .הצלחה זו של דוד
להסיר ראש גלית מעליו ("וַ הֲ ִסר ִֺתי אֶ ת ר ְֹ
היא גם המשך להצלחתו בעת שהוא לוקח כינורו בידו ומנגן לפני שאול" ,וְֹ סָ ָרה
מֵ עָ לָיו רּוחַ הָ ָרעָ ה" (ט"ז ,כג).
בהתפתחות הסיפור יש לשים לב למוטיב הכלים של דוד ,החוזר בצורות שונות.
תחילה דוד בא למחנה" ,וַ ִיטֺש ָדוִ ד אֶ ת הַ כֵלִ ים מֵ עָ לָיו עַ ל יַד שוֹמֵ ר הַ כֵלִ ים וַ י ָָרץ
הַ מַ עֲ ָרכָה וַ ָיבֺא וַ י ְִֹשַאל לְֹ אֶ חָ יו לְֹ ָשלוֹם" (י"ז ,כב) ,וזאת לאחר שלפני כן" ,וַ ִיטֺש אֶ ת
הַ צֺאן עַ ל שֺמֵ ר" (י"ז ,כ) .הכלים שנוטש דוד אינם כלי מלחמה 4.כנראה בא דוד
כצופה ,כנער ,כאילו צדק אליאב אחיו באמרו" ,אֲ נִ י י ַָד ְֹע ִתי ...כִ י לְֹ מַ עַ ן ְֹראוֹת הַ ִמלְֹ חָ מָ ה
י ָָר ְֹד ָת" (י"ז ,כח) .ואז ,בשעת המלחמה" ,וְֹ הָ יָה כִ י ָקם הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי וַ ֵילְֶך וַ י ְִֹק ַרב לִ ְֹק ַראת ָדוִ ד
וַ יְֹמַ הֵ ר ָדוִ ד וַ י ָָרץ הַ מַ עֲ ָרכָה לִ ְֹק ַראת הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי" .עכשיו אינו צופה ,כי אם פעיל ,לוחם
יתהּו
לבדו בלא עוזר .ואז" ,וַ יֶחֱ זַק ָדוִ ד ִמן הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי בַ ֶקלַע ּובָ אֶ בֶ ן וַ יְַך אֶ ת הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי וַ י ְִֹמ ֵ
וְֹ חֶ ֶרב אֵ ין בְֹ יַד ָדוִ ד .וַ י ָָרץ ָדוִ ד וַ יַעֲ מֺד אֶ ל הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי וַ י ִַקח אֶ ת חַ ְֹרב ֹו וַ י ְִֹשלְֹ פָ ּה ִמ ַת ְֹע ָרּה
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כך פירשו רש"י ,רד"ק מצודת דוד ועוד.
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ְֹרּושלָם וְֹ אֶ ת ֵכלָיו ָֹשם בְֹ ָאהֳ לוֹ" .כליו של מי? כפי הנראה מן
וַ ְֹימ ְֹֺת ֵת הּו ...וַ יְֹבִ אֵ הּו י ָ
ההקשר אלו הם כליו של גלית ,וברור שהם נשקו וכלי מלחמתו ,כמו שמתברר
ית בְֹ עֵ מֶ ק הָ אֵ לָה" (כ"א,
כשאחימלך הכהן נותן לדוד את "חֶ ֶרב גָלְֹ יָת הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי אֲ ֶשר ִהכִ ָ
ט-י) .האירוניה שם היא ,כמובן ,שהדבר מתרחש כשדוד בורח מסכנת שאול ,ומסביר,
"כִ י גַם חַ ְֹרבִ י וְֹ גַם ֵכלַי לֺא ל ַָק ְֹח ִתי בְֹ י ִָדי כִ י הָ יָה ְֹדבַ ר הַ מֶ לְֶך נָחּוץ" (שם ,ט) .בעמדו מול
גלית לא היה דוד זקוק לכליו של שאול; ואילו עתה ,בעמדו מול שאול ,זקוק הוא
לכליו של גלית.
ההשוואה של דוד עם אחיו משמשת גם להשוואה עם גלית :דוד מוצג לראשונה
בעילום שם ,כששמו ותוארו הוא "הקטן"" :וַ יַעֲ בֵ ר י ִַשי ִשבְֹ עַ ת בָ נָיו לִ פְֹ נֵי ְֹשמּואֵ ל...
וַ יֺאמֶ ר עוֹד ָשַאר הַ ָקטָ ן  ...וַ יֺאמֶ ר ה' קּום ְֹמ ָשחֵ הּו כִ י זֶה הּוא ...וַ ִת ְֹצלַח רּוח ה' אֶ ל ָדוִ ד"
לשת בְֹ נֵי י ִַשי הַ גְֹ דֺלִ ים הָ לְֹ כּו ַאחֲ ֵרי ָשאּול ל ִַמלְֹ חָ מָ ה ...וְֹ ָדוִ ד
(ט"ז ,ה-יג) .וכן" :וַ יֵלְֹ כּו ְֹש ֶ
לשה הַ גְֹ דֺלִ ים הָ לְֹ כּו ַאחֲ ֵרי ָשאּול" (י"ז ,יג-יד) .דוד הוא קטן אפילו
ּוש ָ
הּוא הַ ָקטָ ן ְֹ
לעומת אחיו ,ובוודאי לעומת שאול ,שהיה גבוה מכל העם משכמו ומעלה (ט' ,ב)5,
וכל שכן לעומת גלית .דוד אינו מוצג כלל בשמו אפילו בשעת משיחתו למלך ,ורק
לאחר מכן" ,וַ ִת ְֹצלַח רּוח ה' אֶ ל ָדוִ ד" ,ואנו לומדים שזהו שמו .לאחר שי ִַשי מעביר
שבעת בניו בפני שמואל ,מדבר שמואל עם ישי שלוש פעמים" :וַ יֺאמֶ ר ְֹשמּואֵ ל אֶ ל
.5

רש"י בפירושו לי"ז ,לח ,עומד על המפליא בכך שכליו של שאול מתאימים לדוד" :נהפכו
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
שאול (רא ה :י' קיל ,מבוא ,פירוש 'דעת מקרא' לספר שמואל) .ובהמשך" :וַ ִיסֺב ְֹשמּואֵ ל ָל ֶלכֶת
ש ָראֵ ל מֵ עָ לֶיָך" (ט"ו ,כז-
וַ יַחֲ זֵק ִבכְֹ נַף ְֹמ ִעיל ֹו וַ ִי ָק ַרע  .וַ יֺאמֶ ר אֵ לָיו ְֹשמּואֵ ל ָק ַרע ה' אֶ ת מַ ְֹמלְֹ כּות ִי ְֹ ֹ
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
נמשח לכך ,מסיר את מדי שאול "מעליו" ,ומבין שהסיכון בגשתו לגלית במדי שאול גדול
הרבה יותר מאשר בלעדיהם.
"וַ י ְִֹפ ַשט גַם הּוא [שאול] ְֹבג ָָדיו וַ י ְִֹתנַבֵ א גַם הּוא לִ ְֹפנֵי ְֹשמּואֵ ל וַ ִיפֺל עָ רֺם" (י"ט ,כד; רש"י ורד"ק:
ש ָשאּול וַ יִלְֹ בַ ש ְֹבג ִָדים אֲ חֵ ִרים" (כ"ח ,ח) ללכת אל
"פשט את בגדי מלכותו מעליו"); "וַ י ְִֹתחַ פֵ ֹ
האישה בעלת האוב ("שפשט את בגדי מלכותו מעליו"  -ויקרא רבה כו ,ז) .האישה בעין דור
מעלה את שמואל (שמעילו נקרע כאות קריעת המלכות  -ט"ו ,כז) "וְֹ הּוא עֺטֶ ה ְֹמ ִעיל וַ י ֵַדע
ָשאּול כִ י ְֹשמּואֵ ל הּוא" (כ"ח ,יד) .ולבסוף ,בעת מות שאול" ,וַ יִכְֹ ְֹרתּו אֶ ת רֺאש ֹו וַ י ְַֹפ ִשיטּו אֶ ת
ּובג ָָדיו ְֹקרֻׁ ִעים" ומספר שלקח את בגדי מלכותו של שאול,
ֵכלָיו" (ל"א ,ט) ואיש עמלקי בא " ְֹ
ואז "וַ יַחֲ זֵק ָדוִ ד ִב ְֹבג ָָדו וַ י ְִֹק ָרעֵ ם" (שמ"ב א' ,ב-יא) .ממלחמתו האחרונה של שאול ,בא הורגו,
"ּובג ָָדיו ְֹקרֻׁ ִעים וַ אֲ ָדמָ ה עַ ל רֺאשוֹ" (שמ"ב א' ,ב) ,בדומה למתואר במלחמה הראשונה בספר
ְֹ
שמואל" :וַ י ָָרץ ִאיש ִבנְֹ י ִָמן מֵ הַ מַ עֲ ָרכָה וַ ָיבֺא ִשלֺה בַ יוֹם הַ הּוא ּומַ ָדיו ְֹקרֻׁ ִעים וַ אֲ ָדמָ ה עַ ל רֺאשוֹ"
(שמ"א ד' ,יב) .לפי מדרש שמואל ,ב ,יא ,א" ,איש בנימין" זה הוא שאול עצמו.
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ִי ַשי ֹלֺֺא בָ חַ ר ה' בָ אֵ לֶה ...וַ יֺאמֶ ר ְֹשמּואֵ ל אֶ ל ִי ַשי הֲ ַתמּו הַ נְֹ עָ ִרים ...וַ יֺאמֶ ר ְֹשמּואֵ ל אֶ ל
ִי ַשי ִ ...שלְֹ חָ ה וְֹ ָקחֶ נּו משם" .ואילו ישי מדבר רק פעם אחת ,ובדיבור זה אין הכתוב
מזכיר את שמו ואין ישי מזכיר את שם בנו" :וַ יֺאמֶ ר עוֹד ָשַאר הַ ָקטָ ן" .ואילו גלית
מוצג לפנינו לראשונה בציון מפורש של שמו ושל גובהו" :גָלְֹ יָת ְֹשמ ֹו ִמגַת גָבְֹ ה ֹו ֵשש
אַ מוֹת וָ ז ֶָרת" (י"ז ,ד); "וְֹ ִהנֵה ִאיש הַ בֵ ַניִם ע ֹולֶה גָלְֹ יָת הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי ְֹשמ ֹו ִמגַת ממערות
[ממַ עַ ְֹרכוֹת קרי] פְֹ לִ ְֹש ִתים" (י"ז ,כג).
ִ
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):
"וַ יֺאמֶ ר הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי אֶ ל ָדוִ ד הֲ ֶכלֶב ָאנֺכִ י כִ י אַ ָתה בָ א אֵ לַי בַ מַ ְֹקלוֹת וַ י ְַֹקלֵל הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי אֶ ת
ָדוִ ד בֵ אֹלֺֺהָ יו"( 6י"ז ,מג) .כליו של דוד הם" :מַ ְֹקל ֹו בְֹ יָדו ...וַ חֲ ִמ ָשה חַ ל ֵֻׁקי אבנים...
בַֺיַלְֹ קּוט וְֹ ַקלְֹ ע ֹו בְֹ יָדו" (י"ז ,מ)" ,וַ י ְִֹשלַח ָדוִ ד אֶ ת יָד ֹו אֶ ל הַ כֶלִ י וַ י ִַקח ִמ ָשם אֶ בֶ ן וַ י ְַֹקלַע
יתהּו
וַ יְַך אֶ ת הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי ...וַ יֶחֱ זַק ָדוִ ד ִמן הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי בַ ֶקלַע ּובָ אֶ בֶ ן וַ יְַך אֶ ת הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי וַ י ְִֹמ ֵ
וְֹ חֶ ֶרב אֵ ין בְֹ יַד ָדוִ ד" (י"ז ,מט-נ)7.
על רקע מאבק וחירופים אלו מופיע שוב הדגם של 'שלושה וארבעה' .שלוש
פעמים מזכיר דוד את ניצחונו על הא רי והדוב" :וַ יֹאמֶ ר ָדוִ ד אֶ ל ָשאּול רֺעֶ ה הָ יָה עַ בְֹ ְֹדָך
אתי ַאחֲ ָריו וְֹ ִהכִ ִתיו וְֹ ִהצַ לְֹ ִתי
לְֹ ָאבִ יו בַ צֺאן ּובָ א הָ אֲ ִרי וְֹ אֶ ת הַ דוֹב וְֹ ָנ ָֹשא ֶֹשה מֵ הָ עֵ דֶ ר .וְֹ יָצָ ִ
יתיו .גַם אֶֺת הָ אֲ ִרי גַם הַ דוֹב ִהכָה עַ בְֹ דֶ ָך
ִמפִ יו וַ י ָָקם עָ לַי וְֹ הֶ חֱ ז ְַֹק ִתי בִ זְֹ ָקנ ֹו וְֹ ִהכִ ִתיו וַ הֲ ִמ ִ
וְֹ הָ יָה הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי הֶ עָ ֵרל הַ זֶה כְֹ ַאחַ ד מֵ הֶ ם כִ י חֵ ֵרף מַ עַ ְֹרכֺת אֱ לֺֺ ִֹהים חַ יִים .וַ יֹאמֶ ר ָדוִ ד ה'
ּומיַד הַ דֹב הּוא י ִַצילֵנִ י ִמיַד הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי הַ זֶה ...וַ יֺאמֶ ר הַ פְֹ לִ ְֹש ִתי אֶ ל
אֲ ֶשר ִה ִצלַנִ י ִמיַד הָ אֲ ִרי ִ
ָדוִ ד הֲ ֶכלֶב ָאנֺכִ י כִ י אַ ָתה בָ א אֵ לַי בַ מַ ְֹקלוֹת?" (י"ז ,לד-לז ,מג) .גלית הפלשתי הוא
אפוא הרביעי ,ושאלתו "הֲ ֶכלֶב ָאנֺכִ י" נענית בחיוב.
ש ָראֵ ל .וְֹ י ְֵֹדעּו כָל הַ ָקהָ ל הַ זֶה כִ י לֺא בְֹ חֶ ֶרב
בניצחונו זו יודיע דוד "כִ י יֵש אֱ ל ִֺהים לְֹ ִי ְֹ ֹ
ּובַ חֲ נִ ית יְֹהו ִֹשיעַ ה' כִ י לַה' הַ ִמלְֹ חָ מָ ה" (י"ז ,מז) .ודבר זה מודיע דוד במשך כל
צּורי אֶ חֱ סֶ ה ב ֹו מָ גִ נִ י
ּומפַ לְֹ ִטי לִ י .אֱ ֹלֺֺהֵ י ִ
ּומצֻׁ ָד ִתי ְֹ
מלחמותיו וכל ניצחונותיו" :ה' סַ לְֹ ִעי ְֹ
"אם ָתקּום עָ לַי ִמלְֹ חָ מָ ה בְֹ זֺאת אֲ נִ י
וְֹ ֶק ֶרן י ְִֹש ִעי" (שמ"ב כ"ב ,ב-ג; תהילים י"ח ,ב-ג); ִ
בוֹטֵ חַ " (שם כ"ז ,ג) .דוד יהיה "יֺדֵ עַ ַנגֵן וְֹ גִבוֹר חַ יִל וְֹ ִאיש ִמלְֹ חָ מָ ה ּונְֹבוֹן ָדבָ ר וְֹ ִאיש תַֺאר
וַ ה' ִעמוֹ" (ט"ז ,יח) ,ולכן בהסירו מעליו את כלי מלחמתו של שאול ,מברכו שאול,
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אף כאן קיימת עמימות מסוימת" :וַ י ְַֹקלֵל הַ ְֹפלִ ְֹש ִתי אֶ ת ָדוִ ד בֵ אלֺהָ יו"  -באלוהיו של מי? לפי
שתָאה יָת
ויקרא רבה יז ,ג יש כאן חירוף שמו של אלוהי דוד; אולם יונתן מתרגם" :וְֹ לָטֵ יט ְֹפלִ ָ
עּותיּה" ,כלומר באלוהיו של גלית .ייתכן שהתרגום רצה להמעיט או להרחיק את
ָדוִ ד ְֹבטָ ֵ
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
הקליא שהביא לאחיו למערכה (י"ז ,יז).

מגדים לא (טבת תש"ס)

"לְֵך וַ ה' י ְִֹהיֶה ִעמָ ְך" .דוד ינצח וימשיך לנצח ,עם שהוא נוטש את כליו ואת כליו של
שאול ,שהרי כבר הבטיח שמואל בשם ה'" ,כִ י לֺא ִיטֺש ה' אֶ ת עַ מ ֹו בַ עֲ בּור ְֹשמ ֹו
הַ גָדוֹל" (י"ב ,כב).

מגדים לא (טבת תש"ס)
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