
 שמואל בספר צבאות השםתולדות

מאת

 סטריקובסקיאריה
 השונוההשיטות
 : שמואל ספר על המבוססים צבאות ה' לשם עיקריים פרושים שלושהקיימים

 1. המלהמה אלוהי צבאות ה'א.

 הברית. 2 ארון על שוכן צבאות ה'ב.
 המלכותי3. האל - צבאות ה'ג.

 שמ"א על מסתמכת השניה השיטה 4, מה י"ז, שמ"א, על מבוססת הראשונההשיטה
 אחת אף כו. ח, ז', ז: ה', שמ"ב על מבוססת השלישית והשיטה ב ו', שמ"ב ד:ד',

 שמואל. בספרי צבאות ה' של התזכרות כל את להסביר יכולה אינה הללומהשיטות
 ולפי 5 חנה בתפילת צבאות ה' הזכרת מובנת לא והשלישית הראשונה השיטהלפי

 ושמ"א ישראל" מערכות אלוקי צבאות "ה' הזיהוי מובן לא והשלישית השניההשיטה
 הציעו ולבסוף אלו פסוקים עם התפתלו חוקרים כמה ואכן דוד, שבפי מה(י"ז,

 פירושים הובאו הנ"ל הפירושים מלבד 6 מהם. "צבאות" השם מחיקת ידי עללתקנם
 הטבע,8 כוחות אלקי או מעלהי של צבאות אלוקי הוא צבאות ה' שלפיהםנוספים

 מאליו ומובז שמואל ספר של במקורות להסתייע וכלל כלל מנסות אינן אלושיטות
 שציינתי. הכתובים עם עצומים בקשיים עצמן תמצאנהשהן
 אלא ה'; לשם נרדף כשם העיקרית במשמעותו בתנ"ך צבאות ה' את להביןיש
 כמה או אחת על הרומזת משנה משמעות גם זה לשם יש בתנ"ך מהמקומותשבחלק

 לשם ואחידה אחת משמעות על המתעקש כל צבא. השרש של הרבותמתמשמעויות

 ברשעים מלחמה עושה "כשאני במדרש: לראשונה נאמרה שהיא אע"פ Kautzsch לחוקר מייחסת יי שיטה1

 זו. בשיטה נאחזו החדשים החוקרים רב י"ח: מזמור תהלים מדרש ו': ה/ מ, שמ"ר צבאות". נקראאני
 פירוש הגביל שרש"י אלא עליה, מבוססת קוץ' שיטת למעשה ו. י"ג, דבהי"א ד': ו', שמ"ב, על רש"י2
 אלה. למקומות רקזה
 אמשילך- מי אל "אלהים בשירו הלוי יהודה ר' כבר3

 שירשן, לתיים מלכותך" כבוד שם צבאות "ה' כתב.
 ידי על באריכות הוסברה זו שיטה 538(. עמ' א', כרך ופרובנס, בספרד העבריתהשירה

 .Seba'ot "7-.ahweh 11088. 8. .7 8נ VT.. Psalms", and Samuel .)1967( י91
 מלחמה, עם פעמים ושלוש הארון עם פעמים חכים קשור צבאות ה' שמואל שבספרי טוען שקוץ' אע"פ4

 כאמור המלחמה. כאלוקי גלית אצל המוזכר ישראל מערכות אלוקי צבאות ה' את רק משאירה קפדניתבדיקה
 פ"ע. בה"א ועיין נ 1', שמ"ב ד: ד', בשמ"א, רק "ארון על מיוחי צבאות ה'להלן
 העיר מעלה, של צבאות אלוקי הוא צבאות ה' שלפיה האב"ע לשיטת נאמן נשאר כלל שבדרך המלבי"ם,5
 שהמלבי"ם כנראה בדוחק. לישוב דוגמה זוהי ילדים. על בתפילה זה בשם להשתמש היה שהמנהג חנה תפילתעל
 בג. - כא כ"ת, בר' ועשו יעקב הולדת על הריקנטי מפירוש זאתשאג
 "צבאות". השם בפרשנות ואחידות שיטתיות למצא שמסו החוקרים עבור רק בעיה יהוו אלו פסוקים6
 ואחרים. ,Borchert Ewald וכן אג"ע,ד
 כוכבים, עם הצבאות את זיהו אחרות שיטות ואחרים. ,3ramer Schultz) וכן קמוטו ד. ג הירש, ר. ש.8

 וכדומה. שדיםמגפות,
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]ק י ק ס ב ו ק סטריאויה

 כל את שתסבי ושסידה הדרך המקרא. בנית והלע ידב ימצא לא בתרךצבא"
 בדעת שהיתה ההיסטוריוסופיה במסגרת תהא בשמואל צבאות ת' השם שלהמובאות
 בהסבר הבא בפרק נפתח בדוד. ומסיימת בעלי פותחת זו מסגרת זה. ספרמחבר
 הזאת. התיסטוריוסופית והמסגרת האלוקי השם שביןהקשר

 שמואל בספריהמלוכה
 הספר שבפתיחת הנבואות המלוכה. רעיון קצה עד מקצה מוברה שמואלבספר
 למלכו עז "ויתן בקריאת: מסתיימת חנה תפילת משיחית. מלכותמבשרות
 . . נאמן. כהן לי "והקימותי : האלוקים איש נבואת " ב', ושמ"א, 8א משיחו" קרןוירם
 רומזת לה( ב', משמ"א, הימים" כל י ח משי לפני "והתהלך 9 נאמן" בית לוובניתי

 כמה היו הנבואה. בעולם הצטמצמה לא צדק למשיח התקוה כהן. יהיה לאשהמשיח
 אלא הגון, כשופט מתואר הגדול הכהן עלי זו. תקוה ממשו שכמעט דגוליםמנהיגים
 נכון יותר או נעשית, הכהונה ועבודת וכבד זקן כבר הוא נפתח ספרנושכאשר

 הלכו לא בניו אך זו, במימושתקוה והצליח כמעט הנביא שמואל בניו. בידימתחללת,
 אך שאול, עם להתגשמותה קרובה נראתה ש, אידיאלית למלכות הדורות תקותבדרכיו.

 דוד של נרו שנדלק עד שאול של שמשו שקעה לא למלוכה. נפסל והוא גרמו חטאיםשני
 המלוכה התממשה. הנכספת והמלוכה מנוחה לידי האומה הגיעה מלכותו כינוןועם

 ודוד השופטים תקופת חסרונות את תיקן שאול התיקף. לרעיון קשורה שמואלשבספר
 קשורים שמואל, ספרי של הקדושה ההסטוריה לפי וקודמיו. שאול חסרונות אתתיקן
 קלקלוהו. ובניהם זה, בשם והתקדשו קדשו ושמואל עלי צבאות. ה' בשם אלומעשים
 ה' ארון את והעלה צבאות, ה' בשם גלית, עם לחם דוד, ונכשל. זה בשם נצטוהשאול
 "עד לזרעו מלכות בית צבאות ה' בשם הבטיח נתן דבר של בסופו לירושלים,צבאות
 יג(. י"ג, ל; )ב', הפסידוה10 ושאול שעלי ברכה,עולם".

 ושיקומיםקלקולים
 ובניו עליא.

 ם. א', )שמ"א " שבשילה צבאות ה' במשכן אלהיו את בנאמנות עבד תכהןעלי
 קינא גם הוא כ-כא(. ב', כ, י"ז, ושם, ומתקימת רושם עושה היתה זה צדיק כהןברכת
 עילם" עד ולזיעו לדיר למשיחו הסד יעושה מלכי ישיעות "מגדיל הפסוק על העמידני חכם ע. מר8א
 המושג עם -משיחו" המלה את יערבב אין דוד; פית למלכות מסגרת פסיקני עם המהווה נ"א( כ-ג,)שמ-ב
 משיח. שלהמאוחר

 ו', )שמ"ב, ה'" לך יעשה בית "כי עם: מהחרז בית", לו "ובניתי הביטוי צדוק, הוא הנאמן שהכהן ברור9
 לכהונה וזה למלכות זה ההכתרה באותה נמשחו וצדוק ששלמה מסופר בדבה"י ואכן לדוד. נתן שבנבואתיא(

 כה. כ"א, א; י"מ, כב; ח', שופ' 9א כב(. כ"ט,)דבהי"א
 מה וכל חד, ניח מלכוה של )היילגעשיכטע( הקדושה ההסטוריה כתיאור להבין יש שמואל טפר את10

 כל מאליהם יוסברו זו בדרך הספר. מחבר של ההסטוריוסופית הדרך להסבר מוגבל יהיה זה במאמרשאכתוב
 צורך כל שאין הוכחתי שלי הדוקטורט בעבודת אחר בפרק צבאות. ה' השם זה בספר מוזכר שבהםהמקומות
 לה' וירושלים דוד בית את המקשרת המסורת זה. שבספר צבאות ה' האזכרות של המסורתית הגירסה אתלשנות
 ועוד. קל"ב ק"י; פ-ט, לתהלים בניגוד זאת בתהלים. מ-ח כ"ד, ולמזמורים אעל-ט לישעיהו משותפתצבאות
 בפני עומד אינו אחרים, להוי-ה דשילה הוי-ה בין להבדיל כך נקרא צבאות שה' גונקל של "הסכרו"11

 תנכית קונקורדנציה לפהוח אלא החוקר על ואין להוי-ה, נרדף שם אלא אינו צבאות ה' שם שהריהבקורת,
 לכך. ראיות עשרות למצאבכדי

184

טבת-אדר תשל"ב בית מקרא (מט)

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ל שמוא בטפר צבאות השם דות ל ות3ק

 בת את והוכש יה א', 3שם לשעברה תשבה כאשר בחנה גער ותק זה, מקדשלכבי
 הוא צבאות ה' ברית ארון שבי על שמע הוא כאשר " כב-כה(. ב', ישם,החוטאים
 בחייו.12א זאת שעשה כשם במותו שמים שם קידש ובכך יח( )ד', ומת מכסאו נפלהזדעזע
 ת, 1 א ב צ ה' את באמונה עבד הזקן שאביהם בשעה אביהם. בדרכי הלכו לא עליבני
 ט( )ב', ה' מנחת את ונאצו כב( )ב', 18 מועד אהל פתח ת ו א ב 1 צ ה הנשים עם הסאוהם
 ברית ארון כאשר ארע צבאות ה' שם של ביותר הגדול החלול יב(. )שם, אותו ידעוולא
 חפה נהרגו זו במלחמה הפלשתים. בשבי נפל ד( )ב', הכרובים יושב ות א ב צ 'ה

 )ב', עלי בית חורבן על האלוקים איש של האות התקיים ובכך הארון, כהניופנחס
 והארון המשכן של וצבאיים פולהניימ קלקולים של ירושה השאירו עלי בסלד(.

 קימום של האתגר הבאים הדורות מנהיגי בפני ניצב מעתה צבאות. ה' לשםהקשורים
 האלה.הקלקולים

 שמואלב.
 מקורות. מכמה צבאות ה' מסורת את ירש הנביאשמואל

 כמה ולפי בשילה, צבאות לה' להשתחוות בשנה שנה מדי הולך היה אביואלקנה1.
 א עלי. את שהוכיח האלוקים איש היה הואמדרשים

 15 שמואל. את זה אלוקי לשם ונדרה לבן צבאות לה' התפללה אמוחנה2.

 וכן זה,8י בבן אמו את הולדתו לפני וברך שמואל את חנך צבאות, ה' של הכהןעלי,3.
 י1 ח-י(. פ', הראשונה בנבואתו שמואל את להדריך גםזכה

 בא זה קדוש ובמקום צבאות ה' ולארון שילה למשכן נעוריו את הקדיששמואל4.
 ט( )ב', עלי בני ידי על ה' מנחת ניאוץ את הסמיך הכתוב ט ה'. דבר לראשתהאליו

 האלוקי הצדק ליציאת אנו מצפים לפיכך יח(, מ2ם, שמואל של הקדשלעבודת
 ופנחס. חפני במקום יבא כששמואללפועל

 יג(. )ג', בם" כהה ולא בניו להם מקללים כי ידע אשר "געון עלי הואשם הראשונה שמואל בנבואת12
 אודות 24 הערה 220 עמ' ,1ץ liegends בגיגזברג ועיין שהומיה. בהוכחה חובה ידי יצא לא שהואכנראה
 בניה מות על בשמעו ולא האלהים" ארון את "כהזכירו מת הוא 12א עלי.צדקת
 מבעליהן אותן ובמנען ויולדות זבות קרבנות השהותם בגלל אלא בפעל, אתן שכבו לא הם חז"ל לפי13
 פ"ה, רבא בראשית ג': ל"ה, י"ג, בחובות ו' א', ט"ו, סוטה, ירושלמי עמן. שכבו כאילו הכתוב עליהםהעלה
 ט"ו: ז/ פ', כובר מהדורת שמואל, מדרש כ"כ: ב', שמ"א על תרגום הוספהא ב': אע-ט', ט', יומאי"ב:
 פ-ד. מ"א: בראשית אגדת א': קע"ו, ח"א,זהר,
 ,וע le~ends גינזברג והשוה ה" י', ובמ"ר, צדיקים ואחד שלשים כנגד שקול היה שאלקנה נאמר במדרש14
 28. הס' 222 עמ' 17, הע' 218עמ'
 שמואל מדרש ב': ל"א, )ברכות צבאות להקב"ה שקראה הראשונה היהה שחנה ע"ז עמדו כבר חז"ל15

 ע"ה(. ט', בוברמהדורת
 עלי של תפילתו לכח הנוטפים בניה חולות את יחס "כתוב אך הפילתה. לכח שמואל חולית את יהסה הגה18
 ופסבדו עקרות לאמהות שנולדו ויעקב יצחק מסורת את ממשיך שמואל זו נסית בלידה אפן בכל כ-כא(.)ב',
 17. הע' 218 עמ' ,1ץ legends גינזברג ועיין ההפטרות. ורמזיפילון,
 שנתן הנבואה שעורי אח הממחישים מדרשים שהביא 40 הע' 227-225 עמ' ,וע legends גינזברג ראה17
 לשמואל.עלי
 88-5. עמ' תשכ"ג, ג', כרך ם י ק ר פ חז"ל"; של החינוכיים "המניעים במאמרו: פינקל י' פרופסר18
 לעגיגנו חשובוה. ראיות לכך והביא ה'" "בהיכל לבין שכב" "ושמואל בין המפסיקה האתנחהא עלהצביע
 שמואל. על נבואה שפע השפיעו צבאות ה' שם נקרא שניהם שעל והארון שההיכל העובדהחשובה
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]% "סטריקובסקי-אריה

 וטוב מדל שלך שכדאל "והשר בפסק:  משארת  שנואל  של  תרתותהתפתחותו
 שרה ,שמאל בעות כאשר חדש לתא וממעה כה פ/ אמים" עם תם ה' עםם

 בדבר בשלה שמואל אל ה' מלה כי בשלה להראה ה' "ויסף שילה: במשכןהשכינה
 כא(.18א פ',ה"'

 ט הפלשתים כ2ד הראשונה המפלה אחרי לכן זה אלקיח אמת על עמד לאהעם

 שם עם הארון את למערכה הזעיק העם על-טבעית, בעזרה הצורךלכשהתעורר
 שילה, משכן של הקדושה על ששמר שמואל את ולא ופנחס, חפני תמנאציםהכהנים

 האלוקית הפעולה טיב את הסבירו אח"כ שבאו המאורעות מישראל. כבוד גלהואז
 הכהמם "עזרת" ללא גם הפלשתים את מצח צבאות ה/ ברית ארון צבאות. ה'של

 שבו העזר שבאבן מערכה שדה באותו 20. בכבוד להחזירו הארון שובי אתוהכריח
 ללמדך יב(. ט', נצחון מתפללים קהל נחל מפלה, וארונו כהניו על העם צבאספג
 משברים ונביאו כשישראל אלא מלחמה שובר או מלחמה עושה כשלעצמו הארוןשאין
 פצחים. הם שבשמים לאביהם לבםאת

 אולי יג(. )ז', שמואל" ימי כל בפלשתים ת/ יד "ותהי בהכרזה: מסתיים זהספור
 שחטא( אחרי )אף 21 המלך שאול שנחל הנצחונות שאף לומר זה מוקשה פסוקכונת
 ושאול הקדוש מגינו את העם איבד מת, הדור צדיק שמואל ובאשר שמואל, בזכותבאו

 זכה לא שמואל זאת כל למרות ל"א(. (tattW 22 הפלשתים מידי מפלה נחלווצבאו
 מלך. דרש והעם בדרכיו הלכו לא ואביה יואל בניו עולם". "עד ההורשהלברכת
 החלה. המלוכה ותקופת העם רצון את להשביע הצליחו לא והשופטים הכהתהמוסדות

 ל ו א שג.
 השופטים. תקופת עם השואה המעוררת בהצלחה המלוכה תקופת את החלשאול
 נכרהו כאשר בגבעה פלמח במלחמת היה השופטים תקופת של ביותר הגדולהכתם
 הלוי שהא"ש לאחר פרצה המלחמה גלעד. יבש ובני בנימין שבט בני כלכמעט
 גלעד יבש במלחמת מ ישראל. שבטי בקרב נתחיה את ושלח לעצמיה פלוטו אתניתח

 זה. פסוק על בפירושו .2 .קי Eertzberg בעקבות18א
 Sam. Lade1 Verlust Den Urber Bnahlung "DTe Dus, . 3 ":ע( עיין העזר באבן והמפלה המלחמה על19

 היא ובכך מצרי ממוצא בא עלי שבית מוזרה תיאוריה פיתה צבט מתתיהו .xm, v.r )1963(3 %ק333-3%
 גחשבון הביא ולא בתורה כבר מוזכרים אלה ששמות כנראה שכח הוא ופנחס. חפני המצריים השמות עלמסתמך
 .Studies Tsevat, 51" פו ",HUCA, Samuel ,!196 " ,191 .א ב-3 ועיין מצרים. בגלות שנוצרה מצריתהשפעה
 ונחתם והקוסמים(... )הכהנים ויאמרו כא( )ד', האלוקים" ארון נלקח כי מישראל ד 1 ב כ -גלה השוה:20

 הכבוד-. -מלך - ה' נקרא כ-ד( )תהלים הארון הכנסת ובמזמור ה(. ג, )ו., ד ו ב כ ישראללאלוקי
 ימי בתהילת גם בישראל שולטים הפלשתים כיצד הבעיה חלקי באפן מתורצת זו בדרך כ; י-ח, בר' השוה21
 מאוחר. לעורך שייך זה שפסוק היא החוקרים בין המקובלת הדעה ממלות. למנוע עזרה שמואל שזכות דהיינושאול.
 השכינה קדושת את מבטא צבאות ה/ מקדש הארון. ועל שילה מקדש על נקרא צבאות ה' כזכור22

 מוליך היה כאשר מלחמתיות למטרות שמש צבאות ה' וארון טז(, ט-ז, לויקרא, טומאותם בתוך בעםהשוכנת
 שמואל ועוד(. י"א יא, שמ"ב ד' ד', שם-א, יב: ר, יהושע לו: לה, י', )במד' מכריעות במלחמות העםאת

 הפולחניים הקלקולים את לפחוה חלקי באופן שיקם הוא בכך הללו התפקידים שני את הלקי באופן למלאהצליח
 מלא. באופן אלה קלקולים לתקן הצליח דוד כיצד אמחיש להלן ופנחס. חפני אחריהם שהשאירווהצבאיים

 זכה וכזבי זמרי את שבהרגו זה קנאי כהן בגבעה. פלגש מלחמת של המצביא היה הכה"ג פנחס כזכור28
 עברה בזאת הזאת. המלחמה של געטיה כהונתו את 58-ז5, י-א, רבה אליהו לפי אבד עולם, כהונתלברית
 עלי. בית השתייך דבה-י, לפי שאליהם איתמר לבני אלעזר מבניהכהונה
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 ל ששוא בספר צבאות הים דות ל ות"[

 צמד מתח היסעי שאול הפוק בכטק אך עצמם על המאורשת חזרו העמתי נתשעד
 למלחמה גדול לאומי צבא מיס ובזה ישראל שבטי בכל שאול מגבעת ושלחובקר
 להביא גלעד ויבש בנימין של המשפחות שרידי הצליחו זה, במעשה העמוני.בנחש
 נון. בן יהושע מימי הראשונה בפעם צבאי לאומיאיחוד

 במלאכת השבטים המשיכו יהושע מות אחרי נוספת. השואה מעוררת מלחמהאותה
 כנעניות מובלעות נותרו ולכן ממלכתי תיאום כל ללא עצמו בפני אחד כלהכבחם,
 בבזק היה יהושע מות אחרי הראשון השבטי המלחמה מקום א'(, שופטיםרבות:
 הסטורית משקל תשובת כעין יצר ק ז ב ב שהיה שאול של העם מפקד א-ז(. א',אשטים
 של מחודש תקדים נוצר שבטית, כבוש פעולת של הקלקול נפתח שבו מקוםכשבאותו
 לבריה זוכה היה הטובים במעשיו שאול המשיך אילו ממלכתית24. מלחמהפעולת
 המלוכה. את הפסיד ובעטיים זה, מלך חטא החטאים שני אך ש, ל"ג, עולם""עד
 הפלשתים לחץ תחת שמואל בוא לפני הקרבן את הקריב הוא כאשר ארע הראשוןהחטא

 להשמדת צבאות ה' מצות בקיום נכשל הוא כאשר ארע השני והחטאהמתקרבים
 עולם", "עד לצאצאיו המלכות הורשת את הפסיד הוא הראשון בחטאעמלק.

 היה שלו יתכן 25. ממנו-דוד הטוב לרעהו שניתנה מלכותו את אבד הוא  וזיויובקלקול
 לתשובה פתח בכך פותח היה עמלק למחיית צבאות ה' מצות את בשלמות ממלא שאול/

 את הסב וה' זו הזדמטת החמיץ הוא אך לצאצאיו; ממלכתו להורשת אף זוכהוהיה
 ישי. בן לדודהמלוכה

 את בהרן עלי בית על השואה את שהמיט זה היה שאול חייב. ידי על חובהשלגלים
 הגיע עלי בית על האלוקים איש מנבואת נוסף חלק ובכך הכהנים, עיר נבאנשי
 הפולחניות בחובות נכשלו הם כי העלינו עלי בני על בפרקר za האטמתו.לידי

 את הללו. הבחשת שתי להכשל המשיך שאול צבאות. ה' שם הקשורותוהצבאיות
 הצבאית הבחשת ואת שמואל בא לפני העולה את בהקרבתו הפולחניתהבחינה

 27 עמלק. במחייתברשלנותו

 לבנים", סימן אביה "מעשה מעין השני ובדימיי גרידא, "פחדה פעיית הראשון בדימוי לטיה גם אפשר24
 חכם. ע. מר העמידני ע"ז הצעיר. למלך כבירה הצלחה היתה הזאת המלהמהעכ"פ
 יאמר "שלא בכדי איש 800 גדעון עם נותרו שם במדין. גדעון מלחמת עם השואה מעוררת זו מלחמה25
 האויב כנגד לבו אמץ את איבד לא שאול איש. 800 ויהונתן שאול עם נותרו וכאן לי" הושיעה ידיישראל

 שהחלטת מודגש גם כאן 27. הערה להלן ועין העולה. את והקריב הזדרז הוא סבלנות מהוסר אךשמסביכו,
 מנוגדות. מסורות שהי אלו ספורים בשני במצאם הבעיה את פתרו החוקרים רוב סופית. היאההדחה
 נוכל הכהן, לעלי האסון בשורת את והביא גלית מידי הלוחות את חטף ששאול )לעיל( חז-ל אגדת את26

 שהביאה האימים בשורת את בבשרו התחיל הוא נב. כהני את שהרג שאול של לעתיד מעשהו של ברקע גםלראות
 נב. כהני את בהרגו והמשיך פנחס ולכלת לעלימות
 הצדיק הוא עמלק בהמות במחיית רשלנותו את בעוכריו. היתה פולחן למעשי שאול של המופרזת נטיתו27
 של ובסופו דבש קצת שטעם יונתן להמתת הביא כמרס במכמש הכריז ששאול הצום לה'. להקריבן רצונו ידיעל
 יג( י/ )דבהי-א באוב לדרוש שאול את הביאה זו נפשית נטיה הנסוגים. הפלשתים את השמיד לא העםדבר
 כשלעצמו בארון העם של המופרז הבטחון בגלל ארעה הפלשתים ידי על צבאות ה' ארון שבייה גםכזכור
 העזר- ב-אבן העם את המושיע שמואל דמות שאול לפני שעמדה כנראה ופנחס. חפני הפורמליים ה'ובעובדי

 הללו התופעות את להסביר אפשר זאת עם הצלחה. וללא זו בדרך לילך נסה והוא חלב, טלה הקרבת ידיעל
 כ"ל. )ט'ץ, קסם" "חטאת על באברבנאל ועיין שאול. אופיו.וטל על הכללות ליצורמבלי
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 ס'טריקובסקיגריה
- '  1

 ושאול. עלי בני נכשלו , שבהן צבאות ה' לשם עיקריות בחסות שתי א*כזכוי
 ממלחמותיו ובכמה גלית עם במלחמתו "זה השם של הצבאית הבחיגה את קימםדוד

 לבנות ובנכונותו לציון הארק בהעלאת הזה תשם של הפולחנית הבחינה ואתהכספות,
 עצמאי. דשן וטעתה עצמה בפני ברבה קובעת אלו מפעולות אחת כל הבחירה. ביתאת

 וגלית .דוד1.
 עלינו יהא כך לשם מצוה. למלחמת הופכת רשות מלחמת כיצד מלמדתנו זופרשה
 "מערכות בחרוף התפאר עצמו גלית גלית. חירופי של התאורים שלשת אתלהשווה
 ישראל את לחרף "כי הגיב: מהענק והירא הנס ישראל" "איש וכן " ל"ז,ישראל"
 - ישראל מערכות אלוקי את גם מחרף שגלית להבק השכיל דוד רק )כה(.עולה"
 אין )א( סבות: שתי בגלל בנצחונו מלא בטחון לדוד העניקה זו ידיעה 28 היים.אלוקים
 חרף כי הזה הערל הפלשתי מי "כי החיים: ממקור עצמו שניתק זח מענקלירוא

 )כה ישראל מעל חרפה שהסרת האמין דוד )ב( לה. )כו, יים" ה אלוקיםמערכות
 העריך שדוד לדעת אפ נוכחים מאוחר יותר לח(. )לז, ה' עזרת את ללוחםמבטיחה
 האחרתה הדברים במלחמת שהתגלתה גלית שבשחצנות הדתי המוטיב אתנכתה

 :שבריהם
 בחרב אלי בא אתה . . דוד. "ויאמר )מם באלוהיו" דוד את הפלשתי"ויקלל
 חרפת: אשר ישראל מערכות אלוקי צבאות ה' בשם אליך בא ואני ובכידתוכחנית
 בחרב לא כי . . לישראל. אלוקים יש כי הארץ כל וידע בידי. ה' יסגרך הזההיום

 )מה-מז(. בידנו" אתכם ונתן המלהמה לה' כי ה' יושיעובחנית
 חרפתי "אני : הכריז גלית ישראל. מערכות אלוקי של שמו והתגבש הלךבהדרגה

 אלוקים מערכות חרף "כי לשעל: הסבי דוד )" ישראל" מערכוהאת
 ישראל מערכות אלוקי צבאות ה' "בשם שלט: למוקרא )כהחיים"
 הרחע,פתחשםזה פרמתחד הטבחת תהליך כדי תוך חרפת"ט,%למהגאשר
 אלוקי צבאות "ה' בביטוי המכסחת הצבאית הבחינה את ורקם הוא ובכך בו,והתאזר
 0ש ישראל".מערכות

 ,,, עמלק את משמיד דוד2.

 צבאות ה' במצות כשפגם עמלק מלחמת של בעטיה ממלכתו את הפסידשאול
 לעומת צקלג. את שבזז העמלקי במחיית זו מצוה בשלמות לקיים זכה דוד ב(.)ט"ו,
 ב,. מ"ב, )סוטה, תויה" בהז שנהנה יום מ' כנגד היו" גלית חיפופי של הימים שארבעים קבעו חז"ל כבר28

 פסבדו לפי תרגום(. שם: לסוטה, אלו תפלות כנגד או הערניים ובין שחרית קרבנות כנגד היו ובערב בבקרחירופיו
 ,Basel l~daei  Philonius) ,)1527 :,57 ,61 .2 הפלשתים, לאלהי לעבוד הישראלים את להכריח רצה גליתהפילוני

 פ'. ובתהלים ח-י ב', בצפניה, נמצאת דומה תופעה29
  שפירשו  4%-5%. יר' שם, צבת, מ. של בדרכו לפרש יש ישראל" מערכות אלוקי צבאות "ה' השם את20
 20. הערה ראה ישראל". אלפי רבבות ו"ה' ופרשיו" ישראל רכב אבי "אבי כמו: הצבאות, שלבה'

 חפני את והרג האחת בידו הארון את חטף שגלית מצאו חו"ל כזכור זה. מחשבה קו משלימה חז"ל אגדת30א
  הפלשתים; על חשוב נצחון ולנחול גלית. מידי ומהניו הארון נקמת את לנקום שזכה זה היה דוד השניה. בידוופנחס
 ליישמה. הצליח דויד זו, במלחמה אך דויד,' ידי על חודש לא מצוה מלחמת שלהמושג
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 שמ,ואל בס,פר צבאות השםתולדות]7[

 "ויכם  המרז: בכל בצמלקי הכה דוד ט( לט"ו, זו  במלחמה  שאול צבא שגלההחמלה
 במחיית שמעל שאול יז(. )ל', . . א"2". מהם נמלט ולא למחרתם הערב ועד מהאףדוד
 המלך דם את שגאל זה היה ודוד הרגו, שלבסוף עמלקי נער לפליטה השאירעמלך
 צבאות ה' דבר את וקים דוד זכה אלו פעולות בשתי טז(. סו, י, א', 20מ"ב, 31הנהרג
 שאול. אחריו שהניח זה שם של הפגם את תיקן ובכך ב( ט"ו, ושמ"א, עמלקלמחיית

 דוד עם צבאות אלוקי3.
 זה ובהקשר ירושלים את כבש הוא ישראל שבטי ידי על דוד של המשחתואחרי
 ללמדך " ה', ב' 20מואל עמו" צבאות אלוקי וה' וגדול הלוך דוד "וילךשמר:
 על עליונותו את הוכיח דוד צבאות". "ה' של הצבאית לברכה זכה הוא זהשבשלב
 לדוד כה(נאמר כב, ת', ושם רפאים בעמק השניה במלחמתו נוספת. בפעולהשאול
 כדבר עשה דוד 32. הבכאים בראשי צעדה קול ישמע אשר עד יחרוץ לבלתימה'
 בפלשתים שאול של הראשתה מלחמתו גזר. באך עד מגבע הפלשתים את והכהה'

 לחכות סבלנות חוסר בגלל לבניו המלכות הורשת את יה מלך אבד ושם בגבעהחלה
 דרישות לפי בסבלנות להתאזר יודע הוא כי הוכיח דוד המקום באותו הנביא.לשמואל

 33 נכשל. ששאול במקום הצליח הוא ובכךה'

העלאתנ
 צבאה ה' עבור גדףית פעלדי הארי

 אלוי
ך ארת שד כל אך ישראל, מערכות  

 מתר שעדיין אני יודעים בגבעה, אשר אבינדב בבית נמצא הכריבים יחובצבאות
 גם תוקנה ההעלאה במעשה לשקמה מסה לא ששאול ופנחס חפני מימי הזההפגם
 34 ם. )י"ג, שאול בימי נדרש לא שהארון מעיר דוד בדבהי"א ואכן שאולמורשת

 שכל ידוע היה כי צבאוה. ה' ברית לארון דורש היה לא רבות שניםבמשך
 שם שם נקרא אשר . . ארת. את משם "להעלות הכתוב: לשון ינקה. לא בארתהנוגע
 היה הזה האלוקי שהשם מלמדע ב( ו', 20מ"ב, 35 עלט" הכרובים יושב צבאותה'

 )יח(. זה בשם העם את ברך דוד ההעלאה אחרי הרחוק, בעבר הארת עלנקרא
 ושמ"א צבאות ה/ שם נקרא בשילה ה' בית על העבר. מירושת לדוד נותר נוסףאתגר
 הועלה שתארת אחרי 36 נשרף זה מקדש מקבילים ממקורות יודעים שאנו וכפי םא',

 40. הערה ראה 31א ש. ד', )שם-ב, רוצחיו את בהרגי בשת איש דם את גאל גם דוד כזכיר81
 פירושים מביא גינזברג לעזרתו. באים שהמלאכים חד ידע ובשעם העצים יאשי היי הבכאים רש-י לפי82
 54. הס' 225, עמ' ,,ו  45"1.666 עיין הכנסיה. אבות בכתבי המצוטטים מדרשים שלנוספים
 כאן מובאים שאול. של החמור במצבו קשה יותר הרבה נראית שמואל מצד  להמתנה שהדרישה אע-פ8%
 הסבלנות במדת גם מושלם הוא שדוד ללמדנו לציון, הארון העלאת לפני האחרון דוד כמעשה אלופרטים
 ה'. לדברבציותו
 ה' פרץ הארון של הראשונה שבהעלאה שאחרי ממפר שבשמ"ב כך על "עמידני פינקה פרופסור מז-ר34
 יתרונו את ציין עצמו דוד כאן גם ה'. לפני ז ע בכל השניה בהעלאה ברבר כאשר זו פירצה דוד תיקן ה, ז עב
 כא-כג(. ו/ לשמ"ב, ביתו ובגי שאולעל

 להשמיט הציעו רבים שוגים. פירושום זה פסוק על נדרשו השבעים גרסאות בעקבות35
 "שם-

 אחד
 ב-שם לתקנואו

 העתיד חורבן את שהזכירו שנעלמו פסוקים יב יא, ג', שבשם-א בקטע ה.ה ואיספלדט בודה לדעת36
  ,erklart ,לב190( ש :28 .כ( ,Eissfeldt ס. ע-ח, תה' יב: ז', ירמ' שילה.של

~amuel 
Bacher 1()6 Budde,  א. 

 6,ס Sanwelbdcher der. H:omposition  ,)1931( י.5
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ה[ י ק ס ב ו ק סטריאייה

 תכמתו את לנהק המלך הציע ח( ל, חד * נטה אשר האהלאל
 לבי

 ב( י, המקדש
 בשם חד בורך שז ע בנה כאי* דוד על והעלת למעשה טובה מחשבה צרףיהקב"ה

 ירושלים את קישרה זו העברה 38 ם. ל ו ע ד ע נצח למלכות נתן בנבואת ת ו א ב צ 'ה
 צבאות, ה' של המשולש החוט את נמצא בישעיהו, מאוחר, יותר ולכן צבאות ה'בשם

 לניתוק. ניתן שלא כחוט דוד וביתירושלים

 נתן נבואת5.
 במסגרת זה. נושא על נכתבה עצומה וספרות נתן לנבואת בתנ"ך מקבילותהרבה

 זו. בנבואה צבאות ה' מקום על אתרכזזו
 הובטח נתן בנבואת רק אך צבאות". "ה' השם את תיקן דוד כיצד המחשת כהעד
% עולם". "עד מלכות בניןלו  ובהודית נתן בנבואת היטב מיוצגים אלו מפתה ביטויי שני 
 "עד ההבטחה בה מודגשת פעמים ושלש צבאות, ה' בשם נפתחת נתן נבואתדוד.

 הביטוי את פעמים שלש אנו מוצאים יח-כס( ל', לה' דוד בהודית טז(. (~rsעולם"
 הפעל את פעמים ושלש י"לעולם" צבאות"40 "ה' הביטויים את פעמיים עולם","עד

 דוד בית לנצחיות העם נצחיות את דוד קשר אלו בביטויים נאה שמוש ידי על"גדל".
 צבאות. ה' חסותתחת

 בשני אותם ולעמת חלקים לשני לחצותה עלסו יהא הפרשה מבנה את להביןבכדי
 עולם", ו"עד ה"גדולה" מוטיבי התפתחות את לסקור נוכל וכך מקביליםטורים

יט-כג
 ה' אדנ-י בעיניך זאת עודותקטן
 . . למרחוק. עבדך בית על גםותדבר

 הזאת הגדולה כל)יט(...עשית
 ת ל ד ג כן על )כא( עבדך אתלהודיע

 אלוקים ואין כמוך אין כי אלוקיםה'
 )כב( באזנינו שמענו אשר בכלזולתך

כד-כה
 לעם לך ישראל עמך את לךותכונן

 להם היית ה' ואתה ם ל ו ע דע
 הדבר אלוקים ה' ועתה )כד(לאלוקים

 הקם ביתו ועל עבדך על דברתאשר
 )כה(. דברת כאשר ועשה ם ל ו ע דע

 שם לו ולשום לעם לו לפדות אלוקים הלכו אשר בארץ אחד גוי ישראל כעמךומי
 )כג(. ה ל ו ד ג ה לכםולעשות

 )בם עמו את וגדל )כב( גדל ה' ולכן )כא( לדוד גדולה הנחיל שה' נאמר יט-כגבטור
 )כד( לה' הקשורה ישראל עם נצחיות את מבטא עולם" "עד הביטוי כד-כה,בטור

 מב. מא, 1', דבה"י, יכז די בית נקרא שהמקדש ב' ל"ד א,: שייה למכילתא השוה81
 10. העש יראה ועיד. י': דבה"י, ח': מל"א כ"ח: י"ז: דבהי-א, קל"ב: פ"י: הה,,38
 י~ 3/ י: ב', שמ"א, עיין89

 יג. י"ג, יד:
 של במובן באה אינה הנ"ל במקום גאוגריהית "צבי" המלה .א .[ ,Keret Ginsberg ,111 ,ע1 ,7 18 לפי40
 בדרך צבאות. ה' של הנצחית המלכות תחת דוד ובית העם את נראה זה באור מלכות. מלך, של במובן אלאהיה
 92. עמ' שם, רוס, אצל ועיין ועוד. ג ו/ ישעיה ואת ע"ד, תהלים את לפרש ישוו
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 שמואל בכפר צבאות השםתולדות1'

 "כסאך הדמההבטתה: היא )כד( "ותכתן" המלה ~01. טד" מת בחירת נצחיתהאת
 ומתמזגות משתפכות הללו הטורים  שבשני המודגשות הבחינות )טז(. " עולם עד נכוןיהיה

 צבאותאלוקים ה' לאמר: עולם עד שמך "ויגדל היצבאות:בפסוקכועמשם
 את משולשהמאגד נוצרחוט כך )כה. לפניך" ון נכ יהיה דוד עבדך ובית ישראלעל
 8. עולם עד אחת לחטיבה דוד ובית ישראל צבאות,ה'

 צבאות ה' השם יוחד לא מהעל
 לנו שתר אך צבאות. ה' השם בהם שיוחד שבשמואל המקומות כל את סקרנו כהעד

 קודמיו. ובקלקולי דוד שבפעולות ושלב שלב בכל זה שם יוחד לא מדועלהסביר
 גם יוחד זה שם דוד ובפי א והארון ם שילה מקדש על בפירוש יוחד צבאות ה'השם

 הללו הערכים לשלשת באמונה שהמסייעים מובן לפ"ז ם ישראל. מערכות אלוקיעל
 ובוזי אכבד מכבדי "כי : האלוקים איש בפי ה' כדברי : וההיפך צבאות לה' עזנותנים
 הקשורים הדברים על רק צבאות ה' שם מיוחד לפיכך ל(. ב', א' משמואליקלו"
 בני ידי על נעשו הללו הערכים שלשת של הקלקולים הללו. הערכים לשלשתבמישרין
 ולמפלה ארונו לשביית בכך והביאו ם )א', בשילה השוכן צבאות ה' את שנאצועלי

 שונים, ממקורות צבאות ה' השם קדחות את ירש שמואל ואילך(. ד )ד', כבדהצבאית
 את בטל לא העזר באבן נצחונו עלי. בם קלקולי את בשלמות לתקן זכה לא הואאך
 הארון. לשקום דבר עשה לא הוא אך לה' העם את הביא ה20 אמנם הפלשתים.כח

 בדרכיו. הלכו לא בניו כי עולם" "עד משרתו להורשת זכה לא הוא זאתמלבד
 עמדן לעיל שמואל. פעולות על צבאות ה' השם יוהד לא הללו הסבות כלבגלל
 צבאות", ו"ה' עולם" "עד הבחשת את אבד הוא כיצד שאול של הקלקוליםעל
 הראשון בקרבו אלה. בחינות להשיג בנצחונותיו הצליח לא הוא מדוע ניוכחכאן
 הנצחון את כליו. ומשא יונסק בזכות אלא בגללו בא לא הנצחון הפלשחוםכעד
 ישראל בפת וכן "4 לדוד הכתוב מיחס גלית נהרג שבה במלחמה הפלשתםעל

 נצחון נהל שאול עמלק במלתמת ז4. ברבבותיו" ודוד באלפיו שאול ש"הכהמצאו
 העמוניים נחש כעד הראשון נצחות עמ נותרנו צבאות. ה' במצות מעל אךצבאי
 שאול בידי שתוקנו השופטים תקופת של עיוותים על רמזים שני מביא התנ"ךואכן
8 עולם. מלכות יקבל שהוא תוכנן כי לשאול שמואל אמר זו מלחמה בזכותואולי,  

 אחרי )ם גלית. עם כמלחמתו )1( הבאים: במקרים צבאות ה' השם יוהד דודעל
 בעמלק מלחמתו על נתן. בנבואת % הארון. בהעלאת )נ( ירושלים. וכבושהמלכתו

 כפי 1. ט', בישעיה ומיפיע חיזר דיי בית על בהגנה צבאית" ה' 1-קנאת עילם- -עד הבימיים ם"41
 וגם שבשמ"ב נתן נבואת לנוסח ביותר הקרוב הוא שבתהלים פ-ט מזמור לדפוס, המצפה במאמרשהוכחתי
 אינו צבאות ה' שם ששם, אלא מפתח כמלות השוב, מקום תופסים ו"כון" עולם" -עד המוטיבים ההואבמזמור
 זה. בהקשרנמצא
 ה' אתה -כי שמ"ב: גירסת בין ההבדל י"ז. שבדהי"א שבמקבילה לנבואה גם יפה זה צורני ניתוח כח42

 יותר. אנושי יחס דגה-י מביע אלוקי" אתה -כי דבהי"א: גירסת לבין ישראל" אלוקיצבאות
 מה. י-ז, שם-א,45 ב. ר, שם-ב ד: ד/ שם44 ג. א', שם-א,48
 את המזכיר דבר גלית, בהריגת נפשו שמסר דוד את להרוג רוצה שאביו על מתרעם יונתן מזה, למעלה48
 ז. י-ח, שם-א,ד4 מכמש. במלחמת הנצחון נעל יונתן בנו אח להרוג שאולנכונות
 נאסף העם כי הנצחון מזכויות חלק שמואל מקבל זו במלחמה שאף נמצא נתבונן אם יג, י-ג, שם-א48

 ז(. מ-א, 1שמ1אל שאול אחר לצאת הכריוכששאול
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יח סטריקובפקיאויה
 ברו אך בהשרץ, צבאי ה' השם שחד לא העמלקי וער נדף ש"ל דם גילתשל

 תחת בג ס"ה לשמ"א שמואל שבפי צבא" ה' דבר את מלא די שבכךלמעק
 " זה שם שחד בפלשתים דוד ממלחמות אחת כל על צבאת" "ת' השם אתליחד
 המפלה עלבת סופית נמחה כאשר לציון, הארת העלאת ועל גלית עם מלחמתועל

 הארון. לשביית שהביאההגדולה

 צבאות לה' הקשוריםהרעיונות
 ובמעשיהם באישיותם גילמו צבאות ה' נאמנים שהם ודוד שמואל שנוכחנו,כפי
 שחיללו ושאול עלי בני עם ארע וההיפך זה, בשם הקשורים המוסריים הרעיועהאת

 ונמצאם התנ"ך, מחשבת של ברזל צאן לנכסי געשו אלו מוסריים רעיונות אלו.ערכים
 של המלאה המשמעות צבאות. לה' קשר ובלי עם יותר, המאוחרים התנ"ך בספריגם

 השואה העזר. אבן מלחמות שתי בין תשואה מתוך מתקבלת הטהורה ה'עבודת
 התשובה. עצרת בגלל אלא הארון, הבאת לעמובגלל לעזור בא לא שה'זומלמדתנו

 תשבור העם השניה בפעם ונכשל; הברית ארת למראה הריע העם הראשונהבפעם
 לה', לקרא לשמואל ופנה המתקרבים הפלשתים למראה חרד ותשובהמצום
 כמד הראשונה במלחמתו שאול, 52 בניו. לעזרת והרעים 51 שמואל קרבן אתשקבל

 העם, על צום והטלת קרבן הקרבת ידי על שמואלס את לחקות נסההפלשתם
 וכתוצאה דתית אוירה כל היתה לא ולצום דתית למטרה התקהל לא העםאך

 הקריב ששאול העולה הומת. כמעט הנצחק מהולל ויונתן הדם על אכל העםמהצום
 54 עולם. עד מלכותו הורשת את ממנו ושללה מידי נס כל חוללהלא

סיכום
 משמעות גם היתה זה א5 שילה. למשכן גם ולכן לארת קשור היה צבאות ה'השם

 לארת(. גם קשורה היתה )שלע~םמלחמתית
 בסמלים ושמואל עלי בם חיבלו המלוכה, לתקופת טקדמה המצברבתקופת
 ליושנה. עטרה שהחזיר זה היה דוד צבאות. ה' בשם הקשורים והלאומייםהדתיים
 צבאות ה' ארין את והעביר זה בשם באויביו נלחם הוא צבאות לה' נאמןכחייל

 בשם נתן בנבואת דוד זכה זה בשכר צבאות( ה' עיר זה עיר נעשתה )ומאזלירושלים
 )ובכמה שבאוגריתית צבי-מלכות ההוראה עולם. עד מלכות לברית צבאותה'

 לס מאפשרת ובכן צבאות, ה' לשם נוספת משנה משמעות נותנת בתנ"ך(מקומות
 זה. משם דוד בית שקיבל המלכותי הזוהר אתלהבין

 יג. ד, שם.60 כא. ג', שם-א,49
 נאות. באופן נעשית זו כשהקרבה קרגנות הקרבת בעד שה' נוספת הוכחה היא זאת51
 י(. )ב/ ארץ" אפסי ידין ה' "ירעם חנה: לממלת השוה52
 יונתן של העצמית ההקרבה את ומקבל שאול עולת את דוחה שהוא הראה ה' כאן 25. הערה לעיל ועיין53
 כליו.ונושא
 ב/ )שמ"ב, מצוה שבשמחת בהתלהבות בפומבי ה' את עבד הוא לשאול בנגוד לחקויים. נזדקק לא דוד54
 כב(. כא, יג, יב,ה,
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