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 (1סיפור המלכת שאול ) -י' -פרקים ט'

 הרב אלחנן סמט

 

"ה, בקשת העם למנות עליהם מלך מתקבלת והם קבהולאחר המשא ומתן בין עם ישראל לשמואל 

הולכים איש לביתו. סיפור המלכת שאול פותח בסיפור שהוביל את שמואל למשוח את שאול בסתר 

הנוצרית מתאימה למסגרת הסיפור. כלומר,  בסיפור המלכת שאול החלוקהולאחר מכן בפרהסיא. 

יה שעמדנו עליה בעבר, יט' וסופו בסוף פרק י'. בנוסף, שיטת החצתחילת הסיפור בפסוק א' של פרק 

חלוקה זו  על ידי המחלק הנוצרי. לפי עשתה גם כן כברהמחלקת את הסיפור לשתי מחציות שוות, נ

קודת השיא שבה נחצה הסיפור היא משיחת פסוקים כאשר נ כל אחד מהפרקים כולל עשרים ושבעה

 שאול למלך בביתו של שמואל.

 מבנה כללי לסיפור

 ן להצדיק את חלוקת הפרקים בצורה זו דווקא משתי סיבות:נית

לכל אורך פרק ט' העובדה ששאול יהיה מלך, נסתרת משאול, ואילו  -מבחינת התוכן  .1

כך שבסוף הפרק הוא אף נמשח  מתחילת פרק י' ועד סופו הדבר כבר גלוי לשאול עד כדי

 למלך לעיני כל ישראל.

 הוא מביתו בבנימין עד לביתו שלכיוון הליכתו של שאול בפרק ט'  -מבחינה גיאוגרפית  .2

שמואל ברמה, ואילו בפרק י' כיוון הליכתו הוא מהרמה חזרה אל ביתו בבנימין )לאחר 

 המלכתו שאול חוזר לביתו(.

כ"ו, מחצית -מחצית ראשונה פרק ט' פסוקים א' -מלכת שאול כך לאור זאת ניתן לחלק את סיפור ה

פרק י' פסוק א'. כמו כן, במחצית -כ"ז וביניהן ציר מרכזי פרק ט' פסוק י'-שניה פרק י' פסוקים ב'

יה יהמלכת שאול בבית שמואל, ובמחצית השנ -הראשונה המגמה היא להגיע אל הציר המרכזי 

אול בפרהסיא, אך כל האירועים במחצית זו נובעים מהמלכת המגמה היא אמנם להגיע אל המלכת ש

שאול בציר המרכזי. במילים אחרות, מגמת המחצית הראשונה שואפת אל הציר המרכזי, ואילו מגמת 

 ה נובעת מהציר המרכזי.יהמחצית השני

ראיה נוספת לחשיבותו של הציר המרכזי בסיפור זה היא שבניגוד לתפיסה שהאירוע החשוב ביותר 

מעיון מעמיק יותר נראה סיפור הוא המלכת שאול לעיני העם, כפי שעולה מקריאה ראשונית, ב

האירוע המרכזי הוא דווקא המלכת שאול בצינעה. ניתן למצוא חיזוק לדבר זה מכך שלאחר המלכת ש

כמו כן, אלו שכן הלכו עם שאול עשו שאול, העם לא מריע לשאול ושמואל מכריח אותם לעשות זאת. 

 .]י, כו[גלל התערבותו של הקב"ה ש"נגע בליבם" זאת ב

ֵענּו ֶזה ו יְִׁבֻזהּומ  בנוסף, הסיפור נחתם בהתמרמרותם של בני הבליעל: " ֹּשִׁ נראה להסביר  .]י, כז[ "ה י

שהתמרמרות זו נובעת מהעובדה שהם לא ציפו ששאול הוא זה שיומלך, אלא דווקא מישהו שיותר 

כלומר, המלכת  .קבוצת האנשים שהיו בהנהגת העם הטבעיתוהיה שייך ל בלט בקרב עם ישראל

שאול לא התקבלה בתרועות שמחה בעם, אלא דווקא באכזבה, ואף על פי כן שאול הומלך בכל זאת 

 למלך מכיוון שלא רצון העם הוא החשוב, אלא רצון הקב"ה.
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 המלך בא אל הנביא

ת דוד, אולם בניגוד לשאול, שמואל דוד. בפרק ט"ז מתוארת המלכ -שמואל ממליך מלך נוסף בחייו 

 בתנ"ך ניתן למצוא שלושה סוגיבעניין המלכת מלכים הולך בעצמו אל דוד בכדי להמליך אותו. 

 (שמואל בא אל דודהנביא בא אל המלך ), המלך בא אל הנביא )שאול בא אל שמואל( -המלכות 

. אנו נעמוד רק על המקרה (ליוירבעם פוגש את אחיה השילוני בדרכו אהנביא והמלך נפגשים בדרך )ו

המקדים שסובב  בסיפורשאול בא אל שמואל. יש להבין מה הטעם שהרי המלך בא אל הנביא,  -שלנו 

את שאול להגיע לשמואל, במקום לשלוח את שמואל מיד אל שאול, כפי שהיה בהמלכת דוד שם 

 בעצמו ובדק את כל אחיו עד שמצא את דוד.שמואל הלך לביתו של דוד 

של  ובתיאורלהגיע אל שמואל. וגרם לו לענות על שאלה זו נבאר את הסיפור שסובב את שאול  כדי

כָּל : "שאול מצוינות מספר תכונות ֹּה  מִׁ ה גָּב ְעלָּ ְכמֹו וָּמ  שִׁ ֶמּנּו מִׁ ֵאל טֹוב מִׁ ְבנֵי יְִׁשרָּ יש מִׁ חּור וָּטֹוב וְֵאין אִׁ בָּ

ם עָּ " היא תכונה חיצונית של גובה. םבוה מעל כל העמשכמו ומעלה ג" -. התכונה האחרונה ]ט, י[ "הָּ

אולם לגבי שאר המידות יש לדון. המדרש על שמואל כותב שהתיאור: "ואין איש מבני ישראל טוב 

ממנו" מתייחס לגובהו, דהיינו, איש מבני ישראל לא היה גבוה משאול. בתרגום המובא ברד"ק על 

 .כך התיאורים מתייחסים לתכונות חיצוניותאתר מסביר שלא היה איש יפה ממנו. בין כך ובין 

 הוא היה צדיק., שבאמת היו לו מידות טובות מפרשים על אתר ר' יוסף קרא ובעל המצודותלעומתם, 

ִאיֶתםהוא פונה אליהם ואומר: "ביותר שמואל משכנע את העם ששאול הוא הבחירה הטובה אשר כ  ַהרְּ

ר בֹו  ח  םִכי ֵאין כָּמֹהּו בְּ  ה'ֲאֶשר בָּ עָּ ל הָּ את שאול  לראותשמואל מפנה את העם  . כלומר,]י, כה[ "כָּ

את רק כשמסתכלים על אדם לא רואים את תכונותיו הפנימיות, אלא  -ולהבין את הסיבה לבחירה בו 

מדרש ורד"ק המסבירים שהתיאורים הינם פירוש הנראה שהפשט הוא כלפיכך  תכונותיו החיצוניות.

חובה שהמלך יהיה ניכר בתכונות חיצויניות  ישנה, ישעיהו הנביא אומר שכךבנוסף לתיאורים חיצוניים. 

תכונותיו הפנימיות  לעם את ארילא ת בנוסף, שמואל. לג, יז[ישעיה ] "ֶמֶלְך ְביְָּפיֹו ֶתֱחֶזינָּה ֵעינֶיָךטובות: "

 הסיפור המקדים להמלכת שאולש כן נראה להסבירכלל את העם. ל יניינועמכיוון שדברים אלו לא 

 נלמד בעצמנו את תכונותיו של שאול שעליו חלה הבחירה האלוקית.כדי שב הובא

 שאול והנערות

בעניין יופיו של שאול יש לראות את פסוק י"א. שמואל היה מסתובב ממקום למקום ומדי פעם היה 

אותן האם שמואל נמצא  נערות שפגשו בדרך ושאלוהשאול ונערו אל  נוולכן פ חוזר לביתו ברמה,

בביתו. הנערות היו יכולות פשוט לענות כן, אולם הן מאריכות מאוד בתשובתן וחז"ל עמדו על כך 

 :]יג, ח[במדרש שמואל 

כבאכם העיר כן תמצאו אותו וגו' )שמואל א' ט' י"ג(, וכל האורך הזה למה, מלמד שהיו 

יהודה, אמר רבי יוסי נמצאתה  מביטות בנויו של שאול, ולא היו שבעות ממנו, דברי רבי

עושה בנות ישראל כך, והלא כדרך שאי אפשר לאיש לזון את עיניו מאשה שאינה ראוי לו, 

כך אי אפשר לאשה לזון את עיניה מן האיש שאינו ראוי לה, וכל האורך הזה למה, מלמד 

שלא הגיעה אותה שעה שאמר הקב"ה לשמואל כעת מחר אשלח אליך איש )שמואל א' ט' 

  "ז(.ט

ר' יהודה מסביר שהנערות נהנו מיופיו של שאול, ולכן רצו להמשיך לזון את עיניהן עוד קצת. אולם ר' 

יוסי דוחה את תשובתו של ר' יהודה ואומר שרצונו של ר' יהודה לפאר את יופיו של שאול, לא יכול 

 תו נעמוד בהמשך.לבוא על חשבון צדקתן של בנות ישראל. ר' יוסי תירץ את הקושי אחרת ועל תשוב

 :]מח, ב[בברכות בגמרא כן מובא גם 
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כבאכם העיר כן תמצאון אותו  (שמואל א' ט')רבי נתן אומר: אינו צריך, הרי הוא אומר: 

בטרם יעלה הבמתה לאכול כי לא יאכל העם עד באו כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו 

י להסתכל ביפיו של : כדהקראים. וכל כך למה? לפי שהנשים דברניות הן. ושמואל אמר

משכמו ומעלה גבה מכל העם. ורבי יוחנן אמר: לפי שאין  (שמואל א' ט')שאול, דכתיב: 

 מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא.

שמואל הבין שהתכונות המתארות את שאול בתחילת הפרק, מתארות את יופיו ומקשר ביניהן לבין 

פיו. ר' נתן סובר וראינו במדרש, שרצו לזון את עיניהן ביהמפגש של שאול והנערות. הוא מסביר כפי ש

 שנשים דברניות מטבען, ולכן האריכו כל כך.

 :]נג, ב[כנגד דברנותן של נערות אלו ניתן למצוא את צידקתה של ברוריה במסכת עירובין 

רבי יוסי הגלילי הוה קא אזיל באורחא, אשכחה לברוריה, אמר לה: באיזו דרך נלך ללוד? 

רה ליה: גלילי שוטה, לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האשה; היה לך לומר: אמ -

 באיזה ללוד.

 הסיפור המקדים להמלכת שאול

אתונתיו של קיש אבי שאול הולכות לאיבוד כעת נבאר את הסיפור המקדים להמלכתו של שאול. 

ה מעניינת על הניסוח של ושאול נשלח על ידי אביו למצוא את האתונות האובדות. המלבי"ם מעיר הער

ִקיׁשהמקרא שם נאמר: " ֲאתֹנֹות לְּ נָּה הָּ ְתָך ֶאת  וַתֹאַבדְּ ח נָּא אִׁ אּול ְבנֹו ק  יש ֶאל שָּ ֹּאֶמר קִׁ אּול ו י י שָּ ֲאבִׁ

ים וְק רִׁ ּנְעָּ ד ֵמה  ֹּתַאח  ֹּנ ֲאת ֵקש ֶאת הָּ דבר שאובד  - . ישנם במקרא שני סוגי אבידות]ט, ג[ "ּום ֵלְך ב 

אובדת למישהו היא אובדת דווקא לו, כלומר, ישנה כאן שאובד ממישהו. כאשר אבידה למישהו ודבר 

 אבידה פיקטיבית המכוונת משמים כדי לגלגל את ביאתו של שאול לשמואל ולמשיחתו למלך.

יִׁם ה' מתואר ששאול, בחיפושו אחר האתונות, עובר במספר מקומות: "-בפסוקים ד' ר ֶאְפר  ֹּר ְבה  ו י ֲעב

 ֹּ ה ו י ֲעב צָּאּו: ֵהמָּ ינִׁי וְֹלא מָּ ֹּר ְבֶאֶרץ יְמִׁ ים וַָּאיִׁן ו י ֲעב ֲעלִׁ ְברּו ְבֶאֶרץ ש  צָּאּו ו י ע  ה וְֹלא מָּ שָּ לִׁ אּו ְבֶאֶרץ ר ְבֶאֶרץ שָּ בָּ

נּו ַאג לָּ ֹּנֹות וְדָּ ֲאת ן הָּ י מִׁ ל ָאבִׁ ה ֶפן יְֶחד  מֹו ְלכָּה וְנָּשּובָּ ר ְלנ ֲערֹו ֲאֶשר עִׁ אּול ָאמ  . ניתן לראות ה[-ט, ד] "צּוף וְשָּ

שהכתוב לא מציין שבהר אפרים לא נמצאו האתונות למרות שעברו שם. הסיבה לכך היא שהר אפרים 

זה לא מקום ספציפי, אלא תיאור כללי לנחלת שבט אפרים שאחריו מתאר הכתוב כיצד הם עברו בכל 

י ובסוף הגיעו למקום הם החלו בהר אפרים, המשיכו לארץ שעלים, משם הלכו לארץ ימינ -הר אפרים 

הרביעי, ארץ צוף, ושם התרחש הדיון בין שאול ונערו. אם כן, ניתן לראות כאן דגם של שלושה 

העובדה גם לגבי דגם זה מדגיש שאמנם מנקודת מבטם מסלול ההליכה היה מקרי וכן . 1וארבעה

מסלולם ייגמר ששאול לקח את נערו איתו. אולם הקורא הרגיש יכול להבחין כיצד יד ה' סובבה ש

דווקא באזור ביתו של שמואל וששאול ייקח איתו את נערו שיציע לו ללכת לשמואל וכן שתהיה 

 באמתחתו מטבע לשמואל.

                                                 
אירוע שהתרחש שלוש פעמים ובפעם דגם זה הוסבר בהרחבה בפרק ג'. נסביר בקצרה שמוטיב זה מתאר  1

ית מסמלת שיא בסיפור שלא ניתן לעבור עליו הרביעית התוצאה הייתה שונה. הסיבה לכך היא שהפעם הרביע

 בשתיקה.


