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 (2סיפור המלכת שאול ) -י' -פרקים ט'

 הרב אלחנן סמט

 

כמו כן, הוכחנו ששיא י'. -בשיעור הקודם עסקנו במבנה הכללי של הסיפור המשתרע על פרקים ט'

המלכת שאול  של הסיפור הואהסיפור איננו המלכתו הפומבית של שאול, אלא דווקא הציר המרכזי 

מעורבת באופן ממשי בסיפור כדי שבסופו של דבר רצף בסתר. בנוסף, ביארנו כיצד יד ה' היתה 

 האירועים יוביל להמלכתו של שאול.

 תופעת שבירת העלילה

ישנה תופעה מעניינת המופיעה במקומות רבים במקרא שיש לעמוד עליה. תופעה זו היא שבירת 

מקורית. העלילה. עד כה העלילה התקדמה בכיוון מסוים ולפתע מובא סיפור שאינו קשור לעלילה ה

זו מפתיעה את הקורא מכיוון שהוא לא מבין את ההקשר, אלא שבעוד מספר פסוקים ההקשר שבירה 

בריחת משה ממצרים, מציאת אישה  -יתברר. נראה שלוש דוגמאות לתופעה זו  יםבין שני הסיפור

 .שאולחדשה לאחשוורוש וסיפור המלכת 

 : א[ג, -כג, ב] מסופר כךבסוף פרק ב' בפרשת שמות ותחילת פרק ג' 

קּו ַותַ  ה ַוִיְזעָּ ֲעֹבדָּ ֵאל ִמן הָּ ת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֵיָאְנחּו ְבֵני ִיְשרָּ מָּ ֵהם ַויָּ ַרִבים הָּ ִמים הָּ ַעל )כג( ַוְיִהי ַביָּ

א   ם ֶאל הָּ תָּ ה:-ַשְועָּ ֲעֹבדָּ ם ַוִיְזֹכר  ֹלִהים-א  )כד( ַוִיְשַמע  ֹלִהים ִמן הָּ תָּ ִריתֹו ֶאת בְ  ֹלִהים-א  ֶאת ַנֲאקָּ

ק ְוֶאת ַיֲעֹקב: ם ֶאת ִיְצחָּ הָּ ֵאל ַוֵיַדע  ֹלִהים-א  )כה( ַוַיְרא  ֶאת ַאְברָּ : )א( ֹלִהים-א  ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ

ֹבא ֶאל ַהר הָּ  ר ַויָּ יָּה ֹרֶעה ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו ֹכֵהן ִמְדיָּן ַוִיְנַהג ֶאת ַהֹצאן ַאַחר ַהִמְדבָּ -א  ּוֹמֶשה הָּ

ה ֹלִהים  .ֹחֵרבָּ

ולפתע מובא תיאור מותו של מלך  ,מתיישב בביתו של יתרו ורועה את צאנו ,משה בורח ממצרים

ולאחריו הסיפור שב לעסוק במשה שמוצא סנה שאינו מתאכל  ,מצרים וזעקתם של בני ישראל

 ובעקבותיו נערך דו שיח בין משה לבין הקב"ה. בסוף דו שיח זה מתברר הקשר בין הסיפורים.

 : ה[-]ב, אמסופר כך ב פרק במגילת אסתר 

תָּ  שָּ ַכר ֶאת ַוְשִתי ְוֵאת ֲאֶשר עָּ ֵאֶלה ְכֹשְך ֲחַמת ַהֶמֶלְך ַאֲחְשֵורֹוש זָּ ִרים הָּ ה ְוֵאת )א( ַאַחר ַהְדבָּ

: ֶליהָּ רֹות ְבתּולֹות  ֲאֶשר ִנְגַזר עָּ יו ְיַבְקשּו ַלֶמֶלְך ְנעָּ ְרתָּ טֹובֹות )ב( ַוֹיאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶמֶלְך ְמשָּ

ה טֹוַבת  ַמְרֶאה: ה ְבתּולָּ ל ַנֲערָּ ל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו ְוִיְקְבצּו ֶאת כָּ )ג( ְוַיְפֵקד ַהֶמֶלְך ְפִקיִדים ְבכָּ

ה ֶאל ֵבית ַהנִָּשים ֶאל ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶמֶלְך ֹשֵמר ַהנִָּשים ְונָּתֹון  ַמְרֶאה ֶאל שּוַשן ַהִבירָּ

ר ְבֵעיֵני ַהֶמֶלְך )ד(  ַתְמרּוֵקיֶהן: בָּ ה ֲאֶשר ִתיַטב ְבֵעיֵני ַהֶמֶלְך ִתְמֹלְך ַתַחת ַוְשִתי ַוִייַטב ַהדָּ ְוַהַנֲערָּ

ַכי ֶבן יִָּאיר ֶבן ִשְמִעי ֶבן ִקיש ִאיש ְרדֳּ ה ּוְשמֹו מָּ יָּה ְבשּוַשן ַהִבירָּ  ַוַיַעש ֵכן: )ה( ִאיש ְיהּוִדי הָּ

 .ְיִמיִני

אסתר מסופר שאחשוורוש מחפש אישה חדשה ולפתע מובא תיאור על דמות חדשה  במגילת

הנקראת מרדכי. אלא שבסוף התיאור מתברר שהוא אימץ את בת דודתו ובהמשך היא תילקח אל 

 תו הקודמת.שילך ותהיה לו לאישה במקום ושתי אהמ

 : ט, א[-א]ח, כבספר שמואל בסוף הסיפור הקודם ובתחילת הסיפור הנוכחי מסופר כך 
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http://www.ybm.org.il/


 סוכם ע"י תלמידים -שמואל א' 

          2                  מעלה אדומים  -ות לישיבת ברכת משה כל הזכויות שמור 

ם ַוְיַדְבֵרם ְבָאְזֵני  עָּ ל ִדְבֵרי הָּ ֶאל ְשמּוֵאל ְשַמע  ה': )כב( ַוֹיאֶמר ה')כא( ַוִיְשַמע ְשמּוֵאל ֵאת כָּ

ֵאל ְלכּו אִ  ֶהם ֶמֶלְך ַוֹיאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל ַאְנֵשי ִיְשרָּ ם ְוִהְמַלְכתָּ לָּ  יש ְלִעירֹו: )א( ַוְיִהי ִאישְבקֹולָּ

ִילִמִבנְ    .יִָּמין ּוְשמֹו ִקיש ֶבן ֲאִביֵאל ֶבן ְצרֹור ֶבן ְבכֹוַרת ֶבן ֲאִפיַח ֶבן ִאיש ְיִמיִני ִגבֹור חָּ

 ו של הקב"ה למינוי זה, הכתוב מספר פתאוםלאחר בקשת עם ישראל למנות עליהם מלך ואישור

ר מתחיל להתברר רק סיפור ארוך על אדם שאיבד את אתונותיו ושלח את בנו למצוא אותם. הקש

 בסוף פרק ט'. ,במפגש עם שמואל ומתברר לחלוטין בסוף המפגש

 היעדרותו של שמואל

דואג להם.  וודאישעליהם לשוב לביתם מכיוון שכבר עבר הרבה זמן ואביו  לו שאול פונה לנערו ואומר

ין להם מה מר שאוהנער מציע לו ללכת לנביא ולשאול אותו על האתונות. שאול דוחה את הצעתו וא

שאול . ולכן אין בעיה ללכת אל הנביאלהביא לו כתמורה. הנער עונה לו שיש לו רבע שקל כסף, 

 מסכים והם הולכים אל הנביא.

עד פסוק ו מתחילת פרק ט' תחילת הסיפור.היא היעדרותו של שמואל מבפסוקים אלו נקודה מעניינת 

ו של הנביא . גם שינוי שמ'איש האלוקים'ו 'הרואה'כ רק ט"ו שמואל אינו מופיע בשמו, אלא מתואר

 לטשטש את הקשר בין הסיפורים ובכך להגדיל את הפתעת הקורא. ונועד וההתייחסות רק לתיאורו

נהנה מעם ישראל אפילו בדבר הקטן ביותר. דרשה זו  אחז"ל ראו את שמואל כנביא שלבנוסף, 

 : ]י, ב[דורשים חז"ל בברכות 

יהנה כאלישע, ושאינו רוצה להנות אל יהנה  -: הרוצה להנות אמר אביי ואיתימא רבי יצחק

ותשובתו הרמתה כי שם ביתו. ואמר רבי יוחנן:  (שמואל א ז)כשמואל הרמתי שנאמר: 

  ביתו עמו. -שכל מקום שהלך שם 

שמואל, כפי שהוא מתואר עד עתה, לא קיבל על מעשיו שום תשלום ויש להבין מה פשר רבע השקל 

בנוסף, שמואל לא היה פותר בעיות פשוטות כמו מציאת אתונות אבודות, אלא  .שהם רצו לתת לו

פשר הרצון להתייעץ דברים ברמה לאומית כגון המלכת מלך והושעתם מפלישתים, ולכן יש להבין מה 

 איתו.

 המתנה לנביא

. חוסר ידיעה ויצירת קירבה -ישנן שתי גישות בעניין התעסקותם של שאול ונערו במתנה לשמואל 

רש"י ותרגום יונתן מפרשים שהם לא הכירו את התנהגותו של שמואל וחשבו שבעבור המידע הזה, 

ר קירבה בין יהיה עליהם לשלם לשמואל. לעומתם הרלב"ג והמלבי"ם מפרשים שכאשר רוצים ליצו

הפשוט לגדול דבר מסוים וכך יכול הגדול לכוון את דעתו בצורה האדם אדם גדול לאדם פשוט, נותן 

מעשיו שיכין לו מטעמים כדי שתהיה דעתו מיושבת  יצחק תקשדוגמא לכך אנו מוצאים בב ה יותר.קל

המתנה נבעה מחוסר אית יותר הגישה הראשונה. כלומר, מפשט הפסוקים נר עליו ויוכל לברכו.

 ישראל. של שאול ונערו לגבי צורת היחסים בין שמואל לעם ידיעתם

 הדמות המשנית בסיפור המקראי

פרופסור אוריאל סימון, חוקר תנ"ך מאוניברסיטת בר אילן, כתב מאמר קצר על תפקידן של הדמויות 

המשניות בסיפור המקראי. בסיפור מקראי רגיל ישנן לכל היותר שתי דמויות ראשיות ולעיתים נדירות 

סביבן  ביותר אפילו שלוש דמויות. כמו כן, בגלל הכתיבה הקצרה בסיפור המקראי, כל הסיפור נסוב

מוזכרות פעמים רבות. מאפיין זה שונה מספרות רגילה שם ייתכן שבמשך עמודים רבים יעסוק והן 

 הסיפור בדמויות משניות. 
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תפקיד עצמאי, אלא  אם כן, דמות משנית היא כל דמות שהיא לא דמות ראשית. לדמויות המשניות אין

ת נוצר מצב שדמויות משניות בעקבות זאו לעלילה או לאחת הדמויות הראשיות הן משועבדות

אליהו בהר הכרמל )מלכים א', י"ח(  לדוגמא, בסיפור מופיעות ונעלמות ללא כל הסבר והתייחסות.

אליהו הוא הדמות הראשית ואחאב הוא דמות משנית. לאחר שאחאב מכנס את כל העם לכרמל כפי 

אליהו אולם לאחר ש ,חזר לארמונו. הקורא מניח שאחאב מושמט מהסיפור שסיכם עם אליהו, הוא

חזרה לארמונו  חזורמצווה את אחאב ל הוא ,נחל קישוןת העם לשחוט את נביאי הבעל במצווה א

כלומר, רק בסוף הסיפור מתברר לפתע שאחאב אכן היה נוכח לאורך כל  חגוג את סיום הבצורת.ול

 סר חשיבותו לעלילה הוא הושמט מהסיפור.והסיפור בהר הכרמל, אך בגלל ח

וה את אליהו. נער זה לא מוזכר כלל עד סוף הסיפור שם אלינו מצוה והנער המל נוספת היאדוגמא 

אותו לבדוק האם הוא רואה ענן באופק. דמות הנער מושמטת שוב בעת ריצתו של אליהו אחר מרכבת 

דמותו  .עודמוזכרת אחאב, מוזכרת שוב בתחילת פרק י"ט במנוסתו של אליהו מאחאב ולאחר מכן לא 

 ת של הנער נעלמת גם היא בהתאם לצורך שלה לעלילה.המשני

 -תפקידים עיקריים  מספרבמאמרו מסביר פרופסור סימון שלדמויות המשניות בסיפור המקראי ישנן 

 סיטואציה מסוימת או קידום העלילה, דיבוב הדמות הראשית, הארת הדמות הראשית והבהרתה

ב שדמות אינה כל אישיות שמופיעה בסיפור, יש לשים לושיפוט מוסרי של הדמות הראשית. אולם 

דמות עליה לבצע מעשה מסוים הקשור לעלילה. כמו כן, שכדי שאישיות שמוזכרת תיחשב דמות, אלא 

 קבוצה של אנשים. -יכולה להיות דמות קולקטיבית 

 הדמות המשניות בסיפורנו

קיש  -הדמות המשניות הן שאול, שמואל והעם. -בסיפורנו ישנן דמויות רבות. הדמויות הראשיות הן

אחת  -)דמויות אנונימיות אבי שאול, נערו של שאול, הנערות, הטבח, דודו של שאול, המקשן והתרצן 

אּול ַבנְִּביִאיםשואלת "  (.והשניה עונה לה יב[-]י, יא" ֲהַגם שָׁ

בנוגע לדמויות הראשיות יש להעיר כי שאול הוא אמנם דמות ראשית, אך כאשר הסיפור מגיע 

למערכה בה שמואל ממליך אותו לעיני כל העם, הוא נהפך לדמות משנית. בשלב זה של הסיפור העם 

 מקבל את תפקיד הדמות הראשית.

בנוגע לדמויות המשניות, יש להסביר על פי שיטתו של סימון, מה תפקידה של כל דמות בעלילה. 

צאת לדרך באמצעות איבוד פותחת את הסיפור ותפקידה לגרום לשאול ל קיש אבי שאולהדמות של 

רקע על שאול עצמו שככל האתונות. בנוסף, תיאורו כאיש משבט בנימין וגיבור חיל שופך מעט אור ו

תפקידו של הנער הוא לקדם את העלילה ולאלץ את שאול ללכת לאביו בתכונותיו.  הנראה דומה

 בכך שהוא מציע לו ללכת לשמואל ואף פותר את בעית המתנה.לשמואל 

, ישנם שלוחים רבים למקום שתפקידם להוציא את הרצון האלוקי לפועל. מקרה דומה ניתן אם כן

. לדותןשל יוסף. במהלך חיפושיו אחר אחיו, יוסף פוגש אדם שמספר לו שהם הלכו  בסיפורולמצוא 

]רמב"ן בראשית  שקר" חריצות"הגזירה אמת והמפגש זה אמנם נראה מיותר, אך חז"ל לומדים מכך ש

הגזירה אמת והעצלות שקר. שאול מתעצל ואינו רוצה ללכת  -. דרשה דומה ניתן לדרוש אצלנו לז, טו[

לשמואל לא בגלל ההליכה לשם, אלא כי קול קטן קורא בתוכו שהדבר עלול להוביל לדברים אחרים. 

תפקידו של הנער הוא לרמוז לשאול שאין לו ברירה כי זו גזירה מלמעלה וגם אם יתעצל הוא יומלך 

 ל מקרה והראיה לכך היא שלפתע הוא מוצא מטבע בכיסו.בכ

תפקיד נוסף של הנער הוא להציג את שאול באור חיובי. אמנם שאול הוא אדון והנער הוא המשרת, 

יותר מכך, כששאול פונה אליו  מעה ושאול לא מערער עליו.האולם בסיפור זה הנער הוא בעל הדעה ו

לחזור הוא הביתה, הוא מנמק זאת בטענה שככל הנראה ומעלה את האפשרות לעצור את החיפושים ו
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אביו דואג לשניהם, לא רק לבנו שאול, אלא גם לנער המשרת. תכונות אלו מציירות את שאול כבחירה 

  על הפשוטים ממנו והכפופים אליו. אדם שאינו מתנשא גם –הראויה

 חלוקת ההפטרות

כי ישנה  יש להעירפסור אוריאל סימון, אגב העיסוק בפרשיית אליהו בהר הכרמל במאמרו של פרו

חלוקה שונה בחלק מההפטרות בין הקהילות השונות. הסיבה לחלוקה שונה זו היא שמאחר ולא 

היתה מסורת מסודרת על תחומי ההפטרות ישנם מנהגים שונים בין קהילות ישראל בקריאת 

. אולם לעיתים ההפטרות. המסגרת הכללית של כל ההפטרות מובאת ברמב"ם בסוף ספר אהבה

פסה את הנקודה העקרונית סמת קיצרה מעט מההפטרה בגלל אורכה ובעקבות זאת פייקהילה מסוי

בין הפרשה להפטרה. גם החלוקה לעולים בפרשיות התורה שחולקה שדמיון הנקודת  -של ההפטרה 

גרמה למספר טעויות שהשתרשו בעם ישראל. לעיתים,  ,למעשה בעת תחילת הדפסת החומשים

שיבוש  למעשה ון להפסיק בדבר טוב גרמה לכך שישנה הפסקה באמצע ענין והפסקה זו היאהרצ

 . ניתן לסכם ולומר שראוי לקרוא את ההפטרות כפי שחילק אותן הרמב"ם.של אותה היחידה גדול

 


