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 הקדמה
,   שלושה  ולעתים א ף,  שני סיפורי ם– רווחת התופעה  של כפל סיפורים ך השונים" התנבספרי

לרו ב   . בלשונם ודומים  ב קווי עלילתם  ולפעמים אף , או אף  בריחוק,  העומדים בש כנות זה לזה

חד שה א, המסקנה עד שלכאורה אין  מנוס מן ,  על אותן  הדמויות  ממשהכפולים מספרים הסי פ ורים 

 א  תוצאה  של  עריכה לקויה  או אף תאונה יהעל י די העורך    שניה ם בס פר והבאת,  מהם מיו תר

 .ספרותית 

  החוקרים -ת ה לאחת מאבני היסוד שעליהן הו שתת ה  ביקורת המקר א יתופעת כפל ה סיפורים ה י

לפני העורך המאוחר ניצבו שת י   ,   קרי,השונים י יחסו  את הסיפורי ם הכופלים ל תעודות שונות

 .1החליט לה ביא את  שניהן , בשל  סיבותיו  השונ ות,  והוא,  שונותמסורות

המטי לים ספק ע ל  , אחד הספרים שרבו בו  הסיפורים הכ פולים, לפי אותם מ בקרי המקרא

 .הוא  ספר שמואל, מקוריותו וזמן  כתיבתו 
 בין  תקופת  האנרכיה והשלטון הרופף -ביניים   הוא ספר,  השלישי בספ רי הנביאים, ספר שמואל

חזק ו יציב המתואר ת   ישראל  שלטון  שבה  המלכות ת קו פת לבי ן, השופטי ם ים ב ספרהמתואר

על קשייה   ,  תיאור עליית המלוכה בישראל-ומטרת כתיבתו  של הספר , בספרי מלכים

 . ומורכבויותיה
'  א ספר שמואל   כאשר,לשניים יותר בשל אורכו הוא פוצל מאוחר אולם, הספר נכתב כחיבור אחד

 .דוד ש ל במלכותו עוסק' ב וספר שמואל, שאול של במלכותו בעיקר עוסק
  עד שמואל ספר  את  כתב    שמואל הנביא ,3בספר  דברי  הימי ם  הנאמר על ה מתבססים , 2ל "חז פי על

 .ונתן  גד :הת קופה נביא י אותו  בכת יבה החל יפו ואז שמת
, םבספר שמואל אנו מוצאים סיפורי ם רבים החוזר ים על עצמ, כפי שטו ענים מבקרי ה מקרא, ואכן

 : 4לדוגמא

                                                            
, המשודרת טההאוניברסי סדרת, "המקרא בביקורת סוגיות "הופמן  להרחבה בנושא ניתן לעיין בספרו של יאיר 1

 .ז"תשנ, הביטחון משרד בהוצאת
 ב"יד ע דף בתרא בבא  מסכת,תלמוד בבלי 2
 ָּגד ִּדְבֵרי-ְוַעל, ַהָּנִביא ָנָתן ִּדְבֵרי-ְוַעל, ָהרֶֹאה ְׁשמּוֵאל ִּדְבֵרי-ַעל, ְּכתּוִבים ִהָּנם--ְוָהַאֲחרִֹנים ָהִראׁשִֹנים, ַהֶּמֶלְך ָּדִויד ְוִדְבֵרי" 3

 )ט"כ ט"כ', א י"דבה." (ַהחֶֹזה
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 או) 'ט' א שמואל (האתונות אחר  בחיפוש ובמ קרה בסתר נעשת ה האם: המלכת שאול .א

 ?)'י' א שמואל (הגורל ובאמצעות רב ב קה ל מכוון באו פן שנעשתה

' שמואל א(האם בשל הבאתו כמנגן לפני המלך שאול : פגישתם הרא שונה של שאול ודוד .ב

 ?)רק יזפ' שמואל א(או ב של נצחונו על גולית ) 'פרק טז

' א שמואל (למלחמה צאתו לפני לנביא חיכה ש לא  מפני האם: שאול מהמלוכה של הדחתו .ג

 ?)ו"ט' א שמואל (עמלק את  השמיד שלא  מפני או, )ג"י

שמואל (ה אם בשל נפיל תו של שאול  על חרבו לאחר סירוב נושא כליו להורגו : מות שאול .ד

 ?)'פרק  א', שמואל ב(להורגו או בשל היענות הנער העמלקי לבקש ת ש אול ) א"פרק ל', א
א ך במאמרי אר צה להתמקד  בשני סי פורים  ,  על פרשיות א לו ואחרות נשתברו קולמו סים רבי ם

בפרקים אלו מתו ארים שני מרדפים של  . 'בספר שמואל א' כו-ו' דומים המופי עים בפרקים  כד

ם העלילתיי ם  ה ן  בדמיון הלשוני הניכר ביניה ם והן ב הקשר י, שאול אחר דוד בצורה דומה ביותר

 . המופיעים  בין   שניהם
ואנסה אף לסכם להכריע , במהלך המאמר אסקור את הגישות השונות בדבר סיפורים דומים אלו

 .איזו מן הגישות מסתברת יותר

 

 הצגת הבעיה
:   עולה תמונה מעניינת ומוזרה', בספר ש מואל א' כו-ל' כאשר מעיינים ומשווי ם א ת פרקי ם כד

דפים של שאול המלך אחר דוד המתרחשים באזורים גיאוגרפיי ם   בשני הפרקים  מתוארים מר

 .אך  הדמיון  העלילתי והלשוני בינם  רב  ובולט לעין כל, שונים לחלוטין
 : אביא א ת נקודות הה שקה ב ין הס יפ ורים,  על מנת להמחיש את  הדמיון  הרב בי ן הפר קים

 :  של דוד על ידי הזיפי ם הלשנה לש אול על מיקומו–שני הסיפורי ם  פותחי ם באו פן דומה ב יות ר  .א
 ;)א, ד"כ( ֶּגִדי ֵעין ְּבִמְדַּבר ָדִוד ִהֵּנה ֵלאמֹר לֹו 5וַ ַּיִּגדּו ְּפִלְׁשִּת ים ֵמַאֲחֵרי ָׁשאּול ׁשָ ב ַּכֲאֶׁשר ַוְיהי
  ַהְיִׁשימֹן  יְּפֵנ ַעל הַ ֲחִכיָלה ְּבִגְבַעת ִמְסַּתֵּתר ָדִוד ֲהלֹוא ֵלאמֹר ַהִּגְבָעָתה ָׁשאּול ֶאל  ַהִּזִפים  ַוָּיבֹאּו

 .)א, ו"כ(
 : ומגמתו  מתוארת בלשון מקבילה, בשני הפרקי ם  יוצא שאול למרדף עם כוח זהה .ב

 צּוֵרי ְּפֵני ַעל ַוֲאָנָׁשיו ָּדִוד ֶאת ְלַבֵּקׁש ַוֵּיֶלְך ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ָּבחּור ִאיׁש ֲאָלִפים ְׁשלֶֹׁשת ָׁשאּול ַוִּיַּקח

 ;)ב, ד"כ( ַהְּיֵעִלים

                                                                                                                                                                          
לספר שמואל " דעת מקרא"להרחבה בנושא ניתן לעיין בהקדמת , אין כאן המקום להאריך בדבר כל כפילות וכפילות 4
 .ובפירוש המקומי שניתן על כל פרק ופרק שנזכר לעיל, 152-154עמודים , "סתירות ויישובן, כפילויות: "'בפרק טז' א
אך נראה כי סיפור זה מתקשר למסופר בפרק , אול על מיקום דוד לא ידועהבפרקנו זהות האנשים אשר מודיעים לש 5
 ִעָּמנּו ִמְסַּתֵּתר ָדִוד ֲהלֹוא ֵלאמֹר ַהִּגְבָעָתה ָׁשאּול ֶאל ִזִפים ַוַּיֲעלּו: "בו שאול רודף אחר דוד בשל הלשנת הזיפים', כג

אך מפסיק מן המרדף בשל התקפה , )יט, כג', שמואל א" (ְיִׁשימֹוןַה ִמיִמין ֲאֶׁשר ַהֲחִכיָלה ְּבִגְבַעת ַּבחְֹרָׁשה ַבְּמָצדֹות
בוחרים אנשי זיף לדווח בשנית על מיקומו ש ל , ומסתבר כי לאחר שהלשנתם הראשונה לא העלתה תוצאות, פלשתית

המזוהה כיום בתל זיף השוכן כשבעה , שכן זיף, במאמר מוסגר אציין כי מעשי הזיפים אינם ברורים. דוד לשאול
והיינו מצפים מהם הזדהות עם בן ,  שבטו של דוד-ממוקמת בנחלת יהודה, קילומטרים דרומית מזרחית לחברון

יש שטענו כי אנשי : פרשנים שונים ניסו לענות על שאלה זו ונביא את דעותיהם. ולא היא, שבטם הנרדף על ידי המלך
, יש שסברו כי דווקא בשבט יהודה. ר הכהניםזיף חששו ששאול ינקום בהם על מתן חסות לדוד כפי שנקם בנוב עי

הסגירו את דוד שהיה , שהיו צאצאי כלב, התחוללו מאבקי בכורה בין משפחות שונות ועל כן אנשי זיף, שבטו של דוד
ראו בו ובאנשיו קבוצת , ויש שטענו כי גם בקרב אנשי שבטו של דוד, )טו-י, ב', על פי דברי הימים א(מצאצאי רם 
 ֲעָבִדים ַרּבּו ַהּיֹום: "שאף הוא משבט יהודה, כדוגמת דבריו של נבל, ית של אנשים חסרי מרותשוליים קיצונ
 )י, כה, שמואל א" (ֲאדָֹניו ִמְּפֵני ִאיׁש ַהִּמְתָּפְרִצים
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 ָּדִוד ֶאת ְלַבֵּקׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבחּוֵרי ִאיׁש ֲאָלִפים ְׁשלֶֹׁשת ְוִאּתֹו  ִזיף ִמְדַּבר ֶאל וַ ֵּיֶרד ָׁשאּול ַוָּיָקם 

 . )ב, ו"כ (ִזיף ְּבִמְדַּבר
בשני המקרי ם נוצרת סיטואציה שבה  יכול דוד לפגוע בשאול מבלי ששאול מודע בכלל  .ג

 :לנוכחותו
 ָּדִוד ַוָּיָקם ... יְֹׁשִבי ם ַהְּמָעָרה  ְּבַיְרְּכֵתי ַוֲאָנָׁשיו ְוָדִוד ַרְגָליו ֶאת ְלָהֵסְך ָׁשאּול ַוּיָ בֹא ְמָעָרה ְוָׁשם

 ;)ד-ב, ד"כ(
 .)ה, ו"כ (ָׁשאּול  ָׁשם ָחָנה ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום ֶאל ַוָּיבֹא ָּדִוד ַוָּיָקם

 :  לפגוע באויבונקרתה לו  ההזדמנות' בשני המקרים  פונים אנשי  דוד אליו ואומרים לו שמאת   ה .ד
  ְוָעִׂשיתָ  ְּבָיֶדָך אִֹיְבָך ֶאת  נֵֹתן ָאנִֹכי הִ ֵּנה  ֵאֶליָך' ה ָא ַמר ֲאֶׁשר ַהּיֹו ם ִהֵּנה ֵאָליו ָדִוד  ַאְנֵׁשי ַוּיֹאְמרּו

 ;)ד, ד"כ( ְּבֵעיֶניָך ִיַטב ַּכֲאֶׁשר ּלֹו

  ַּפַעם ּוָבָאֶרץ  ַּבֲחִנית ָנא ַאֶּכּנּו ְוַעָּתה ְּבָיֶדָך אֹוִיְבָך ֶאת ַהּיֹום לִֹהים-ֱא ִסַּגר ָּדִוד ֶאל  ֲאִביַׁשי ַוּיֹאֶמר

 .)ח, ו"כ( לֹו ֶאְׁשֶנה ְולֹא ַאַחת
 :"'משיח  ה"המכונה בפיו  , בשני המקרים  דוד שולל בתוקף את ההצעה לשלוח יד ב שאול .ה

 ִּכי ּבֹו ָיִדי ִלְׁשלַֹח' ה ִלְמִׁשיַח ַלאדִֹני ַהֶּזה ַהָּדָבר ֶאת  ֶאֱעֶׂשה ִאם' ֵמה ִּלי ָחִליָלה ַלֲאָנָׁשיו ַוּיֹאֶמר

 ;)ו, ד"כ(  הּוא' ה ְמִׁשיַח
 ִמְּׁשלַֹח' ֵמה ִּלי ָחִליָלה... ְוִנָּקה 'ה ִּבְמִׁשיַח ָידֹו ָׁשַלח ִמי  ִּכי ּתַ ְׁשִחיֵתהּו ַאל ֲאִביַׁשי ֶאל ָּדִוד ַוּיֹאֶמר

 . )יא-ט, ו"כ( 'ה ִּבְמִׁשיַח ָיִדי
 :דבר מה משאולבשני  הסיפו רים לוקח דוד . ו

 ;)ד, ד"כ( ַּבָּלט ְלָׁשאּול ֲאֶׁשר ַהְּמִעיל ְּכַנף ֶאת ַוִּיְכרֹת
 .)יב, ו"כ(  ָׁשאּול ֵמַרֲאׁשֵֹתי ַהַּמיִ ם צַ ַּפַחת ְוֶאת ַהֲחִנית  ֶאת ָּדִוד ַוִּיַּקח

ב שני המקרים   . ושואל או תו מדוע הוא  רודף אחריו, בשני המקרי ם, בשלב זה  פונה דוד לשאול .  ז

 : דוד לפני שאול את מה  שלקח ממנו כהוכחה שאין  לדוד מגמה לפגוע בשאולמציג
  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ִהֵּנה . ָרָעֶתָך ְמַבֵּקׁש ָדִוד ִהֵּנה ֵלאמֹר ָאָדם ִּדְבֵרי ֶאת ִתְׁשַמע ָלָּמה ְלָׁשאּול ָּדִוד ַוּיֹאֶמר

  ָיִדי  אֶ ְׁשַלח לֹא ָואַֹמר ָעֶלי ָך ַוָּתָחס ַלֲהָרֲגָך ְוָאַמר ַּבְּמ ָעָרה ְּבָיִדי  ַהּיֹום '   ה ְנָתְנָך ֲאֶׁשר  אֵ ת ֵעיֶניָך ָראּו

 ְמִעיְלָך ְּכַנף ֶאת ְּבָכְרִתי ִּכי ְּבָיִדי ְמִעיְלָך ְּכַנף ֶאת ְרֵאה ַּגם ְרֵאה ְוָאִבי. הּוא' ה ְמִׁשיַח ִּכי ַּבאדִֹני

  ְלַקְחָּתּה ַנְפִׁשי  ֶאת צֶֹדה  ְוַאָּתה  ָלךְ  ָחָטאִתי לֹאְו ָופֶ ַׁשע ָרָעה ְּבָיִדי  ֵאי ן ִּכי ּוְרֵאה ַּדע ֲהַרְגִּתיָך ְולֹא

 ; )יא-ט, ד"כ(
 ֲאדִֹני ָנא  ִיְׁשַמע  ְוַעָּתה. ָרָעה ְּבָיִדי  ּו ַמה ָעִׂש יִתי  ֶמה ִּכי ַעְבּדֹו ַאֲחֵרי רֵֹדף ֲאדִֹני ֶּזה ָלָּמה ַוּיֹאֶמר

  וַ ַּיַען . ..'ה ִלְפֵני  הֵ ם ֲארּוִרים ָהָאָדם  ְּבנֵ י ְוִאם  ְנָחהִמ ָיַרח  בִ י ֱהִסיְתךָ '   ה ִאם  ַעְבּדֹו ִּדְבֵרי ֵאת  ַהֶּמֶלְך

  ַהּיֹו ם' ה  ְנָתְנךָ  ֲאֶׁשר ֱאֻמָנת ֹו ְוֶאת  ִצְדקָ תֹו ֶאת  לָ ִאיׁש ָיִׁשיב '  ַוה...  ַהֶּמֶלךְ  ֲחִנית  ִהֵּנה ַוּיֹאֶמר ָּדִוד

 .)כג-יח , ו"כ( 'ה ּבִ ְמִׁשיַח ָיִדי ִלְׁשלַֹח ָאִביִת י ְולֹא ְּבָיד
 : גם תגובתו  ש ל שאול לדברי דוד בשני המ קרים דומה .ח

 ;)טז, ד"כ( ָדִוד ְּבִני ֶזה ֲהקְֹלָך ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל  ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֶאת ְלַדֵּבר ָּדִוד ְּכַכּלֹות ַוְיִהי
 .)יז, ו"כ( ָדִוד ְּבִני ֶזה ֲהקֹוְלָך ַוּיֹאֶמר ָּדִוד קֹול ֶאת ָׁשאּול ַוַּיֵּכר

 ":פרעוש"בשתי  הפניות   של דוד לשאול הוא מקטין  את דמותו של ו עד לכדי  .ט
 ;)יד, ד"כ( ֶאָחד ַּפְרעֹׁש ַאֲחֵרי ֵמת ֶּכֶלב ַאֲחֵרי רֹ ֵדף ַאָּתה ִמי ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ָיָצא ִמי ַאֲחֵרי
 .)כ, ו"כ(  ֶּבָהִרים ַהּקֵֹרא ּדֹףִיְר ַּכֲאֶׁשר ֶאָחד ַּפְרעֹׁש ֶאת ְלַבֵּקׁש ִיְׂשָרֵאל ֶמֶלְך ָיָצא ִּכי

 : שבש ני הפרקים  מכיר שאול בסופ ו של דבר בצדקתו של דוד,  לסיום ההקבל ות נציין . י
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  ִהַּגְדָּת ְוַאָּתה. ָהָרָעה  ְּגַמְלִּתיָך ַוֲאִני ַהּטֹוָבה ְּגַמְלַּתִני ַאָּתה ִּכי ִמֶּמִּני ַאָּתה ַצִּדיק ָּדִוד ֶאל ַוּיֹאֶמר

 ; )יח-יז, ד"כ( ֲהַרְגָּתִני ְולֹא ְּבָיְדָך' ה ִסְּגַרִני ֲאׁשֶ ר ֵאת טֹוָבה  ִאִּתי  ָעִׂשיָתה  ֶׁשר ֲא אֵ ת ַהּיֹום
  ַהּיֹום  ּבְ ֵעיֶניָך ַנְפִׁשי ָיְקָרה ֲאֶׁשר ַּתַחת עֹוד ְלָך ָאַרע לֹא ִּכי ָדִוד ְּבִני  ׁשּוב ָחָטאִתי ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר

 .)כא, ו"כ( ְמאֹד הַ ְרֵּבה הָוֶאְׁשֶּג ִהְסַּכְלִּתי ִהֵּנה ַהֶּזה

 

 הגישה הביקורתית
ך  היה הפ ילוסוף "הראשון שהע לה על הכתב את בעיי ת ה דמיון בין  סיפ ורים דומים ל אורך התנ

הדמיון הרב  בי ן  סיפורי ם   , לטענתו". מאמר תיאולוגי מדיני"הולנדי ברוך  שפינוזה  בחיב ורו -היהודי 

,   והוא  עזרא הסופר -עשתה  בידי מחבר מ אוחר ך נ"ך  מורים על כך  שעריכת כל התנ"שונים ב תנ

 . שקיבץ  את ה ספרים וערך א ותם מתו ך מס ורות שונות ש נתגלגלו לידיו
יש לשי ם לב  כי שפינוזה אי נו מתעכב ומפרט את כל הנתונים השוו י ם בי ן שני  הפ רקים בה ם אנו  

 : ' יז-ל ' אלא  מזכיר אותם  אגב אורחא לדמיון בי ן פרק ים טז, עוסקים
שחשב כי   , ניטלו מהיסטוריון אחר' ב ספר שמואל א' יח וכו,   לכ ך גם ה פרקים  יזובדומה... 

סיבה  שונה בהרבה  מזו המסופרת בפרק   , משום סיבה  א חרת התחיל דוד לבקר בחצר שאול

שהרי לא סבר כי דוד בא אל שאול משום שנקרא על ידו בעצת עבדיו   : טז בו בספר

ו רק לרגל , על ידי  אביו אל אחיו  אל המחנהכי א ם  שהוא נשלח ב מקרה ) 'כמסופר בפרק טז(

חושדני כי הוא . נצחונו על גוליית הפליש ת י נודע בראשונה לשאול והוחזק בחצר המלך

כלומר דומה שההיסטו ריון מספר שם לפי סברתו  של איש   , שבספר הזה' הדין גם בפרק  כו

 .'אחר אותו מעשה עצמו המצוי בפרק כד
 "ינימד תאולוגי מאמר", שפינוזה ברוך

הינם   ' וכו' כי פרקי ם כד, 6"ספרי שמואל"בספרו , טוען משה סגל, אך בפירוט ובהנמקה, בדומה לו

 בז יכרונו   או מסורות ש ל אותו מאורע וכל אחד מהמספרים או מ המוסרים שמ ר אותו זיכרונותשני 

וע ל  ,  חיהוא ה  ב ה  לפי טבעו  או לפי  החוג הספרו תי  והסביב ,   פרטים  אחרים פ יאו בהתרשמו תו על

 : כן אביא את  טענותיו כמייצגות גישה  זו

הד מיון בי ן שני ה סיפורים מוכי ח את היות ם  סיפור , קרי,  אירוע דומה לא מתרחש פעמיים .א

 . שהרי סטטיסטית איר וע לא יכול לחזור במדויק על אירוע שכבר קרה, אחד

 לא , לא מופיעה שום  התייחסות לכ ך שזהו המרדף השני של שאול אחרי דוד' בפרק כו .ב

וזאת על אף הציפייה  הטבעית שאח ת מן  , לא בדברי שאול או דודאף בדברי המחבר ו

 . הדמויות או ה מחבר יזכירו את הרדיפה ה חוזרת אחר דוד למרות הבטחת שאול

שת י המסורות הן   , קר י, החזרה על אותו סיפור פע מיים אינה אל א לשם תפארת הסיפור .ג

ו חזרה על אות ו סיפו ר   ,   שתי הן  בספרנוועל כ ן הו באו,  יפות  ומורכבות ומושכות  א ת הלב

בשתי מסורות  שונות לשם  תפארת הסיפו ר מוכרת לנו בספר שמואל כבר בסיפור הגעתו 

 . 7של דוד לבית  המלוכה

                                                            
 .'עמוד קפח" ספרי שמואל"משה צבי סגל בספרו  6
ועל כן הוא מוכיח ,  הינה לשם תפארת הסיפור'וטז' לדידו של סגל ברי כי הכפילות של סיפור הופעת דוד בפרקים טו 7

ל הינה בשל עריכה "אך חשוב לציין כי לדעת פרשני מקרא אחרים הכפילות בין פרקים הנ, את דבריו מפרקים אלו
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מוסיף סגל וטוען כי ישנה י כולת להבחין מתוך הס יפו רים איזו מן   המסורות היא  , זאת ועוד

 : את מכמה סיבותוז, ד"ו קדום לפרק כ"פרק  כלפי סגל .  הקדומה יותר

לעומת  ,  אביש י -המ ספר יודע את שם  האיש  ש ייעץ לדוד להמית את  שאו ל , ו"בפרק כ .א

ויאמרו  אנשי  :  "המייעצים  לדוד להרוג את שאול  הם  אנשים  עלומיםד "בפרק כ ,  זאת

את  המתת  שאול   בעלי המסורת המאוחרת יו תר שכחו מי  הוא זה שדר ש ,  קרי, "...דוד

 .  ומציינים זאת   באופן כללי

 : מחנה שאול יודע את פירוט סדר  ו"כפרק   בהמספר .ב

ַוָּיָקם  ָּדִוד ַוָּיבֹ א ֶאל ַהָּמקֹום   ֲאֶׁשר ָחָנה ָׁשם  ָׁשאּול ַוַּיְרא ּדָ ִוד ֶאת ַהָּמקֹו ם  ֲאֶׁשר ָׁשַכב  ָׁש ם ָׁשאּול  

ַוָּיבֹא ָדִוד ַוֲאִביַׁשי ֶאל    . .. ְוַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ַׂשר ְצָבאֹו ְוָׁשאּול ׁשֵֹכב ַּבַּמְעָּגל ְוָהָעם חִֹנים ְסִבי בָֹתיו

ָהָעם ַלְיָלה ְוִהֵּנה ָׁשאּול ׁשֵֹכב  ָיֵׁשן  ַּבַּמְעָּגל ַוֲחִניתֹו ְמעּוָכה ָבָאֶרץ ְמַרֲאׁשָֹתיו ְוַאְבֵנר ְוָהָעם ׁשְֹכִבי ם   

 ז-ה,  כו, שמואל א    .  ְסִביבָֹתיו 

 

 דוד ו אנשים נכנס   למערה בה   יושבי ם-הו א ניסי  ' ולעומת זאת  אופי הס יפור  בפרק כד

 : ניסי שאול-באופי מקרי 
ַוָּיבֹא ֶאל ִּגְדרֹות ַהּצֹאן ַעל הַ ֶּדֶרְך ְוָׁשם ְמָעָרה ַוָּיבֹא  ָׁשאּול ְלָהֵסְך ֶאת ַרְגָליו ְוָדִוד ַוֲאָנָׁשיו  ְּבַיְרְּכֵתי   

  .      ַהְּמָעָרה יְֹׁשִבי ם
 ד, כד, שמואל א

  וזאת ב של ההנחה  שנתונים' ק  כדקדום לפר'  בשל הבדל זה ניתן  להסי ק כי פרק כו

כל אלמנט שהוא מדויק   , קרי,   מ אוחרים הם נ סייםוא ילו נתוניםקדומים הם  ריאליסטיים 

 . הוא קדום יו ת ר

 : וניתן א ף לסבור שמלך יכול לאומרם לאחד מנתיניוו דברי שאול הם  ק צרים"בפרק כ .ג

 ְלָך עֹוד ַּתַחת ֲאֶׁשר ָיְקָרה ַנְפִׁשי ּבְ ֵעיֶניָך ַהּיֹום   ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ָחָטאִתי ׁשּוב  ְּבִני ָדִוד ִּכי לֹא ָאַרע

  ...ַהֶּזה ִהֵּנה ִהְסַּכְלִּתי ָוֶאְׁשֶּגה הַ ְרֵּבה ְמאֹד
 ... ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ָּדִוד ָּברּוְך ַאָּתה ְּבִני ָדִוד ַּגם ָעׂשֹה ַתֲעֶׂשה  ְוַגם ָיכֹל ּתּוָכל 

 כה-כא, כו, שמואל א

שאי נם מתאימים   להיאמר על ידי מלך   ב פי  שא ול דברים מושמיםד "רק כבפולעומת זאת  

 :בישראל
ַוְיִהי ְּכַכּלֹות ּדָ ִוד ְלַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָׁשאּול וַ ּיֹאֶמר ָׁשאּול ֲהקְֹלָך ֶזה  ְּבִני  ָדִוד ַוִּיָּׂשא   

ה ִמֶּמִּני ִּכי ַאָּתה ְּגַמְלַּתִני ַהּטֹוָבה ַוֲאִני ְּגַמְלִּתיךָ   ַוּיֹאֶמר ֶאל ָּדִוד ַצִּדיק ַאָּת : ָׁשאּול קֹלֹו ַוֵּיְבְּך

:  ְּבָיְדָך ְולֹא ֲהַרְגָּתִני' ְוַאָּתה ִהַּגְדָּת ַהּיֹום ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיתָ ה ִאִּתי טֹוָבה  ֵאת ֲאֶׁשר ִסְּגַרִני ה: ָהָרָעה

ְיַׁשֶּלְמךָ   טֹוָבה ַּתחַ ת  ַהּי ֹום ַהֶּזה  ֲאֶׁשר  ָעִׂשיָתה   '  ה ַוהְוִכי ִיְמָצא ִאי ׁש  ֶאת  אְֹיבֹו  ְוִׁש ְּלחֹו ְּבֶדֶרְך טֹובָ 

ִאם  ' ְוַעָּתה  ִהָּׁשְבָעה ִּלי ּבַ ה :ְוַעָּתה ִהֵּנה ָידַ ְעִּתי ִּכי ָמלְֹך  ִּתְמלֹוְך ְוָקָמה  ְּבָיְדָך ַמְמֶלֶכת ִיְׂשָרֵאל :ִלי

 : ִמֵּבית  ָאִבי ַּתְכִרית ֶאת ַזרְ ִעי ַאֲחָרי ְוִאם  ַּתְׁשִמיד ֶאת  ְׁש ִמי 
  כב-יז, כד, שמואל א

                                                                                                                                                                          
ולהרחבה ניתן לעיין  , ואין כאן מקום להאריך. הלוחם ובעל המנגן: ספרותית הרוצה להציג שתי פנים בדמותו של דוד

 .172-173' עמ "במקרא הסיפור אמנות"אלטר  בספרו של אורי
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שהרי ריאלי יו תר ששאול די בר אל דוד ,  הוא  קדום  יותר' וניתן להסיק   מהשוואה זו  שפרק כו

 . ריאליה מוכיחה קדמוניות, וכפי שטענו למעלה,  כמלך ולא התרפס בפניו כאחרון הנתינים

 

 הגישה הספרותית המתבססת על השינויים שבין הסיפורים
ניצבים חו קרי מקרא אשר טוענים כי לפנינו שני סיפורים שוני ם  , ה שהבאנו לעילאל מול הטענ

  -אש ר נערכו ספרותית בצורה  דומה עלילתית ולשונית על מנת להעביר מסר לנו , בתכלית

אך  מסר זה יתג לה לנו דווקא מתוך מציא ת הפרטים  ה שונים בי ן הס יפורים הכל כך   , הקוראים

 : דומים
 יהשונ 'פרק כד 'פרק כו

 מקום המפגש עין גדי מדבר זיף, גבעת החכילה
 תכונת המקום מערה גבעה

 אופי הפגישה  מקרית -פתאומית   מתוכננת
 זמן הפגישה יום  לילה

 המסיתים להריגת שאול אנשי דוד אבישי 
 החפץ שנלקח משאול כנף מעיל חנית וצפחת  מים 

 החזרת החפץ אין  )רק ה חנית חוזרת(חלקית 
עגל ועולה על הר דוד מתרחק מהמ

 רחוק
שאול יוצא מהמערה 

 ואחריו דוד
 אופן הפגישה

דוד מוכיח את אבנר ושאול  מתערב 

 בשיחה ב ינהם 
 שיח-התפתחות הדו דוד פונה לשאול

דוד נופל אפיים  לפני    אין 

 שאול
 יחס דוד לשאול

 'מעורבות ה אין  מפיל תרדמה על מחנה שאול' ה
 כינוי שאול על ידי דוד "אבי"ורא לשאול דוד ק "אדוני המלך"דוד קורא לשאול 

 
ההבדלים שמו פיעים  בטבלה  מפריכים א ת  ההסתברות   שמדובר באירוע אחד שנשתלשל במסורות  

ח וקרים שוני ם  למדו מהבדלים אלו מסרי ם  . שכן  י שנם הבדלים  משמעותיים  ודרמטיים, שונות

 ואנשיו את תחו ם  שלטונו  היו  כאלה שהעלו מהשינויים  ב י ן הסי פורים  ה סבר לנטישת  דוד:  שונים

ולעומתם  הי ו כאלה שהשו ואה ניגודית ז ו האירה  את  דמותו של דו ד  , של שאול ומעברם לארץ גת 

ויכולות ה ן   , אך י ש לש ים   לב כי אי ן  פרשנויות אלו  סותרות כלל וכלל,  ח יובי  ומפת יע, באור חדש

 : להיקרא כשני מסרים מקביל ים העולים  מהשוואת הסי פ ורים

 

 וד משאולהתייא שו ת ד. א
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:    מציע להבין את ה פער בין הס יפורים  כהסבר לייאושו של דוד 8חוקר המקרא מרדכי טרופר

בתחילת  פרק כז אנו מגלים כי דוד בוח ר לעבור עם צבאו אל העיר הפלשתית  ג ת בשל ח ששו  

 :משאול
ֶאֶרץ -ב  ִּכי  ִהָּמֵלט ִאָּמֵלט ֶאלִלי טֹו-אֵ ין ; ָׁשאּול-ֶאָחד ְּבַיד -ַעָּתה  אֶ ָּסֶפה יֹו ם , ִלּבֹו-ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל

 .  ִמָּידֹו, ְוִנְמַלְטִּתי, ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל-ְונֹוַאׁש ִמֶּמִּני ָׁשאּול ְלַבְקֵׁשִני עֹוד  ְּבָכל,  ְּפִלְׁשִּתים
 .   תֶמֶלְך ַּג, ָמעֹוְך-ָאִכיׁש ֶּבן -ֶאל:  ֵמאֹות ִאי ׁש ֲאֶׁשר ִעּמֹו-ְוֵׁשׁש, ַוַּיֲעבֹר הּוא--ַוָּיָקם ָּדִוד 

, ֲאִחינַֹעם ַהִּיזְ ְרֵעאִלת, ּוְׁשֵּתי  ָנָׁשיו , ָּדִוד:  ִא יׁש ּובֵ יתֹו, ָאִכיׁש ְּבַגת  ה ּוא ַוֲאָנָׁשיו-ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ִעם 

 .  ָנָבל ַהַּכְרְמִלית-ַוֲאִביַגִיל ֵאֶׁשת 
 .  ְלַבְקׁשֹו, ָיַסף עֹוד-ְולֹא;  ָבַרח ָּדִוד ַּגת-ִּכי, ַוֻּיַּגד ְלָׁשאּול

 ד-א, כז, שמואל א

מכיר , שהר י בסוף פרק כו שאול חוזר בו על רדיפות דוד, מעשה זה נראה לנו תמוה ביותר

 :ואף מבטיח לו שלא יא ונה לו כל רע, ביכולותיו של  דוד
  ֹום ַהּי ּבְ ֵעיֶניָך ַנְפִׁשי ָיְקָרה ֲאֶׁשר ַּתַחת עֹוד ְלָך ָאַרע לֹא ִּכי ָדִוד ְּבִני  ׁשּוב ָחָטאִתי ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר

   :ְמאֹד הַ ְרֵּבה ָוֶאְׁשֶּגה ִהְסַּכְלִּתי ִהֵּנה ַהֶּזה
 כא, כו, שמואל א

 ְלַדְרּכֹו ָּדִוד ַוֵּיֶלְך ּתּוָכל ָיכֹל ְוַגם ַתֲעֶׂשה ָעׂשֹה ַּגם ָדִוד ְּבִני ַאָּתה ָּברּוְך ָּדִוד ֶאל ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר

 פ : ִלְמקֹומֹו ָׁשב ְוָׁשאּול
 כה, כו, שמואל א

י הסב ר להחלטתו ה תמוהה  של דוד לעבור לארץ נכרית טמונה בשני  הסי פו רים המתוארי ם   נראה כ

 . 'וכו' בצורה דומה בפרקים כד

 
ועל כן הוא  נשאר , ב וחר דוד להאמין להבטחת   שאול כי יפס י ק לרודפו' לאחר המתואר בפרק כד

ל חוז ר לרודפו  בו  שאו-'  ואילו לאחר האירוע שמתרחש בפרק  כו, עם צבאו ב תחומי ממלכת ש אול

,    נוצר אצל דוד חוסר אמון בסיסי בשאול  והבטחותיו- בשניתואף מתנצל ומבטיח להפסי ק לרודפו 

 . ולכן ברור מדוע בוחר דוד ללכת לארץ פלשתים 

 
דוד נופל אפיים  לפני שאול ו אף מכנה אותו בכינוי הקרב ה  ' על פי רעיון ז ה מתבהר מדו ע בפרק כד

על , "אדוני המלך"יננו משתחווה בפני  שאול ומכנה אותו  בקרירות דוד א' ומאידך בפרק כו" אבי"

דוד מדבר עם שאול ישירות  מטווח קצר בו שאול יכול  ' דרך זאת יתב אר גם מדוע בפרק כד

טורח דוד ומרחיק עד לגבעה סמוכה ואף לא מדבר ישירות עם המלך ששב  ' אך ב פרק כו, לתוקפו

 . אלא עם שר צבאו, לרודפו

 

 גדולת דוד. ב
                                                            

 .ו-חוברת ה, ד"שנת תשמ, "ד"בשדה חמ"מתוך , "ו בשמואל א"ט-ד"היחס שבין הפרקים כ"מרדכי טרופר במאמרו  8
עמודים , 1996הוצאת מגנס ', על ספר שמואל א" מקרא לישראל"רעיון דומה אף נמצא בפירושו של שמעון בר אפרת 

326-335. 
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ה יא  שהפער בי ן ש ני הסיפורי ם  הדומים כל כ ך  , 9' ש מעלה נחמה ליבוביץ,  פרשנות אפש רית נוספת

 .בא ללמדנו על אישיו תו המי וחדת של דוד
ואולי אף בליבותיה ם של  , פרשנות זו מתבססת על מדרש שמתאר שאלה המנקרת בלבו של שאול

 :'הקוראים בסיו ם פרק כד
 כיוון שהלך  לו שאול 

 :  לשאול10י שאולאמרו לו גיבור
 ? וכי בשביל  שלא הרגך דוד במערה היה צדיק

יודע היה  שהו א בפנים  ואנו מבחוץ וא ם  שולח בכך  יד  היינו נכנסים  ומוציאים או תו מש ם   

 .  ומחתכים אות ו אבר אבר ונתיירא
 . מייד וי קום וילך  אל  מדבר זיף.קיב ל מהם ורדף אחריו, כיוון ששמע  שאול כך

 ה"מדרש תהילים נ

עם  ת ום   .  זה ב אה לידי ביטו י שאלה שמב טאת את  יחס החשדנות ש חש שאול כלפי דודבמדרש

המפגש במדב ר עין גדי  פוני ם לשאול גיבו ריו ומוכיחים   לו כי לא גדולתו וצדיקותו   של דוד גרמו לו 

אלא פחדנותו של דוד מפני  חייליו של  שא ול המחכים לו  מחוץ למערה גרמה לו שלא , שלא להורגו

 . לפגוע בו
ב של אמירת  , קרי ,  ורואה אותם   כעוקבים'  וכו' מדרש זה אף מקשר כרונולוגית בי ן  פרקים  כד

 . חוזר שאול לרדוף אחרי דוד במדבר זיף-גיבורי שאול  

,   בין שאול לדודודומהמפגש נוסף ' מזמן ה, בשל עקשנותו של שאול שלא להכיר בגדולתו של דוד

וזאת ב של ה תנאים  המשו פרים  של דו ד  ,  דודאך במפגש  זה  תוכח  מעל לכל ספק אצילותו  של 

 .  להרוג את שאול ללא כל חשש של נקמה

 
ב צורה פתאומי ת   ,  פגישת שאול ו דוד מתרחשת לאור יום' על פי רעיון ז ה מתבהר מדו ע בפרק כד

בצורה   , נ ערכת פגישת  שאול ודוד בלילה' וא י לו בפרק כו,  המערה-ובמרחב שלא מאפשר בריח ה  

 . ובמרחב פתוח  המאפ שר הסתלקות  מהירהמתוכננת על ידי דוד 
מפיל  על  ' ה' ואילו  בפרק  כו,  אינו מ תערב כלל בסיפור' ה' על דרך זאת  מתפרש מדוע בפרק  כד

עובדה שמקילה  על דוד להתקרב למחנה שאול ללא הפרעה ואף להרוג  , "'תרדמת ה"מחנה שאול 

 .11את שאול בנק ל

                                                            
,  סדרה שישית-עיונים בפרשת השבוע: מתוך" כו-כה-משמעות המסר שבפרקים כד"במאמרה ' ביץנחמה ליבו 9

 .146-150עמודים , ך"ירושלים תש, הוצאת המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית
עמודים , 1985 הוצאת רביבים ',על ספר שמואל א" ך"עולם התנ"ורעיון דומה נייתן למצוא אצל משה גרסיאל בפירוש 

 ואף אצל, 190-192
אין זה אלא פרסוניפיקאציה ": "כו-משמעות המסר שבפרקים כד"במאמרה ' ונביא את דבריה של נחמה ליבוביץ 10

וכדרך המדרש להמחיש , של יצרו הרע הבא לעקור רגש החרטה והתשובה אשר בלבו, של ספקותיו, של מחשבות שאול
 ..." על ידי דברי אדם שני העומד ממולו,  האדם על ידי קול חיצוניאת הקול הפנימי שבלב

וכך אכן מפרשים חלק מן ', משמעותו שינה עמוקה ללא קשר להתערבות ה" 'תרדמת ה"יש הסוברים כי הביטוי  11
בהקשר לכך אביא את דבריו של , )שינה חזקה" (=שינא תקיפא: "כדוגמת תרגום יונתן המפרש על אתר, הפרשנים

תרדמת "כי אם , אין כתוב כאן' לוהים-תרדמת א': ודוק":" פעם נוספת–שאול בידי דוד "ב אמנון בזק במאמרו הר
שכן צורת ביטוי כזו מופיעה במקרא בהקשר של ', תרדמה חזקה'ניתן היה לפרש ', לוהים-תרדמת א'לּו נאמר . "'ה

 ָנְפָלה  לִֹהים-ֱא ֵאׁש ַוּיֹאַמר"; )ח', בראשית ל" (ֲאחִֹתי ִעם ַּתְלִּתיִנְפ לִֹהים-ֱא ַנְפּתּוֵלי"כגון , תיאור אירוע בעל עצמה גדולה
מורה  , לעומת זאת, "'תרדמת ה"הצירוף . ועוד; )טז', איוב א" (ָוִאָּמְלָטה ַוּתֹאְכֵלם ּוַבְּנָעִרים ַּבּצֹאן ַוִּתְבַער ַהָּׁשַמִים ִמן

 "'בבירור על מעורבות מאת ה
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לדוד לעשות הטוב בעיניו   , 12ם  משולי החברהשהם אנשי, מציעים אנשי דוד' בפרק כד, זאת ועוד

, מנאמני ביתו ומקרובי משפחתו של דוד, מציע אבישי ב ן צרויה' ואילו בפרק כו,  לשאול)של דוד(

ועל אף כל , האשמה  על הריגת ש אול כלל לא תופנה כלפי  דוד,  קרי,בעצמולהרוג את שאול 

 : ואף מונע מאבישי לעשו ת כך, ל נמנע הוא מלהרוג את שאו-הנתונים שה יו  לטובתו של ד וד 
 לפתור לעד יכולה אחת חנית ומכת רדומים ש ומריו, ישן שאול.  המיוחל היום בא והנה"... 

  את   ה יום להים-א סגר, דוד אל אבי שי ויאמר": ואנשיו דוד ותיסכולם ש ל צרותיהם  את

 דוד וי אמר":'ה משיח דוד של הגדול הרגע  וכאן).ח, ו"כ" (בחנית נא אכנו וע תה ב ידך איבך

  היו  ה יתר הוראות  כמה). ט שם" (ונקה'  ה במשיח  ידו שלח  מי כי ,  תשחי תהו אל אבישי  אל

הנאחז  שאו ל זה ו הלא. ע יר הכהנים נוב את  בחמ תו שהכה שאו ל זה והלא! רגע באותו

 דוד ואנשיו את לגדר מחוץ אל המוציא שאול. מעליו קרע כבר' שה במלכות בציפורניו

 למעלה  עד ישראל  בד ם הטו בל, עמלק מלך אגג  עם  ברית  כו רתשאול ה.  דמ ם את  ומתיר

  : בשלו דוד אך! שומריו על  הנופלת להים -תרדמת א  –  הכאתו על אות  שמים  והנה . מאוזניו

  מטיח הוא,   מוותר ו אינו סולח אינו   דוד ".ונקה' ה  במשיח  ידו שלח מי כי, תשחיתהו אל"

  סלעי א ת רגעי הזעם  באות ם  ודד זוכר שמא! מלים  בלב ד אך.  ביו תר קשות   מלים  בשאול

מפני  להגן כדי מן המרדף חדל שאול אך, שאול ביד מלכידתו אז היה כפסע. המחלוקות

 עד שלא  רחוקים מימים שאול של  מלחמותיו את דוד זוכר שמ א. בארץ שפש טו  פלשתים

'   וה" :החכילה בגבעת ואומר שם  ממשיך , מכולם הגדול ברגעו,  ודו ד...עמלק ע ם בברית כשל

  נפשי ת גדל כן ה זה בעיני  היום נפשך גדלה כאשר והנה... אמנתו ואת צדקתו א ת לאיש יביש

 עונה אי נה 596 גבעה, מדן  יעקב הרב   ).כד-כג, ו"כ" (צרה ויצלני מכל' ה בעיני

 

 הגישה הספרותית המתבססת על רצף הפרקים
פ יעים  פרקי  התו רה החולק על אבן עזרא בדבר  הסדר הכרונולוגי בו מו,  ן"ידועה דעתו  של הרמב

 :13 האם  הם מו תאמים לסדר קורות המסופ ר אם לאו-ך "והנ
וגם שם   , זולתי במקו ם אשר יפרש  הכתוב הה ק דמה והאחור, ל דעתי כל התורה כסדרע

 א ,במדבר טזלן "רמב   .לצורך עניין ולטעם נכון

 

ופר והרב אמנון  כמרדכי טר, תפיסה זו  בא ה לידי ביטו י  גם בפירושי ה ם של חוקרי  מקרא בני זמננו

יימצא דווקא מתוך  העיון במסופר  ' וכו' הסוברי ם  כי הסבר לדמיון ולהבדל שבין  פרקים  כד, 14בזק

 .  המ ופיע בי ן שני   הסיפורים  בה ם אנו עוסקים ', בפרק כה
שהיה   , דוד מבקש מנבל הכרמלי: בפרק זה מתו אר עימותו של דוד עם נבל ופגישתו עם  אביגיל

  תמורה עבור  סיוע והגנה ש ניתנו לרועיו  בתקופת  המר עה על ידי דו ד ,בעל עדר צאן ועיזים  ענק

 : אך נב ל מסרב בטענה כי אין  הוא  מכיר כלל בדוד, 15ואנשיו
                                                            

 ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו נֶֹׁשא ְוָכל ִאיׁש ַמר ֶנֶפׁש ַוְיִהי ֲעֵליֶהם ְלָׂשר ַוִּיְהיּו ִעּמֹו ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ָמצֹוקו ָּכל ַוִּיְתַקְּבצּו ֵאָלי" 12

 )ב-כב-מואל א פרקש" (ִאיׁש
 .ט"תרמ-ז"תרמ טור, "בתורה ומאוחר מוקדם אין: " בערך'א כרך, התלמודית להרחבה ניתן לעיין באנציקלופדיה 13
 ו"כ-ד"כ הפרקים שבין היחס"ומרדכי טרופר במאמרו "  פעם נוספת–שאול בידי דוד "הרב אמנון בזק במאמרו  14

 "'א בשמואל
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  ְואֶ ת  ַלְחִמי ֶאת  ְוָלַקְחִּתי: ֲאדָֹניו ִמ ְּפֵני ִאיׁש ַהִּמְת ָּפְרִצים ֲעָבִדים ַרּב ּו ַהּיֹו ם ִיָׁשי  ֶבן  ּוִמי ָדִוד ִמי

 !?ֵהָּמה ִמֶּזה ֵאי ָיַדְעִּתי לֹא ֲאֶׁשר ַלֲאָנִׁשים  ְוָנתַ ִּתי ְלגְֹזָזי ָטבַ ְחִּתי ֲאֶׁשר ָחִתיִטבְ  ְוֵאת ֵמיַמי
 יא-י, כה, שמואל א

 :כתגובה מורה דוד לאנשיו להתארגן לקרב מול נבל הכרמלי
 וַ ַּיְחּגֹר ַּגם ָּדִוד ֶאת  ַחרְ ּבֹו ַוַּיֲעלּו  ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֲאָנָׁשיו ִחְגרּו ִאי ׁש ֶאת  ַחְרּבֹו  ַוּיַ ְחְּגרּו ִאיׁש ֶאת  ַחְרּבֹו

 יג, כה, שמואל א  ַאֲחֵרי ָדִוד ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש  ּוָמאַתִים  ָיְׁשבּו  ַעל ַהֵּכִלים

 
דיווח מאחד הנערים על סירובו של נבל לגמול טובה  , א שת נבל הכרמלי, מקב לת אביגיל, במקביל

 את  חומרת המצב ועל כן היא מז דרזת לפגוש את דוד ואנשיו   ובחוכמתה הי א מבינה, לדוד ואנשיו

 .בטרם יגיעו א ל נבל
ואכן הי א , אביגיל מטעינה את חמוריה בשלל מוצרי מזון ורוכבת עם נעריה לעבר דוד וצבאו

 .פוגשת אות ם  בסתר ההר בע ת שדוד נשבע לנקום בנבל
נואמת נאום כי אסטי משוכלל מבקשת  רשות לדבר ו, משתחווה לפני ד וד, אביגיל יורדת  מחמורה

 :אשר משנה את העלילה לגמרי
  ֲאָמֶתָך ְּבָאְזֶניָך ּו ְׁשַמע ֵאת ִּדְבֵרי ֲאָמְתָךַוּתֹאֶמר ִּבי ֲאִני  ֲאדִֹני ֶהָעֹון ּוְת ַדֶּבר ָנא 

א ָנָבל  ְׁשמ ֹו ּוְנָבָלה   ֶאת ִלּבֹו  ֶאל ִאיׁש הַ ְּבִלּיַ ַעל ַהֶּזה ַעל ָנָבל ִּכי ִכְׁשמֹו ֶּכן  הּוֲאדִֹניַאל ָנא ָיִׂשי ם  

  :ִעּמֹו ַוֲאִני ֲאָמְתָך לֹא ָרִאיִתי אֶ ת ַנֲעֵרי ֲאדִֹני ֲאֶׁשר ָׁשָלְחָּת
  ְוהֹוֵׁשַע ָיְדָך ָלךְ   ְבָדִמיםִמּבֹוא ' ְוֵחי ַנְפְׁש ָך  ֲאֶׁשר ְמָנֲעָך ה' ְוַעָּתה ֲאדִֹני ַחי ה
   :ֶאל ֲאדִֹני ָרָעה ְוַהְמַבְקִׁשים  אְֹיֶביָךְוַעָּתה ִיְהי ּו ְכָנָבל 

ָׂשא    :ְוַעָּתה ַהְּבָרָכה  ַהּזֹאת ֲאֶׁשר הֵ ִביא ִׁשְפחָ ְתךָ  ַלאדִֹני ְוִנְּתָנה ַלְּנָעִרים ַהִּמְתַהְּלִכים ְּבַרְגֵלי ֲאדִֹני

ָרָעה לֹא ֲאדִֹני ִנְלָחם ְו' ַלאדִֹני ַּבִית ֶנֱאָמן ּכִ י ִמְלֲחמֹות ה' ָנא ְלֶפַׁשע ֲאָמֶתָך ִּכי ָעׂשֹה יַ ֲעֶׂשה ה

 : ִתָּמֵצא ְבָך ִמָּימֶ יָך
ֱאלֶֹהיךָ   ' ַוָּיָקם  ָאָדם ִלְרָדְפָך ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ַנְפֶׁשָך ְוהָ יְ ָתה ֶנֶפׁש ֲאדִֹני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים אֵ ת ה  

  : ְיַקְּלֶעָּנה ְּבתֹוְך ַּכף ַהָּקַלעאְֹיֶביָךְוֵאת ֶנֶפׁש 
ְולֹא ִתְהֶיה    :י ְּככֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֶאת ַהּטֹוָבה  ָעֶליָך ְוִצְּוָך ְלָנִגיד  ַעל ִיְׂשָרֵאלַלאדִֹנ' ְוָהָיה ִּכי  ַיֲעֶׂשה  ה

  ִחָּנםָּדםזֹאת ְלָך ְלפּוקָ ה ּוְלִמְכׁשֹול ֵלב ַלאדִֹני ְוִלְׁשָּפְך 
  ַלאדִֹני'   לֹו ְוֵהיִטב הֲאדִֹני ּוְלהֹוִׁשיַע 
 לא-כד, כה, שמואל א   :ֲאָמֶתָךְוָזַכְרָּת ֶאת 

 

                                                                                                                                                                          
ומקום , המזוהה היום עם הכפר חירבת מעין בדרום הר חברון, בל הוא במעוןיש לשים לב כי מקום מגוריו של נ 15

וידוע כי אזור דרום הר . שאף הוא בדרום הר חברון, המזוהה היום עם הכפר חירבת כירמיל, רעיית צאנו הוא בכרמל
ועל כן , מדברהממוקם בספר מדבר יהודה היווה לכל אורך ההיסטוריה אזור שנתון למתקפות שלל של שוסי ה, חברון

 הר דרום"ונביא בהקשר זה את דבריו של דוד עמית במאמרו . מובן מדוע היו צריכים רועי נבל עזרה וסיוע מאנשי דוד
של  הביטחון תנאי על גם בהיסטוריה שונות בתקופות השפיעה למדבריות הקרבה" : "האזור על כללי מבוא - חברון

 נוודי, חששו הבדווים לא חלש מרכזי שלטון של בימים: נושיתהא התפתחותו על וממילא אזור דרום הר חברון
 להתרכז האוכלוסייה אז נטתה הסכנה מחמת. שבספר המדבר היישובים על, בצורת בשנות בעיקר, לפשוט, המדבריות
 במקומות הסמוכים ולהתיישב שלהם" האם כפרי"מ להתרחק התושבים העזו שלום רק בימי. גדולים כפרים במספר

 התיישבות זו הייתה בראשונה. מים מערות ובורות ריכוזי, עתיקות חורבות ניצלו זה לצורך. החקלאיים לשטחיהם
 הרגיעה משהתמידה, הזמן במרוצת. קציר ובימי למרעה היציאה'  בתק":פועלת"ה החקלאית בעונה -אמיתית

 השימוש וחודש ייה חדשהבנ נוספה,שופצו ההריסות". בת כפרי "זעירים לכפרים אלה חורבות  נעשו,הביטחונית
 "העתיקים המים בבורות

   
 א

 

 ב
 

 ג

 ד
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ד עוסקת אביגי ל   -בקטעים א : כאשר נעיין בנאום אביגיל נראה כי הוא בנוי בצורה מדורגת

, אביגיל טוענת כי אל לו לדוד להתרגש יתר על המידה בשל מעשהו של נבל. בעימות בן דו ד לנבל

  מתנצלת אביגיל על  חוסר מעורבותה  בדו ש יח בי ן נבל  לנערי , ו מאידך,  בשל שזהו  או פיו  הקבוע

על כך שמנע ' לאחר מכן מודה אביגיל לה. דוד ותולה זאת בחוסר ידי עתה על בקשתו של דוד

 .17 ומאחלת לדוד שכל אויביו  יהיו  כנבל16מדוד מלהרוג את נבל

 
מעניק ה אביגיל  לדוד ונעריו את  מצרכי המזון  , שמהווה את  ש יאו ומרכזו של  הנאום',  בקטע ה

ַלאדִֹני ַּבִית ֶנֱאָמן ּכִ י   ' ִּכי ָעׂשֹה ַיֲעֶׂשה ה ":לדוד ו מאחלת , כמודה בצדקת בקשת ם,  אשר הביאה

י עניק לדוד את  '  משמעות ברכה זו היא שה,"ֲאדִֹני ִנְלָחם ְוָרָעה לֹא ִתָּמֵצא ְבָך ִמָּיֶמי ָך' ִמְלֲחמֹות ה

ברכה זו  . ולא נמצא בו מעשה שאינו ראוי', המלוכה בשל העובדה שדוד נלחם את מלחמות ה

',   במידה  ודוד  לא יילחם  את  מלחמות ה,  קרי,  ן סמוי  גם  כת מרור אזהרה  בפני דודמשמשת  באופ 

',  לא יהיה ה וא ראוי למלוכה בעיני ה-ויימצאו חטאים במעשיו  ,  אלא את מלחמותיו שלו

ומסתבר שמת כוונת אביגיל לרמוז שהריגתו של נבל ת היה מן  המעשים אשר  ימנעו מדוד את 

 .המלוכה

 
ואף כאן  מברכת אביגי ל   , ת   אביגיל בעימו תיו  של דוד מ ול אויביו  ככלל עוסק1 עד א1בקטעים ד

וז את על מנת שדוד יומלך על ישראל ללא , יכניעם לפניו'  ה,  את דוד שכאשר יקומו לו  אויבים

 .שום כתם  ורב ב של שפ יכות  דמים לשווא
 : מודה לטענותיה ומשלחה לביתה, דוד מתרצה לאור נאום אביגיל

ּוָברּוְך ַטְעֵמְך : ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְׁשָלֵחְך ַהּיֹום ַהֶּזה  ִלְקָראִתי' ֲאִביַגל ָּברּוְך הַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַל

ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל '  ְואּוָלם ַחי ה : ּוְברּוָכה ָאְּת ֲאֶׁשר ְּכִלִתִני ַהּיֹו ם ַהֶּזה ִמּבֹוא  ְבָדִמים ְוהֵֹׁשעַ  ָיִדי ִלי

 ִּכי   לּוֵלי ִמַהְרְּת וַ ָּתבֹאת ִלְקָראִתי ִּכי  ִאם  נֹותַ ר ְלָנָבל ַעד אֹור ַהּבֶֹקר  ֲאֶׁשר ְמָנַעִני ֵמָהַרע אָֹתְך

ַוִּיַּקח ָּדִוד ִמָּיָדּה ֵאת ֲאֶׁשר הֵ ִביָאה לֹו ְוָלּה ָאַמר ֲעִלי ְלָׁשלֹום ְלֵביתֵ ְך ְרִאי ָׁשַמְעִּתי    :  ַמְׁשִּתין  ְּבִקיר

 : ְבקֹוֵלְך ָוֶאָּׂשא  ָּפָנִיְך
 לה-לב, כה, שמואל א

והיא  מסכימה   ,  שולח דו ד את נעריו  על מנת שיק חו לו לאשה  את  אביגיל, ולאחר מות נבל

 : ונישאת לו
  :  ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי  ָדִוד ֶאל ֲאִביַגִיל  ַהַּכְרֶמָלה ַוְיַדְּברּו ֵאֶליָה ֵלאמֹר ָּדִוד ְׁשָלָחנּו ֵאַלִיְך ְלַקְחֵּתךְ   לֹו ְלִאָּׁשה

 ַוָּתָקם וַ ִּתְׁשַּתח ּו ַאַּפִים  ָאְרָצה ַוּתֹאֶמר ִהֵּנה ֲאָמְתָך ְלִׁשְפָחה  ִלְרחֹץ ַרְגֵלי ַעְבֵדי ֲאדִֹני
 מא-מ, כה, שמואל א

                                                            
על כך שמנע מדוד מלהרוג את בעלה משום שעל פי הדין הישר לא מחוייב ' יש מקום לסבור שאביגיל מברכת את ה 16

שאול בידי "בהקשר לכך אביא את דבריו של הרב אמנון בזק במאמרו , נבל לגמול לדוד על הגנה שנתן מבלי שהתבקש
, ולּו תבעו דוד בבית דין, שמבחינה חוקית פורמלית לא היה נבל מחויב לשלם לדוד, ייתכן": "...ת פעם נוספ–דוד 

בשל , מקבל מעשהו של נבל משמעות חמורה במיוחד, ואולי דווקא בשל כך, אך למרות זאת. אפשר שהיה יוצא זכאי
 )" מדוד(חוסר המוסריות שיש בהתעלמות זו 

י בעקבות המדרש מוכיח מפסוק זה שאביגיל נביאה "רש! ?הרי נבל עדיין בין החייםו? מה פשר ברכה זו: ויש לשאול 17
'  פס, פרק כה',  על שמואל אי"רש ("נתנבאת ברוח הקודש שלא יאריך ימים: "הייתה וידעה על סופו הקרב של בעלה

הלוואי שכל : קרי, דודמפרשים פסוק זה על יכולות הנזק שיכול לחולל נבל ל, ק"כדוגמת רד, אך פרשנים אחרים, )'כו
 .כשם שנבל אינו יכוך להזיקך, אויביך לא יוכלו להזיק לך
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עולה ,  פי  הסדר ב הם  בחר להצי גם עורך ספר   שמואלע ל' וכו' כה', כאשר מציבים  את  פרקי ם  כד

 : התמונה הבא ה

 
נראה כי דוד קם אל שאול מן המסתור שבמערה כאשר כוונתו היא להרוג את ' בעוד שבפרק כד

 או לחלופין מ תחרט הוא ברגע האחרון מכוונתו 18אך מס פיק הוא  רק לחתוך את  כנף בגדו, שאול

ונכנס הוא למחנה , ם  מפגש שלא על מנת לפגוע בשאולדוד מלכתחילה יוז' ב פרק כו, הראשונית

 .שאול אך ורק  על מנת להוכיח לשאול את היכולת שהי י תה ב ידו להורגו ולא שוקל כלל להורגו
חותך דוד ' בעוד שבפרק  כד: פער זה בא לידי ביטוי גם  ב חפץ אותו נוט ל דוד משאול ודרך החזרתו

שכן  כנף בגד שנתלשה הינה דבר   , ו ם דב ריהםאת כנף בגדו של שאול ולא מחזיר לו אותה בסי

ב פר ק   , 19ונטילתה   אף מבזה א ת  שאול ואת  מלכותו, שלא ניתן  לת קן ולהחזיר  למקומו כבראשונה

, 20חפצים שנית ן  להחזיר מבלי לפגום בהם , נוטל דוד את חניתו ו צפחת המים  של שאול' כו

 .כמו נזהר דוד מלפגוע בשאול,  מוחזרת לו על ידי אחד הנערים21ובסופו של דב ר חניתו של ש אול

 
מהו הגורם לשינוי שחל בדוד בין פרקי ם בי ן המפגש במדבר עין גדי למפגש בגבעת   , אם כן

דוד מעלה בדעתו את  האפ שרות להרוג את שאול ול א מצליח או  ' מדוע בפרק כד? החכילה

מונה  התשוב ה לכך ט? דוד שולל אופציה זו  מכל וכל'  ואי לו בפרק כו,  מתחרט ברגע האחרון

ה ראינו את  השפעתה של  "בפרק כ: בדמותה של  אביגיל אותה  פגש דוד בין  מפגשיו עם ש אול

מוצדק ואת   -את  הצלחתה למנוע את דוד מבוא מדמים ומפגיעה בנ בל באופן  בלת י, אביגיל על דוד

אלא עליו להניח , אמירתה המפורשת לדוד שאל לו להכתים את מלכותו בהריגת אנשים לשווא

 . אויביולנקום ב' לה
ורוח מתו נה יותר מלוו ה אותו  מכא ן   , ניכרת השפע תה ה ברוכה עליו,  לאחר נישואי דוד לאביגיל

שכן  פרק   , אינו מ קרי, ו"ד וכ"ב ין  שני  הסי פורים  הדומים  שב פרקים  כ, ה "מיקומ ו של  פרק כ. ולהבא

 : זה הוא המפ ת ח להבנת ההב דלים שבין  הס יפורים
ב אשר מדבריה  משתמע ,   כ מרפא בעצמותיו  של דודכי  דבריה אלה  של אביגיל  היו ,  אין ס פק

לדעת אביגיל . המשוטט במדבר ללסטם את הבריות, לא מנהיג כנופיה, הוא' כי שליח ה
                                                            

 יתכן לפי הפשט שכבר היה רצון דוד להרגו ולא השיג : "ה , כו', ג מעלה אפשרות זו בפירושו על שמואל א"הרלב 18
'  ה ואמר חלילה לי מהממנו כי אם הכנף והתחרט אחר זה דוד על מחשבתו ואף על פי שהותר לו להורגו כי רודף הי

 "מעשות הדבר הזה וזה היה מהפלגת חסידותו
יקרע את מלכותו מעליו ' שה' שכן שמואל הודיע לשאול בפרק טו, בקריעת כנף בגד יש מן הפגיעה בכבוד שאול 19

) ? בגדו של מי נקרע-ואין כאן מקום להאריך במחלוקת הפרשנים: (כתגובת לקריעת הבגד שהתרחשה בסוף פגישתם
: לדוגמא,  גם שככלל העברת בגד מרשות אדם לרשות חברו משמעותה פעמים מספר במקרא העברת תפקיד וייעודמה

 אהרן ובניו נכנסו לתפקידם ,)לח, יז, שמואל א(שאול רוצה להלביש את דוד במדיו כאשר הוא שולחו להילחם בגוליית 
 במידה רבה במקום –לאלישע כשמינהו לנביא  אליהו השליך את אדרתו ,)ח"שמות כ(על ידי לבישת בגדי הכהונה 

  . ועוד)ט"א י"מל(עצמו 
מסתבר : "מציע הסבר ללקיחת חפצים אלו דווקא"  פעם נוספת–שאול בידי דוד "הרב אמנון בזק במאמרו  20

אשר ... נועדה לרמוז לשאול בעדינות כי אין הוא זקוק לה, אותה השליך שאול בעבר פעמיים על דוד, שלקיחת החנית
לקיחת המים : ייתכן שמשמעותה הסמלית קשורה להיות המים מייצגים את חיי האדם, ללקיחת צפחת המים

 ."מבטאת את העובדה שחייו של שאול היו בידי דוד
יש . מעטים הפרשנים והחוקרים שעסקו בשאלה זו? מדוע לא משיב דוד לשאול את צפחת המים: ונשאלת השאלה 21

אך " ולא זכר את הצפחת שערכה מועט: "ליהודה קיל" דעת מקרא"כבפירוש , שפטרו תמיהה זו בתשובה טכנית
דוד , לטענתו": איתותים וסימני דרך בסיפור המקראי "טל-משה אגלמאידך מצאתי פירוש מעניין במאמרו של 

  אך מאידך,י החזרת נשקו האישי" עלואת הכבוד שהוא רוחש ממחיש לשאול בהחזרת החנית ובאי החזרת הצפחת 
שהייתה כלי ביתי ,  משום שבאי החזרת הצפחת,"שוב בני דוד "- לשוב אל מחנה ישראלהסתייגותו מהצעת שאול תא

 בהמשך הנדודים מיםיזדקק ל) דוד(כי הוא , אך יש בה כדי לרמוז לשאול, שימושי ונפוץ אין פגיעה ביוקרת המלך
 ).של שאול(ח בהבטחותיו ובהצעותיו שהרי המציאות מורה אין לבטו, בבריחה מפניו, הנכפים עליו במדבר
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,  אפוא, אביגיל מאי צה. ל הוא  שיציל את דוד ויפגע באויב י ו-הא : ל-הפתרון הוא  ב משפט הא 

'  ה-כי מאחר ש, ומטעימה  במיוחד, בדוד להניח את ההפרעות  מאויביו למשפט האלוקי ם

אב יגיל מחזירה לדוד את שיקול   . אסור  לו להיכשל ולשפוך דם  חינ ם, הועיד את דוד למלך

 "ספרו תי ניתוח - אביגיל נאום ",ק לאוס  נתן             .שעתה עמד לסטות ממנו...  הדעת הנכון

 

 סיכום
' לכו ' כדבמאמר זה  ס קרתי את  שלושת הגישות המרכזיות העוסקות בדמיון  הקיים בין פרקים 

 : 'בספר שמואל א
הטוענת כי הדמיון בין הפרקים נובע מכך ששניהם מתארים את אותו מאורע , הגישה הב יקו רתית

 .שסופר על ידי אנשים שונים ומסיבה כלשהי החליט העורך המאוחר לשבץ את שניהם בספרנו
ם  הטוענת כי שני הסיפורי,  הגישה  הספרותית  המתב ססת על השינ ויים  שבי ן הסיפורים

על מנת להוביל את הקוראים להשוואה , ונכתבו בדמיון רב, המתוארים בפרקים התרחשו בנפרד

 גדולת דוד  או ייאושו מהסתפח  -ומ תוך כך אל המסר אותו רו צה להעביר המחבר , מדוקדקת

 .או שניהם גם יחד, לוהים-בנחלת א
בין שני הפרקים הטוענת כי הפער המשמעותי ש, הגישה  הספרותית  המתבס סת על רצף ה פרקים

וסיבת הפער טמונה בפרק שממוקם בינות הסיפורים , הוא התנהגותו של דוד כלפי הקמים עליו

 .המונעת ממנו מלבוא בדמים,  מפגש דוד א ת אביגיל-הדומים 

 
, הגישה הביקורתית חוטאת לאמ ת בהנחתה הנחות סמויות שמובילות אותה למסקנותיה, לדעתי

או ההנחה כי , הינו הסבב השני במרדפי שאול את דוד' ר שפרק כוכדוגמת הציפייה שהמקרא יבהי

שגישה זו מתעלמת לחלוטין מההבדלים הרבים , מה גם, מלך לא יכול להתרפס בפני אחד מנתיניו

 .והמשמעותיים שבין הפרקים
וזאת בשל העובדה כי גם , אף הגישה הספרותית המתבססת על רצף הפרקים אינה משכנעת דיה

'    ה-ואף מתבט א מ פורשות שבמידה ושאול צריך להיענש, ד  לא שולח את ידו בשאולדו' בפרק כד

 : ישפטהו ויגזור את דינו
 ִמֶּמָּך ְוָיִדי לֹ א ִתְהֶיה ָּבְך' ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוְנָקַמִני ה' ִיְׁשּפֹט ה

 יג, כד, שמואל א

בהשפעת  ', למשפט הדוד איננו משאיר את הקמים עליו ' מה גם שלאחר האירוע המתואר בפרק כ ו

 . אוריה החיתי-ואף חוטא בשליחת אדם למותו ללא עוול , אלא מכה באויביו השונים, אביגיל
עולה כי הגישה המסתברת ביות ר היא הגישה הספרותית המתבססת על  השינויים שבין , אם כן

  -ראל גישה זו מבהירה בצורה ההגיונית ביותר את סיבת עזיבתו של דוד את מחנה יש. הסיפורים

 אציל נפש ונדי ב  -ואף מאירה את דוד באור הראוי לו , ייאושו מהבטחות שאול להפסיק לרודפו

נמנע מקשירת קש ר  , בג דלותו,  אך הוא, שקורות העיתים כמו זימנו את רוד פו תחת ידיו, לב

 :אף במחיר של המשך נדודים ורדיפות, ל-ומפגיעה בבחיר הא
 ט, כו, שמואל א   ?ְוִנָּקה' הִּכי ִמי ָׁשַלח ָידֹו ִּבְמִׁשיַח 
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