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 שמואל א' פרק י'   .1

ֲחָך  א שָּׁ י מְׁ ֵקהּו ַויֹאֶמר ֲהלֹוא כִּ שָּׁ ֹצק ַעל רֹאשֹו ַויִּ מּוֵאל ֶאת ַפְך ַהֶשֶמן ַויִּ ַקח שְׁ תֹו   ה'ַויִּ ַעל ַנֲחלָּׁ

יד גִּ נָּׁ ן כ]...[ לְׁ מִּ יָּׁ נְׁ ֵכד ֵשֶבט בִּ לָּׁ ֵאל ַויִּ רָּׁ שְׁ ֵטי יִּ בְׁ ל שִּ מּוֵאל ֵאת כָּׁ ֵרב שְׁ ֵרב ֶאת ֵשֶבט  כא. ַוַיקְׁ ַוַיקְׁ

ן יָּׁמִּ נְׁ לֹא   למשפחתו בִּ הּו וְׁ שֻׁ ַבקְׁ יש ַויְׁ אּול ֶבן קִּ ֵכד שָּׁ לָּׁ י ַויִּ רִּ ַפַחת ַהַמטְׁ שְׁ ֵכד מִּ לָּׁ יו[ ַותִּ ֹחתָּׁ פְׁ שְׁ מִּ ]לְׁ

א צָּׁ מְׁ ֲאלּו עֹוד בַ  כב. נִּ שְׁ יש ַויֹאֶמר  ה'ַויִּ א עֹוד ֲהֹלם אִּ יםה' ֲהבָּׁ א ֶאל ַהֵכלִּ בָּׁ ֵנה הּוא ֶנחְׁ  .הִּ

לָּׁ  כג עְׁ מָּׁ מֹו וָּׁ כְׁ שִּ ם מִּ עָּׁ ל הָּׁ כָּׁ ַבּה מִּ גְׁ ם ַויִּ עָּׁ תֹוְך הָּׁ ַיֵצב בְׁ תְׁ ם ַויִּ שָּׁ הּו מִּ חֻׁ קָּׁ צּו ַויִּ רֻׁ מּוֵאל   כד. הַויָּׁ ַויֹאֶמר שְׁ

ל ַחר בֹו  ֶאל כָּׁ יֶתם ֲאֶשר בָּׁ אִּ ם ַהרְׁ עָּׁ י   ה'הָּׁ חִּ רּו יְׁ ם ַויֹאמְׁ עָּׁ ל הָּׁ עּו כָּׁ רִּ ם ַויָּׁ עָּׁ ל הָּׁ כָּׁ ֹמהּו בְׁ י ֵאין כָּׁ כִּ

  .ַהֶמֶלְך

ֵני  כה פְׁ ֹתב ַבֵסֶפר ַוַיַנח לִּ כְׁ ה ַויִּ לֻׁכָּׁ ַפט ַהמְׁ שְׁ ם ֵאת מִּ עָּׁ מּוֵאל ֶאל הָּׁ ַדֵבר שְׁ מּוֵאל ֶאת  ה'ַויְׁ ַשַלח שְׁ ַויְׁ

ֵביתֹו יש לְׁ ם אִּ עָּׁ ל הָּׁ ים   כו. כָּׁ ַגע ֱאֹלהִּ ל ֲאֶשר נָּׁ מֹו ַהַחיִּ כּו עִּ ה ַוֵילְׁ תָּׁ עָּׁ בְׁ ֵביתֹו גִּ ַלְך לְׁ אּול הָּׁ ַגם שָּׁ וְׁ

ם בָּׁ לִּ יש כז. בְׁ ַמֲחרִּ י כְׁ הִּ ה ַויְׁ חָּׁ נְׁ יאּו לֹו מִּ לֹא ֵהבִּ זֻׁהּו וְׁ בְׁ ֵענּו ֶזה ַויִּ רּו ַמה ֹישִּ מְׁ ַיַעל אָּׁ לִּ ֵני בְׁ  .ּובְׁ

 

 ן שתי ההמלכות ומה בקטע הנ"ל נזכרות שתי המלכות של שאול. מה ההבדל בי

 ?  ההשניימשותף להן? מה מטרתה של ההמלכה 

 

 

 

 שמואל א' פרק י"א  

. הוא גם מבקש לנקר את בעבר הירדןאנשי יבש גלעד רקע: נחש העמוני מבקש לשעבד את 

עין ימין של כל אחד מאנשי יבש גלעד על מנת להמית חרפה על ישראל. שאול שומע על כך  

 ומנצח:ויוצא מלחמה בנחש העמוני 

ים יא אשִּ ה רָּׁ ֹלשָּׁ ם שְׁ עָּׁ אּול ֶאת הָּׁ ת ַויֶָּׁשם שָּׁ ֳחרָּׁ מָּׁ י מִּ הִּ ֹמֶרת ַהֹבֶקר  ַויְׁ ַאשְׁ תֹוְך ַהַמֲחֶנה בְׁ ֹבאּו בְׁ ַויָּׁ

ַחד ם יָּׁ ַניִּ ם שְׁ ֲארּו בָּׁ שְׁ לֹא נִּ פֻׁצּו וְׁ ים ַויָּׁ רִּ אָּׁ שְׁ י ַהנִּ הִּ ם   יב. ַוַיכּו ֶאת ַעמֹון ַעד ֹחם ַהיֹום ַויְׁ עָּׁ ַויֹאֶמר הָּׁ

נּו ֵלינּו תְׁ ֹלְך עָּׁ מְׁ אּול יִּ ֹאֵמר שָּׁ י הָּׁ מּוֵאל מִּ יֵתם ֶאל שְׁ מִּ ים ּונְׁ שִּ ֲאנָּׁ יש  יג. הָּׁ אּול לֹא יּוַמת אִּ ַויֹאֶמר שָּׁ

ה ַביֹום ַהזֶ  שָּׁ י ַהיֹום עָּׁ ֵאל ה'ה כִּ רָּׁ שְׁ יִּ ה בְׁ שּועָּׁ מּו יד.    תְׁ ה  ַויֹאֶמר שְׁ כָּׁ ֵנלְׁ כּו וְׁ ם לְׁ עָּׁ ֵאל ֶאל הָּׁ

ה לּוכָּׁ ם ַהמְׁ ַחֵדש שָּׁ ל ּונְׁ גָּׁ לְׁ ֵני  טו. ַהגִּ פְׁ אּול לִּ ם ֶאת שָּׁ כּו שָּׁ לִּ ל ַוַימְׁ גָּׁ לְׁ ם ַהגִּ עָּׁ ל הָּׁ כּו כָּׁ ל  ה' ַוֵילְׁ גָּׁ לְׁ ַבגִּ

ֵני  פְׁ ים לִּ מִּ לָּׁ ים שְׁ חִּ בָּׁ ם זְׁ חּו שָּׁ בְׁ זְׁ ֹאד ה'ַויִּ ֵאל ַעד מְׁ רָּׁ שְׁ ֵשי יִּ ל ַאנְׁ כָּׁ אּול וְׁ ם שָּׁ ַמח שָּׁ שְׁ  .ַויִּ

 

  לדעתכם   מדוע במלחמה. ןהניצחולאחר  לישיתעל המלכת שאול הש מספרהנביא

מספיקה? מה ניתן  (ע"י שמואל במצוות הקב"ה) הפומבית אין המלכת שאול

 ללמוד מכך על מקומו של רצון העם בכל הקשור להנהגה? 
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 מדרשי בית ללימוד מקורותדף 

 

 

 

  

 :   278-277עמ'  האירו פני מזרח, זוהרצבי  .2

'הראה לו הקב"ה לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור ומלכיו, דור דור ומנהיגיו'. אך בגלל  

ידם של אנשי הדור, שאינם יודעים משמיים מי מיועד להנהיג, יש להיוועץ בציבור ולאפשר  קוצר

לו לבחור את המנהיג. להלכה, רצון האל הוא המעניק תוקף להנהגה, אך למעשה רצון רוב הציבור 

 .  הוא הקובע"

 

 איננו יודעים מי הראוי להנהיג אותנו על פי רצון ו משפסקה הנבואהצבי זהר טוען ש

 מה ניתן ללמוד מעיקרון זה?  .ה', עברה ההכרעה לרצון רוב הציבור

 

 

 מות פרק י"חש .3

ֶרב עָּׁ ן ַהֹבֶקר ַעד הָּׁ ם ַעל ֹמֶשה מִּ עָּׁ ם ַוַיֲעֹמד הָּׁ עָּׁ ֹפט ֶאת הָּׁ שְׁ ת ַוֵיֶשב ֹמֶשה לִּ ֳחרָּׁ מָּׁ י מִּ הִּ א  יד. ַויְׁ ַוַירְׁ

ר ַהֶזה ֲאשֶ  בָּׁ ה ַהדָּׁ ם ַויֹאֶמר מָּׁ עָּׁ ל ֲאֶשר הּוא ֹעֶשה לָּׁ ה  ֹחֵתן ֹמֶשה ֵאת כָּׁ ם ַמדּוַע ַאתָּׁ עָּׁ ה ֹעֶשה לָּׁ ר ַאתָּׁ

ֶרב ן ֹבֶקר ַעד עָּׁ ֶליָך מִּ ב עָּׁ צָּׁ ם נִּ עָּׁ ל הָּׁ כָּׁ ַבֶדָך וְׁ ֹרש  טו. יֹוֵשב לְׁ דְׁ ם לִּ עָּׁ י יָּׁבֹא ֵאַלי הָּׁ נֹו כִּ ֹחתְׁ ַויֹאֶמר ֹמֶשה לְׁ

ים-אֱ  אֱ  טז. ֹלהִּ ֵקי הָּׁ י ֶאת חֻׁ תִּ הֹוַדעְׁ יש ּוֵבין ֵרֵעהּו וְׁ י ֵבין אִּ תִּ ַפטְׁ שָּׁ א ֵאַלי וְׁ ר בָּׁ בָּׁ ֶהם דָּׁ ֶיה לָּׁ הְׁ י יִּ -כִּ

יו ֶאת תֹוֹרתָּׁ ים וְׁ ה ֹעֶשה יז. ֹלהִּ ר ֲאֶשר ַאתָּׁ בָּׁ יו לֹא טֹוב ַהדָּׁ ֹבל ַגם   יח. ַויֹאֶמר ֹחֵתן ֹמֶשה ֵאלָּׁ ֹבל תִּ נָּׁ

ַבֶדָך ר לֹא תּוַכל ֲעֹשהּו לְׁ בָּׁ ָך ַהדָּׁ מְׁ ֵבד מִּ י כָּׁ ְך כִּ מָּׁ ם ַהֶזה ֲאֶשר עִּ עָּׁ ה ַגם הָּׁ י   יט. ַאתָּׁ ֹקלִּ ַמע בְׁ ה שְׁ ַעתָּׁ

י אֱ  יהִּ ָך וִּ צְׁ יעָּׁ אֱ -אִּ ם מּול הָּׁ עָּׁ ה לָּׁ ְך ֱהֵיה ַאתָּׁ מָּׁ ים עִּ ים ֶאל -ֹלהִּ רִּ בָּׁ ה ֶאת ַהדְׁ ֵהֵבאתָּׁ ַאתָּׁ ים וְׁ ֹלהִּ

ים ֱאֹלהִּ ֶאת   כ. הָּׁ ּה וְׁ כּו בָּׁ ֶהם ֶאת ַהֶדֶרְך ֵילְׁ תָּׁ לָּׁ הֹוַדעְׁ ֶאת ַהתֹוֹרת וְׁ ים וְׁ קִּ ֶהם ֶאת ַהחֻׁ ה ֶאתְׁ תָּׁ ַהרְׁ זְׁ הִּ וְׁ

ַצע  כא. ַהַמֲעֶשה ֲאֶשר ַיֲעשּון ֵאי בָּׁ ֵשי ֱאֶמת ֹשנְׁ ים ַאנְׁ ֵאי ֱאֹלהִּ רְׁ ל יִּ ֵשי ַחיִּ ם ַאנְׁ עָּׁ ל הָּׁ כָּׁ ה ֶתֱחֶזה מִּ ַאתָּׁ וְׁ

תָּׁ  ַשמְׁ ֹרתוְׁ ֵרי ֲעשָּׁ שָּׁ ים וְׁ שִּ ֵרי ֲחמִּ ֵרי ֵמאֹות שָּׁ ים שָּׁ פִּ ֵרי ֲאלָּׁ טּו ֶא  כב. ֲעֵלֶהם שָּׁ פְׁ שָּׁ ל ֵעת  וְׁ כָּׁ ם בְׁ עָּׁ ת הָּׁ

ְך תָּׁ אּו אִּ שְׁ נָּׁ ֶליָך וְׁ ֵקל ֵמעָּׁ הָּׁ טּו ֵהם וְׁ פְׁ שְׁ ֹטן יִּ ר ַהקָּׁ בָּׁ ל ַהדָּׁ כָּׁ יאּו ֵאֶליָך וְׁ בִּ ֹדל יָּׁ ר ַהגָּׁ בָּׁ ל ַהדָּׁ יָּׁה כָּׁ הָּׁ ם   כג. וְׁ אִּ

ֹקמֹו יָּׁבֹא   ם ַהֶזה ַעל מְׁ עָּׁ ל הָּׁ ַגם כָּׁ תָּׁ ֲעֹמד וְׁ לְׁ כָּׁ יָּׁ ים וְׁ ָך ֱאֹלהִּ ּוְׁ צִּ ר ַהֶזה ַתֲעֶשה וְׁ בָּׁ ֶאת ַהדָּׁ

לֹום שָּׁ ר כד. בְׁ מָּׁ נֹו ַוַיַעש ֹכל ֲאֶשר אָּׁ קֹול ֹחתְׁ ַמע ֹמֶשה לְׁ שְׁ ל   כה. ַויִּ כָּׁ ל מִּ ֵשי ַחיִּ ַחר ֹמֶשה ַאנְׁ בְׁ ַויִּ

ֹרת ֵרי ֲעשָּׁ שָּׁ ים וְׁ שִּ ֵרי ֲחמִּ ֵרי ֵמאֹות שָּׁ ים שָּׁ פִּ ֵרי ֲאלָּׁ ם שָּׁ עָּׁ ים ַעל הָּׁ אשִּ ם רָּׁ ֵתן ֹאתָּׁ ֵאל ַויִּ רָּׁ שְׁ טּו   כו. יִּ פְׁ שָּׁ וְׁ

פּוטּו ֵהם שְׁ ֹטן יִּ ר ַהקָּׁ בָּׁ ל ַהדָּׁ כָּׁ יאּון ֶאל ֹמֶשה וְׁ בִּ ֶשה יְׁ ר ַהקָּׁ בָּׁ ל ֵעת ֶאת ַהדָּׁ כָּׁ ם בְׁ עָּׁ  .ֶאת הָּׁ

 

 רבנו לוקח אחריות מלאה על הנהגת הציבור. הוא אינו מפזר סמכויות או מפריד  משה

עומד בבסיס צורת ההנהגה הזו הוח לדעתכם הצידוק או הרובין רשויות שונות. מה 

 של משה רבנו? 

  ברור שיתרו מבקר בחריפות את צורת הנהגה זו. חשבו וחלצו את הביקורות השונות

המחירים  םמה .ריכוזית של משהההנהגה ההעולות מדבריו של יתרו על צורת 

 שישלמו משה והעם במבנה הנהגה כזה? 

 ו? תפיסת ההנהגה שלאודות   -, מתוך תגובתו של משה רבנו לביקורת מה ניתן ללמוד 
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ֶדיָך ה ַתֲעֶשה ֹכה ַלֲעבָּׁ מָּׁ ֹעה ֵלאֹמר לָּׁ ֲעקּו ֶאל ַפרְׁ צְׁ ֵאל ַויִּ רָּׁ שְׁ ֵני יִּ ֵרי בְׁ ן   טז. ַויָֹּׁבאּו ֹשטְׁ תָּׁ ֶתֶבן ֵאין נִּ

טָּׁ  חָּׁ ים וְׁ כִּ ֶדיָך מֻׁ ֵנה ֲעבָּׁ הִּ נּו ֲעשּו וְׁ ים לָּׁ רִּ ים ֹאמְׁ ֵבנִּ ֶדיָך ּולְׁ ים   יז. את ַעֶמָךַלֲעבָּׁ פִּ רְׁ ים ַאֶתם נִּ פִּ רְׁ ַויֹאֶמר נִּ

ה לַ  חָּׁ בְׁ זְׁ ה נִּ כָּׁ ים ֵנלְׁ רִּ הַעל ֵכן ַאֶתם ֹאמְׁ ים   יח. יהוָּׁ ֵבנִּ ֹתֶכן לְׁ ֶכם וְׁ ֵתן לָּׁ נָּׁ ֶתֶבן לֹא יִּ דּו וְׁ בְׁ כּו עִּ ה לְׁ ַעתָּׁ וְׁ

ֵתנּו ַבר יֹום   יט. תִּ ֵניֶכם דְׁ בְׁ לִּ עּו מִּ רְׁ גְׁ ע ֵלאֹמר לֹא תִּ רָּׁ ם בְׁ ֵאל ֹאתָּׁ רָּׁ שְׁ ֵני יִּ ֵרי בְׁ אּו ֹשטְׁ רְׁ ַויִּ

יֹומ ֹעה כ. ֹובְׁ ם ֵמֵאת ַפרְׁ ֵצאתָּׁ ם בְׁ אתָּׁ רָּׁ קְׁ ים לִּ בִּ צָּׁ ֶאת ַאֲהֹרן נִּ עּו ֶאת ֹמֶשה וְׁ גְׁ פְׁ רּו ֲאֵלֶהם   כא. ַויִּ ַויֹאמְׁ

ֵעיֵני ֶתם ֶאת ֵריֵחנּו בְׁ ַאשְׁ בְׁ ֹפט ֲאֶשר הִּ שְׁ יִּ ה ֲעֵליֶכם וְׁ הוָּׁ ם  ֵיֶרא יְׁ יָּׁדָּׁ ֶתת ֶחֶרב בְׁ יו לָּׁ דָּׁ ֵעיֵני ֲעבָּׁ ֹעה ּובְׁ ַפרְׁ

ֵגנּו רְׁ הָּׁ ֹ  כב. לְׁ ה ַוי הוָּׁ ב ֹמֶשה ֶאל יְׁ ה ֶזה ַויָּׁשָּׁ מָּׁ ם ַהֶזה לָּׁ עָּׁ ה לָּׁ ה ֲהֵרֹעתָּׁ מָּׁ י לָּׁ אַמר ֲאֹדנָּׁ

י נִּ תָּׁ ַלחְׁ י ֶאל ַפרְׁ  כג. שְׁ אתִּ ז בָּׁ תָּׁ ֶאת ַעֶמָךּוֵמאָּׁ ַצלְׁ ַהֵצל לֹא הִּ ם ַהֶזה וְׁ עָּׁ ֶמָך ֵהַרע לָּׁ שְׁ ַדֵבר בִּ  .ֹעה לְׁ

 

  ?על מה הדבר מלמד לדעתכם? מה מפעילים הציבור וראשי הציבור כנגד הנהגת משה כאן 

 ?מהי תגובת משה ? ומה ניתן ללמוד ממנה 
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ֶבר  יח דִּ יו וְׁ פִּ ַרי בְׁ בָּׁ י דְׁ ַתתִּ נָּׁ מֹוָך וְׁ ֶקֶרב ֲאֵחיֶהם כָּׁ ֶהם מִּ ים לָּׁ קִּ יא אָּׁ בִּ ל ֲאֶשר נָּׁ ֲאֵליֶהם ֵאת כָּׁ

ַמע ֶאל דְׁ  יט. ֲאַצֶּונּו שְׁ יש ֲאֶשר לֹא יִּ אִּ יָּׁה הָּׁ הָּׁ מֹווְׁ ֹרש ֵמעִּ י ֶאדְׁ ֹנכִּ י אָּׁ מִּ שְׁ ַדֵבר בִּ ַרי ֲאֶשר יְׁ ַאְך   כ. בָּׁ

יד לְׁ  זִּ יא ֲאֶשר יָּׁ בִּ ים  ַהנָּׁ ים ֲאֵחרִּ ֵשם ֱאֹלהִּ ַדֵבר בְׁ ַדֵבר ַוֲאֶשר יְׁ יו לְׁ יתִּ ּוִּ י ֵאת ֲאֶשר לֹא צִּ מִּ שְׁ ר בִּ בָּׁ ַדֵבר דָּׁ

יא ַההּוא בִּ רֹו ה'  כא. ּוֵמת ַהנָּׁ בְׁ ר ֲאֶשר לֹא דִּ בָּׁ ה ֵנַדע ֶאת ַהדָּׁ ֶבָך ֵאיכָּׁ בָּׁ לְׁ י תֹאַמר בִּ כִּ ֲאֶשר  כב. וְׁ

ר אֲ  בָּׁ לֹא יָּׁבֹוא הּוא ַהדָּׁ ר וְׁ בָּׁ ֶיה ַהדָּׁ הְׁ לֹא יִּ ֵשם ה' וְׁ יא בְׁ בִּ ַדֵבר ַהנָּׁ רֹו  יְׁ בְׁ דֹון דִּ זָּׁ רֹו ה' בְׁ בְׁ ֶשר לֹא דִּ

ֶמנּו גּור מִּ יא לֹא תָּׁ בִּ  .ַהנָּׁ
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"...ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ או לאנשי עיר או ממלכה לכונן אותם ולהודיעם מה  

יעשו או למונעם ממעשים הרעים שבידיהם. וכשמשלחים אותו נותנין לו אות ומופת כדי  

אלא  ולא כל העושה אות ומופת מאמינים לו שהוא נביא.שידעו העם שהאל שלחו באמת. 

הוא ראוי לנבואה בחכמתו ובמעשיו, שנתעלה בהן על שהיינו יודעים בו מתחלתו שאדם 

כל בני גילו, והיה מהלך בדרכי הנבואה בקדושתה ובפרישותה ואח"כ בא ועשה אות ומופת 

 מצוה לשמוע ממנו, שנאמר: "אליו תשמעון".   - ואמר שהאל שלחו
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https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%97_%D7%9B
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 מדרשי בית ללימוד מקורותדף 

 

 

 

  

 הלכות יסודי התורה פרק ח הלכה ג'  .7

ובקש להכחיש נבואתו של משה רבינו ולים לפיכך אם עמד הנביא ועשה אותות ומופתים גד

. ואנו יודעין בבאור שאותן האותות בלט וכשוף הן, לפי שנבואת משה רבינו  אין שומעין לו

 ..."  אינה על פי האותות

 

  הוא נצרך להוכיח את אמיתת  -  מסוימתכשעומד נביא בפני ישראל ומורה לעם דרך

( ומה שני התנאים שמוסיף 5נבואתו. מהם התנאים שמפרטת התורה )מקור 

 (? 6,7הרמב"ם )מקורות 

  מה ניתן ללמוד אודות תפקידו של הציבור אל נוכח ההנהגה? -ע"פ הדרכות אלו  

 

 

 

  ה מסכמת לחבורה הלומדתשאל

  יחסי שתפו במחשבה/ תובנה / שאלה חדשה שעלתה אצלכם/ן במהלך הלימוד אודות

  .הנהגה -ציבור

 זו הופכת לרלוונטית במציאות  /שאלה/מחשבהתובנה"האם תוכלו לחשוב על מקום ש

    שתפו.  שלכם/ן?

 

 


