מנהיגות ומעורבות הציבור  -דף מקורות ללימוד בית מדרשי
 .1שמואל א' פרק י'
ֹאמר הֲ לֹוא כִּ י ְׁמ ָּׁשחֲ ָך ה' עַ ל נַחֲ לָּׁתֹו לְׁ נָּׁגִּ יד[]...
מּואל ֶאת פְַך הַ שֶ מֶ ן ַו ִּיצֹק עַ ל ר ֹאשֹו ַו ִּישָּׁ ֵקהּו וַ י ֶ
א ַו ִּי ַקח ְׁש ֵ
מּואל ֵאת כָּׁ ל ִּש ְׁבטֵ י ִּי ְׁש ָּׁר ֵאל וַ יִּ ָּׁל ֵכד ֵשבֶ ט ִּב ְׁני ִָּּׁמן .כא וַ י ְַׁק ֵרב ֶאת ֵשבֶ ט
כ ַוי ְַׁק ֵרב ְׁש ֵ
בִּ ְׁני ִָּּׁמן למשפחתו [ל ְִּׁמ ְׁשפְׁ ח ָֹּׁתיו] ו ִַּת ָּׁלכֵד ִּמ ְׁשפַחַ ת הַ ַמ ְׁט ִּרי ַו ִּי ָּׁל ֵכד שָּׁ אּול בֶ ן ִּקיש וַ יְׁ בַ ְׁקשֻׁ הּו וְׁ ל ֹא
נ ְִּׁמצָּׁ א .כב וַיִּ ְׁשאֲ לּו עֹוד בַ ה' הֲ בָּׁ א עֹוד הֲ ֹלם ִּאיש וַי ֹאמֶ ר ה' ִּהנֵה הּוא נ ְֶׁחבָּׁ א ֶאל ַה ֵכלִּ ים.
מּואל ֶאל כָּׁ ל
ֹאמר ְׁש ֵ
כג ַויָּׁרֻׁ צּו וַ י ִָּּׁקחֻׁ הּו ִּמשָּׁ ם ַו ִּי ְׁתיַצֵ ב בְׁ תֹוְך ָּׁהעָּׁ ם וַ יִּגְׁ בַ ּה ִּמכָּׁל ָּׁהעָּׁ ם ִּמ ִּשכְׁ מֹו וָּׁ ָּׁמעְׁ לָּׁ ה .כד וַ י ֶ
ֹאמרּו יְׁ ִּחי ַה ֶמלְֶך.
יתם אֲ שֶ ר בָּׁ חַ ר בֹו ה' כִּ י ֵאין ָּׁכמֹהּו בְׁ כָּׁל ָּׁהעָּׁ ם ַוי ִָּּׁרעּו כָּׁל ָּׁהעָּׁ ם וַ י ְׁ
הָּׁ עָּׁ ם הַ ְׁר ִּא ֶ
מּואל ֶאת כָּׁל ָּׁהעָּׁ ם
מּואל ֶאל הָּׁ עָּׁ ם ֵאת ִּמ ְׁשפַט ַה ְׁמ ֻׁלכָּׁה ַו ִּיכְׁ תֹב בַ ֵספֶ ר ַו ַינַח לִּפְׁ נֵי ה' וַ יְׁ ַשלַח ְׁש ֵ
כה ַויְׁדַ בֵ ר ְׁש ֵ
ּובנֵי ְׁבלִּ יַעַ ל
ֹלהים ְׁבלִּבָּׁ ם .כז ְׁ
ִּאיש ְׁלבֵ יתֹו .כו וְׁ גַם שָּׁ אּול הָּׁ לַ ְך לְׁבֵ יתֹו גִּ ְׁבעָּׁ ָּׁתה וַ ֵי ְׁלכּו עִּ מֹו ַה ַחיִּל אֲ ֶשר ָּׁנגַע אִּ -
יְׁהי כְׁ ַמחֲ ִּריש.
ָּׁא ְׁמרּו מַ ה י ִֹּשעֵ נּו זֶה ַויִּבְׁ זֻׁהּו וְׁ ל ֹא ֵהבִּ יאּו לֹו ִּמ ְׁנ ָּׁחה וַ ִּ
•

בפסוקים הללו נזכרות שתי המלכות של שאול .מה ההבדל בין שתי ההמלכות ומה משותף
להן? מה מטרתה של ההמלכה השניה?

 .2שמואל א' פרק י"א
רקע :נחש העמוני מבקש לשעבד את אנשי יבש גלעד בעבר הירדן .הוא גם מבקש לנקר את עין ימין
של כל אחד מאנשי יבש גלעד על מנת להמית חרפה על ישראל .שאול שומע על כך ויוצא מלחמה
בנחש העמוני ומנצח:
אשים ַו ָּׁיבֹאּו ְׁבתֹוְך ַה ַמחֲ נֶה ְׁב ַא ְׁשמ ֶֹרת ַהב ֶֹקר וַ יַכּו ֶאת
יא ַויְׁ ִּהי ִּממָּׁ חֳ ָּׁרת וַ יָּׁשֶ ם שָּׁ אּול ֶאת הָּׁ עָּׁ ם ְׁשֹלשָּׁ ה ָּׁר ִּ
מּואל ִּמי
ֹאמר ָּׁהעָּׁ ם ֶאל ְׁש ֵ
עַ מֹון עַ ד חֹם ַהיֹום ַו ְׁי ִּהי ַהנ ְִּׁש ָּׁא ִּרים ַו ָּׁיפֻׁצּו וְׁ ל ֹא נ ְִּׁשאֲ רּו בָּׁ ם ְׁש ַניִּם י ַָּׁחד .יב וַי ֶ
ּומת ִּאיש בַ יֹום ַהזֶ ה כִּ י ַהיֹום עָּׁ ָּׁשה
יתם .יג וַ י ֹאמֶ ר ָּׁשאּול ל ֹא י ַ
הָּׁ אֹמֵ ר שָּׁ אּול ִּי ְׁמֹלְך עָּׁ ֵלינּו ְׁתנּו הָּׁ אֲ נ ִָּּׁשים ּונ ְִּׁמ ֵ
מּואל ֶאל ָּׁהעָּׁ ם לְׁכּו וְׁ ֵנ ְׁלכָּׁ ה ַהגִּ ְׁלגָּׁל ּונְׁ ַח ֵדש ָּׁשם ַה ְׁמלּוכָּׁ ה .טו וַ יֵלְׁכּו כָּׁ ל
ֹאמר ְׁש ֵ
ה' ְׁתשּועָּׁ ה ְׁבי ְִּׁש ָּׁר ֵאל .יד וַי ֶ
לָּׁמים לִּפְׁ נֵי ה' וַ ִּי ְׁש ַמח ָּׁשם ָּׁשאּול
הָּׁ עָּׁ ם הַ גִּ לְׁ גָּׁל וַ י ְַׁמלִּ כּו שָּׁ ם ֶאת ָּׁשאּול לִּ פְׁ נֵי ה' בַ גִּ ְׁלגָּׁל ַו ִּיזְׁ ְׁבחּו ָּׁשם זְׁ בָּׁ ִּחים ְׁש ִּ
וְׁ כָּׁל ַא ְׁנ ֵשי י ְִּׁש ָּׁר ֵאל עַ ד ְׁמאֹד.
•

הנביא מספר על המלכת שאול השלישית לאחר הניצחן במלחמה .מדוע אין המלכת שאול
הפומבית (ע"י שמואל במצוות הקב"ה) מספיקה? מה ניתן ללמוד מכך על מקומו של רצון
העם בכל הקשור להנהגה?

 .3שמות פרק י"ח
ַו ְׁי ִּהי ִּממָּׁ חֳ ָּׁרת וַ יֵשֶ ב מֹשֶ ה ל ְִּׁשפֹט ֶאת הָּׁ עָּׁ ם ַו ַי ֲעמֹד הָּׁ עָּׁ ם עַ ל מ ֶֹשה ִּמן ַהב ֶֹקר עַ ד ָּׁהעָּׁ ֶרב .יד וַ י ְַׁרא ח ֵֹתן מ ֶֹשה
יֹושב לְׁבַ ֶדָך וְׁ כָּׁ ל
ֵאת ָּׁכל אֲ שֶ ר הּוא עֹשֶ ה לָּׁעָּׁ ם וַ י ֹאמֶ ר ָּׁמה הַ דָּׁ בָּׁ ר הַ זֶה אֲ שֶ ר ַא ָּׁתה ע ֶֹשה לָּׁ עָּׁ ם ַמדּועַ ַא ָּׁתה ֵ
ֹלהים .טז כִּ י יִּ ְׁהיֶה
הָּׁ עָּׁ ם ִּנצָּׁ ב עָּׁ לֶיָך ִּמן ב ֶֹקר עַ ד עָּׁ ֶרב .טו וַ י ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ְׁלח ְֹׁתנֹו כִּ י יָּׁב ֹא ֵאלַ י ָּׁהעָּׁ ם ל ְִּׁדרֹש אִּ -
ֹאמר
ֹלהים וְׁ ֶאת תֹור ָֹּׁתיו .יז וַי ֶ
לָּׁהֶ ם דָּׁ בָּׁ ר בָּׁ א ֵאלַ י וְׁ שָּׁ פ ְַׁט ִּתי בֵ ין ִּאיש ּובֵ ין ֵרעֵ הּו וְׁ הֹודַ עְׁ ִּתי ֶאת חֻׁ ֵקי ָּׁהאִּ -
ח ֵֹתן מ ֶֹשה ֵאלָּׁ יו ל ֹא טֹוב הַ ָּׁדבָּׁ ר אֲ שֶ ר ַא ָּׁתה עֹשֶ ה .יח ָּׁנבֹל ִּתבֹל גַם ַא ָּׁתה גַם ָּׁהעָּׁ ם ַהזֶה אֲ ֶשר עִּ ָּׁמְך כִּ י כָּׁבֵ ד
ֹלהים עִּ ָּׁמְך היֵה ַא ָּׁתה לָּׁעָּׁ ם מּול
יהי אִּ -
ק ִּלי ִּאיעָּׁ ְׁצָך וִּ ִּ
ִּמ ְׁמָך הַ דָּׁ בָּׁ ר ל ֹא תּו ַכל ֲעשֹהּו לְׁ בַ דֶ ָך .יט עַ ָּׁתה ְׁשמַ ע בְׁ ֹ
ֹלהים .כ וְׁ ִּהזְׁ ַה ְׁר ָּׁתה ֶא ְׁת ֶהם ֶאת ַהחֻׁ ִּקים וְׁ ֶאת ַהתֹורֹת
את ַא ָּׁתה ֶאת הַ ְׁדבָּׁ ִּרים ֶאל הָּׁ אִּ -
ֹלהים וְׁ הֵ בֵ ָּׁ
הָּׁ אִּ -
וְׁ הֹודַ עְׁ ָּׁת לָּׁהֶ ם ֶאת הַ דֶ ֶרְך ֵי ְׁלכּו בָּׁ ּה וְׁ ֶאת הַ מַ עֲשֶ ה אֲ שֶ ר ַיעֲשּון .כא וְׁ ַא ָּׁתה ֶתחזֶה ִּמכָּׁל ָּׁהעָּׁ ם ַאנְׁ ֵשי ַחיִּ ל ְׁיִּר ֵאי
ש ְׁנ ֵאי בָּׁ צַ ע וְׁ ַש ְׁמ ָּׁת ֲעלֵהֶ ם שָּׁ ֵרי אֲ לָּׁפִּ ים ָּׁש ֵרי ֵמאֹות ָּׁש ֵרי חֲ ִּמ ִּשים וְׁ ָּׁש ֵרי
ֹלהים ַא ְׁנ ֵשי אמֶ ת ֹ
אִּ -
עֲשָּׁ רֹת .כב וְׁ שָּׁ פְׁ טּו ֶאת הָּׁ עָּׁ ם בְׁ כָּׁל עֵ ת וְׁ הָּׁ יָּׁה כָּׁל הַ דָּׁ בָּׁ ר ַה ָּׁגדֹל י ִָּּׁביאּו ֵאלֶיָך וְׁ כָּׁל ַה ָּׁדבָּׁ ר ַה ָּׁקטֹן י ְִּׁשפְׁ טּו ֵהם וְׁ ָּׁה ֵקל
ֹלהים וְׁ יָּׁכָּׁ ל ְָּׁׁת ֲעמֹד וְׁ גַם כָּׁל ָּׁהעָּׁ ם ַהזֶה עַ ל ְׁמקֹמֹו
מֵ עָּׁ לֶיָך וְׁ נ ְָּׁׁשאּו ִּא ָּׁתְך .כג ִּאם ֶאת הַ דָּׁ בָּׁ ר הַ זֶה ַתעֲשֶ ה וְׁ צִּ ּוְׁ ָך אִּ -
יָּׁב ֹא בְׁ שָּׁ לֹום .כד ַו ִּי ְׁש ַמע מ ֶֹשה לְׁקֹול ח ְֹׁתנֹו וַ יַעַ ש כֹל אֲ שֶ ר ָּׁא ָּׁמר .כה ַו ִּי ְׁבחַ ר מ ֶֹשה ַאנְׁ ֵשי ַחיִּל ִּמכָּׁל ִּי ְׁש ָּׁר ֵאל
אשים עַ ל ָּׁהעָּׁ ם שָּׁ ֵרי אֲ לָּׁפִּ ים שָּׁ ֵרי מֵ אֹות שָּׁ ֵרי חֲ ִּמ ִּשים וְׁ ָּׁש ֵרי ע ֲָּׁשרֹת .כו וְׁ ָּׁשפְׁ טּו ֶאת ָּׁהעָּׁ ם ְׁבכָּׁל
ַיִּתן א ָֹּׁתם ָּׁר ִּ
ו ֵ
עֵ ת ֶאת הַ דָּׁ בָּׁ ר הַ ָּׁקשֶ ה יְׁבִּ יאּון ֶאל מֹשֶ ה וְׁ כָּׁ ל הַ דָּׁ בָּׁ ר הַ ָּׁקטֹן ִּי ְׁשפּוטּו ֵהם.
•

משה רבנו לוקח אחריות מלאה על הנהגת הציבור .הוא אינו מפזר סמכויות או מפריד בין
רשויות שונות .מה הצידוק או הרווח העומד בבסיס צורת ההנהגה הזו של משה רבנו? בססו
דבריכם.

•

יתרו מבקר את צורת הנהגה זו של משה .חשבו וחלצו את הביקורות השונות העולות מדבריו
של יתרו על צורת ההנהגה של משה .מהם המחירים שישלמו משה והעם במבנה הנהגה כזה?

•

מה ניתן ללמוד ,מתוך תגובתו של משה רבנו לביקורת  -אודות תפיסת ההנהגה שלו? בססו
דבריכם.

 .4במדבר רבה ,פנחס פרשה כ"א סימן טו ,על מינוי יהושע:
"איש אשר רוח בו"  -לפי שאמר :א-להי הרוחות  -שאתה מכיר רוח כל אחד ואחד מכל בריה,
ותמנה (אתה הקב"ה) אדם שידע להלוך עם כל אחד ואחד מהם לפי דעתו".

•

מה מחדד המדרש ביחס לתכונה נדרשת אצל המנהיג שיחליף אותו?

 .5רמב"ם הלכות סנהדרין פ"ב ,ה"ז:
בית דין של שלשה ,אף על פי שאין מדקדקין בהן בכל אלו הדברים ,צריך שיהא בכל אחד מהן שבעה
דברים ואלו הן :חכמה ,וענוה ,ויראה ,ושנאת ממון ,ואהבת האמת ,ואהבת הבריות להן ,ובעלי שם
טוב .וכל אלו הדברים מפורשין הן בתורה[ ]...ולהלן הוא אומר "אנשי חיל"  -אלו שהן גבורים
במצות ומדקדקים על עצמם וכובשין את יצרן עד שלא יהא להן שום גנאי ולא שם רע ויהא פרקן
נאה .ובכלל אנשי חיל שיהיה להן לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו כענין שנאמר "ויקם משה
ויושיען""...
•

אילו תכונות אישיות מחייב הרמב"ם ביחס לכל "פרנס על הציבור"? הסבירו מה החשיבות
שבכל תכונה שמונה הרמב"ם.

 .6דברים י"ח
ֵיהם ֵאת ָּׁכל אֲ ֶשר אֲ צַ ּוֶנּו .יט וְׁ ָּׁהיָּׁה
יח נ ִָּּׁביא ָּׁא ִּקים לָּׁ הֶ ם ִּמ ֶק ֶרב אֲ חֵ יהֶ ם ָּׁכמֹוָך וְׁ נ ַָּׁת ִּתי ְׁדבָּׁ ַרי בְׁ פִּ יו וְׁ ִּדבֶ ר אֲ ל ֶ
לְׁדבֵ ר ָּׁדבָּׁ ר
הָּׁ ִּאיש אֲ שֶ ר ל ֹא י ְִּׁשמַ ע ֶאל ְׁדבָּׁ ַרי אֲ שֶ ר יְׁדַ בֵ ר בִּ ְׁש ִּמי ָּׁאנֹכִּ י ֶא ְׁדרֹש ֵמעִּ מֹו .כ ַאְך ַהנ ִָּּׁביא אֲ ֶשר יָּׁזִּ יד ַ
ֹאמר
ּומת ַהנ ִָּּׁביא ַההּוא .כא וְׁ כִּ י ת ַ
יתיו ְׁל ַדבֵ ר וַאֲ שֶ ר יְׁדַ בֵ ר בְׁ שֵ ם אֹ-ל ִּהים אֲ ֵח ִּרים ֵ
בִּ ְׁש ִּמי ֵאת אֲ שֶ ר ל ֹא צִּ ּוִּ ִּ
בִּ לְׁבָּׁ בֶ ָך ֵאיכָּׁ ה נֵדַ ע ֶאת הַ דָּׁ בָּׁ ר אֲ שֶ ר ל ֹא ִּדבְׁ רֹו ה' .כב אֲ שֶ ר יְׁ ַדבֵ ר ַהנ ִָּּׁביא ְׁב ֵשם ה' וְׁ ל ֹא יִּ ְׁהיֶה ַה ָּׁדבָּׁ ר וְׁ ל ֹא
יָּׁבֹוא הּוא הַ דָּׁ בָּׁ ר אֲ שֶ ר ל ֹא ִּד ְׁברֹו ה' בְׁ ָּׁזדֹון ִּדבְׁ רֹו ַהנָּׁבִּ יא ל ֹא ָּׁתגּור ִּמ ֶמנּו.
 .7הלכות יסודי התורה ,פרק ז' הלכה ז'
"...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 שידעו העם שהאל
שלחו באמת .ולא כל העושה אות ומופת מאמינים לו שהוא נביא .אלא אדם שהיינו יודעים בו
מתחלתו שהוא ראוי לנבואה בחכמתו ובמעשיו ,שנתעלה בהן על כל בני גילו ,והיה מהלך בדרכי
הנבואה בקדושתה ובפרישותה ואח"כ בא ועשה אות ומופת ואמר שהאל שלחו  -מצוה לשמוע
ממנו ,שנאמר" :אליו תשמעון".
 .8הלכות יסודי התורה פרק ח הלכה ג'
לפיכך אם עמד הנביא ועשה אותות ומופתים גדולים ובקש להכחיש נבואתו של משה רבינו אין
שומעין לו  .ואנו יודעין בבאור שאותן האותות בלט וכשוף הן ,לפי שנבואת משה רבינו אינה על פי
האותות"...
•

כשעומד נביא בפני ישראל ומורה לעם דרך מסויימת  -הוא נצרך להוכיח את אמיתת נבואתו.
מהם התנאים שמפרטת התורה (מקור  )5ומה שני התנאים שמוסיף הרמב"ם (מקורות ?)6,7
זאת לא המצאה של הרמב"ם .גם דברי הרמב"ם הללו מבוססים על פסוקים.

•

מנו את התנאים הנדרשים למינויו של נביא ולאמיתת נבואתו (על בסיס מקורות )7-5

•

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

 .9בבלי ראש השנה דף כ"ה (ע"א -ע"ב):
תנו רבנן :למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו [שהיו עם משה]?-
שלא יאמר אדם :פלוני כמשה ואהרן? פלוני כנדב ואביהוא? פלוני כאלדד ומידד?
ואומר "ויאמר שמואל אל העם ה' אשר עשה את משה ואת אהרון" (ש"א י"ב ו')
ואומר "וישלח ה' את ירבעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל" (שם ,יא)–
ירובעל  -זה גדעון ... ,בדן זה שמשון ... ,יפתח  -כמשמעו.
ואומר "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו(תהילים צט ,ו)
שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם,
לומר לך :ירובעל בדורו  -כמשה בדורו,
בדן בדורו  -כאהרן בדורו,
יפתח בדורו  -כשמואל בדורו.
ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הצבור  -הרי הוא כאביר שבאבירים.

•

מדוע כל פרנס הממונה על הציבור הרי הוא כ"אביר שבאבירים"? מדוע חשוב לתפוס את
ירובעל (גדעון) כמשה? בססו\נמקו.

שאלה מסכמת לחבורה הלומדת
•

שתפו במחשבה /תובנה  /שאלה חדשה שעלתה אצלכם/ן במהלך הלימוד אודות יחסי ציבור-
הנהגה.

•

האם תוכלו לחשוב על מקום ש"תובנה/שאלה/מחשבה זו הופכת לרלוונטית במציאות
שלכם/ן? שתפו.

