
 מה בין שאול למשה?
 

מה בין 
שאול 
 למשה?

 משה שאול

מינוי מתוך 
 דאגה לצאן

  ט א"שמו
אַבְדָנה( ג) נוֹּת ַותֹּ  ַויֹּאֶמר ָׁשאּול ֲאִבי ְלִקיׁש ָהֲאתֹּ

 ַאַחד ֶאת ִאְתָך ָנא ַקח ְבנוֹּ  ָׁשאּול ֶאל ִקיׁש
ת ֶאת ַבֵקׁש ֵלְך ְוקּום ֵמַהְנָעִרים נֹּ  :ָהֲאתֹּ

  ג שמות
ֶׁשה( א) אן ֶאת רֶֹּעה ָהָיה ּומֹּ ְתנוֹּ  ִיְתרוֹּ  צֹּ ֵהן חֹּ  כֹּ

אן ֶאת ַוִיְנַהג ִמְדָין  ַהר ֶאל ַוָיבֹּא ַהִמְדָבר ַאַחר ַהצֹּ
ֵרָבה ָהֱאֹלִהים  :חֹּ

ֶׁשה ַויֹּאֶמר( ג)  ַהַמְרֶאה ֶאת ְוֶאְרֶאה ָנא ָאֻסָרה מֹּ
ל  :ַהְסֶנה ִיְבַער ֹלא ַמּדּועַ  ַהֶזה ַהָגדֹּ

 
  היה ומשה ב ה"ד ב פרשה( וילנא) רבה שמות

 אמרו, בצאן אלא ה"הקב בחנו לא משה ואף
 יתרו של צאנו רועה ה"מרע כשהיה רבותינו
 שהגיע עד אחריו ורץ גדי ממנו ברח במדבר
 בריכה לו נזדמנה לחסית שהגיע כיון לחסית

 משה שהגיע כיון, לשתות הגדי ועמד מים של
 מפני היית שרץ יודע הייתי לא אני אמר אצלו
, מהלך והיה כתיפו על הרכיבו אתה עיף צמא
 של צאנו לנהוג רחמים לך יש ה"הקב אמר
, ישראל צאני תרעה אתה חייך כך ודם בשר
 . רועה היה ומשה הוי

שליחות 
 ולשון מינוי

  ט א"שמו
ֶזן ֶאת ָגָלהה' וַ ( טו) ם ְׁשמּוֵאל אֹּ  ִלְפֵני ֶאָחד יוֹּ

ר ָׁשאּול בוֹּא  :ֵלאמֹּ
ַלח ָמָחר ָכֵעת( טז)  ִבְנָיִמן ֵמֶאֶרץ ִאיש ֵאֶליָך ֶאשְׁ

ִׁשיעַ  ִיְשָרֵאל ַעִמי ַעל ְלָנִגיד ּוְמַׁשְחתוֹּ   ַעִמי ֶאת ְוהוֹּ
 ָבָאה ִכי ַעִמי ֶאת ָרִאיִתי ִכי ְפִלְׁשִתים ִמַיד

 :ֵאָלי ַצֲעָקתו  

  ג שמות
 ֲאֶׁשר ַעִמי ֳעִני ֶאת ָרִאיִתי ָרא ה ה' ַויֹּאֶמר( ז)

ְגָשיו ִמְפֵני ָׁשַמְעִתי ַצֲעָקָתם ְוֶאת ְבִמְצָרִים  ִכי נֹּ
ָביו ֶאת ָיַדְעִתי  ִמַיד ְלַהִצילוֹּ  ָוֵאֵרד( ח)  :ַמְכאֹּ

 ֶאֶרץ ֶאל ַהִהוא ָהָאֶרץ ִמן ּוְלַהֲעֹלתוֹּ  ִמְצַרִים
ָבה  ֶאל ּוְדָבׁש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ֶאל ּוְרָחָבה טוֹּ
ִרי ְוַהִחִתי ַהְכַנֲעִני ְמקוֹּם  ְוַהִחִּוי ְוַהְפִרִזי ְוָהֱאמֹּ

ֵני ַצֲעַקת ִהֵנה ְוַעָתה( ט)  :ְוַהְיבּוִסי ָרֵאל בְׁ  ִישְׁ
 ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ַהַלַחץ ֶאת ָרִאיִתי ְוַגם ֵאָלי ָבָאה

ָתם ֹלֲחִצים ָלֲחָך ְלָכה ְוַעָתה( י)  :אֹּ ֶאשְׁ  ֶאל וְׁ
ע ה ֵצא ַפרְׁ  :ִמִמְצָרִים ִיְשָרֵאל ְבֵני ַעִמי ֶאת ְוהוֹּ

  כג:יד א"שמו לשון נצחון
ָרֵאל ֶאת ַההּוא ַבּיו ם ה' ַוּיו ַשע  ְוַהִמְלָחָמה ִישְׁ
 :ָאֶון ֵבית ֶאת ָעְבָרה

  יד שמות
ָרֵאל ֶאת ַההּוא ַבּיו ם ה' ַוּיו ַשע( ל)  ִמַיד ִישְׁ

 ְשַפת ַעל ֵמת ִמְצַרִים ֶאת ִיְשָרֵאל ַוַיְרא ִמְצָרִים
 :ַהָים

מיאונו של 
המנוי מתוך 

 ענווה

  ט א"שמו
א ַויֹּאֶמר ָׁשאּול ַוַיַען( כא) ִכי ְיִמיִני ֶבן ֲהלוֹּ  ָאנ 

ַטֵני ֵטי ִמקְׁ ָרֵאל ִשבְׁ  ִמָכל ַהְצִעָרה ּוִמְׁשַפְחִתי ִישְׁ
ת  ַכָּדָבר ֵאַלי ִּדַבְרָת  ְוָלָמה ִבְנָיִמן ִׁשְבֵטי ִמְׁשְפחוֹּ

 :ַהֶזה

  ג שמות
ֶׁשה ַויֹּאֶמר( יא) ִכי ִמי ֹלִהים_ָהאֱ  ֶאל מֹּ  ִכי ָאנ 

ע ה ֶאל ֵאֵלְך ִציא ְוִכי ַפרְׁ  ִיְשָרֵאל ְבֵני ֶאת אוֹּ
 :ִמִמְצָרִים

ג' אותות 
להוכחת 
 השליחות

 ח-שמו"א י:א
בקבר רחל –ב' אנשים  .1
עולים לרגל –ג' אנשים  .2
 מתנבאים -חבל נביאים  .3

 

  ד שמות
מטה לנחש .1
יד לצרעת .2
 מים לדם .3

ת ִלְׁשֵני ַגם ַיֲאִמינּו ֹלא ִאם ְוָהָיה( ט) תוֹּ  ָהאֹּ
ֶלָך ִיְׁשְמעּון ְוֹלא ָהֵאֶלה ר ִמֵמיֵמי ְוָלַקְחָת  ְלקֹּ  ַהְיאֹּ

ר ִמן ִתַקח ֲאֶׁשר ַהַמִים ְוָהיּו ַהַיָבָׁשה ְוָׁשַפְכָת   ַהְיאֹּ
 :ַבַיָבֶׁשת ְלָדם ְוָהיּו



כשלון מינוי 
הראשון 

וצורך במינוי 
 שני!
 

אנשי בליעל 
שמרדו בו 

 מראש

  י א"שמו
ָתיו ִבְנָיִמן ֵׁשֶבט ֶאת ַוַיְקֵרב( כא)  ַוִתָלֵכד ְלִמְׁשְפחֹּ

 ַוְיַבְקֻׁשהּו ִקיׁש ֶבן ָׁשאּול ַוִיָלֵכד ַהַמְטִרי ִמְׁשַפַחת
ד ַוִיְׁשֲאלּו( כב) :ִנְמָצא ְוֹלא ד ֲהָבאה' בַ  עוֹּ  ֲהֹלם עוֹּ
ָבא הּוא ִהֵנהה'  ַויֹּאֶמר ס ִאיׁש   :ַהֵכִלים ֶאל ֶנחְׁ

ְך ַוִיְתַיֵצב ִמָשם ַוִיָקֻחהּו ַוָיֻרצּו( כג)  ָהָעם ְבתוֹּ
 :ָוָמְעָלה ִמִשְכמוֹּ  ָהָעם ִמָכל ַוִיְגַבּה

 ֲאֶׁשר ַהְרִאיֶתם ָהָעם ָכל ֶאל ְׁשמּוֵאל ַויֹּאֶמר( כד)
הּו ֵאין ִכיה'  בוֹּ  ָבַחר  ָכל ַוָיִרעּו ָהָעם ְבָכל ָכמֹּ
 :ַהֶמֶלְך ְיִחי ַויֹּאְמרּו ָהָעם

ֵני( כז) ִלַּיַעל ּובְׁ רּו בְׁ ִשֵענּו ַמה ָאמְׁ  ַוִיְבֻזהּו ֶזה ּי 
 : ְכַמֲחִריׁש ַוְיִהי ִמְנָחה לוֹּ  ֵהִביאּו ְוֹלא

  ה שמות
ֶׁשה ֶאת ַוִיְפְגעּו( כ) ן ְוֶאת מֹּ  ִנָצִבים ַאֲהרֹּ

 :ַפְרעֹּה ֵמֵאת ְבֵצאָתם ִלְקָראָתם
ָוק ֵיֶרא ֲאֵלֶהם ַויֹּאְמרּו( כא) ט ֲעֵליֶכם ְיקֹּ  ְוִיְׁשפֹּ

 ּוְבֵעיֵני ַפְרעֹּה ְבֵעיֵני ֵריֵחנּו ֶאת ִהְבַאְׁשֶתם ֲאֶׁשר
 :ְלָהְרֵגנּו ְבָיָדם ֶחֶרב ָלֶתת ֲעָבָדיו

 
  כ:ה שמות י"רש

 ואת משה את מישראל אנשים - ויפגעו( כ)
 דתן ונצבים נצים כל דרשו ורבותינו'. וגו אהרן

 :נצבים יצאו בהם שנאמר, היו ואבירם

 שמו"א י ענווה
ד ַוִיְׁשֲאלּו( כב) ד ֲהָבאה' בַ  עוֹּ  ס ִאיׁש ֲהֹלם עוֹּ

ָבא הּוא ִהֵנהה'  ַויֹּאֶמר   ַהֵכִלים ֶאל ֶנחְׁ
ֵני( כז) ִלַּיַעל ּובְׁ רּו בְׁ ִשֵענּו ַמה ָאמְׁ  ַוִיְבֻזהּו ֶזה ּי 

 :ְכַמֲחִריׁש ַוְיִהי ִמְנָחה לוֹּ  ֵהִביאּו ְוֹלא
 

  טו א"שמו
א ְׁשמּוֵאל ַויֹּאֶמר( יז) ן ִאם ֲהלוֹּ ֵעיֶניָך ַאָתה ָקט   בְׁ

ֵטי ר אש ָרֵאל ִשבְׁ  ַעל ְלֶמֶלְךה'  ַוִיְמָׁשֲחָך ָאָתה ִישְׁ
 :ִיְשָרֵאל

 ִכי ָחָטאִתי ְׁשמּוֵאל ֶאל ָׁשאּול ַויֹּאֶמר( כד)
 ֶאת ָיֵראִתי ִכי ְּדָבֶריָך ְוֶאתה'  ִפי ֶאת ָעַבְרִתי
ַמע ָהָעם קו ָלם ָוֶאשְׁ  :בְׁ

 
 קי"טילקוט שמעוני 

"אמר רבי יהודה אמר רב: מפני מה נענש 
שאול? מפני שמחל על כבודו, שנאמר 'ובני 

 מה יושיענו זה, ויהי כמחריש'". -בליעל אמרו 

 ג פסוק יב פרק במדבר
ָהִאיש ֶשה וְׁ א ד ָעָניו מ   ַעל ֲאֶׁשר ָהָאָדם ִמכ ל מְׁ

 :ָהֲאָדָמה ְפֵני
 

 מרד קרח! – טז במדבר
ֶׁשה ַוִיַחר( טו) ד ְלמֹּ  ֶאל ֵתֶפן ַאל ה' ֶאל ַויֹּאֶמר ְמאֹּ

 ְוֹלא ָנָשאִתי ֵמֶהם ֶאָחד ֲחמוֹּר ֹלא ִמְנָחָתם
ִתי  :ֵמֶהם ַאַחד ֶאת ֲהֵרעֹּ

המלכות 
 נקרעת ממנו

  טו א"שמו
 ִכי ִעָמְך ָאׁשּוב ֹלא ָׁשאּול ֶאל ְׁשמּוֵאל ַויֹּאֶמר( כו)

 ַעל ֶמֶלְך ִמְהיוֹּת ה' ַוִיְמָאְסָך ה' ְּדַבר ֶאת ָמַאְסָתה
 ס: ִיְשָרֵאל

 ְמִעילוֹּ  ִבְכַנף ַוַיֲחֵזק ָלֶלֶכת ְׁשמּוֵאל ַוִיסֹּב( כז)
 ֶאתה'  ָקַרע ְׁשמּוֵאל ֵאָליו ַויֹּאֶמר( כח)  :ַוִיָקַרע

כּות לְׁ ָרֵאל ַממְׁ ָתָנּה ַהּיו ם ֵמָעֶליָך ִישְׁ ֵרֲעָך ּונְׁ  לְׁ
 ְיַׁשֵקר ֹלא ִיְשָרֵאל ֵנַצח ְוַגם( כט)  :ִמֶמךָ  ַהּטו ב

 :ְלִהָנֵחם הּוא ָאָדם ֹלא ִכי ִיָנֵחם ְוֹלא
 ַעִמי ִזְקֵני ֶנֶגד ָנא ַכְבֵדִני ַעָתה ָחָטאִתי ַויֹּאֶמר( ל)

ה' לַ  ְוִהְׁשַתֲחֵויִתי ִעִמי ְוׁשּוב ִיְשָרֵאל ְוֶנֶגד
 ָׁשאּול ַאֲחֵרי ְׁשמּוֵאל ַוָיָׁשב( לא) :ֹלֶהיָך_אֱ 

 ס:ה'לַ  ָׁשאּול ַוִיְׁשַתחּו

  כ במדבר
ֶׁשה ֶאלה'  ַויֹּאֶמר( יב) ן ְוֶאל מֹּ  ֹלא ַיַען ַאֲהרֹּ

 ָלֵכן ִיְשָרֵאל ְבֵני ְלֵעיֵני ְלַהְקִּדיֵׁשִני ִבי ֶהֱאַמְנֶתם
 ָנַתִתי ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ַהֶזה ַהָקָהל ֶאת ָתִביאּו ֹלא

 :ָלֶהם
 

  כז במדבר
ֶׁשה ַוְיַדֵבר( טו) רה'  ֶאל מֹּ ד( טז)  :ֵלאמֹּ ה'  ִיְפקֹּ

ת ֱאֹלֵהי ( יז)  :ָהֵעָדה ַעל ִאיׁש ָבָשר ְלָכל ָהרּוחֹּ
 ַוֲאֶׁשר ִלְפֵניֶהם ָיבֹּא ַוֲאֶׁשר ִלְפֵניֶהם ֵיֵצא ֲאֶׁשר

ִציֵאם  ַכצֹּאןה'  ֲעַדת ִתְהֶיה ְוֹלא ְיִביֵאם ַוֲאֶׁשר יוֹּ
ֶעה ָלֶהם ֵאין ֲאֶׁשר ֶׁשה ֶאלה'  ַויֹּאֶמר( יח)  :רֹּ  מֹּ

ֻׁשעַ  ֶאת ְלָך ַקח  בוֹּ  רּוחַ  ֲאֶׁשר ִאיׁש נּון ִבן ְיהוֹּ
 :ָעָליו ָיְדָך ֶאת ְוָסַמְכָת 

 


