מה בין שאול למשה?
מה בין
שאול
למשה?

שאול

משה

שמות ג
מינוי מתוך שמו"א ט
(ג) וַ תֹּאבַ ְדנָה הָ אֲ ֹּתנוֹּת לְ ִקיׁש אֲ בִ י ׁשָ אּול וַ יֹּאמֶ ר (א) ּומ ֶֹּׁשה הָ יָה רֹּעֶ ה אֶ ת צֹּאן יִ ְתר ֹּו ח ְֹּתנ ֹּו כֹּהֵ ן
דאגה לצאן
ִקיׁש אֶ ל ׁשָ אּול בְ נ ֹּו ַקח נָא ִא ְתָך אֶ ת ַאחַ ד ִמ ְדיָן וַ יִ ְנהַ ג אֶ ת הַ צֹּאן ַאחַ ר הַ ִמ ְדבָ ר וַ ָיבֹּא אֶ ל הַ ר
ֹלהים ח ֵֹּרבָ ה:
הָ אֱ ִ
מֵ הַ נְעָ ִרים וְ קּום לְֵך בַ ֵקׁש אֶ ת הָ אֲ ֹּתנֹּת:
(ג) וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹּׁשה ָאסֻ ָרה נָא וְ ֶא ְראֶ ה אֶ ת הַ מַ ְראֶ ה
הַ ָגדֹּל הַ זֶ ה מַ ּדּועַ ֹלא יִ ְבעַ ר הַ ְסנֶה:

שליחות
ולשון מינוי

שמו"א ט
(טו) וַ ה' ָגלָה אֶ ת אֹּזֶ ן ְׁשמּואֵ ל יוֹּם אֶ חָ ד לִ פְ נֵי
בוֹּא ׁשָ אּול לֵאמֹּר:
(טז) כָעֵ ת מָ חָ ר אֶ ְׁשלַח אֵ לֶיָך ִאיש מֵ אֶ ֶרץ בִ ְני ִָמן
ּומׁשַ ְחת ֹּו לְ נָגִ יד עַ ל עַ ִמי יִ ְש ָראֵ ל וְ הו ִֹּׁשיעַ אֶ ת עַ ִמי
ְ
יתי אֶ ת עַ ִמי כִ י בָ ָאה
ִמיַד פְ לִ ְׁש ִתים כִ י ָר ִא ִ
צַ ע ֲָקתו אֵ לָי:

לשון נצחון

שמו"א יד:כג
וַּיו ַשע ה' בַ ּיום הַ הּוא אֶ ת יִ ְׁש ָראֵ ל וְ הַ ִמלְ חָ מָ ה
עָ בְ ָרה אֶ ת בֵ ית ָאוֶ ן:

שמות רבה (וילנא) פרשה ב ד"ה ב ומשה היה
ואף משה לא בחנו הקב"ה אלא בצאן ,אמרו
רבותינו כשהיה מרע"ה רועה צאנו של יתרו
במדבר ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע
לחסית כיון שהגיע לחסית נזדמנה לו בריכה
של מים ועמד הגדי לשתות ,כיון שהגיע משה
אצלו אמר אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני
צמא עיף אתה הרכיבו על כתיפו והיה מהלך,
אמר הקב"ה יש לך רחמים לנהוג צאנו של
בשר ודם כך חייך אתה תרעה צאני ישראל,
הוי ומשה היה רועה.
שמות ג
יתי אֶ ת עֳנִ י עַ ִמי אֲ ֶׁשר
(ז) וַ יֹּאמֶ ר ה' ָראה ָר ִא ִ
בְ ִמ ְצ ָריִ ם וְ אֶ ת צַ ע ֲָקתָ ם ָׁשמַ עְ ִתי ִמפְ נֵי נֹּגְ ָשיו כִ י
י ַָדעְ ִתי אֶ ת מַ כְ אֹּבָ יו( :ח) וָ אֵ ֵרד לְ הַ ִציל ֹּו ִמיַד
ָארץ הַ ִהוא אֶ ל אֶ ֶרץ
ִמ ְצ ַריִ ם ּולְ הַ עֲֹלת ֹּו ִמן הָ ֶ
טוֹּבָ ה ְּורחָ בָ ה ֶאל אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְּודבָ ׁש אֶ ל
ְמקוֹּם הַ כְ ַנעֲנִ י וְ הַ ִח ִתי וְ הָ אֱ מ ִֹּרי וְ הַ פְ ִרזִ י וְ הַ ִחּוִ י
בּוסי( :ט) וְ עַ ָתה ִהנֵה צַ ע ֲַקת בְׁ נֵי יִ ְׁש ָראֵ ל
וְ הַ יְ ִ
יתי אֶ ת הַ לַחַ ץ אֲ ֶׁשר ִמ ְצ ַריִ ם
בָ ָאה אֵ לָי וְ גַם ָר ִא ִ
ֹלחֲ ִצים אֹּתָ ם( :י) וְ עַ ָתה לְ כָה וְׁ אֶ ְׁשלָחֲ ָך אֶ ל
פַ ְׁרעה וְ הוֹּצֵ א אֶ ת עַ ִמי ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל ִמ ִמ ְצ ָריִ ם:
שמות יד
(ל) וַּיו ַשע ה' בַ ּיום הַ הּוא אֶ ת יִ ְׁש ָראֵ ל ִמיַד
ִמ ְצ ָריִ ם וַ י ְַרא יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת ִמ ְצ ַריִ ם מֵ ת עַ ל ְשפַ ת
הַ יָם:
שמות ג
ֹלהים ִמי ָאנכִ י כִ י
(יא) וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹּׁשה אֶ ל הָ אֱ _ ִ
אֵ לְֵך אֶ ל פַ ְׁרעה וְ כִ י או ִֹּציא אֶ ת בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל
ִמ ִמ ְצ ָריִ ם:

מיאונו של שמו"א ט
המנוי מתוך (כא) וַ יַעַ ן ׁשָ אּול וַ יֹּאמֶ ר הֲ לוֹּא בֶ ן יְ ִמינִי ָאנכִ י
ּומ ְׁשפַ ְח ִתי הַ ְצעִ ָרה ִמכָ ל
ִמ ְׁקטַ נֵי ִשבְׁ טֵ י יִ ְׁש ָראֵ ל ִ
ענווה
ִמ ְׁשפְ חוֹּת ִׁשבְ טֵ י בִ ְני ִָמן וְ לָמָ ה ִּדבַ ְר ָת אֵ לַי כַ ָּדבָ ר
הַ זֶ ה:
שמות ד
אותות שמו"א י:א-ח
ג'
 .1מטה לנחש 
 .1ב' אנשים – בקבר רחל 
להוכחת
 .2יד לצרעת 
 .2ג' אנשים – עולים לרגל 
השליחות
 .3מים לדם
 .3חבל נביאים  -מתנבאים
(ט) וְ הָ יָה ִאם ֹלא יַאֲ ִמינּו גַם לִ ְׁשנֵי הָ אֹּתוֹּת
קלֶָך וְ ל ַָק ְח ָת ִממֵ ימֵ י הַ יְ אֹּר
הָ אֵ לֶה וְ ֹלא יִ ְׁש ְמעּון לְ ֹּ
וְ ׁשָ פַ כְ ָת הַ יַבָ ָׁשה וְ הָ יּו הַ ַמיִ ם אֲ ֶׁשר ִת ַקח ִמן הַ יְ אֹּר
וְ הָ יּו לְ ָדם בַ יַבָ ֶׁשת:

כשלון מינוי
הראשון
וצורך במינוי
שני!
אנשי בליעל
שמרדו בו
מראש

ענווה

שמו"א י
(כא) וַ י ְַק ֵרב אֶ ת ׁשֵ בֶ ט בִ ְני ִָמן לְ ִמ ְׁשפְ חֹּתָ יו וַ ִת ָל ֵכד
ִמ ְׁשפַ חַ ת הַ מַ ְט ִרי וַ יִ ָלכֵד ׁשָ אּול בֶ ן ִקיׁש וַ יְ בַ ְקׁשֻ הּו
וְ ֹלא נִ ְמצָ א( :כב) וַ יִ ְׁשאֲ לּו עוֹּד בַ ה' הֲ בָ א עוֹּד הֲ ֹלם
ִאיׁש ס וַ יֹּאמֶ ר ה' ִהנֵה הּוא נ ְֶׁחבָ א אֶ ל הַ ֵכלִ ים:
(כג) וַ יָרֻ צּו וַ יִ ָקחֻ הּו ִמשָ ם וַ יִ ְתיַצֵ ב בְ תוְֹּך הָ עָ ם
וַ יִ גְ בַ ּה ִמכָל הָ עָ ם ִמ ִשכְ מ ֹּו וָ מָ עְ לָה:
(כד) וַ יֹּאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל כָל הָ עָ ם הַ ְר ִאיתֶ ם אֲ ׁשֶ ר
בָ חַ ר ב ֹּו ה' כִ י אֵ ין ָכמֹּהּו בְ כָל הָ עָ ם וַ י ִָרעּו כָ ל
ֹּאמרּו יְ ִחי הַ מֶ לְֶך:
הָ עָ ם וַ י ְ
ָאמרּו מַ ה ּי ִשעֵ נּו זֶה וַ יִ בְ זֻהּו
(כז) ּובְׁ נֵי בְׁ לִ ּיַ עַ ל ְׁ
וְ ֹלא הֵ בִ יאּו ל ֹּו ִמנְחָ ה וַ יְ ִהי כְ מַ חֲ ִריׁש:
שמו"א י
(כב) וַ יִ ְׁשאֲ לּו עוֹּד בַ ה' הֲ בָ א עוֹּד הֲ ֹלם ִאיׁש ס
וַ יֹּאמֶ ר ה' ִהנֵה הּוא נ ְֶׁחבָ א אֶ ל הַ כֵלִ ים
ָאמרּו מַ ה ּי ִשעֵ נּו זֶה וַ יִ בְ זֻהּו
(כז) ּובְׁ נֵי בְׁ לִ ּיַ עַ ל ְׁ
וְ ֹלא הֵ בִ יאּו ל ֹּו ִמנְחָ ה וַ יְ ִהי כְ מַ חֲ ִריׁש:

שמות ה
(כ) וַ יִ פְ גְ עּו אֶ ת מ ֶֹּׁשה וְ ֶאת ַאהֲ רֹּן נִ צָ בִ ים
לִ ְק ָראתָ ם בְ צֵ אתָ ם מֵ אֵ ת פַ ְרעֹּה:
ֹּאמרּו אֲ לֵהֶ ם י ֵֶרא יְ קֹּוָ ק ֲעלֵיכֶ ם וְ יִ ְׁשפֹּט
(כא) וַ י ְ
ּובעֵ ינֵי
אֲ ֶׁשר ִהבְ אַ ְׁש ֶתם אֶ ת ֵריחֵ נּו ְבעֵ ינֵי פַ ְרעֹּה ְ
עֲבָ ָדיו לָתֶ ת חֶ ֶרב ְבי ָָדם לְ הָ ְרגֵנּו:
רש"י שמות ה:כ
(כ) ויפגעו  -אנשים מישראל את משה ואת
אהרן וגו' .ורבותינו דרשו כל נצים ונצבים דתן
ואבירם היו ,שנאמר בהם יצאו נצבים:
במדבר פרק יב פסוק ג
ָאדם אֲ ֶׁשר עַ ל
וְׁ הָ ִאיש מ ֶשה עָ נָיו ְׁמאד ִמכל הָ ָ
פְ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה:

במדבר טז – מרד קרח!
(טו) וַ יִ חַ ר לְ מ ֶֹּׁשה ְמאֹּד וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל ה' ַאל ֵתפֶ ן ֶאל
אתי וְ ֹלא
ִמנְחָ תָ ם ֹלא חֲ מוֹּר אֶ חָ ד ֵמהֶ ם נ ָָש ִ
שמו"א טו
(יז) וַ יֹּאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל הֲ לוֹּא ִאם ָקטן אַ ָתה בְׁ עֵ ינֶיָך הֲ ֵרע ִֹּתי אֶ ת ַאחַ ד מֵ הֶ ם:
ראש ִשבְׁ טֵ י יִ ְׁש ָראֵ ל אָ ָתה וַ יִ ְמׁשָ חֲ ָך ה' לְ מֶ לְֶך עַ ל
יִ ְש ָראֵ ל:
אתי כִ י
(כד) וַ יֹּאמֶ ר ׁשָ אּול אֶ ל ְׁשמּואֵ ל חָ טָ ִ
אתי אֶ ת
עָ בַ ְר ִתי אֶ ת פִ י ה' וְ אֶ ת ְּדבָ ֶריָך כִ י י ֵָר ִ
הָ עָ ם וָאֶ ְׁשמַ ע בְׁ קולָם:

המלכות
נקרעת ממנו

ילקוט שמעוני קי"ט
"אמר רבי יהודה אמר רב :מפני מה נענש
שאול? מפני שמחל על כבודו ,שנאמר 'ובני
בליעל אמרו  -מה יושיענו זה ,ויהי כמחריש'".
שמו"א טו
(כו) וַ יֹּאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל ׁשָ אּול ֹלא אָ ׁשּוב עִ מָ ְך כִ י
ָאסָך ה' ִמ ְהיוֹּת מֶ לְֶך עַ ל
ַאס ָתה אֶ ת ְּדבַ ר ה' וַ יִ ְמ ְ
מָ ְ
יִ ְש ָראֵ ל :ס
(כז) וַ יִ סֹּב ְׁשמּואֵ ל ָל ֶלכֶת וַ יַחֲ זֵ ק בִ כְ נַף ְמעִ יל ֹּו
וַ יִ ָק ַרע( :כח) וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו ְׁשמּואֵ ל ָק ַרע ה' אֶ ת
מַ ְׁמלְׁ כּות יִ ְׁש ָראֵ ל מֵ עָ לֶיָך הַ ּיום ּונְׁ תָ נָּה לְׁ ֵרעֲָך
הַ ּטוב ִממֶ ָך( :כט) וְ גַם נֵצַ ח יִ ְש ָראֵ ל ֹלא יְ ׁשַ ֵקר
ָאדם הּוא לְ ִהנָחֵ ם:
וְ ֹלא יִ נָחֵ ם כִ י ֹלא ָ
אתי עַ ָתה כַבְ ֵדנִ י נָא ֶנגֶד זִ ְקנֵי עַ ִמי
(ל) וַ יֹּאמֶ ר חָ טָ ִ
יתי ַלה'
וְ ֶנגֶד יִ ְש ָראֵ ל וְ ׁשּוב עִ ִמי וְ ִה ְׁש ַתחֲ וֵ ִ
אֱ _ֹלהֶ יָך( :לא) וַ יָׁשָ ב ְׁשמּואֵ ל ַאחֲ ֵרי ׁשָ אּול
וַ יִ ְׁש ַתחּו ׁשָ אּול ַלה':ס

במדבר כ
(יב) וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹּׁשה וְ אֶ ל ַאהֲ רֹּן יַעַ ן ֹלא
יׁשנִ י לְ עֵ ינֵי בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל לָכֵ ן
הֶ אֱ מַ נ ְֶתם בִ י לְ הַ ְק ִּד ֵ
ָארץ אֲ ֶׁשר נָתַ ִתי
ֹלא תָ בִ יאּו ֶאת הַ ָקהָ ל הַ זֶ ה אֶ ל הָ ֶ
לָהֶ ם:
במדבר כז
(טו) וַ יְ ַדבֵ ר מ ֶֹּׁשה ֶאל ה' לֵאמֹּר( :טז) יִ פְ קֹּד ה'
אֱ ֹלהֵ י הָ רּוחֹּת לְ כָל בָ ָשר ִאיׁש עַ ל הָ עֵ ָדה( :יז)
אֲ ֶׁשר יֵצֵ א לִ פְ נֵיהֶ ם וַ אֲ ֶׁשר ָיבֹּא לִ פְ נֵיהֶ ם וַ אֲ ֶׁשר
יו ִֹּציאֵ ם וַ אֲ ֶׁשר יְ ִביאֵ ם וְ ֹלא ִת ְהיֶה ע ֲַדת ה' כַ צֹּאן
אֲ ֶׁשר אֵ ין לָהֶ ם רֹּעֶ ה( :יח) וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹּׁשה
ַקח לְ ָך אֶ ת יְ הוֹּׁשֻ עַ ִבן נּון ִאיׁש אֲ ֶׁשר רּוחַ ב ֹּו
וְ סָ מַ כְ ָת אֶ ת י ְָדָך עָ לָיו:

